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 مجيد زربخش
 پس از يکدست شدن

 
 امنیتی، -ی جمهوری اسالمی توسط مافیای نظامی  مجریهی تسخیر قوه

دست شدن حاکمیت و هایی گوناگون را پیرامون یک ها و ارزیابی بحث
اوضاع در ایران برانگیخت که کماکان در میان مردم چگونگی تحول آتی 

های اصلی  از جمله نکته. دهای داخل و خارج از کشور ادامه دار و در رسانه
نژاد، ارزیابی از  ها ارزیابی از آرای اعالم شده برای احمدی این بحث

ی  های آینده یکدست شدن حاکمیت و پیامدهای یکدست شدن در سیاست
 :پردازیم ها می نظام است که در زیر به آن

 
 نژاد و غافلگیر شدن اپوزیسیون  به نام احمدی آرای اعالم شده

نژاد در میان مردم و نیروهای سیاسی که   میلیون رای به نام احمدی17اعالم 
در عین حال که به . رو شد غافلگیر شده بودند با دو واکنش متضاد روبه

نظر بخشی از مردم و نیروهای سیاسی، آرای اعالم شده تماماً تقلب و دروغ 
اور بخشی به ب. دانند  میلیون می5بوده است و حداکثر آرا را چیزی کمتر از 
 .اند نژاد رای داده دیگر، مردم به ویژه اقشار پایینی به احمدی

که (مشکل این است که به علت نظارت انحصاری شورای نگهبان 
و عدم امکان ) ها است سازی سواستفاده البته خود گواه وجود و زمینه

طرف، نه در مورد میزان واقعی آرای تقلبی و نه در  نظارت نهادهای بی
جریان .  اظهار نظر کردقاطعیتتوان با  رای واقعی نامزدها میمورد آ

سازی  دهی تقلب بزرگ و رای های پس از آن سازمان  و بررسی"انتخابات"
این واقعیتی . دهد نژاد را به طور آشکار نشان می سازی برای احمدی و رقم

ها  هبر اساس این داد. ها و شواهد متعدد است غیرقابل انکار و مبتنی بر داده
 .ها را تا حدی تخمین زد توان میزان تقلب می

های نادقیق بعدی نیز  ها و بررسی اما از همین احتساب تقریبی تقلب
 از قشرهای محروم و تهیدست -توان نتیجه گرفت که بخشی از مردم  می

نژاد و تبلیغات انتخاباتی او، به  ها و شعارهای احمدی  به خاطر وعده-جامعه
ندیدن این امر و یا انکار آن نه تنها کمکی به امر مبارزه . دان وی رای داده

شود که ما نتوانیم  کند، بلکه به عکس سبب می علیه جمهوری اسالمی نمی
ی آگاهی و  بینانه از اوضاع، از روحیات، از درجه تصویری درست و واقع

این که در نظام .  اقشار مختلف مردم داشته باشیم یهاها و نیاز خواست
 جمهوری اسالمی، بخشی از اقشار تهدست در شرایط استیصال و ی هتبس

جمهور جدید بتواند  بندند که رییس فقدان دورنمای روشن به این دل می
ها بگشاید و تغییری در وضعیت و شرایط زندگی  گرهی از مشکالت آن

 به قول مارکس . غیر عادی نیستبه وجود آورد به هیچ وجه امری
 مهم این >.دهد  رهایی قرار میی به معجزه را وسیلهن ت همیشه ایماعض<

خواهی که در پی دگرگونی این نظام  است که نیروهای سیاسی آزادی
اند و امکان دگرگونی را در برانگیختن مردم به  تبعیض و فساد و جنایت

ها و  ها، دل بستن علل این رای دادن دانند، مقابله با کل حاکمیت می
های او  ردم را به این یا آن کارگزار نظام و وعدهامیدهای این بخش از م
               .بشناسند و درک کنند

  ٢ادامه در صفحه  
 : اين شمارههاي لهديگر مقا

 آارل آائوتسكي: ي آن انقالب پرولتري و برنامه
 يدانيال آکورس: جنگ خدايان

 زاده عباس عاقلي: نهادهايي براي همکاري و فعاليت بيشتر پيش
 

 
 سان دهکردياح

  آخري پرده
 !اير دنيتسخ: نام

 !نژاد ياحمد: با شرکت
 
  نظامم، چرا حاکمانیشو یها و ابراز نظرها از انتخابات متوجه نم لیتحل در
  >رانیس جمهور منتخب مردم اییر<نژاد را به عنوان  احمدی یآقا
ن مقاله ی است؟  در ای به چه منظورنژاد احمدینند ؟ وجود یگز یبرم
ن  از فعاالی مواضع بعضی  کوتاه در بارهیسرک بریکنم بعد از  یم یسع
 ین پرسش هم پاسخ دهم که چرا احمدی در مورد انتخابات، به ایاسیس

 ران شد؟یس جمهور ایی رنزاد
 یست، منتصب خط فکریران نی جمهور منتخب مردم ارییس نژاد احمدی

 .ه استی فقی ولیان، به رهبریاد گرایبن
ر جهت  دون طرح ویسید از طرف اپوزی که امروز با استین شعاریا

 . شودیگری افشات نظام اسالمیعدم مشروع
 که آچمس یان کسانین میشود بلکه هستند در ا ین نمیتنها چنه  نیول
ون یسیسند، مردم به حرف اپوزینو ی، ماند  شدهنژاد احمدی یقا آیها یرا

ن یحتماً بر او !  با شکست مواجه شد>میتحر<است ی،  س!گوش نکرد
 !ران استی منتخب مردم ای ندهی نمانژاد احمدینظر هستند که 

 6ادامه در صفحه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 محمود راسخ
  يا توفان در ليوان آب»بحران سياست«

ی شیدان وثیق  از آقایا  مقاله> نویطرح< پیشین ی در شماره
 یبسیار.  چاپ شد>"بحران سیاست"ی  ر باره دیتزهای<با عنوان 
 که در این نوشته طرح شده بود، همان طور که نویسنده یاز مطالب

نقد سیاست در <ی با عنوان های  مقالهیکند، ط یخود به آن اشاره م
ی در های  در شماره>ی از پروتاگوراس و مارکسپرتو قرائت

 در همان من.  مطرح شده بود1379-1380 سال پنچم >ی نوطرح<
 به ،>ی نوطرح<  از زمان پس از چاپ این مطالب در چند شماره

 که ایشان ی به نظرات است،ها پایان یافته گمان این که نگارش آن
 رغم  ایشان، بهیول.  کردمی انتقادیمطرح کرده بودند برخورد

 میان نظرات  را>دیسکورس<  واین که همواره لزوم دیالوگ
کنند، به  ی میفدار و پایبند به آن معرف و خود را طرمختلف تبلیغ

 ندادند ی که من به نظرات ایشان گرفته بودم نه تنها پاسخیایرادات
 در ها  که آن سلسله مقاله>ی نوطرح<ی  بعدیها بلکه در شماره

البته . آن نوشته من نکردند  هم بهیا  حتا اشاره، ادامه یافتها آن
، در خور توجه افکار واالحتماً اشکال در نظرات من بوده است که 

، ایشان اکنون باز به یبار!  ایشان نبوده استپیچیده و بدیع
اند   یافتهی فرصتی، انتخابات ریاست جمهوری مناسبت، یا به بهانه

.  به بازار عرضه کنندیا  به ظاهر تازهیتا همان کاال را در بسته بند
د در این  پیشین خوی و من باز به رغم عدم توجه ایشان به مقاله

چون  . بکنمی انتقادی برخوردی ایشان باره، الزم دیدم به این مقاله
 خود مطرح ی  که ایشان در نوشتهی از مطالبیهر چند میان بسیار

 از آن جا که به یتوان یافت ول ی نمیا اند پیوند و رابطه کرده
        برای آن  را،یدرستاند و نظرات نا ی سرک کشیدهموضوعات زیاد

١٠ه در صفحه ادام



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو
 ١٠٥شماره 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ٢ــ  صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  پس از يکدست شدن
ی شرایط زندگی، ذهنیت و  شناخت و بررسی همه جانبهبدون این 

ی احکام سطحی  ی بسته توان از دایره های اجتماعی نمی مسایل این الیه
 .خارج شد

ایست در حال تحول، تحول اجتماعی، فرهنگی،  ی ایران، جامعه جامعه
ی مستمر و همه جانبه با جهان  هایست در مراود جامعه. سیاسی، اقتصادی

تحت تأثیر این تحول و نیازهای ناشی از این تحول و ارتباط و . خارج
آشنایی با خارج تالش برای تأمین این نیازها و مقابله با عوامل 

ی آن در میان اقشار و طبقات مختلف مردم امری  سدکننده
ر برابر تبعیض مقاومت زنان، جوانان و دانشجویان د. ناپذیر است اجتناب

های کهنه، در برابر استبداد دینی و برای آزادی  جنسی، در برابر ارزش
هایی از این تحول و تأثیرپذیری و تالش برای  و زندگی بهتر جلوه
 .تأمین این نیازهاست

معهذا نباید فراموش کرد که این تحول و تأثیرپذیری و این ذهنیت 
ی اقشار و طبقات مردم  اجتماعی جدید در همه جا و در میان همه

این تفاوت معلول موقعیت متفاوت طبقاتی، اجتماعی و . یکسان نیست
ای، اطالعاتی و  گیری از امکانات رسانه فرهنگی و تفاوت در میزان بهره

ی ایران زیر پوشش  امروز بخشی بزرگ از جامعه. ی جهانی است مراوده
ی  و یا مراوده) ترنتهای خارجی، این رسانه(ای و اطالعاتی جهانی  رسانه

مستقیم با دنیای خارج قرار دارد و از آن در گرفتن اطالعات و آگاهی 
اما نباید نادیده گرفت که بخشی دیگر از . گیرد به حقایق بهره می

اند و به جای   از این امکانات محروم- عمدتاً قشرهای تهیدست-جامعه 
ت سیاسی و القائات ای و اطالعاتی زیر بمباران تبلیغا این پوشش رسانه

این بخش با وجود . گرایانه جمهوری اسالمی است ایدئولوژیک واپس
مشکالت زندگی و معیشت به تنهایی و بدون عوامل ذهنی الزم قادر به 

ها را  حل راه. شناخت علل این شرایط و دالیل اصلی این نابسامانی نیست
ا بهبود آن کند و برای رهایی از شرایط موجود و ی در سطح جستجو می

حوادثی از نوع انتخاب . بندد ای امید می به سادگی به هر روزنه
ی انتخاباتی و شعارهایی از قبیل  جمهور جدید، تبلیغات گسترده رییس

مبارزه با فسادها، مبارزه با چپاولگران اموال مردم، مبارزه با تبعِض و 
واند این ت می... ی مردم استقرار عدالت و یا آوردن پول نفت به سفره

افزون بر این حاکمیت . ها استفاده کند ها را جلب و از آرای آن بخش
تواند در  هایی از این اقشار، حتا می ماندگی الیه ی عقب ی نماینده به مثابه

نیروها و فعاالن . کندگاه خود تبدیل  ها را به تکیه شرایطی معین این الیه
ا، باید در جهت شناخت ه خواه به جای انکار این واقعیت سیاسی آزادی

ها و ایجاد ارتباط با مردم محروم و تحت ستم جامعه و جبران  تر آن بیش
 .ماندگی خود در این عرصه گام بردارند عقب

ی نهم میدان آزمون نیروهای سیاسی و آشکار ساختن   دوره"انتخابات"
 از جمله نشان داد "انتخابات"این . های کار آنان بود ها و نارسایی ضعف

 :که
های حساس، بارها با   نیروها و فعاالن سیاسی اپوزیسیون در برهه-1

رو  بینی نشده، با رویدادهای ناگهانی و غیرمنتظره روبه حوادث پیش
های این  ولی هر بار به جای توضیح علت. اند  شده"غافلگیر"گشته و 

ها را  اند و یا آن ها پرداخته ها یا به نفی واقعیت رویدادها و غافلگیر شدن
 مردم و "فریب خوردن"اما نه . اند در فریب خوردن مردم خالصه کرده

کند و   اینان چیزی را روشن نمی"غافلگیر شدن"های  نه دیگر توجیه
ها را از شرایط واقعی و از پدیدارهای اجتماعی  عدم شناخت آنفقط 

 .دهد و سیاسی کشور نشان می
های   در بررسی علت>هجدهم برومر لویی بناپارت<مارکس در کتاب 

 و پایان دادن به حیات جمهوری دوم فرانسه 1851 دسامبر 2کودتای 
های  توسط لویی بناپارت، در برابر کسانی که به جای توضیح علت

کردند،   بودن آن تأکید می>ناگهانی و غافلگیرانه<واقعی کودتا بر 
 ها گفته شود ملت ما این کافی نیست که مثل فرانسوی<: نویسد می

کند، بلکه فقط شکل بیان  این قبیل الفاظ معما را حل نمی... غافلگیر شد
ماند که  زیرا باالخره این مطلب بدون توضیح می. دهد دیگری به آن می

 میلیونی توانسته است به دست سه شیاد غافلگیر 36چگونه یک ملت 
 وی به جای اکتفا کردن به این گونه الفاظ، علل را در شرایط >.شود
 سیاسی جاری، در آرایش قوای سیاسی و طبقاتی، در منافع -ماعیاجت

کند و  های سیاسی جستجو می بندی سیاسی و مادی اقشار، ظبقات و گره
 1848با تحلیل مراحل و حوادث تاریخی مختلف انقالب فرانسه از فوریه 

 و ارتباط این حوادث و مراحل با یکدیگر علل واقعی 1851تا دسامبر 
گیرد  دهد و بر این اساس نتیجه می دسامبر را توضیح میکودتای دوم 

ناپذیر رویکردها و  که این رویداد محصول و پیامد طبیعی و اجتناب
 .حوادث پیشین بوده است

ی   غیرمنتظره"انتخاب" و 76ی خرداد "رویداد غافلگیرانه"آیا میان 
 و "دولت اصالحات" سال 8میان ای وجود دارد؟ آیا  نژاد رابطه احمدی

ای وجود دارد؟ چرا   رابطه"دولت عدالت"رای دادن بخشی از مردم به 
 میلیون رای برای نامزد 5 سال به 8 میلیون رای خاتمی پس از 22

در دور ( میلیون رای هاشمی رفسنجانی 5یابد؟  طلبان کاهش می اصالح
از جانب کدام بخش از جامعه، کدام اقشار طبقاتی و اجتماعی به ) اول

ا ریخته شد؟ منهای آرای تقلبی و آرای وابستگان به نظام و ه صندوق
اند و   رای دادهنژاد مندان از مزایا چه کسان دیگری به احمدی بهره
ان چیست؟ میان این طلب ی اصالح ی این گونه رای دادن با کارنامه رابطه

ماندگی سیاسی، با ایمان  مانده، با عقب رای دادن با باورهای دینی عقب
ها و  ای وجود دارد؟ بدون توجه به این پرسش به گذشته چه رابطهخرافی 
 و "غیر منتظره"، نژاد  احمدی"انتخاب"های دیگر، طبعاً  پرسش

حوادث "چنان شاهد تکرار این گونه  آید و هم  به نظر می"غافلگیرانه"
 . خواهیم بود"ناگهانی

دولت "ی   ساله8آورد کار  ی منطقی و ره  نتیجهنژاد  احمدی"انتخاب"
ی سیاست مصالحه و تزلزل حکومت خاتمی، سازش و  ، نتیجه"اصالحات

نشینی و تسلیم آن در برابر تعرض دایم اقتدارگرایان علیه حقوق و  عقب
ی  های مردم، علیه مطبوعات و منتقدان و دگراندیشان و نتیجه آزادی

سیاستی بود که از ترس گسترش جنبش مردم مواضع خود را یکی پس 
ی سیاستی بود که  نتیجه. خواهان تسلیم کرد گری به تمامیتاز دی
 "قانون"خواست با پند و اندرز نیروهای مافوق قانون را به رعایت  می

های اجتماعی جلوگیری  زمان از ایجاد و رشد جنبش وادار سازد و هم
پیامد این سیاست از . سپرد طلبان می کرد و عمالً میدان را به خشونت می

ی مافیای حاکم و  وقفه های تاریخی متعدد، تهاجم بی رصتدست رفتن ف
 .طلبان و کشاندن مردم به انفعال بود های متوالی اصالح نشینی عقب

ی مردمِ خواهان تغییر  ، حضور گسترده1376فضای پرشور پس از خرداد 
ها، شکوفایی جنبش زنان، جوانان،  ی سیاسی و در خیابان در صحنه

خواه، انتشار مطبوعات غیر وابسته با   آزادیدانشجویان و روشنفکران
سابقه و با نقشی مهم در انعکاس اخبار و بعضاً افشای باندهای  تیراژی بی

سنگرها یکی . ها پس از مدتی رو به خاموشی نهاد ی این همه... حاکم
طلبان و  های مقاوم و مؤثر اصالح چهره. پس از دیگری برچیده شد
 به زندانبانان سپرده شدند و از   قضاییهی روشنفکران جسور توسط قوه

میدان خارج گردیدند، مطبوعات توقیف و تعطیل شدند، جنبش 
طلبان از  های قدرت اصالح اهرم.  تیر به خون کشیده شد18دانشجویی در 

 مجلس "حکم حکومتی"ی مجریه کامالً ناتوان و فلج شد،  قوه. کار افتاد
علیه آن تا به آن جا رسید که اختیار کرد و تعرض  مصرف و بی را بی

خواهند مجلس را به گورستان  می<: آقای کروبی رییس مجلس گفت
هرج و <طلبان اما به جای مقاومت از ترس  اصالح. >تبدیل کنند

 >نظم و آرامش< و لزوم حفظ >خطر کودتا<، >!خشونت<، >!مرج
ید بخشی بزرگ از مردم، نوم. گرایان خالی کردند میدان را برای خشونت
طلبان به انفعال افتادند و بخشی دیگر، بخش محروم  از اصالحات و اصالح

جامعه که بیش از دیگران قربانی مشکالت اقتصادی، معیشتی، تورم، 
کرد  طلبان و شعارها و عمل کاری و فساد گسترده بود و در اصالح بی

د ای ش ای برای رهایی از این مشکالت ندید، بالقوه طعمه آنان هیچ روزنه
ایی دیگر، در او امیدی به ه برای جادوگرانی دیگر که بتوانند با معجزه

 .نجات از شرایط موجود بدمند
اقتدارگرایان که در جریان تعرض چند ساله و با خرده کودتاهای پی در 
تر  پی مواضع خود را بیش از پیش تحکیم کرده بودند، هر روز بیش

به این . ها هستند عی آندادند که قدرت واقعی و دولت واق نشان می
های   به ویژه در سال"حکومت اصالحات"ترتیب کودتا عمالً در دوران 
 در حقیقت آخرین نژاد  احمدی"انتخاب". آخر به تدریج انجام گرفت

این . ی این کودتا و به سخن دیگر بیان رسمی و قانونی آن بود مرحله
شود که  ی رییس جمهور م"انتخاباتی" در نژاد واقعیت که احمدی
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طلبان قرار   آن در اختیار آقای خاتمی و اصالح"قانونی"مسئولیت 
 و کسانی که او را نامزد کرده بودند، قادر نژاد داشت و حامیان احمدی

بودند بدون هیچ مانع و مشکلی همه چیز را تعیین و تحمیل کنند، گواه 
 و  استنژاد  احمدی"انتخاب"بارز اقتدار کامل این نیروها پیش از 

 و یا هر نامزد دیگر این نیروها نژاد رییس جمهور شدن احمدی
 .بایستی چندان غیرمنتظره باشد نمی

های کار نیروها و فعاالن سیاسی که در جریان   از دیگر ضعف-2
ها به   خود را نشان داد، چگونگی برخورد و نگاه آن"انتخابات"

توان   مقاومت نمیبرای برانگیختن مردم به مبارزه و. مطالبات مردم است
وجود نارضایی در مردم به معنای آن . به شعارهای کلی بسنده کرد

وجود . ها را به مبارزه کشاند آن توان با فراخوان عمومی نیست که می
 - به هر دلیلی-ها  چنین به معنای آن نیست که آن ها هم این نارضایی
کم رای های رای نخواهند رفت و به نمایندگان نظام حا پای صندوق
ها از  روی آوردن مردم ناراضی به مبارزه یا خودداری آن. نخواهند داد

های رای مستلزم وجود شرایط و عواملی است که  رفتن به پای صندوق
شرط جلب مردم به  پیش. نیروهای سیاسی در ایجاد آن نقشی مهم دارند

ها، جلب  ها و مطالبات مشخص آن مقاومت مطرح ساختن خواست
 .ان در این روند و سازمان دادن آن بر این پایه استاعتماد آن

ی فعالیت و مخاطبان غالب نیروهای  بررسی اجمالی شعارها، حوزه
: دهد که  سال گذشته نشان می8در ) درون کشور(سیاسی ایران در 

ها و مطالبات مشخص مردم  ها، خواست  در برنامه و شعارهای آن-الف
ی   این بخش از مردم در حوزه-ب. محروم جایی چندان نداشته است

دهی   در جهت سازمان-ج. اند ها نیز قرار نداشته فعالیت و مخاطبان آن
دهی مردم برای مبارزه به منظور تأمین  ها و به طور کلی سازمان آن

 های هاشان هیچ گونه اقدام جدی انجام نگرفته است و سیاست خواست
 .بوده است ها ها حتا گاهی در مغایرت با این ضرورت آن

 به "انتخابات"های سیاسی در جریان  های برخی گروه سیاست و اقدام
ها به جای  این گروه. ویژه در دور دوم مصداق بارز این واقعیت است
ها از فساد مالی، از  توجه به مسایل مردم و خشم و نارضایی آن

ها و از غارتگران اموال عمومی و مافیای اقتصادی  ها، نابرابری تبعیض
خیزند  به حمایت از هاشمی رفسنجانی، یعنی به حمایت از کسی برمی

که از دید اکثریت مردم، به ویژه تهیدستان جامعه، نماد فساد مالی، 
ی مافیای اقتصادی  اندوزی و سلطه خواری، ثروت ها، رانت رواج تبعیض

 .است
ها و مطالبات در  در غالب نیروهای سیاسی درون کشور خواست

البته این امری طبیعی . شود  خالصه می>کراسی خواهیدمو<گفتمان 
ی یک استبداد دینی خواست دموکراسی و  است که در برابر سلطه

اما محدود کردن . حقوق بشر به یک خواست اساسی جامعه تبدیل گردد
تواند اقشار و نیروهای  مطالبات و نیازها به این خواست طبعاً نمی

جانبه، از خاستگاه اجتماعی  یکاین نگرش . اجتماعی را بسیج کند
که به طور عمده از روشنفکران و (برده  نیروها و فعاالن سیاسی نام
خواهی در  دموکراسی. گیرد سرچشمه می) دانشجویان تشکیل شده است

عین حال که یک خواست عمومی است، خواست اساسی و مبرم این 
ماعی و روشنفکران و دانشجویان به اقتضای موقعیت اجت. نیروهاست

ی خود بیش از هر چیز به فضای باز، به محیط آزاد و  نیازهای بالواسطه
به شرایط دموکراتیک برای کار پژوهش و تبادل و پویایی فکر و 

در حالی که اکثریت جامعه بیش از هر چیز در پی . اندیشه احتیاج دارند
تأمین نیازهای مشخص خود، در پی تأمین معیشت، حل مشکالت 

مشکالت اقتصادی، کار و غیره است و بیش از همه , زندگیی  روزمره
های روزافزون  ها و نابرابری عدالتی از بار سنگین این مشکالت، از بی

توان  ها است که می برد و بنابراین بر محور این خواست رنج می
 .ها را به مقاومت و مبارزه تبدیل کرد نارضایی آن

 برجسته شدن این "انتخابات"شاید بتوان گفت که یکی از نتایج این 
موضوع و جلب توجه نیروها و فعاالن سیاسی به این کمبود بزرگ 

ی اهمیت و نقش تهران و شهرهای بزرگ و اقشار متوسط  با همه. است
در مبارزه علیه حاکمیت، نباید نادیده گرفت که ایران در تهران و 

دم به شود و مطالبات مر شهرهای بزرگ و اقشار متوسط خالصه نمی
اقشار و طبقات . خواهی محدود نیست ی سیاسی و دموکراسی حوزه

ها را بر اساس  ها و منافعی گوناگون هستند و آن مختلف دارای خواست

ها و  شان، از طریق ارتباط با آن ها و نیازهای بالواسطه خواست
 .توان به مقاومت و مبارزه کشاند دهی الزم می سازمان

نشان داد که نیروهای سیاسی مخالف، معترض و چنین   هم"انتخابات" -3
ای مستقل و متکی بر نیروهای  منتقد تا زمانی که سیاست و برنامه

نداشتن برنامه . توانند نقشی مؤثر ایفا کنند سازمان یافته نداشته باشند، نمی
ی بد و بدتر سرنوشتی جز  و سیاستی مستقل و بازی کردن در مدار بسته

افتادن به دام . فرجام و افتادن به چاله و چاه ندارد ی بیها راه رفتن به کوره
 و پذیرش آن و سپس حمایت از هاشمی >حکم حکومتی رهبر<

ی محتوم بازی در مدار تعیین شده   نتیجه"انتخابات"رفسنجانی در این 
ی  توسط حاکمیت، بازی در مدار بد و بدتر و نداشتن سیاست و برنامه

روی  ها در پیش وهای سیاسی و ناتوانی آنناکامی این نیر. مستقل است
کردی که در آن نه  رفتار و عمل. را باید در همین رفتار جستجو کرد

این نیروها . ی جریان مستقل ابتکار عمل وجود دارد و نه اقدام به مثابه
روی و تغییر واقعیت موجود با توجه به امکانات  پیش<به جای 

دهند و  د، خود را با آن تطبیق میشون ، تسلیم واقعیت موجود می>موجود
در نتیجه به جای . کنند ای که حاکمیت تعیین کرده بازی می در محدوده

 .اند نشینی کرده روی گام به گام، درجا زده و گام به گام عقب پیش
 

 یکدست شدن حاکمیت
طلبان  موضوعی بود که اصالح, ترساندن مردم از یکدست شدن حاکمیت

ی فعالیت انتخاباتی  در جران آن، آن را دستمایه و "انتخابات"پیش از 
چنان به ترسیم دورنمای  ای هم خویش کردند و پس از انتخابات نیز عده

خطر استقرار <، >ها بر کشور ی کامل نظامی سلطه<. اند وحشت مشغول
خطر حذف و پاکسازی تمامی <، >!فاشیسم و از میان رفتن نقش مردم

هدف از . های پیش از انتخابات اینان بودهشدار... >مخالفان و منتقدان
این هشدارها البته نه بسیج مردم برای مقابله با این خطرها، بلکه هدف 

 . بسیج مردم برای رای دادن به هاشمی رفسنجانی بود
های   و یکدست شدن حاکمیت نیز اینان با ارزیابی"انتخابات"پس از 

. کنند ک گفتگو میای تاری های سیاه، از آینده بینی مغشوش و پیش
، >ای جدید پیدایش طبقه<، >طوالنی شدن عمر آن<، >تحکیم نظام<
. هاست گویی ی این پیش  از جمله>گیری یک حاکمیت فاشیستی شکل<

ی  طبقه<بینی از آینده و نیروی جدید یا  الواعظین در پیش آقای شمس
ای در واقع این طبقه از شوراه<: گوید  در مصاحبه با ایسنا می>جدید

های سیاسی قدرت تا اطالع  ساخت... ی سیاسی وارد شد محلی به عرصه
ثانوی در صورتی که عوامل دیگر را دخالت ندهیم تا حدود یک ربع 
قرن در اختیار این نیروها خواهد بود، تا این طبقه خود را بازتولید و 

برد تا  آرام آرام نسل جدید خود را وارد عرصه کند، از این رو زمان می
 !>.ار دیگر قدرت به گروهی دیگر سپرده شودب

آیا پیامد یکدست شدن حاکمیت تحقق این سناریوی پر وحشت و 
 آور است؟ یأس

واقعیت این است که روند حذف و یکدست شدن، پدیداری تازه در 
زاد این  حذف و یکدست کردن همی  پدیده. جمهوری اسالمی نیست

یکدست شدن و سپس جریان حذف بخشی از حاکمیت و . نظام است
تجزیه و تقسیم مجدد، یک روال مستمر در جمهوری اسالمی و یکی از 

صدر و  حذف بازرگان و دولت او، حذف بنی. های آن است ویژگی
، حذف میرحسین موسوی و نیروهای وابسته به وی و 60کودتای خرداد 

. طلبان نمودهای بارز تکرار این روند است سرانجام حذف اصالح
ر بار، پس از حذف یکدست شده است و پس از مدتی کوتاه حاکمیت ه

اتفاقاً عمر . یا بلند، حاکمیت یکدست دو باره تجزیه و تقسیم شده است
تر از تمام  رسد، که کوتاه  کنونی به نظر می"حاکمیت یکدست"

حاکمیت یکدست با شتاب، شتابی غیر قابل . های پیشین باشد دوره
جمهور  رییس.  نشده در حال تجزیه استمقایسه با گذشته، هنوز مستقر

 و هماهنگ با "گراها اصول" در نخستین گام در مجلس "گرا اصول"
جمهور  نهادی رییس وزیران پیش. رو گردید وی، با چالش بزرگ روبه

ی مهم، از جمله وزارت نفت که موضوع از موارد   وزارتخانه4برای 
به رو  کثریت مجلس رواصولی تبلیغات انتخاباتی او بود، با مخالفت ا
دو وزیر دیگر نیز پس از . شدند و نتوانستند رای الزم را به دست آورند

فشارها و تقلب در شمارش آرا موفق شدند با ِیک اکثریت ضعیف و 
 .شکننده رای اعتماد بگیرند
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گرا، هر یک کوشیدند سهمی از کابینه به  های مختلف اصول گروه
وابستگان به حقانیه . ر آن وارد کنندهای خود را د دست آورند و مهره

پردازان خشونت که عوامل اطالعات و امنیت و آمران و  و نظریه
های  خانه های آنند، وزارت ای پایه های زنجیره عامالن ترورها و قتل

های  خانه وزارت. ، ارشاد و دفاع را تصاحب کردندتکشور، اطالعا
 عناصر وابسته به مؤتلفه و اقتصاد، دارایی، علوم، بازرگانی و صنایع را

گرایانی در اختیار گرفتند که در مجلس توسط محمدرضا باهنر  اصول
طرفه این که در جنگ بر سر تقسیم مناصب، آقای . شوند نمایندگی می

نژاد نیز تالش کرد، چهار تن از همکاران و نزدیکان خود را  احمدی
 این اقدام مجلس .وارد کابینه کند، اما مجلس هر چهار نفر را رد کرد

های  که در تمام تاریخ حیات جمهوری اسالمی، حتا در مورد کابینه
نمایی و ضرب   سابقه نداشته است، اولین قدرت"ناهماهنگ با مجلس"

 .جمهور بود گرایان ناراضی در برابر رییس شست نشان دادن اصول
های شدید درون مجلس گواه بارز این واقعیت  ها و رویارویی جدال
ی مجریه   که هم در مجلس و هم در مناسبات میان مجلس و قوهاست

شاخص اصلی این .  آغاز شده است"حاکمیت یکدست"ی  روند تجزیه
های جدید، اختالف  آرایی حاکمیت نه یکدست بودن بلکه صف
های مختلف برای سهیم  بندی نظرهای جدی و تشدید رقابت میان گروه
 .ر سر تقسیم امتیازها استماندن یا سهیم شدن در قدرت و جنگ ب

گرایان حاکم عالوه  دهد که در میان اصول گفتگوهای مجلس نشان می
ها  ی استراتژی و هم در برخورد به برنامه بر جنگ قدرت، هم در زمینه

هایی کامالً متفاوت وجود دارد و سیاست یک  ها دیدگاه و سیاست
یان اصلی های کهنه که حام ی ترور و خشونت و تحمیل ارزش جانبه

نژاد در پی آنند، به نظر بخشی از آنان نابخردانه و ناممکن است  احمدی
ی  الیاس نادران نماینده. کنند و به همین دلیل از آن حمایت نمی

گرا و سخنگوی پیشین سپاه پاسداران در مخالفت با پور محمدی  اصول
انتصاب یک عنصر اطالعاتی در <: گوید نهادی می وزیر کشور پیش

المللی یعنی  ترین چالش بین  وزارت کشور موضع ما را در مهمرأس
تر خواهد  ای تضعیف و اتهامات علیه ما را بیش آوری هسته بحث فن

هایی علیه  تصور کنید روابط ما با کشورهایی که در آن جا پرونده. کرد
رود،  ما دارند، به شکلی باشد که وزیر کشور وقتی به این کشورها می

گوید چون   به بیان دیگر او می>. وی را دستگیر کنندبه این بهانه
دهی ترور شرکت و مسئولیت داشته است، قرار  پورمحمدی در سازمان

ای دیگر  نماینده. گرفتن او در رأس وزارت کشور به زیان نظام است
برداشت وزیر : گوید در مخالفت خود با انتصاب این وزیر می

ی  یک سویه و از دیدگاه از حقوق شهروندی برداشت<نهادی  پیش
 >فقدان سازوکار نظارت<آید که  ای می خانه  و از وزارت>امنیتی است

اند که نبینند و نشنوند و یا  ها عادت کرده این<. ویژگی آن است
دیگران را وادار کنند که نبینند و نشنوند، در حالی که وزیر کشور باید 

 >.فهم عمیق از حقوق شهروندی داشته باشد
، از طرف >گرای مخالف اصول<این که نمایندگان جالب 

الیاس نادران که خود دورانی . شوند  تهدید می>گرایان موافق اصول<
مراجعاتی مکرر به بنده <: گوید سخنگوی سپاه پاسداران بوده است، می

یکی از ... برای انصراف از مخالفت شده است که غیر طبیعی است
ید کرد که اگر مخالفت کنی، فالن ی شوخی مرا تهد برادران در لفافه

کنند که در ازای دادن   مخالفان نیز موافقان را متهم می>.خواهیم کرد
نوری در حین دفاع از وزیر  احمد ناطق. اند رای موافق رشوه گرفته

ای به بنده یادداشتی داده و روی آن نوشته،  نماینده<: نهادی گفت پیش
هایی  ها نمونه این.>کنی؟  میچقدر پول گرفتی که از وزیر نفت دفاع

گرایان  ها و چالش بزرگ در میان اصول بندی است از موارد متعدد صف
 هماهنگی کامل >گرا ی اصول کابینه<شد با  که قرار بود و یا تصور می

. های حاکمیت یکدست را استوار کنند داشته باشند و به اتفاق پایه
ز تشکیل کابینه، ی مهم و تجلی بزرگ رقابت، پس ا دومین حادثه

ی  در این عرصه نیز به رغم تالش پر دامنه. انتخاب شهردار تهران بود
نژاد و حامیان و یاران او برای انتخاب شهردار تهران از میان  احمدی

نژاد، سرانجام قالیباف، رقیب او در انتخابات ریاست  همکاران احمدی
 بر ای دیگر جمهوری شهردار تهران شد و از این طریق ضربه

 و مظهر حاکمیت یکدست و مقتدر وارد >ی جدید طبقه<جمهور  رییس
ها  الواعظین بینی شمس  و حاکمیتی که طبق پیش>ی جدید طبقه<شد، 

های سیاسی قدرت تا حدود یک ربع قرن در اختیار  ساخت<قرار است 
 !>.آن باشد

 
 

 پس از یکدست شدن
توانایی، بلکه ی  نمایند، نه نشانه یکدست شدن، برخالف آن چه می

ی امور، اصوالً  در صورت توانا بودن نظام به اداره. ی ناتوانی است نشانه
رو شدن با مشکالت ناشی از آن  نیازی به حذف بخشی از نیروها و روبه

شود،  تر می اما با یکدست کردن نیز، نظام نه توانا که ناتوان. نخواهد بود
 نیروهای خود، از زیرا یکدست کردن یعنی از دست دادن بخشی از

، مواجه شدن با )وابسته به آن نیروها(دست دادن پایگاه اجتماعی 
ی وابسته به  مقاومت آن نیروها، ناراضی و متزلزل کردن نیروهای میانه

ی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و  نظام و ایجاد و اختالل در مجموعه
ر این یکدست شدن چون قادر نیست داز سوی دیگر . فرهنگی است

های ایجاد شده برای مدتی طوالنی  برابر سدها و موانع و اختالل
گذرا و ناپایدار خواهد بود و سرنوشتی ای  مقاومت کند، ناگزیر پدیده

هایی که گویای آغاز  در باال به نمونه.های جدید نخواهد داشت جز تجزیه
ی حاکمیت یکدست است و شتابی که این روند از همان  روند تجزیه

اما مشکل حاکمیت یکدست به روند . ه خود گرفت، اشاره شدابتدا ب
حاکمیت یکدست . شود های درونی محدود نمی ی ناشی از مقاومت تجزیه

کنند  ای دیگر تهدید می را عالوه بر این جدال فرساینده، عوامل بازدارنده
در . گرایان است های درونی اصول ها و درگیری که فراتر از کشمکش

نه حاکمیت یکدست ی این عوامل،  کرد مجموعه و عملی تأثیر  نتیجه
های حاکم قادرند  تواند عمری طوالنی داشته باشد و نه گروه می

این . های تبلیغ شده را عملی سازند های اعالم کرده و ترس سیاست
 عوامل بازدارنده کدامند؟

 های سیاسی بندی  گروه-الف
گرایان  در میان اصولهای جدید  بندی ، در کنار صف"انتخابات"پس از 

های  بندی مجلس، که بالفاصله خود را نشان داد، در میان سایر گروه
ی انحصار قدرت در  وابسته به نظام نیز اعتراض و مقاومت علیه برنامه

 امنیتی و علیه نیروهای وابسته به باند حقانیه و -دست مافیای نظامی
آرایش قوای این اعتراض و مقاومت به صورت . حجتیه آغاز گردید

های  ی پایگاه جدید در نیروهای وابسته به نظام، در تمام سطوح و در همه
در مراجع تقلید، در آخوندهای قدرتمند و با : والیت فقیه انعکاس یافت

 ...های اداری، مالی، اقتصادی نفوذ، در نیروهای نظامی، در مدیران دستگاه
یه، شورای نگهبان و در حالی که بیت رهبری، باند حقانیه، انجمن حجت

کردند، در  نژاد حمایت می  احمدی"انتخاب"بخشی از فرماندهان سپاه از 
 به ویژه کروبی و "انتخابات"سوی دیگر عالوه بر شکست خوردگان 

کنی، توسلی، صانعی به معترضینی  رفسنجانی، کسانی مانند مهدوی
ی و محتشم, اله توسلی، موسوی تبریزی های آیت پیوستند و افشاگری

در همان زمان که آقای . دیگران علیه مدعیان انحصار قدرت شدت یافت
بندد و   می"میثاق"شتابد و با او  نژاد به دیدار مصباح یزدی می احمدی

 عملیات استشهادی و رییس قرارگاه عاشقان ی سردار جعفری سازمانده
دانشمند بزرگ جهان <پرداز خشونت به عنوان  شهادت، از این نظریه

برد و رهنمودهای او   نام می>اله عالمه مصباح یزدی م حضرت آیتاسال
اله توسلی، که رییس دفتر خمینی بود،  دهد، آیت را مبنای کار قرار می

گیرد و در  مصباح یزدی را به خاطر داشتن تفکر حجتیه به باد حمله می
دانستند و  ها دیروز مبارزه را حرام می آن<: گوید افشای او و حجتیه می

 و آقای هاشمی رفسنجانی نیز >.اند تر از انقالبیون شده امروز انقالبی
آقای موسوی تبریزی نیز در کنفرانس . کند سخنان توسلی را تأیید می

ی احزاب در سوم شهریور خطاب به مصباح یزدی و حجتیه  خبری خانه
 این افراد در... اند مخالفان دیروز انقالب، موافقان امروز شده<: گوید می

هایی را که به  جنگ هم حاضر نشدند دو دقیقه وقت بگذارند و طلبه
ها یک بار هم علیه رجوی و صدام  آن. رفتند تشویق کنند جبهه می

یکی از تشکیالتی که این مسئله . حرف نزدند، علیه شاه هم حرف نزدند
دانیم  شناسیم و می کند انجمن حجتیه است که افرادش را می را دنبال می

ها آمده تئوریسین و مدافع انقالب  کند و حاال این لی را دنبال میچه مسای
 .>اند شده
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ها است،  هایی از این گونه که گواه شدت درگیری ها و افشاگری حمله
 تا "انتخابات"هاشمی رفسنجانی که پس از . به طور روزمره جریان دارد

عال ای شکست خورده و درمانده داشت، دو باره به طور ف ها چهره مدت
کند و به وی پند و هشدار  نژاد انتقاد می او از احمدی. وارد میدان شد

او .  را در پیش گیرد>رفتار عاقالنه و دیپلماسی فعال<دهد که باید  می
ما نیاز به دیپلماسی داریم و نه <: گوید جمهور می خطاب به رییس

داد نباید اجازه <: گوید  و در نماز جمعه خطاب به پاسداران می>شعار
چند نفر انحصارطلب و سودجو میراث خیل عظیم پاسداران را مصادره 

حتا مشکینی رییس مجلس خبرگان ناخشنودی خود را از وضع . >کنند
القای < شهریور این مجلس 15کند و در اجالس  ایجاد شده بیان می

برخی مطالب خالف شرع و قانون علیه برخی کاندیداها و صرف 
 از >ز شرع و وقوع برخی کارهای غیرشرعیهای مالی خارج ا هزینه

های  در جدال میان گروه.کند  را محکوم می"انتخابات"طرف برندگان 
نژاد، از جمله مسایل مطروحه،  معترض و مخالف با مافیای حامی احمدی

های این مافیا است که منتقدان درون نظام آن را  مبانی فکری و دیدگاه
، به "انتخابات"این موضوع پس از . نامند  می>گرایی تحجر و واپس<

های افشاگری  کند یکی از حربه عنوان خطری که کشور را تهدید می
االسالم ایازی، عضو مجمع مدرسین و محققین  حجت. علِیه این مافیا شد

 شهریور خاطر نشان 12ی قم در رابطه با این خطر در  ی علمیه حوزه
ر شرایط فعلی مبارزه ترین رسالت روشنفکران دینی د مهم<: ساخت که

و شیخ عطار مدیر عامل همشهری در . >است... با تحجر و خرافه
ای تالش  عده<: گوید  شهریور می13گفتگو با حبرگزاری ایلنا در 

کنند با تفسیر خاص خود از اسالم، نوعی اسالم سطحی، خشن و  می
 با تکرار خطر تحجر،. >مطابق منافع شخصی خود را به جامعه القا کنند

 .گرایی سخن بگوید شود علیه تحجر و واپس  نیز ناگزیر می"رهبر"حتا 
ها  تواند فشار بزرگ این گروه آن چه مسلم است حاکمیت یکدست نمی

 نادیده بگیرد -ها در نظام و در حفظ نظام  به دلیل نفوذ و قدرت آن-را 
که به ویژه این . ها را مورد توجه قرار دهد ها و منافع آن و باید خواست

ای بوده است که عالوه  ساختار جمهوری اسالمی از همان آغاز به گونه
 کوچک نیز در سراسر کشور، در هر شهر های بر ولی فقیه، ولی فقیه

هایشان،  کردهای متناسب با منافع خود و دسته و استان، با عمل
چنان صاجب نفوذاند و با نیروهای فوق در  اند و هم حکومت کرده

های اشاره شده و هیچ یک از ولی  بندی ک از گروههیچ ی. پیوندند
ها، امتیازهایی را  ی مرتبط با آن ی پیچیده های کوچک و شبکه فقیه

به . اند، به سادگی از دست نخواهند داد ها به چنگ آورده که طی سال
عبارت دیگر انحصار قدرت توسط یک یا چند گروه و دیکته کردن 

استقرار دیکتاتوری یک گران و ها و راهبردهای کلی به دی سیاست
تواند قابل دوام باشد و شبح ترسی که برخی  گرایش خاص نمی

ها به گردش در آورده  طلب های سیاسی و وابستگان به اصالح گروه
نشینی  ی عقب اولین نمود برجسته. ی واقعی است بودند، فاقد زمینه

یص حاکمیت یکدست، تفویض اختیار نظارت بر سه قوه به مجمع تشخ
دادن قدرت به هاشمی رفسنجانی، . مصلحت و هاشمی رفسنجانی است

 و نظام به این "رهبری" نشان نیاز "انتخابات"پس از شکست در 
 از تمرکز قدرت در دست بخشی معین "رهبر"ها و نشان ترس  گروه
 .است
  دستگاه اداری، اقتصادی و مالی-ب

ه به او ضمن حمله به های وابست نژاد، جریان  احمدی"انتخاب"از فردای 
ها و فساد اداری، از ضرورت پاکسازی گسترده و برکناری  تبعیض

. های اداری و حتا تغییر در سپاه پاسداران سخن گفتند مدیران دستگاه
جمهور شدن  صفار هرندی وزیر ارشاد کنونی چند هفته پس از رییس

ی اسالمی  مجمع عمومی نمایندگان جامعه<نژاد در نشست  احمدی
 هزار نفر مدیران سخن گفت و تأکید 2 از لزوم تغییر >انشجویاند

بنابراین تغییر . تواند با افراد ناسالم کار کند دولت آینده نمی<: کردکه
هایی از سوی  حدود دو هزار نفر از مدیران طبیعتاً دولت را با چالش

 یاران دیگر صفار هرندی و >.زخم خوردگان مواجه خواهد کرد
های کلیدی در دولت  تجدید نظر اساسی در پست<ز لزوم نژاد ا احمدی
ی کل و در تمامی   اداره500ها در  جایگزینی<، لزوم >جدید
نژاد نیز در شعارهای انتخاباتی  احمدی. سخن گفتند...  و>ها داری استان

 تأکید >کوتاه کردن دست مافیای قدرت و قبیله از نفت<بارها بر 
 .کرد می

ها، یا تهدیدی میان تهی است و یا نشان  شان کشیدناما این گونه خط و ن
های  ی دستگاه ناآگاهی کامل نسبت به سازوکارهای مدیریت و اداره

ی برکناری دو هزار نفر از مدیران،  نتیجه. اداری، مالی و اقتصادی است
و گماردن مدیران دست چندم و ... ی کل  اداره500جایگزینی جدید در 

چالش از سوی <ها به  ابسته به این مافیا به جای آنی و تجربه ناتوان و بی
های وابسته به نظام   یعنی به تشدید تنش در میان گروه>زخم خوردگان

این گونه تغییرات، به ویژه با توجه به سیستم مافیایی . محدود نخواهد بود
ی ارتباطی از باال تا پایین آن، به معنای  ها و شبکه حاکم بر غالب دستگاه

گیر کردن حکومت،  گسیختگی دستگاه اداری و زمیناز هم 
ها و دوایر آن و از هم پاشیدن مؤسسات اقتصادی و مالی  خانه وزارت
گیری برخی مدیران، احساس ناامنی و شرایط روانی ناشی از  کناره. است

نژاد هم اکنون نتایج خود را به صورت  شعارهای وابستگان به احمدی
به ویژه به (بورس و انتقال سرمایه به خارج رکود اقتصادی، سقوط بازار 

 .آشکار ساخته است) ی عربی امارات متحده
نژاد واقعاً بخواهند شعارها و  کنندگان احمدی حتا اگر فرض کنیم تحمیل

 خود را اجرا کنند باز هم نباید "انتخابات"های قبل و بعد از  برنامه
های نشدنی و  نامهتوان بر فراموش کرد که به صرف تمایل و اراده نمی

حدود عمل و مرزهای تغییر را شرایط موجود، . ناممکن را تحمیل کرد
ی افراد و  کند نه تمایل و اراده ها و امکانات واقعی معین می زمینه
نژاد، و با وجود نمایش  ی احمدی هم اکنون در آغاز کار کابینه. ها گروه

نژاد  ر سفر احمدیی فقدان مدیریت و توانایی و تجربه، د قدرت، مسئله
به نیویورک پیامدهای خود را به صورت منفرد کردن ایران در سازمان 

نژاد و هیأت همراه او به خاطر ضعف و ناتوانی از  احمدی. ملل نشان داد
سوی مخالفان و منتقدان مورد حمله قرار گرفت و بار دیگر بر اهمیت 

 .مدیران کارآمد و با درایت تأکید شد
نشینی ناگزیر حاکمیت یکدست در  بینی کرد، عقب پیشتوان  آن چه می

امروز در جمهوری اسالمی، به اقتضای شرایط . ها است برابر ضرورت
ها و  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیازهای ناشی از گردش دستگاه

ی فرماندهان سپاه و  ی حیات نظام، قدرت تعیین کننده نه اراده ادامه
ها، بلکه منطق  قرون وسطایی حامی آنکادرهای امنیتی و روحانیت 

گردش چرخ اداری و اقتصادی دولت و جامعه، مدیران و 
های اداری و سیاسی، صاحبان سرمایه و  کنندگان دستگاه اداره

حاکمیت از یک . ها است مؤسسات تجاری و اقتصادی و نیازهای آن
ناپذیر  سو در زیر فشار این عوامل و از سوی دیگر مقاومت اجتناب

نان، جوانان و اقشار و طبقات اجتماعی مختلف، توان بازگشت به ز
 .عقب، بازگشت به دوران مرده را نخواهد داشت

  مطالبات مردم-ج
نژاد و حامیان او در برابر مردم و مطالباتشان با دو  حکومت احمدی

 .رو هستند مشکل بزرگ روبه
 بر آزادی رفته است که  مشکل اول با اقشار و نیروهای اجتماعی پیش-

 اجتماعی و هم در -ی سیاسی و حقوق بشر و مطالبات خود هم در عرصه
ها زنان،  فشرند و در پیشاپیش آن  معیشتی پای می-ی اقتصادی زمینه

این . خواه و کارگران آگاه قرار دارند دانشجویان، روشنفکران آزادی
های   سال گذشته، در مصاف8نیروها که طی سالیان طوالنی، به ویژه در 

اند و بعضاً  هایی متعدد از سر گذرانده گوناگون با نظام، آزمون
هایی کهنه که گروه  تردید تسلیم ارزش اند، بی دستاوردهایی داشته

نژاد با  احمدی. ها تحمیل کند، نخواهند شد خواهد به آن نژاد می احمدی
ها پاسخ دهد و  ی نسل مرده نه قادر است به نیازهای آن شعارهای کهنه

این . ها را در هم شکند تواند ایستادگی ناشی از حقوق طبیعی آن ه مین
ایستادگی در صورتی که پیگیرانه ادامه یابد، با توجه به سایر عوامل و 

ی مورد نظر مافیای  های پیش گفته قادر است از تحمیل فضای بسته زمینه
یل  امنیتی جلوگیری کند و حتا به دستاوردهایی فراتر از آن نا-نظامی
 .آید

نژاد با اقشار محروم و زحمتکش، به ویژه   مشکل دوم حکومت احمدی-
های او به امید تأمین  هایی است که به خاطر شعارها و وعده با آن

نژاد و حکومت  این امر که احمدی. اند  به او رای داده>عدالت اجتماعی<
جامعه های این بخش از  ها عمل کنند و به خواست توانند به وعده او نمی
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یک استنتاج ساده و منطقی از . گویی ندارد پاسخ دهند، نیاز به پیش
. دهد ظرفیت نظام و ترکیب نیروهای حاکم این را به روشنی نشان می

نظام پر فساد مبتنی بر حیف و میل اموال و ثروت عمومی و مدیریت 
های  ناتوان و ناکارآمد، با اقتصاد بیمار، بوروکراسی حاکم بر دستگاه

های اقتصادی  ها و فعالیت تصادی و سیستم بانکی و با تمرکز سرمایهاق
در نهادهای خارج از کنترل چگونه و با کدام استراتژی و سیاست 

 مستقر سازد؟ >عدالت اجتماعی<خواهد مشکل مردم را حل کند و  می
نژاد که خود هم اکنون با نفوذ در بنادر و امور آن،  مافیای حامی احمدی

ها و بنیادهای مختلف و میلیاردها دالر درآمد از  ا، فرودگاهه در اسکله
قاچاق و معامالت تجاری یک قدرت مالی بزرگ و یکی از عوامل 

 مستقر سازد؟ >عدالت اجتماعی<خواهد  اوضاع کنونی است چگونه می
دهد و عامل مهاجرت  ها را فرار می نظامی که به طور روزمره سرمایه

ز جوانان تحصیل کرده به خارج است با کدام  هزار نفر ا150ی  ساالنه
خواهد این مشکالت را حل کند؟ نظامی که خود عامل تولید و  تدبیر می

بینی بانک مرکزی  خواری و تبعیض است و طبق پیش بازتولید رانت
 درصد خواهد بود و هر روز 25آن، میزان تورم در سال آینده 

خواهد  برد چگونه می قر میتر از جامعه را به زیر خط ف هایی بیش گروه
ها  ها و نابرابری خواهد تبعیض به این ناهنجاری پایان دهد؟ چگونه می

 جنسی، نابرابری در ها و نابرابری های مختلف، تبعیض در عرصه
 نابرابری در بازار - از جمله امکانات آموزشی-مندی از امکانات  بهره

خواهد به مشکل  کار و دسترسی به شغل را از بین ببرد؟ چگونه می
کاری، مشکل  میزان پایین درآمد طبقات زحمتکش، درصد باالی بی

فروشی و  ی روشن برای جوانان، مشکل فقر، تن اشتغال و فقدان آینده
 پاسخ دهد؟... اعتیاد روزافزون و

توان تصور کرد که حکومت بتواند یا بخواهد با صرف بخشی  البته می
های آموزش و بهداشت را برای  کوچک از درآمد نفت تا حدی هزینه
مزدها را باال برد و از افزایش  قشرهای تنگدست پایین آورد، دست

اما اقدامات و . ای کاالهای مصرفی و خدمات جلوگیری کند بهای پاره
تدابیری گذرا و ناچیز از این نوع با حل مشکالت مردم محروم و 

 .ها فاصله دارد زحمتکش جامعه فرسنگ
الوه بر عوامل بازدارنده و مشکالتی که در باال به حاکمیت یکدست ع

رو  ی جهانی نیز روبه ها اشاره شد با چالش بزرگ دیگری در عرصه آن
ی جهانی نیز عاملی دیگر است در  این چالش و فشار جامعه. است

 .های آن ی خودسری محدود کردن دامنه
 سال گذشته که خاتمی خود را 8 "ی حاکمیت دو گانه"بر خالف 

نژاد  کرد، حاکمیت یکدست و احمدی اختیار و تدارکاتچی اعالم می بی
ی آن باید به طور مستقیم پاسخگوی مردم باشند و مسئولیت  نماینده

ی این حکومت و کل  ها و شعارها مستقیماً متوجه عدم انجام وعده
اند از او انتظار انجام  نژاد رای داده کسانی که به احمدی. حاکمیت است

ها، گسترش مقاومت در برابر  با عدم انجام این وعده.  را دارندها وعده
ناپذیر خواهد  حاکمیت، در صفوف این رای دهندگان امری اجتناب

 نه آغاز روند بازگشت به >نژاد انتخاب احمدی<به طور خالصه .بود
های کهنه است و نه عامل ایجاد تغییرات  گذشته و تحمیل ارزش

ی جمهوری اسالمی و استقرار فضای بزرگ در سیاست و رویکردها
های  نژاد بر خالف ارزیابی  احمدی"انتخاب". بسته در جامعه است

تواند زمینه و بستری مناسب برای گسترش  آلود حتا می سطحی و یأس
خواه در صورت اتخاذ  مبارزه باشد و نیروها و فعاالن سیاسی آزادی

 .دتوانند از آن بهره گیرن سیاست درست و سنجیده می
 
 ... آخري پرده

انتخابات ) جای تحریم نداریمه  بهتر بای متاسفانه کلمه( >تحریم<
ها انتخابات  شود، تا کنون ده هاست که از طرف اپوزیسیون مطرح می سال

 بنابراین . است کرده>تحریم<را  در کشور برگزار شده و اپوزیسیون آن
ان به حساب رژیم تو نه آمار اعالم شده شرکت مردم در انتخابات را می

کدام (گذاشت، و نه آمار کسانی که رأی ندادند را به حساب اپوزیسیون 
 !). اپوزیسیون 

ها، مجاهدین ،حزب  راستی اپوزیسیون چه کسانی هستند؟ سلطنت طلبه ب
 ؟...های چپ لنینی کمونیست کارگری یا این سازمان

ها اگر در  کنید بینش و فرهنگ سیاسی این احزاب و سازمان شما فکر می
 سر اپروراند، دعو راس یک قدرت دولتی قرار گیرد استبداد دیگری را نمی

 !لحاف مال نیست
 اپوزیسیون یک نظام استبدادی کسی است که نظر  فرد متعلق بهبه نظر من

این  غیر از . استبداد و دیکتاتوری نباشدی و عملش باز تولید کننده
 موضع اپوزیسیون رژیم ایران کسی که امروز از. ست فریبکارانه شعاری

نژاد   میلیون در انتخابات شرکت کردند و آقای احمدی27اعالم می کند، 
کند که   میلیون رأی آورده است، در واقع همان نظری را اعالم می17

 .  ها برای آن تدارک دیده بود جمهوری اسالمی ماه
ر خارج از البته الزم به ذکر است که، طوالنی شدن تبعید این عزیزان د

 . تأثیر نیست گونه اظهارنظرها بی کشور در این
 ،کنند ا فراوان اشاره میه که به تقلب  دیگر با اینیاز طرف دیگر کسان

نژاد از طرف مردم   آقای احمدی"انتخاب" انتخابات یعنی ی ولی باز به نتیجه
 .گذارند صحه می

ی صورت یروپامداران ا ها که به تقلید از سیاست سفانه این تحلیلأمت
کردها و روابط حاکم بر دستگاه دولتی  گیرد، ناشی از این است که عمل می

انگارند و همه  ی یکی مییهای مدرن اروپا در مقایسه با دولت در ایران را
! پندارند کنند و جمهوری اسالمی را با سوئیس یکی می چیز را یک کاسه می

ستاد " و "شورای نگهبان" ی و تحلیل انتخابات را بر اساس آمار اعالم شده
 .کنند  بنا می"انتخابات

های همین ستاد انتخابات  جالب توجه است در شرایطی که در یکی از اعالم
 کل %1,16 میلیون رأی از سراسر کشور، 1نژاد بعد از خواندن  آقای احمدی

کسب کرده )1(با احتساب ضریب مصلحت نظام ا وه آرا را با تمام تقلب
 دیگری ادامه ی رای خوانی به روالیادامه. اول بود%  21, 5 با بود و کروبی

نژاد به عنوان نفر دوم از صندوق بیرون  پایان انتخابات احمدی در یابد، ومی
 .شودآید، و کروبی سوم میمی

 نفر به عنوان کاندیدای ریاست 7جالب توجه است که در این انتخابات 
بان تأیید شد، که در هیچ جمهوری صالحیتشان از طرف شورای نگه

 .ای سابقه نداشته استدوره
 کاندیداها زطور که کروبی هم فهمیده بود از او و بسیاری دیگر ا همان

فقط برای داغ کردن تنور انتخابات استفاده کردند تا مردم را به پای 
 .های رای بکشانندصندوق

نتخابات در گشا مهر ستاد اها در این انتخابات،  مشکلولی برای خیلی
کنند مردم فریب کسانی که فکر می! هاشان بود، تا مسایل سیاسیشناسنامه

در واقع در گسترش  نژاد را خوردند، شعارهای دفاع از فقرای احمدی
 . اندژیم ناخواسته شرکت کردهر یتبلیغات فریبکارانه

بسیاری سعی کردند همراه با رژیم در این فریب که شرکت مردم تعیین 
 مملکت است شریک شوند، و برای باال ی وضعیت سیاسی آیندهیهکنند

 یهای هاشمی رفسنجانی فراخوان شرکت در انتخابات را به بهانهبردن رأی
 .حضور شبه فاشیسم تبلیغ کردند

ف رهبری، رشناخت، ولی انتصاب او از طنژاد را نمی در ایران کسی احمدی
 ریاست جمهوری ی شدهپروژه اعمال. توهین به شعور یک ملت بود

 یک فرد یهای انسانی و تالش برای ارادهنژاد، پایمال کردن آزادی احمدی
ای از نظام است که سنبل آدم نژاد بیان آن چهره احمدی. بر جامعه است

 .  ی، شکنجه، ترور، اعدام، و دشمنی با دمکراسی و آزادی استیربا
در میان مردم ندارد، ولی داند که جایگاهی رژیم جمهوری اسالمی خوب می

 ایجاد ش جدی براییداند که مردم در شرایطی نیستند که خطراین را هم می
 امیدوارکننده از حکومت یانداز پرقدرت و نه چشمهایینه تشکل. کنند

 .آوردمردم  امید به تغییر به وجود می آینده در نظر
اندیداهای از های مختلف کاین انتخابات به طیف اکثریت جامعه نیز در

. تن به این بازی مسخره ندادند صافی شورای نگهبان رد شده نه گفتند، و
ن معنا نیست که مردم در اعتقاد به یک تغییر انقالبی گامی ه آولی این ب

بردارند، بر عکس حرکت اخیر نشان داد که مردم درست در جهت منافع 
ر شرایط از طریق شرکت در واقع امید به تغیی.  خود گام برداشتندیبالواسطه

را قبالً دست چین کرده  در انتخاباتی که شورای نگهبان کاندیداهای آن
 امیدی برای مردم بود، یروزنه) دوم خرداد(اگر روزی .  وجود نداردباشد،

تغییر شرایط از درون توهمی بیش نبود . بست بیش نیست بنیامروز خیابان
 .شیندنتوانست به ثمر بنمیو حرکت سیاسی دوم خرداد تالشی بود که 

ای برای حرکت مردم در انتخابات شوراها و مجلس نشان داد که انگیزه
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  اشتباه بوده"امام زاده"دخیل بستن به این  شرکت وجود نداشته است، و
 گرفته "انتخابات"ای که از این نتیجه .، و به آن امید نتوان بستاست
ولی "اند با توجه به صالحدید توشود، این است که رأی مردم فقط میمی
 . در اوضاع سیاسی کشور نقش آفرین باشد"فقیه

مان دست یابیم، به نظر من باید  جامعهبهتر  نزدیکیکه به تحلیل برای این
ماهیت  های این رزیم، و صحیح از جمهوری اسالمی و فریب کارییشناخت

وان از البالی ت اطالعات را نمییهمه. پلید سردمداران آن داشته باشیم
اخبار رسیده کسب کرد، باید با جمهوری اسالمی زندگی  و هاروزنامه

ی که برای فریب و تتمیع مردم انجام یها تا به بسیاری از حیلهمکرده باشی
برای جمهوری اسالمی حفظ نظام باالتر از هر چیز . مگیرد، پی ببریمی

  ! به قیمت جان هزاران انساندیگری است، حتا
 "دستگاه رهبری"نژاد در جهت یک استراتژی جدید  قای احمدیآور ضح

 یک ی نتیجه و یابهقطور تصادفی و غیرمتره جمهوری اسالمی است، نه ب
ای است که متأسفانه به آن این نکته! رقابت انتخاباتی خوب و سالم

 .شودای نمیتوجه
ذهن هر  درنژاد و بازی انتخابات این سؤال  بعد از در واقع انتصاب احمدی

 سیاسی ی و بنیادگرایان در صحنه"ولی فقیه"شود که چرا کس مطرح می
در صورتی که وجود . کنندایران این چنین صریح و شفاف اعمال نظر می

توانست هم در نژاد می عوض احمدیه رییس جمهوری مانند رفسنجانی ب
ایجاد توهم و پراکندگی  سیاست داخلی، و هم در سیاست خارجی بر

یان از سوی دیگر یبارزات سیاسی اپوزیسیون  از یک سو و حمایت اروپام
ن اهنوز نقش ایفا کند، بر عمر نظام بیفزاید و از انسجام و هماهنگی مخالف

به نظر من وجود عوامل زیادی باعث شده که  جناح اقتدارگر  .خود بکاهد
 .یا جناح حاکم بر نظر و عقیده خود پافشاری و اعمال قدرت کند

 .کنمعامل مهم داخلی، و خارجی اشاره می ن به چندم
 

 :يعوامل داخل
 
شکست سیاست اصالح طلبان و سرخوردگی مردم از دخالت گری ـ 1

 سیاسی
 

 قانون اساسی، حول یدلیل محدود شدن در چارچوبهه اصالح طلبان ب
  دیگرایعده خواستند وای نمییک دایره در چرخش بودند، عده

بر این .  قوی برای گریز از این مرکز نداشتندایشجاعت و انگیزه
عوض ه های اساسی در این حرکت باساس بعد از رسیدن به بن بست

احکام "طرح تغییر قانون اساسی به یک شعار عمومی در جامعه، به 
. رفته رفته از شعارهای اولیه دور شدند  تمکین کردند و"حکومتی رهبر

 ها، دستگیری وه، بستن روزنامهسکوت خاتمی در جنایات کوی دانشگا
 و مردم در ان روزنامه نگاران، ضرب و شتم سخنرانی کردنزندان

همه باعث شد  ها، شکنجه و آزار زندانیان و همه وها و سخنرانیمتینگ
 ببندند و برای اصالح ،حسابی راکه مردم برای خاتمی باز کرده بودند

 .طلبان دیگر تره خرد نکنند
های وری خاتمی، غیر از گام اول افشای قتلدوران ریاست جمه

ای، حرکت سیاسی جدی در جهت افشای گردانندگان اصلی زنجیره
الزم به گفتن نیست که این دوران . ترورها صورت نگرفت

های منفی ولی یکی از جنبه. آوردهای خاص خود را داشته استدست
 و عدم ی مردم از اصالح طلبانخوردگترین آن سراین دوران و مهم

 .اعتماد به رهبران و سیاستمداران درون این طیف بود
های گریگیری مردم از دخالتبه دنبال  آن رفته رفته شاهد کناره

خصوص در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسالمی ه سیاسی،  ب
 ی انتخاب مأیوس کنندهیاین حرکت مردم نشان از تجربه. بودیم

 بود، که به دنبال خود این یقین را در خاتمی در شرایط سیاسی ایران
 نیستند و جنگ "رهبری"طلبان حریف باند مردم ایجاد کرد که اصالح

شود، نه جلوی نه جلوی فساد در جامعه گرفته می. ای نداردو دعوا نتیجه
و  ی و بگیریها و نه جلوی زورگوی و چپاول آقاها و آقازادهیسودجو

خانه از پای بست ویران است، با چانه . ببند روشنفکران و دگراندیشان
 !زنی کاری انجام نخواهد شد

متأسفانه خاتمی آن شجاعت گنجی را در دفاع از حقوق مردم و افشای 
به خصوص بعد از انتخابات . ستیز نداشتعوامل سرکوب و آزادی

بدتر بعد از تغییر ترکیب هفتمین  اش و دوم ریاست جمهورییدوره
 .>مجلس شورای اسالمینمایندگان <ی دوره

به هر حال شرایط این دوران باعث شده بود که، جناح بنیادگرایان بیت 
را به  ی کشوریقضا عیت خود قوانین اساسی وق برای حفظ مو"رهبری"

کرار در سراسر کشور نقض کند و انواع و اقسام دوایر غیر قانونی را 
 .کار گیرده برای کنترل جامعه ب

ها و دگراندیشان خودی و غیرخودی در امهباری از یک طرف روزن
حاکم کرده بودند، و  کشستیز و آدمداخل اقدام به افشای جناح آزادی
های طرفدار حقوق بشر، روزنامه نگاران از طرف دیگر از خارج گروه

تبلیغاتی مجبور به  ها را تحت فشاری آنیهای اروپادولت بدون مرز، و
در شکاف ایجاد شده میان  .نی کردندی انسایپذیرش بعضی حقوق ابتدا

دولتیان و غیردولتیان، مردم سعی کردند که فضای جامعه را هم از لحاظ 
ی، یجنبش زنان، جنبش دانشجو. سیاسی هم از لحاظ فرهنگی بازتر کنند

های شکل گرفتند و نطفه ...کارگری، نویسندگان، روزنامه نگاران و
 .ز ادامه دارندهای مدنی بسته شد، و امروز نیمقاومت

طلبان رادیکال و یا از در همین دوران چند بار از طرف بعضی از اصالح
طرف دانشجویان رفراندوم به عنوان یک راه حل، برای محکوم کردن 

فقیه و دور زدن آن مطرح شد، ولی در حد شعار باقی جناح طرفدار ولی
کبر گنجی خصوص اه و باز در این دوران با تالش دانشجویان و ب. ماند
های ای از اعمال پلید سردمداران رژیم افشا شد، و نور برتاریکخانهسیاه

ها افکند، و دست سران نظام را در بسیاری از ترورهای سری آن
با دستگیری او از تحرکات قبلیش .  گشودجروشنفکران در داخل و خار

های یک و دو کاسته شد ولی دست از پا ننشست و مانیفست
 .هی را منتشر کردخواجمهوری

ها با وجود این که مستقیماً از طرف دستگاه والیت بر بسیاری از ناحقی
خواستند به ریشه بزنند و مسئله تغییر طلبان نمیشد ولی اصالحتأکید می

 :که بر مردم مسلم بود که با این. ح کنندرقانون اساسی را مط
اخل و خارج هایی که در د در جریان تمامی قتل"رهبری نظام"ـ 1 

  .شده قرار داشته استانجام می
نگاران و دگراندیشان توسط ها، دستگیری روزنامهسرکوب آزادی وـ 2 

رهبری ولی " های تحتارگان یه و نیروهای انتظامی، یعنیی قضایقوه
  .باشند می"فقیه

 یی در سایهیپا فشاری بر قوانین ضد زن، در قانون اساسی و قضاـ 3 
 .گیرد صورت می"رهبری" پشتیبانی

 ،اعدام جوانان زیر هجده سال و ن شکنجه و ضرب وشتم زندانیا ـ 4  
  . نظام است"رهبری" تأیید  همه مورد سنگسار زنان به جرم زنا، همه و

های  طلبان و جناح های سیاسی میان اصالح  درگیریی دوران هشت ساله
های باند ولی فقیه  ازیها وسیاه ب طرفدار رهبری پرده از بسیاری دغلکاری

شان را در  هوداران ن وآنا اصلی و جایگاه سیاسی ی برداشت، و چهره
 . حوادث مختلف نشان داد

مجلس و  به هر حال  عدم شرکت فعال مردم در انتخابات شوراها و
طلبان بیان آن بود، که  چنین عدم استقبال از کاندیداهای اصالح هم

 نظام ی  در جا زدن در چارچوبه مردم از انتخاب خاتمیی انگیزه
 .   جمهوری اسالمی نبود، عبور از آن بود

  این شرایط، و بر پایه یأس وی نژاد نتیجه یکی از موارد انتصاب احمدی
عدم .  آن استی نتایج مأیوس کننده دلسردی مردم از انتخابات سیاسی و

دت  مسایل سیاسی، ممکن است در کوتاه مبهی مردم یانتاع شرکت و بی
ن تبدیل آبه نفع رژیم تمام شود، ولی در دراز مدت به نیروی مخالف 

 .خواهد شد
های جناح ولی فقیه در  ها و وممانعت که سرکوب باری، با توجه به این
 برتر داشت، ولی به هر حال یطلبان دولتی قدرت مقابل تالش اصالح

سر های موجود باعث باال رفتن سطح آگاهی مردم، و گشوده شدن  تنش
 .ها شد  جدید در مبارزات آنیهای فصل
 سنتی در -رنگ شدن تعصبات مذهبی وشکسته شدن تابوهای دینی کم

 مثبت جریان ندارد ولی شرط باز شدن یمیان مردم هر چند در جهت
هی و وارد شدن  اال-های شرعی جامعه از خرافات، گذار از مرزهای ایده

 جمهوری اسالمی مجبور به که با این. به مرزهای تعقل و مدرنیته است
ولی روابط مترقی و آگاهانه در نفی این  این تمکین تاریخی شده است،

و روابط  اند،  زندگی هنوز شکل نگرفتهی مانده و روابط عقب ها سنت
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ها  العملی است نسبت به حساسیت فعلی و جاری در جامعه بیشتر عکس
زمان همراه با های نظام با خواست های مردم، که مسلماً  و مخالفت
ها خواهد آمد، و جامعه به  های آگاه جامعه به مدد آن یاری بخش

 . تیاف خواهد ستد ونهای  ارزش
 
 ـ اقتصادي٢

خصوص بعد از گرانی ه موقعیت اقتصادی دولت جمهوری اسالمی ب
 -چنان است که توان مانورهای سیاسی نفت در بازارهای جهانی آن

 :به آمار زیر توجه کنید را باال برده است، آناجتماعی 
 بعد از گذشت چهار ماه، از فروش نفت تأمین 1384 سال ی بودجه
سازمان ملل متحد با اعالم این که متوسط نرخ تورم در ایران  .شود می

 درصد بوده است، نرخ 8/22 میالدی برابر 2003 تا 1990های  بین سال
گزارش با این  . درصد اعالم کرده است5/16تورم را در سال جاری 

 70/0اعالم این که شاخص تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته 
 . اعالم کرده است71/0بوده است، این شاخص را در سال جاری 

 اول سال جاری، درآمد ریالی ناشی از ی  ماهه5برای اولین بار در 
فروش نفت به خارج با درآمد مالیاتی به هم نزدیک شده است و این 

 .ج رسیدن فشار مالیاتی استگواه به او
. یکی از عوامل رکود در بخش خصوصی تشدید فشار مالیاتی است

 ی  ماهه4 درصد و در 36، 82 نسبت به سال 83مالیات دریافتی در سال 
 درصد افزایش داشته 69مشابه سال قبل زمان  نسبت به 84اول سال 

 .است
. کند ورو طلب می، ازخریداران نفت خود به جای دالر، ی2003ایران از 

 و  دولت ایران برای اولین بار خبر تشکیل بازار خرید2004در ژوئن 
اگر ایران در ایجاد . فروش نفت به یورو در بورس تهران را اعالم کرد

یک بورس نفت با استفاده از یورو موفق شود، وضعیت اقتصادی 
 .افتد مریکا به شدت به مخاطره میآ

 یا جناح "ولی فقیه"ادی است، که جناح با توجه به این موقعیت اقتص
مقتدر نظام اجازه بهره برداری سیاسی از این شرایط را برای خود مغتنم  

مقابل اپوزیسیون داخلی و   دردانست، تا نه تنها براصول اعتقادی خود
های خارجی در مورد نقض حقوق  خارجی پافشاری کند، بلکه مخالفت

را دخالت در امور داخلی یک  و آنمورد  بداند  بشر در ایران را بی
 .کشور  اعالم کند

 
  يـ سالح اتم٣

دنبال آن سالح اتمی از جمله اهدافی ه سازی اورانیم و ب  غنیی پروژه
ای که تا  پروژه. است که جمهوری اسالمی در پی دستیابی به آن است

کنون به شکل مخفی و علنی از طرف گردانندگان نظام دنبال شده 
نشینی  نژاد  نظام بدون عقب ز با ریاست جمهوری احمدیو امرو. است

با وجود منابع فراوان  .از مواضع خود، در پی تحقق این خواسته است
گاز و نفت در جهت تأمین انرژی، روآوری جمهوری اسالمی به انرژی 

در کشوری که فقط با  .اتمی صرفاً به دلیل دستیابی به سالح اتمی است
مصرفی دارد، چه نیازی به   سال آینده گاز50ا ذخایر گازی خود ت 20%

 گذشته از این یک نیروگاه هزار مگاواتی در بوشهر ؟انرژی اتمی است
 برق تولید این نیروگاه چندین برابر ی که از نظر اقتصادی هزینه هست،
به عالوه .  تولید برق در یک نیروگاه آبی یا حرارتی استی هزینه
 که نیروگاه یک هزار واتی که حتا پس دهد اقتصادی اجازه نمی منطق

اصفهان و   ucf سنگین  راکتور آب ها دو برابر هم بشود، از سال
 ی صحبت از انرژی اتمی برای تهیه .سازی نطنز طراحی و اجرا شود غنی

برق، فریبی بیش نیست، در واقع ساخت سالح اتمی هدف نظام 
گرفتن خطرات  ساخت سالح اتمی بدون در نظر . جمهوری اسالمی است
های اتمی که امروز  نگهداری و زباله های حفظ، آن در کشور و هزینه

آن هم در یک رژیم آخوندی،  ، استهتگریبان جامعه بشری را گرف
 .باشد میها انسان  جان میلیون بازی با

امروز جمهوری اسالمی با تحریک احساسات ملی مردم قصد دارد، دارا 
 و قدرت ملی جلوه دهد، و تالش وبودن سالح اتمی را یک عظمت 

گانی  ن جهانی خود را، ریشه گرفته از یک خواست همهامبارزه با مخالف
 هنگفت از این کشور صرف ای با وجودی که بودجه .ملی تبلیغ کند و

شود، و با وجودی که بر همه   سالح مخرب و کشتار جمعی میی تهیه

ستا تالش برای روشن است که پافشاری جمهوری اسالمی در این را
ای چه در  باز شاهد آنیم که عده تثبیت هر چه بیشتر نظام خود است،

شوند،  نظر می داخل و چه در خارج در این جهت با جمهوری اسالمی هم
 .کنند و از حق داشتن سالح اتمی توسط جمهوری اسالمی دفاع می

رنگ  های سیاسی حول و حوش این مسئله را کم چه افشاگری آن
نظری بخشی از  گیرد، هم می  قدرت اپوزیسیون را وو توان کند، می

این جهت  اپوزیسیون چه در داخل و چه در خارج با سردمداران نظام در
 .است

دوست جمهوری اسالمی امروز باید در  خواه و صلح اپوزیسیون آزادی
 . باشدکنار مخالفت با هر سالح مخرب و کشتار جمعی در ایران و جهان

 حذف قوانین ضد حقوق زنان و سرکوب  را افشا و برنقض حقوق بشر
 .دگراندیشان در ایران نیز تأکید کند

 
 

 عوامل خارجي
ها و اعمالی است که  عه برنامه منظور از طرح عوامل خارجی بیان مجمو

در واقع توسط کشورهای آمریکا و اروپا از طریق اتحادهای سیاسی، 
فوذ و عملیات تخریبی امنیتی، و اقتصادی در جهت مبارزه با  ن

 ی  مجموعه در اینبنیادگرایان تروریست، که سردمداران ایران نیز
داری  با توجه به گسترش این عملیات توسط کشورهای سرمایه. هستند

گذاری در سراسر جهان قرار  که البته در راستای امنیت سرمایه و سرمایه
 شد، و رژیم تر خواهد دارد، هر روز عرصه بر رژیم جمهوری  نیز تنگ

 با "قایم موشک"اجی به بازی یبا توجه به این شرایط است که احت
 .  داشتدنخواهامریکا و اروپا 

اندیشان نظام جمهوری اسالمی در انتخاب  بر این اساس تالش طالبان
های کشورهای آمریکا و اروپا در  نژاد ، مقاومت در مقابل تالش احمدی

 .ت استبر چیدن بساط بنیادگرایان تروریس
  
 یان در ایجاد امنیت در خاورمیانه یاروپا ـ تالش آمریکا و1

مروری بر <ای از آقای هادی زمانی تحت عنوان  در این رابطه مقاله
هایی از   که گزیده استچاپ شده >کرد طرح خاورمیانه بزرگ عمل

 .ورمآ جا عیناً می مقاله را در این
یه در بین سیاستمداران و  سپتامبر این نظر11بعد ازحمله تروریستی <

 و  افکار عمومی غرب به ویژه آمریکا قدرت گرفته است که شرایط
ساختار سیاسی و اقتصادی نامطلوب کشورهای خاورمیانه یکی از دالیل 

 ی به عبارت دیگر، طرح خاورمیانه. المللی میباشد رشد تروریسم بین
قتصادی، است که انجام اصالحات ا بزرگ بر پایه این فرض استوار

 حقوق بشر و استقرار دموکراسی در خاورمیانه، با افزایش یارتقا
 اقتصادی و سرنوشت ی مشارکت مردم منطقه در دست آوردهای توسعه

سیاسی کشورهایشان موجب کاهش نارضایتی و از بین بردن بستر رشد 
  >.بنیادگرایی اسالمی و تروریسم بین المللی خواهد شد

 بزرگ، آمریکا مصمم است تا ی  طرح خاورمیانهبنا بر به این ترتیب، 
 بزرگ را دموکراتیزه کند زیرا معتقد است که ی جوامع منطقه خاورمیانه

 های خود ثبات و امنیت منطقه و سرخوردگی مردم این منطقه از دولت
 .کند جهان غرب به ویژه آمریکا را تهدید می

 >اروپا و مدیترانهشراکت < اروپا کنفرانس ی  اتحادیه1995در نوامبر <
را در شهر بارسلون اسپانیا برگزار کرد که به عقد یک توافقنامه 

 کشور خاورمیانه و شمال 12با  ای، معروف به توافقنامه بارسلون،  منطقه
آفریقا، یعنی الجزیره، قبرس، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، مالتا، مراکش، 

 این توافقنامه  .انجامیدسوریه، تونس، ترکیه و دولت خودگردان فلسطین 
 اروپا برای استقرار ثبات و توسعه ی هی مشترک اتحادی در واقع برنامه

باشد که شامل  اقتصادی و سیاسی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا می
 حقوق بشر، ی اقتصادی، آزادسازی تجارت، ارتقای های توسعه کمک

رار صلح بین اصالحات سیاسی، مبادالت فرهنگی، پشتیبانی از استق
  .شود اسرائیل و فلسطین و مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم می

 2010 تجارت آزاد را تا سال ی  بارسلون ایجاد یک منطقهی نامه موافقت
های اقتصادی  ها و کمک دهد، پرداخت وام در دستور کار خود قرار می

کشور  12شود و کلیه   کشور امضاکننده متعهد می12قابل توجهی را به 
تضمین  ، > حکومت قانون و دموکراسیی توسعه<مزبور را به 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو
 ١٠٥شماره 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ٩ــ  صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

آزادی بیان، تجمع، اندیشه و <چنین  ها و هم بشر و حقوق اقلیت حقوق
 >.سازد  متعهد می>عقیده

 مشخص برای یهای در زمینه اصالحات سیاسی، برای هر کشور برنامه<
بینی   دموکراسی و حقوق بشر پیشیاستقرار حکومت قانون و ارتقا

. باشند شده است که اکنون با کشورهای مربوطه در دست مذاکره می
 بیلیون 50 مبلغ 2006 اروپا متعهد شده است تا از آغاز سال ی اتحادیه
  .منظور انجام این اصالحات در اختیار کشورهای مزبور بگذارده یورو ب

 هر ساله >دموکراسی وحقوق بشر اروپا< ی افزون بر این، برنامه
های   در زمینه  خاورمیانه و شمال آفریقای ی متعدد را در منطقهیها ژهپرو

حقوق زنان  نظارت بر انتخابات، برگذاری انتخابات، برابری جنسی و
 >.کند مین مالی میأت

 اروپا ساالنه نزدیک به یک ی طور متوسط اتحادیهه  ب1995از سال <
 ی ی منطقهمنظور اجرای اصالحات فوق به کشورهاه بیلیون دالر ب

خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه دولت خودمختار فلسطین کمک 
 هنگفت نیز یهای مالی بالعوض، مبالغ  عالوه بر کمک .ده استکر

گذاری اروپا به کشورهای منطقه وام داده شده  توسط بانک سرمایه
 یک بیلیون یورو به صورت کمک 2003 برای مثال، در سال  .است

در  )soft loan( >ارزان<  وام  بیلیون یورو به صورت2بالعوض و 
 .                             شداختیار کشورهای منطقه گذاشته

 این سند بیانگر  . گردید منتشر2003استراتژی امنیتی اروپا در سال 
ها و مخاطراتی است که محیط ژئوپولیتیک اروپا را تهدید  چالش
ترین این   اصلی>استراتژی امنیتی اروپا< بر اساس سند  .کنند می

های کشتار جمعی،  ها عبارتند از تروریسم، گسترش سالح تهدید
ی ها ای، جنایات سازمان یافته و دولت بنیادگرایی، منازعات منطقه

ثباتی را به سایر کشورها اشاعه  کفایت و از هم پاشیده که بی بی
شود که بخش   خاطر نشان می>استراتژی امنیتی اروپا<  در.دهند می

زمان  شود، اما هم  خاورمیانه ناشی میی  این تهدیدات از منطقهی عمده
بایست با توجه به  کند که در برخورد با این تهدیدها می کید میأت

های مطلوب سیاسی و  ها از گزینه  آنی وامل شکل دهنده عی کلیه
کار نظامی  در این چارچوب راه. دکراقتصادی و سازمانی استفاده 

باشد که تنها در شرایط استثنایی مجاز بوده و  آخرین گزینه می
  >.المللی انجام پذیرد بایست تا حد ممکن در پوشش نهادهای بین می
 
  پا برای یک حمله نظامی به ایرانـ عدم آمادگی آمریکا و ارو2

 نظامی آمریکا ی در این رابطه یک کارشناس نظامی معتقد است حمله
) 2.(کند به ایران موقعیت سیاسی ـ اقتصادی دنیا را با خطر مواجه می

 : توجه کنید
 ایرانی پرسش این نیست که یهای تندرو بنابراین برای استراتژیست<

از این منظر یک . ه را انتخاب کرد یا نهآیا باید جنگ با ایاالت متحد
در عوض اما . تواند باشد اما چاره ناپذیر است درگیری همه چیز می

را  ها این است که آیا ایران نبرد و چگونگی آن پرسش برای آن
. را انتخاب کند دهد تا آن که به آمریکا اجازه می کند یا این انتخاب می

را همین  ین معنی است که آنه او انتخاب نوع نبرد از نظر ایران ب
ای  بسیار مفهوم و منطقی است تا با ایاالت متحده: کند اکنون انتخاب می

, که اکنون بیش از اندازه نیروهایش در همه جا پراکنده و درگیرند
منظور نویسنده ( ورشکسته است اًتقریب, خسته و از نفس افتاده است

 بسیار یالملل ر سطح بینو د, ) مترجم-باشد  میی کسری عظیم بودجه
 با  که بگذارد تا در آینده  در گیر گردد تا این،نامحبوب گشته است

اند  نیروهایش تازه نفس گشته, یک آمریکایی که مدتی استراحت کرده
 درگیر  و ارتش خود را بیشتر قابل انعطاف و متحرک کرده است

یک , بیندیشنداگر رهبران ایران از این منظر و دیدگاه به مسایل . گردد
کند تا  به آسانی آنان را وادار می یورش محدود هوایی ایاالت متحده

صبر  چه بیشتر ایران هر. دست به یک درگیری قاطع بزنند
 . تواند بدتر گردد اش می موقعیت کند
 باید  گوییم  سخن می>واکنش ایران<هنگام که از  ما آن, چنین هم

ها و  مت ایران ترکیبی از گروهحکو. یک نکته را در ذهن داشته باشیم
های تندرو و  گروه. بوده است های رقیب و مراکز قدرت جناح

کارانی که در پارلمان  سرسخت نظیر سپاه پاسداران انقالب و محافظه
برای تصور . قدرت دارند اکنون بیشتر عناصر قدرت را در دست دارند

نیست تا فرض تواند شدید باشد الزم  که چقدر یک پاسخ ایران می این
تنها کافی است که . کنند  رهبران ایران آن را تجویز میی کنیم که همه

آنان این قدرت را دارند تا به . را تأیید کنند ترین آنان آن را دیکال
صرف نظر , ای دست زنند جویانه سهمناک و نابود کننده عملیات تالفی

 . بخواهندطلبان چه کاران پراگماتیست یا اصالح که محافظه از این
توانند به هر گونه  رهبران ایران می, اطالع از چنین گرایشات و تفکراتی

و طراحی شده در , رحمانه بی, ضربه هوایی ایران باسخی ماهرانه و دقیق
مدت   جهانی بدهند تا ایاالت متحده را به یک درگیری درازی گستره
ها   دیگر پشتیبانیتواند پشتیبانی مالی و انواع چنین می ایران هم. بکشانند

گسترش داده و حمالت  های تروریست  و دیگر گروهاله را از حزب
 صلح را ی جدیدی را به اسرائیل تشویق کند تا فرصت خوب اما شکننده

ها و عوامل خود را  توانند سلول چنین می آنان هم. با فلسطینیان فرو بپاشد
دارکاتی را که فعال سازند و خط ت, اند که در داخل عراق توسعه داده

و ورود  مورد نیاز را در صورت یک جنگ زمینی امکانات و تجهیزات
حمید , عراق ی معاون وزیر خارجه. در هم بریزند از غرب به ایران را

توانست عراق را به  خواست می اگر ایران می< گفت اً اخیر ,البراتی
  >.جهنمی برای ایاالت متحده تبدیل کند

, توانایی ناوگانی محدود خود  و نیروی هواییدر همین حال ایران با 
. تواند به نیروهای نظامی ایاالت متحده در سراسر منطقه ضربه زند می

 –اما , ارتش کالسیک و معمولی ایران دارای تجهیزات کهنه است
المللی و  کارشناس مرکز مطالعات بین, چنان که آنتونی کوردس من هم

پاسداران انقالبی یک , شان کرد خاطر ن2004استراتژیک در دسامبر 
واحدهای , قدرت نظامی ورزیده و ماهر را که دارای نیروهای زمینی

 در داخل تشکیالت نظامی ایران  و دیگر نیروها است, موشک, ناوگانی
کاران جان  رهبری این نیروی نظامی از محافظه. گذارد به نمایش می

محافظت از سخت و مقاوم تشکیل شده است که مأموریت خود را 
سپاه پاسداران انقالب . دانند اش می انقالب اسالمی با تمام ریسک و هزینه

تواند هزاران نیرو را در شکل واحدهای کوچک به مرزهای نفوذپذیر  می
های داخل عراق  ال با سلولصعراق با دستور کار ایجاد ارتباط و ات

در . ش برندها و نیروهای ایاالت متحده یور سرازیر کند تا به پایگاه
 ی ممکن است روانه تواند هر چه تعداد موشک همین حال ایران می

 ی ن آمریکا در شبه جزیرهاهای آمریکا و متحد شهرهای عراق و پایگاه
 . عرب کند
تواند به شدت به خط انتقال نفت جهان با مختل کردن  چنین می ایران هم

 نفت ی  میلیون بشکه15که از رهگذر آن روزانه - هرمز ی تنگه
بنا به گفته کوردس .  ضربه زند  با حمالت هوایی و ناوی -گذرد می
 مین دریایی است که 2000شود ایران دارای  گفته می, برای مثال, من

ها بسیار مدرن هستند و دارای توانایی کار گذاشتن آنان هم  برخی از آن
های کوچک  گذاری و هم قایق های بزرگ مین کشتی از طریق

 عربستان سعودی و تولیدات اًتواند مستقیم ایران می.  هستگذاری مین
خویمه  التنوره و رأس های عظمیش در رأس نفتش را به شمول ترمینال

و اگر توقف نفت خود ایران را نیز به حساب . مورد ضربه قرار دهد
تواند   این عملیات می-که روزی سه تا چهار میلیون بشکه است-آوریم 

   . سقوط بکشانداقتصاد جهانی را به
المللی   بینی  واحدهای ویژهی تواند ماشه ها می  اینی ایران پس از همه
 را -,نیروی قدس, نامندش طور که خود می  یا آن-پاسداران انقالب 

افسرانی در , ای سری این نیروها دارای بودجه, بنا به گزارشات. بکشد
هایی در   سازمانو دارای روابط قوی با, های ایران بیشتر سفارت خانه

اروپا و آمریکای , ترکیه, مناطقی از عراق و افغانستان گرفته تا پاکستان
های  تواند موجی از یورش به سفارت این سازمان می. شمالی هستند
ن آمریکا در او متحد, ها کمپانی, اش های نظامی پایگاه, ایاالت متحده

 . سراسر جهان ایجاد کند
المللی و حمالت  که با اختالل در سیستم بینایاالت متحده , در آن حالت

رو  ه روب-اش و حتا شاید در خانه -بسیار گسترده بر نیروها و منافعش 
گشته است مجبور خواهد گشت تا با نیروی زمینی با هدف تغییر رژیم 

 برای   الزمی متمرکز شده آوری نیروهای جمع. در درگیری دخالت کند
هایی که  ماه, ها وقت الزم دارد  ماهیک حرکت بزرگ به داخل ایران 

اقتصاد جهانی به سقوط و , دهد در آن بهای نفت به افزایش خود ادامه می
ها پشتیبانی  هایی که ایران از آن و تروریست, دهد بحرانش ادامه می
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واشینگتن . دهند کندبه ضربات خود بر اهداف ایاالت متحده ادامه می می
 در دسترس ارتش و نیروی دریایی را مجبور خواهد گشت تا هر نیروی

های   پایگاهی از همه جا نه فقط آنان که در عراق هستند بلکه از همه
حضور . ه برای مقابله با ایران فرا خواندقدریایی و هوایی خود به منط

 تا درگیری با ایران  نظامی ایاالت متحده در سطح جهان به طور اساسی
 . متوقف خواهد گشت, پایان یابد
توانند بر سرزمین  ایرانیان می, که تجاوز به ایران آغاز گشت هنگامی

ناهموار خود تکیه کرده تا نیروهای ایاالت متحده را در سلسله 
تهران . هایی که در سرتاسر غرب آن کشور هست متوقف کنند کوه
تواند نیروهایش را به واحدهای کوچک تقسیم کرده و  چنین می هم

نظامی غیر نظامی بسیج را به حرکت درآورد و ها نیروی شبه  میلیون
گر نظامی مستقر در  یک تحلیل.  چریکی زند  سختی دست به مبارزه

 گفته است که ایران سال گذشته اًایران به یک گزارشگر خارجی اخیر
 های جنگ نامتقارن خود را را صرف آن کرده است تا تاکتیک
زش برای مقاومت جای آموه گسترش داده و تقویت کند که در آن ب

در برابر یک نیروی نفوذ کننده به آموزش جنگ چریکی در مقابل 
تواند شورشی ایجاد کند که  تهران می. پردازند  نیروی نفوذ کننده می

تر و  و بسیار مشروع, تر بسیار و به مراتب از مورد عراق مخرب
 >.تر از مورد عراق در چشم مردمش باشد محبوب

توان آینده را این گونه ارزیابی  ت است که میبا توجه به این واقعی
توانند از همان روشی که در رابطه با عراق  کرد، که آمریکا و اروپا نمی

در ضمن این تصور که . کار گرفته شد، استفاده کننده یا افغانستان ب
 برسند، حداقل تا ی ایران به توافق یا سازشبا دولتآمریکا یا اروپا 

گذشته از این . رسد ممکن به نظر نمینژاد  مدیجمهوری اح زمان رییس
دانید اروپا معتقد است برای به اصطالح دمکراتیزه  طور که می همان

جا که  نآها دمکراسی وجود ندارد تا  کردن کشورهایی که در آن
میز استفاده شود، ولی آن گونه که از آ ممکن است از روش مسالمت

ین عقیده را نداشته و همیشه شواهد پیداست آمریکا در مورد ایران ا
که ایران اصالح <طلبان،  معتقد بوده است، حتا در دوران اوج اصالح

ولی  .>ی نخواهد بردیجویانه راه به جا روش مسالمت پذیر نیست و
 ها روشن کرده ییحوادث چند سال گذشته این موضوع را برای آمریکا

وژی با عراق  که ایران هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ ایدئولاست
طور که سران رژیم اسالمی نیز متوجه  بر این اساس همان. کند فرق می

 به دلیل مشکالت و هم به دلیل مسایل اقتصادی هماند آمریکا  شده
 .کند می نظامی است که از حمله به ایران پرهیز

شود، هنوز امنیت داخلی کشورهای  چه که از شرایط استنباط می آن
دهند قدرت  ز کشورهای دیگر که احتمال میبسیاری ا ی ویاروپا

باشد، تضمین نشده و خطر عملیات   زیادجا نبنیادگرایان در آ
 .تروریستی در این کشورها زیاد است

ـ  های سیاسی ی به خودی خود بحرانیناامنی در کشورهای اروپا
 .دنبال خواهد داشته داری را ب اقتصادی در جهان سرمایه

 
  مسئله فلسطین-3  
ی که آمریکا و اروپا در تالش برقراری آرامش در آن قی از  مناطیک

ه یل و عدم بیدشمنی سران رژیم اسالمی با اسرا .هستند، فلسطین است
 یهای رسمیت شناختن این کشور توسط آنان، تا کنون درگیری

غیرمستقیم را که از طریق کمک به نیروهای مسلح فلسطینی بوده، به 
برای   ای مالی و نظامی جمهوری اسالمیه کمک. وجود آورده است

های رژیم  گری  جنگ در این منطقه، بدون نادیده گرفتن وحشیی ادامه
 .گناه فلسطین، خیرخواهانه نبوده و نیست یل در برخورد با مردم بییاسرا

چه  جمهوری اسالمی به دنبال آزادی و رهایی مردم فلسطین نیست، آن
ظام و گسترش عقاید ایدئولوژیک و ها اهمیت دارد حفظ ن که برای آن

. یل و آمریکاستیهای ضد اسرا ی پایگاهیسیاسی خود از طریق بازگشا
های مهم   از دست دادن یکی از پایگاهی صلح در این منطقه به مثابه
 .رژیم  جمهوری اسالمی است

 کلیدی ی  این جمله>. جهان آماده کنیمی ما باید خود را برای اداره<
روز بیستم اردیبهشت در جمع طالب  نژاد،  احمدیسخنرانی محمود

 قبل از انتخابات آن را >سایت بازتاب<های علمیه مشهد بود که  حوزه
 .درج کرد

های ایرانی وجود  الدن این نگرشی است که امروز در میان بسیاری از بن
های ایرانی  الدن است، بن الدن در دنیا در بدر و فراری اگر بن دارد،

 . را با امکانات فراوان نظامی در اختیار دارندقدرت دولتی
 شدن یکی از تعطیل فلسطین از یک طرف ی بنابر این حل مسئله

های تروریستی رژیم جمهوری اسالمی است، و از طرف دیگر رها  پایگاه
ای و فشارهای اقتصادی و امنیتی  های منطقه ها از درگیری یلییشدن اسرا
 .ه نفع بنیادگرایان تروریست نیست که در این صورت بجنگ ناشی از

به هر حال رژیم جمهوری اسالمی یک رژیم معمولی نیست که با 
به . توضیح باشد المللی قابل ترسیم و های مرسوم بین معیارها و سنجش
آینده در معرض یک خطر جدی از طرف این رژیم  نظر من مردم ما در

گناه   انسان بیقرار دارند که ممکن است منجر به کشته شدن هزاران
نژاد سعی کرد  جمهوری اسالمی با روی کار آوردن احمدی. شود
 این سیاست ی  ادامه.های داخلی خود را به خارج منتقل کند تنش
های موجود بین جمهوری اسالمی از یک طرف و آمریکا و اروپا  تنش

که جمهوری اسالمی  گذشته از این.را از طرف دیگر تشدید خواهد کرد
های درونی خود پیروز  نتخابات بر مشکالت داخلی و  کشمکشبعد از ا

های جمهوری اسالمی   فعالیتی تر شدن حلقه تنگ خواهد شد یا نه،
 یع دفاالعمل توسط آمریکا و اروپا، جمهوری اسالمی را مجبور به عکسل

  با توجه به مواردی که بر شمردیمشرایطوز رهر چند که ام .خواهد کرد
 . ولی آینده چنین نخواهد بود استرژیمبه نفع سران 

  :پانوشت
       >نقدی نو< ی بر گرفته از مقاله دکتر رییس دانا در مجله)  1(
: ، برگردان>نیوریپابلیک< ی مازار، هفته نامه. جی. مایکل)  2(

 تهمورس کیانی
 
 

   ... يا»بحران سياست«
 

رم به که برای ایشان این ابهام به وجود نیاید که خدای نکرده دا
، مطرح  نادرست البته به برداشت منزنم،  حرف می>مردم<نام 
.ها بکنم اند، الزم دیدم برخوردی به آن کرده

نتایج نا منتظره و غریب < :شود مقاله با این حکم آغاز می
 ریاست جمهوری در ایران باید فعاالن سیاسی را دچار >انتخابات<

عاالن سیاسی را دچار چرا این نتایج باید ف. >شگفتی کرده باشد
شگفتی کرده باشد؟ آن طور که ایشان در اثبات حکم خود 

پس از بیست و شش سال استبداد <نویسند، چون که  می
در ایران، نامزدهای انتصابی مدافع  )دین ساالری(تئوکراتیک 

های واقعی و  احتساب تقلببا  -حفظ نظام یا در نهایت اصالح آن
دهند که  و ادامه می. >آورند ست میها رأی به د  میلیون-خیالی

 >شکست مفتضحانه<در حالی که اپوزیسیون مخالف نظام از <
پایان توهم مردم نسبت به <زد و از،  اصالح طلبی در ایران دم می

راند،  ، سخن می>اصالحات در چارچوب قانون اساسی رژیم
نامزدهای این جریان، در دور اول، مجموعاً نزدیک به ده میلیون 

.>آورند ی میرأ
نامنتظره و < گفته شود که نتایج ،ابتدا، برای تسکین خاطر ایشان

 انتخابات نه تنها ایشان را، بلکه در واقع فعاالن سیاسی را >غریب
 نیز )القاعده منظور ایشان باید فعاالن سیاسی مخالف نظام باشد علی(

از این هم باالتر حتا بسیاری از طرفداران و . شگفت زده کرد
وابستگان به نظام و از جمله چهار نامزد دیگر به جز احمدی نژاد 

 اول و در دور دوم باز بسیاری دیگر و در رأس آنان  دوررا در
زیرا آنان نیز مانند . رفسنجانی را بسیار بسیار شگفت زده کرد

جناب وثیق انتظار داشتند که رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور 
.دن آورجدید سر از صندوق آرا بیرو

سپس این که باید از آقای وثیق پرسید که چرا خود ایشان از و 
 انتخابات تا به این اندازه شگفت زده >نتایج نامنتظره و غریب<

آیا دلیل آن جز این است که ایشان نیز مانند بسیاری از . اند شده
 دیگر یاند، انتظار فعاالن سیاسی که مورد غضب ایشان قرار گرفته

 اند؟  داشتهاز انتخابات
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. گویند یک سوزن به خودت بزن یک جوال دوز به دیگری می
شما آقای وثیق چرا به جای این که ابتدا خودت را و انتظاراتت 

ی نتایج نامنتظره و غریب انتخابات مورد نقد و بررسی  را در باره
 به عنوان  تنهاقرار دهی و دالیل آن را بیابی و آشکار سازی،

 >فعاالن سیاسی<شوی و  طرف ظاهر می  بی ناظر و>دانشمندی<
یا شما . گیری؟ از دو حال خارج نیست را به باد نقد و ناسزا می

 انتخابات و پوچی >نامنتظره و غریب<پیش از انتخابات بر نتایج 
های فعاالن سیاسی مخالف نظام نسبت به رفتار  ادعاها و انگاشت

وری و مردم در رابطه با شرکت در انتخابات ریاست جمه
چگونگی آرای آنان واقف بودید، پس چرا نه جایی آن را گفتید 

و یا این که شما هم، همان طور که . و نه در جایی آن را نوشتید
. اید، از نتایج نامنتظره و غریب انتخابات شگفت زده شدید نوشته

پس چرا این همه نقد و ایراد و سرکوفت به دیگران؟
ب حکم پس از حکم صادر ی خود مرت آقای وثیق در مقاله

و بدون آن که درستی حکمی را ثابت کرده باشد احکام . کند می
ی استدالل و  ها را پایه کند و آن خود را ثابت شده قلمداد می

های آن را نشان  در جریان بحث نمونه. دهد احکام بعدی قرار می
یکی از این احکام ثابت نشده را در رابطه با همین . خواهم داد

ایشان برای آن که . خوانیم  نامنتظره و غریب انتخابات مینتایج
نادرستی این برداشت اپوزیسیونِ مخالف نظام را مبنی بر این که 

ی خاتمی از مردم نسبت به امکان  ریاست جمهوری هشت ساله
زدایی  ای در چارچوب قانون اساسی نظام توهم اصالحات ریشه

ی  وند که هیچ پایهش کرد، ثابت کند، به استداللی متوسل می
در نفی برداشت اپوزیسیون مخالف نظام در . اثباتی ندارد

زدایی مردم نسبت به اصالحات و اثبات این که آنان  توهم
کنند که   ادعا  مجبورندبرند سر میه چنان در توهم ب هم
، در دور اول، ) راسخ-اصالح طلبان(نامزدهای این جریان <

به یاد بیاوریم که . >آورند ی میمجموعاً نزدیک به ده میلیون را
 در انتخابات اشاره >های واقعی و خیالی تقلب<ایشان در ابتدا به 

کرده بودند و در این جا چون برای اثبات حکم خود به استداللی 
 را به کنار >های واقعی و خیالی تقلب<نیاز دارند ناگهان آن 

 گذارند و با یک چرخش قلم آمار دولتی را از تعداد می
دهندگان به نامزدهای اصالح طلبان به عنوان آمار درست و  رای

.دهند واقعی مبنا قرار می
زند که مدام لزوم شک و تردید را در  می و این عمل از کسی سر

دارد که یقینی وجود  کند و اعالن می همه و هر چیزی موعظه می
ولی ناگهان آماری را که وزارت کشور رژیمی خودکامه . ندارد
دارد بدون شک  گر از نتایج انتخاباتی ناآزاد اعالن می کوبو سر

پذیرد و آن را پایه و مبنای تحلیل و  و تردید به عنوان یقین می
.دهد ناسزاگویی به دیگران قرار می

دانند و چه اسناد  پرسم که ایشان از کجا می من از آقای وثیق می
ن کند که ده میلیو و مدارکی در دست دارند که ثابت می

در مقابل ایشان اند؟  دهنده به نامزدهای اصالح طلبان رأی داده رای
دانم و چه اسناد و  ممکن است از من بپرسند که من از کجا می

. اند مدارکی در دست دارم که ده میلیون به آن نامزدها رای نداده
در پاسخ خواهم گفت .  حق به جانب منظقی وپرسشی به ظاهر

طقی پرسشی را با پرسشی دیگر پاسخ که که اوالً از لحاظ من
 در عین حال پاسخ ،ال منودیگر این که پاسخ شما به س. دهند نمی

چون اگر .  نیز در بردارد رابه پرسش احتمالی متقابلِ شما از من
شما ادعای خود را مبنی بر درستی تعداد ده میلیون رای به 

 صد نامزدهای اصالح طلبان ثابت کنید، به قول معروف چون که
آمد نود هم پیش ماست، نادرستی ادعای مرا که این آمار قالبی 

.اید است نیز ثابت کرده
ولی واقعیت این است که در نظامی خودکامه و استبدادی آزاد 
نبودن انتخابات و تقلب در آرا و آمار شرکت کنندگان فرضی 

بلکه احتمالی قوی، طبیعی و معقول . خودسرانه و واهی نیست
هایی اثبات درستی انتخابات بر  ین رو در چنین نظاماز ا. است
بلکه این مشکلِ حاکمان مستبد و . ی مخالفان نظام قرار ندارد شانه

. پندارند ، که آمار آنان را حجت میستظالم و کسانی چون شما
. درستی آن آمار را ثابت کنندپس آنان باید
لیلی در دور گوییم به هر د زنیم و می دل به دریا میبا این همه، 

 میلیون، یا هر رقمی که آقای شیدان برای اثبات 16 یا 15اول 
 ایشان از کجا  اما،.ادعایش الزم دارد، پای صندوق رای رفتند

نام های رای خود   ده میلیون روی ورقه،دانند که از آنان می
مگر ایشان یا مرجع یا مراجع . نامزدهای اصالح طلبان را نوشتند

.اند ای مردم را به نامزدهای اصالح طلبان دیدهطرف دیگری آر بی
خواهد   کسی که می آیا شما هم بر این نظر نیستید که!آقای شیدان

 تکان دهنده را چون وجود یتر، ادعای جهان کشف، یا درست
بحرانی است < سیاسی که >فعالیت< و >سیاست<بحران 

 دهد و  نشان>...ساختاری و بنیادی، مداوم و مقاوم، ملی و جهانی
ه به سلمبثابت کند، بهتر است به جای ردیف کردن کلمات قلم

پشت سر هم و توسل جستن به آمار انتخاباتی رژیمی خود کامه، 
ها و ادعاهایش را  دروغ گو و فاسد، که حتا دوستانش نیز حرف

د؟های جدی و منطقی ارایه ده گیرند، دالیل و استدالل جدی نمی
دهد،  الف نظام را مورد حمله قرار میآقای شیدان، اپوزیسیون مخ

 وجود لی بر و دلینیکند و و جود آن را نشا آن را سرزنش می
تاری و بنیادی، مداوم و مقاوم، خبحرانی سا<، >بحران سیاست<

در حالی <های دیگر  چرا؟ چون میان عیب. داند  می>ملی و جهانی
ی طلب  اصالح>شکست مفتضحانه<که اپوزیسیون مخالف نظام از 

پایان توهم مردم نسبت به اصالحات در <زد و از  در ایران دم می
راند، نامزدهای این  ، سخن می>چار چوب قانون اساسی رژیم

>.آورند جریان، در دور اول، مجموعاً ده میلیون رای می
 چه کیفیتی و چه ماهیتی >ده میلیون رای<در باال دیدیم که این 

اند یا از  شیدان خودشان دیدهکنیم که آقای  حاال فرض می. دارد
 راند که بله د شان به ایشان خبر داده مرجع یا مراجع مورد اطمینان

این . اند طلبان رای داده واقع ده میلیون از مردم به نامزدهای اصالح
چه دلیلی است در رد ادعای اپوزیسیون مخالف رژیم که از 

ن اساسی پایان توهم مردم نسبت به اصالحات در چار چوب قانو<
زند؟  دم می>رژیم

دانم آقای شیدان چه معیاری را برای نفی این ادعای  من نمی
ولی اگر معیار رای به . اند اپوزیسیون مخالف نظام مبنا قرار داده

 انتخابات دور دوم ریاست  و76طلبان در دوم خرداد  اصالح
 معیار  را دو انتخابات مجلس در دوران خاتمی وجمهوری خاتمی

شود که به رغم ناخرسندی و عصبانیت ایشان  دهیم، روشن میقرار 
بحران <از دست اپوزیسیون مخالف نظام که یکی از مسببان 

باشد، نظر   می>...سیاست و کار سیاسی، بحرانی ساختاری و بنیادی
من تمام این آمارها را اکنون در اختیار . آنان اشتباه نبوده است

به خاتمی را در دور اول، بیش از ولی اگر همان تعداد آرا . ندارم
 میلیون معیار 26 میلیون، و در دور دوم، اگر اشتباه نکنم، حدود 22

قرار دهیم و آن را با ده میلیون رای ادعایی آقای شیدان مقایسه 
آید که در این میان نسبت به آرای  کنیم باز این نتیجه به دست می

ی   انتخابات دوره میلیون نفر و نسبت به آرای12دوم خرداد از 
زدایی شده   میلیون نفر، توهم14جمهوری خاتمی از  دوم ریاست

زدگان در دوم  یعنی حداقل از بیش از پنجاه درصد از توهم! است
ی  ، اگر مجاز باشیم که جسورانه چنین نسبتی را به همه76خرداد 

آنان بدهیم، در هشت سال ریاست جمهوری خاتمی، نسبت به 
زدایی  ر چارچوب قانون اساسی این نظام توهمامکان اصالحات د

آقای شیدان از این ناراضی است که چرا تعداد ! شده است
!شدگان صد در صد نیست زدوده توهم

نخست آن که به هیچ وجه معلوم نیست که تمامی ده میلیون 
رای دهندگانی که به ادعای آقای شیدان به نامزدهای اصالح طلبان 

لیل به آنان رای دادند چون نسبت به امکان رای دادند، به این د
حال اگر . اند اصالحات در چار چوب قانون اساسی دچار توهم بوده

فرض کنیم که ادعای آقای شیدان درست باشد و در واقع ده 
توان این حالت را  میلیون به نامزدهای اصالح طلبان رای دادند، می

ها  ای به آنتصور کرد که برای بسیاری از آنان دلیل دادن ر
شاید آنان ترجیح دادند میان . انتخاب میان بد و بدتر بوده باشد
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نژاد از یک سو و نامزدهای به اصطالح اصالح  رفسنجانی و احمدی
 آقای شیدان . رای دهند>اصالح طلبان<طلبان از سوی دیگر، به 

 .بینند چه اشکالی در چنین فرضی می
دانم  من می.  زیاد آوردییها توان مثال در رابطه با این حالت می

ها،  که در همین انتخابات اخیر مجلس آلمان بسیاری از کمونیست
های دوآتشه، از آلمانی و ایرانی و غیره، به  ها و چپی مارکسیست
. گویم ادعا نیست  میآن چه . رای دادند>حزب چپ<نامزدهای 

کافی است آقای شیدان از دوستان و آشنایان چپ خود در آلمان 
 آیا این. ام به ایشان ثابت شود ای حال شوند تا درستی گفتهجوی
اند؟ یا   دلیل آن است که آنان نسبت به این حزب دچار توهمامر

حتا بسیاری از آنان برای جلوگیری از پیروزی ائتالف دمکرات 
آیا این . ها رای دادند  به سوسیال دمکرات،ها ها با لیبرال مسیحی

 به ماهیت بورژوایی سوسیال دلیل آن است که آنان نسبت
اند؟  ی آن دچار توهم روانه های راست دمکراسی آلمان و سیاست

چرا؟ چون در اوضاع و احوال موجود سیاسی در آلمان، برای ! نه
کند مسئله بر سر انتخاب  شخص چپی که در انتخابات شرکت می

کنم که در انتخابات  من تصور می.  انتخاب میان بد و بدتر.است
 اعم از انتخابات پارلمان یا )محل اقامت آقای شیدان(سه نیز فران

ها در  دهند که چپی ریاست جمهوری، آقای شیدان ترجیح می
آیا .  یا محافظه کارانها ی>پن لِ<انتخابات پیروز شوند تا مثالً 

های   است که آقای شیدان نسبت به ماهیت سیاستآندلیل  این
اند؟ ها دچار توهم سوسیالیست

پذیریم که دادن ده میلیون رای به بز اگر ادعای آقای شیدان را با
نامزدهای اصالح طلبان نشان و دلیل توهم آنان نسبت به امکان 
اصالحات در چارچوب قانون اساسی این نظام است، ایشان چگونه 

دهند که به رغم این که آن نامزدهای  این موضوع را توضیح می
زدگانی که به آنان در دور اول  ماصالح طلبان به ده میلیون توه

رای داده بودند توصیه کردند که در دور دوم رای خود را به 
نژاد از رفسنجانی  رفسنجانی بدهند، در دور دوم آرای احمدی

پیشی گرفت و به جای آن که رفسنجانی در دور دوم با ده 
میلیون رای احتسابی به نامزدهای اصالح طلبان و آرای دور اول 

ش از هفده میلیون رای بیاورد، در دور دوم افزایش آرای خود بی
آرای . نژاد ناچیز بود رفسنجانی در مقایسه با آرای احمدی

 در دور دوم نسبت به آرایش در دور اول ناگهان به نژاد حمدیا
!بیش از یازده میلیون افزایش یافت

های خود  ی مقوایی استدالل ولی آقای شیدان برای ساختن خانه
او در . دهد د آمار وزارت کشور رژیم رضایت نمییی به تأتنها

ی دادن ا در صدی هم که بنا بر آمار خودِ رژیم در ر38ی  انگیزه
و این از موارد نادری است که شک .  تردید دارد،شرکت نکردند

نیمی از <:  چرا کهنویسد او می. دهد و تردید به او دست می
تحریم فعال < برای دارندگان حق رای، به دعوت اپوزیسیون

ی دیگر که در  نهند و نیمه  وقعی نمی>ی رژیم مضحکه
 شرکت نکرد، چند درصد آنان از موضع نفی نظام >انتخابات<

.>؟بوده است
خواست به شکار شیر برود و  حتماً داستان آن شکارچی را که می

اش از او را که اگر تیر اولت به شیر نخورد  های دوست پرسش
داستان آقای شیدان و رژیم و . اید خ را شنیدهکنی، ال چه می

آقای . اپوزیسیون هم مانند داستان دوست آن شکارچی است
برای کوبیدن اپوزیسیون و ! شیدان سراپا طرفدار شیر است

آبرو کردن آن و اثبات ادعاهای کذایی خود، آمار وزارت  بی
کشور رژیم را، که حتا آقای کروبی هم در درستی آن شک 

ولی در این که . پذیرد ، چون آمار واقعی و حقیقی میکند می
  بزرگ از آنانی که در راییممکن است اگر نه همه ولی بخش

 بوده باشد تردید >موضع نفی نظام< شرکت نکردند از دادن
. ندنک ال مطرح میو تردید خود را به صورت س ایشانالبته. کند می

 که عکس آن های اثباتی است الوال از نوع آن سوولی این س
.ال کننده استومورد نظر س

خواهد با روش استداللی خود یعنی استفاده از  آقای شیدان می
ادعای اپوزیسیون «ی برهان خُلف ثابت کند که بر خالف  شیوه

طرفدار ...  درصد70 نه ، در صد90 نه ،هنوز مردم ایران صد در صد
خابات شرکت  در صد که در انت62بنا بر استدالل ایشان . اند نظام

کردند و یا به نامزدهای اصالح طلبان رای دادند یا در دور دوم به 
نژاد و رفسنجانی، و البته در این که این دو تن طرفدار  احمدی
  دادن درصدی هم که در رای38اند شکی نیست و آن  نظام

شرکت نکردند چون به یقین معلوم نیست که از موضع نفی نظام 
!اند فدار نظامبوده است یا نه پس طر

هایی چون  کسی که به فعاالن اپوزیسیون نسبت! جناب شیدان
ی  دهد و در باره ها را می  و مانند آن>نابخردی، از خود راضی<

اینان به جای تأمل و تعمق، حساب دهی و حساب <گوید  آنان می
در (گیری و جمع بندی و سر انجام، نقد و بازبینی خود  رسی، درس

ابزده و نسنجیده به توجیهات تش...  دیگران و) نخستی درجه
زنند، حداقل خود نباید به جای تأمل و تعمق،   می>مرسوم دست

 خود و بازبینی و انتظارات دیگر نقدِ... رسی حساب دهی و حساب
بحران <از آنان، تنها برای آن که موضوعی من درآوری یعنی 

اضی  را ثابت کند این چنین نابخردانه و از خود ر>سیاست
. را پشت سر هم ردیف کنددست این  ازخزعبالتی

شود، جناب شیدان،   می> خودنقد و بازبینیِ<و آن چه مربوط به 
ی سیاسی   را نسبت به گذشته>نقد و بازبینی از خود<من تا کنون 

ام و نه در جایی  شما، نظرات و اعمالتان، نه در جایی شنیده
اگر این کار . نِ گناهکار باشد البته باز شاید تقصیر از م.ام خوانده
 بد نیست .توان آن را خواند یا شنید اید بگویید در کجا می را کرده

طلبید و فقدان آن را دلیل بحران کذایی  در آن چه از دیگران می
 برای دانید خود پیش گام شوید و الگویی مناسب سیاست می

 ادامه دارد       . ارایه دهیدآموختن دیگران
 

  ... ويولتررانقالب پ
این قدرت انبوه در  پیش از هر چیز چه کسی دیکتاتور است؟

ی یگیرد؟ البته در دست هیچ کس جز پرولتاریا دست چه کسی قرار می 
که در موقعیتی قرار دارد که هر گونه مقاومتی را علیه دگردیسی جامعه 

 .بنا بر خواست خود را درهم شکند
. شوم ژه دچار سکسکه میکارگیری نخستین واه با این حال در ب

اند،    تزاریسم خالص شدهی حتی در روسیه که دهقانان تازه از چنبره
 که اقلیتی بیش نیست، بر ، پرولتاریای شود که حکومت مطلقه آشکار می

ها، شوراها که قرار است  سویت. دهقانان امری غیرممکن است
لکه باید از توانند فقط از کارگران، ب دیکتاتوری را اعمال کنند، نمی

 . دهقانان نیز تشکیل شوند
جا  این امر ممکن است در روسیه قابل تحمل باشد، زیرا در آن

 سرشت دمکراتیک ی دهنده دهقانان انقالبی بودند، امری که خود نشان
این امر در اروپای غربی که در آن دهقانان . انقالب آن کشور است

آزادی .  استامعن  بییدهند، امر کارترین قدرت را تشکیل می محافظه
سیاسی را از روشنفکران شهرنشین سلب کردن و به دهقانان هرگونه 

 . ی استیگو  اوج یاوهی دن، نقطهکرقدرتی را واگذار 
 ابزاری برای ی با این کار تحقق دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه

 . یافته تلقی شود دستیابی به سوسیالیسم باید امری خاتمه
این اما . دیکتاتوری به پرولتاریا تعلق دارد.  بنگریماما کمی به جلو

ن و طبقات ای است؟ این که هر پرولتری در برابر مالکیچه معنا به
دلخواه  آموخته از هر گونه قدرتی برخوردار است و اجازه دارد به دانش

خالصه آن که . د و مورد آزار و اذیت قرار دهدنها را چپاول ک خود آن
این ه این معنا است که به  نهادی دولتی بی ه به مثابهدیکتاتوری یک طبق

 . ی آنارشیستی را واگذار کنیمیگرا طبقه اراده
چنین ) 1917نوامبر (و در روسیه نیز پس از کودتای بلشویستی 

 به. شود  انقالب ستایش میی اتفاق افتاد، کودتایی که از آن به مثابه
قرار شده بود، آنارشی شان بر ای که دیکتاتوری زودی میان دو طبقه
 .کامل حاکم گشت

ای ابتدایی  ای بتواند در دهکده آل باکونینی شاید تا اندازه چنین ایده
گی وجود دارند، قابل تحمل  های کوچک خانواده که در آن کارگاه

 . های بزرگ خواهد گشت اما سبب نابودی کارگاه. باشد
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قالب با آن که جنگ سبب ضعف هر چه بیشتر روسیه گشت، ان
های بزرگ کشاورزی و استقرار کابوس بر  با متالشی ساختن کارگاه

 . صنایع موجب نخستین زخم بزرگ بر پیکر روسیه گردید
توان به این  ها سرانجام دریابند که نمی طبیعی بود که بلشویک

تواند  ای که سازمان نیافته است، نمی طبقه. چنان ادامه داد وضعیت هم
ای چنین مقامی را  هرگاه قرار باشد توده. ال کنددیکتاتوری خود را اعم

 . دار شود، باید سازماندهی شده باشد عهده
این . ثباتی برخوردار شد به زودی دیکتاتوری پرولتاریا از بی

اما این . دیکتاتوری سبب فروپاشی شدید اقتصاد روسیه گشت
هم دیکتاتوری زمینه را برای پیدایش دیکتاتوری از نوع دیگری را فرا

 که در حقیقت چیز دیگری دیکتاتوری حزب کمونیستساخت، یعنی 
 یگانه ی این یک توانست به مثابه. نیست، مگر دیکتاتوری رهبران آن

هم   نآندازد، یسازمانی که در آن آشفتگی وجود داشت، خود را جا ب
داد برای تثبیت  مانند خود که به او اجازه می خاطر اپورتونیسم بیه ب

خاطر تحقق آن قدرت را کسب  تمامی اصولی را که بهقدرت خویش 
 . دور ریزد کرده بود،  به

روسیه از یک آنارشی بدون قید و بند بالواسطه گرفتار یکی از 
ای ممتاز و برخوردار از  نیرومندترین قید و بندهایی شد که بوروکراسی

مستقر مند از پلیس و ارتشی  ها، بهره دستی قدرتی نامحدود در برابر پایین
در سراسر کشور برقرار ساخته بود که اقداماتشان به تروریسمی خونین 

 . منجر شد
یید ما قرار دارد و لنین نیز أ مورد تبنا بر برداشت مارکس که کامالً

تواند خود را رها سازد، مگر آن   پیرو آن بود، پرولتاریا نمی1917تا 
. مستقر پایان دهدسیادت بوروکراسی، پلیس سیاسی، ارتش  که بتواند به

هایی دوام آورد،  چنین دستگاه هرگاه دیکتاتوری نتواند بدون توسل به
چنین دیکتاتوری  در نتیجه این امر خود شهادت بر آن است که یک

تا چه اندازه برای سیادت سیاسی و رهایی اقتصادی پرولتاریا ابزاری 
 . ناشایسته است

 بنا بر قانون اساسی گردد، هرگاه دیکتاتوری این امر بارزتر می
در نتیجه هر کوشش . ترین اپوزیسیونی را تحمل نکند خویش کم

 دیکتاتوری باید  از همان آغاز تالشی برای ی اپوزیسیون در زیر سلطه
از میان برداشتن قانون اساسی باشد و خود را در هیبت جنگ داخلی 

 . نمایان سازد
ها   زیرا آنباوری توخالی بدل گشت، ها اما به باور بلشویک
 جنگ داخلی نظام سوسیالیستی را به ی توانند در هنگامه پنداشتند که می
نامند که سبب  ها جنگ را عاملی می امروز کمونیست. وجود آورند

ها از یاد  اما آن. سوسیالیسم گشت ویرانی روسیه و دست نیافتن به
 . ها بود برند که جنگ داخلی ترشحی از دیکتاتوری آن می

 طبیعی آن انجماد ی یکتاتوری در جنگ پیروز شود، نتیجههرگاه د
ها  کودنی نومیدانه توده. سیاسی و حتی زندگی روشنفکرانه خواهد بود

تواند موجب  را فرا خواهد گرفت که نیرو و آگاهی ناشی از آن فقط می
ساالرانه  داری یکه سوسیالیسم و دمکراتیزه ساختن سرمایه

)autokratisch(ر این زمینه نیز دیکتاتوری به مانعی حتی د.  گردد
نظر از این، طبقه  گردد، صرف در راه ارتقاء به سوسیالیسم بدل می

ای رها سازد که   دیکتاتوریی کارگری که قادر نباشد خود را از چنبره
دهد که هنوز برای  بر ارتش و بوروکراسی متکی است، گواهی می

 .سوسیالیسم بالغ نیست
ها که  نکات در رابطه با روش بلشویستی این  در گذشته همه

سوسیالیسم رسند، مطرح  خواستند از طریق دیکتاتوری حزبی به می
شوند تا دیکتاتوری بر سر راه  در کنار این عوامل که سبب می. اند شده

رد، عامل مهم دیگری نیز هست که بنا به ی گقرارارتقاء سوسیالیسم  
 .رد بررسی قرار نگرفته است کافی موی اندازه آگاهی من تا کنون به

 نوسازی شود و سبب پیشرفت که بتواند مرتب روند تولید برای آن
این روند باید از ایمنی در برابر . اجتماعی گردد، به امنیت نیازمند است

هرگاه کسی . ی شخصی و رسمی برخوردار باشد خشونت ناخواسته
د ربود، ترس از آن داشته باشد که محصول کارش را از او خواهن

های تولید که  در هیچ یک از شیوه. تولید دست نخواهد زد  بهاًمطمئن
چه را که با کار  گاه تمامی آن متکی بر استثمار است، کارگر هیچ

او باید آن را با دیگران . خود تولید کرده است، دریافت نخواهد کرد

 گیرد که  معین انجام میای اما این تقسیم بنا بر قاعده. تقسیم کند
این . کارگران، پیش از آن که کار خود را آغاز کنند، با آن آشنایند

امر در هر مناسبات اجتماعی یکی از شروط روند تولید است که بدون 
ی  در نتیجه. تواند تولید و در نتیجه زندگی کند  نمیآن کارگر اصوالً

گاه برای کارگران آن  چنین تقسیمی تولید دچار رکود نخواهد شد، هر
 تجدید و زندگی  راند نیروی کار خودنبماند که با آن بتواقدر 

 .دنفرزندانش را تأمین کن
گونه دیگری است، هرگاه در پایان روند تولید  تأثیر این امر به
چه که با کار خود  ور و یا دیگر کارگران از آن برای دهقان، پیشه

ای  شیوه ها بنمانده است، نابهنگام و ب چه که باقی  تولید کرده است، آن
 کارش ندارد، ربوده ی ای به ادامه ی که هیچ عالقهیغیرقاعده توسط نیرو

در .  تولید خواهد شدی این امر سبب دلسردی شدید آنان برای ادامه. شود
شود و کارگران نابود  چنین وضعیتی تولید حتی امری غیرممکن می

دگی باقی ل زنیخواهند شد، هنگامی که برای کارگران ابزار تولید و وسا
 . تواند از نیروی کار خود بازداری کند نماند، ابزاری که با آن می

 با این همه هرگاه فرصتی فراهم گردد، کارگر خواهد کوشید به
 دیگر ی موجودیت خویش امکانی کار خود ادامه دهد، زیرا برای ادامه

یی و در مناسبات ابتدایی ابزار تولید نیز ابتدا. جز کار در اختیار ندارد
عالوه بر آن . سادگی فراهم شوند توانند به هستند و در صورت نیاز می

قدر اندک است که  در چنان مناسباتی درآمد دهقان و کارگر آن
 . گردد موجب تحریک ربایندگان نمی
 تواند آن شود و یا آن که می دارانه اداره می اما در دولتی که سرمایه

در . نهد ر جدی بر تولید تأثیر میطوه  امنیت بی چنان اداره شود، مسئله
 ی شود و بلکه در وحله کارگران مربوط نمی جا امر تولید فقط به این

تولید شود  هرگاه کارگر مجبور به. داران وابسته است نخست به سرمایه
دار  وجه در مورد سرمایه هیچ تا بتواند زندگی کند، چنین اجباری به

می در روند تولید برای ساختن او پول خود را فقط هنگا. وجود ندارد
کند  آالت و مواد خام، پرداخت دستمزد خرج می کارخانه، خرید ماشین

ای دور، بلکه  هم نه در آینده العاده داشته باشد، آن  خارقیکه انتظار سود
آن تبدیل شده است،  اش به ل تولید او که سرمایهیبرای دورانی که وسا

 او از چنین امنیتی برخوردار نباشد، هرگاه. از چنین امکانی برخوردارند
در چنین وضعی او . قمار نکند اش  دهد که با سرمایه ترجیح می

های قیمتی و یا دیگر اشیاء  طال و دیگر سنگ اش را به  سرمایه
گیرند  روند و جای زیادی نمی کند که از بین نمی قیمت تبدیل می گران
اش را  یا آن که او سرمایهو . ها را پنهان ساخت توان آن سادگی می و به

سرمایه بدل  کار خواهد انداخت که با شتاب دوباره بهه هایی ب در رشته
ها  چون رباخواری و تجارت که ریسک در این رشته شوند، هم می
 . تواند موجب سود سرشاری گردد می

عدم امنیت عمومی مناسبات یکی از عواملی بود که سبب شد تا در 
در اروپا ) 64(ش از آغاز رفرماسیون و تا پی) اورینت(شرق 
همین عدم امنیت در کشورهایی . داری صنعتی نتواند به وجود آید سرمایه

که در جنگ شکست خوردند، سبب شده است تا صنایع بسیار آهسته و 
کند رشد کنند و در عوض در این کشورها قاچاق از شکوفایی 

 . برخوردار است
رساند و آن را به   اوج میی دیکتاتوری عدم امنیت را به نقطه

تواند دزدان خیابانی را  دیکتاتوری می. سازد ای همیشگی بدل می پدیده
هایی برای از میان برداشتن آن تدوین کند،  سرکوب کند و حتی برنامه

 اما او خود نیرومندترین عامل عدم امنیت است، زیرا دیکتاتور کامالً
داند که خلق و خوی  ولتی میقانونی را حق قدرت د گرا است و بی اراده

: گوید دلخواه خود به کارگران می بینی نیست و امروز به آن قابل پیش
داران  غارت کنید و فردا به سرمایه) داران را یعنی سرمایه(دزدان را 

ثروت خود   کارگر بهی  طبقهی هزینه به: گر خواهد گفت غارت
یاد جنگی امروز خود فردا هرگاه مناسب یافت، دوباره فر بیفزایید و پس

 . را سر خواهد داد
او سبب شد تا صنعت  دیکتاتوری سلطان و پاشاهای وابسته به
رو شود و این دیکتاتوری  هبزرگ در ترکیه با موانعی غیرقابل عبور روب

وضعیت . حتی سبب ویرانی اقتصاد دهقانی ابتدایی در این کشور گشت
جای ه اه سلطان روسیه باقتصادی روسیه دچار تغییر نخواهد شد، هر گ

از قضا پاشاهای . دهنده نام برد  پیامبر نجاتی محمد از مارکس به مثابه
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زمان محمد و مارکس را به  روسیه در تبلیغات آسیایی خود توانستند هم
 . کننده خود بدل سازند ستارگان هدایت

کننده در راه رشد صنعتی   تزار خود عاملی ترمزی حکومت مطلقه
 لشکر ناب خود را کمتر ی  هر چند که او در اواخر ارادهروسیه بود،
ساخت و بوروکراتی مجبور گشته بود از برخی از قوانین  مجسم می

) نظر از برخی جنایات سیاسی صرف(ها از نظم  پیروی کند و دادگاه
برخوردار بودند و در اواخر حتی مجلسی قانونگذار وجود داشت که بر 

  . دولت نظارت داشتی بودجه
چنین  گرایی، نیرو و هم نظر اراده ها از نقطه دیکتاتوری بلشویک

بند و باری قدرت دولتی بسیار فراتر از تزاریسم رفته و در نتیجه  بی
 . بیشتر از تزاریسم رشد صنعتی را محدود ساخته است

چون بسیاری از موارد دیگر این نکات را از یاد  ها هم بلشویک
ساالری در دوران   یکهی ات محدود کنندهاند، هر چند که تأثیر برده

 . سازی را نباید فراموش کرده باشند پیش از انقالب بر صنعت اتومبیل
داری در انطباق  اشکالی از حکومت وجود دارند که با رشد سرمایه

چنین شکل مدرن  یکی از این اشکال استبداد آسیایی است و هم. نیستند
 . تاریا مخفی ساخته استآن که خود را در پس دیکتاتوری پرول

 امتیازاتی که ی تا زمانی که دیکتاتوری از بین نرود، روسیه با همه
دیکتاتوری نه تنها با . دهد، فاسد خواهد گشت داران می سرمایه به

چنین با سوسیالیسم دمکراتیک نیز در تضاد  داری صنعتی بلکه هم سرمایه
زیرا . داری به سوسیالیسم چنین با دوران گذار از سرمایه قرار دارد و هم

کمال رشد یافته و نه  داری به تواند محصول سرمایه این روند تنها می
داری  چنان که خواهیم دید، سرمایه و آن. داری رشد نیافته باشد سرمایه

چنان وجود  ها در دوران گذار برای زمانی طوالنی هم در برخی از رده
 . خواهد داشت

توری بنگریم، آشکار خواهد شد که دیکتا ای که به از هر زاویه
 . سوسیالیسم است داری به ابزاری ناشایسته برای تکامل سرمایه
 ی باره های خود را در توانیم بررسی پس از این همه اینک می

 :ها خالصه کنیم انقالب سیاسی پرولتاریا در این جمله
این ترتیب ه ب. شود زمان با پرولتاریا نیرومند می دمکراسی هم

 . باشد راسی راه عادی کسب قدرت سیاسی توسط پرولتاریا میدمک
 . پرولتاریا استی جمهوری دمکراتیک شکل دولتی سلطه

 .    جمهوری دمکراتیک شکل دولتی برای تحقق سوسیالیسم است
 :ها پانويس
 . يعين سده شانزده ميالدي كه دوران آغاز اصالحات ديين توسط لوتر در آملان بود-٦٤

  ...يي براينهادها پيش
های  ها بیندوزیم و از هم بیاموزیم و راه ها کنیم و تجربه پس ما باید کوشش

 .خواهیم بسازیم مختلف را جست و جو کنیم تا جنبش را آن چنان که می
آن اینست که مگر  دهیم و له را مورد دقت قرارئچیز باید یک مس قبل از هر

نگ ویتنام با جنبش ها همه جا یک شکل بودند؟ آیا جنبش ضد ج جنبش
دنیانی < با جنبش >آتک<مقاومت منفی گاندی در هند شبیه بود؟ آیا جنبش 

  را دردچه که جنبش ضد آپارتای آن  یک شکل هستند و>دیگر ممکن است
آفریقای جنوبی پیروز کرد و ماندال را بر کرسی پیروزی نشاند با جنبش ملی 

 سان بود؟ رد یکشدن نفت در ایران که دکتر مصدق را  پیروز ک
شود هر کدام ویژگی خود  ی که در یک کشور مییها باید توجه داشت جنبش

ها که جهانی هستند نیز هر کدام ویژگی خاص خود را پیدا  را دارند و آن
خواهی علیه جمهوری  در ارتباط با جنبش آزادیوضعیت ما  اما .کنند می

 در داخل کشور ا آن رها باید اسالمی که هنوز شکل نگرفته است و آن
خواهیم در خدمت  ریزی کنند، با ما که در خارج کشور هستیم و می پی

 خواهیم با آن جنبش پیوند بخوریم  و میحق مردم کشورمان باشیمه مبارزات ب
 شبیه  و شبیه جنبش فلسطین گفت،سهی در یک مقا بتوان شاید.امری است تازه

توانیم  می درست نیست و یقیاسهم این  .های خارج از منطقه باشد  فلسطینیهب
 داخل مبارزات  فلسطین، درزیرا در. نیممقایسه کخود را تا حدی با آن 

را توضیح می دادند و حمایت مردم  ها آن شد و در خارج فلسطینی مسلحانه می
های مالی  کردند و یا کمک ها جلب می کشورهای محل سکنای خود را به آن

ن یحق چنه  در داخل مواجهیم که بآمیز  مسالمت اما ما با مبارزاتی.گرفتند می
 را یافته و  جنبشجوی راه، شکلو کنند و خود در تفرقه هستیم و در جست می

های گذشته یا  شبیه جنبشماً  قرار نیست که حت همو هیچ. ایم انتخاب کرده
 .موجود باشیم

. ه دهیدییو اراخواهید آلترنات کنند که شما دنبال بدیل هستید و می  انتقاد میمثالً
شود مردم را به یک مبارزه دعوت کرد و  مگر می چرا نباید این چنین باشیم؟

ه نکرد و هیچ خواستی یولی هدفی ارا, تمام اهداف را حول آن متمرکز کرد
مگر !  مبارزه کرده باشد؟کند که صرفاً مگر کسی مبارزه می. دکرمطرح ن

یم یگو نه عزیزان، ما اگر می شود مبارزه کرد که فقط خود را ارضا کرد؟ می
 .  مبارزات داخل کشور هستیم خودمان هم باید مبارزه کنیمی پشت جبهه

کنند که  نحوی در داخل کشور مبارزه میه ها که ب آنی   همهی اما پشت جبهه
 مجاهدین انقالب اسالمی هستیم؟ یا کروبی و ی  آیا ما پشت جبههمثالً .نیستیم

ی جمهوری اسالمی که برای منافع بیشتر گروه "ها خودی"یا فالن جریان از 
های انسانی   مبارزاتی هستیم که خواستی ما پشت جبهه .کند خودش مبارزه می

ه پس ما ب. کنیم خاطر آن تالش میه کنند و یا ب و دمکراتیک ما را بیان می
شویم، نتیجه آن که ما  گام می صدا و هم ها هم های خودمان با آن خاطر خواست

 .ی داریمیها خواستهم 
 نهم ریاست ی  وقتی جمعی از روشنفکران داخل کشور در انتخابات دورهمثالً
دند، آیا باید ما به مهوری در مقابل احمدی نژاد از رفسنجانی حمایت کرج

ها حمایت کنیم؟  صدا باشیم؟ و از آن راه و هم خاطر آن روشنفکران با آنان هم
راه  و  ها هم  جا به آشکارا گفتیم که ما با آنما در این. و به درستی که نه! نه
. شد شد و چه نمی چه تقلب می. نظر نیستیم و بر سر تحریم خود باقی هستیم هم

 .شویم ما در انتخاب قاتل یا آمر قاتل شریک نمی
 داخل کشور آن طور که ی ایم یاران خود را در جبهه ما متأسفانه هنوز نتوانسته

در . راه باشند، بیابیم گونی جمهوری اسالمی باشد، همهای ما که سرن با خواست
شود خواست سرنگونی را به صدای بلند بیان  دانیم آن جا نمی عین آن که می

ایم که  صدا نیافته  و همراه  طنین نیز هم کرد، اما در همان حداقل نوای آرام و کم
 و هر ندای اما به هر جریان .خود را متعهد به دفاع از آن جریان خاص بدانیم

مخالفی که بتواند قدمی نظام ستمگر و جنایتکار اسالمی را به سقوط و نابودی 
 .کنیم نزدیک کند کمک می

ما خواستار سرنگونی جمهوری , شود ها ختم نمی ط به این تالشقاما هدف ما ف
 ی مبارزاتی پس ما پشت جبهه .طور کامل هستیمه ت آن و بیاسالمی در تمام

 .ی به سرنگونی رژیم اسالمی برساندیطور نهاه  ب ما راهدار هستیم ک جهت
جا هدف جنبش ما که در بیرون از کشور هستیم، برای  کنم در این فکر می

 روشن شده باشد و این که ما اش مبارزه با جمهوری اسالمی در وجوه مختلف
 نیست، اما بدون شک  در آنخواستار تبدیل شدن به آلترناتیو رژیم هستیم بحثی

به ایران برمان با صلوات  کشوری باشیم که  ازخواهیم آلترناتیو خارج ا نمیم
 که در  باشیم در ارتباط تنگاتنگ با آن مبارزانیخواهیم  میگردانند، بلکه ما

عنوان آلترناتیو ه خواهیم ب  میاند و داخل به سرنگونی رژیم اقدام کرده
 .باشیمجانی  -خواه الئیک، دمکرات این نظام ستمگر جمهوری

  کنونی حزب بسازیم؟ی خواهیم از مجموعه توانیم و نمی اما چرا نمی
 که از ترکیب کمونیست و سوسیال  استبرای آن که تجربه نشان داده

باوران الئیک و  ها و دین های دمکرات و ناسیونالیست دمکرات و سوسیالیست
رد، شود یک حزب درست ک های مختلف نمی نساهای چپ با تند انواع گروه

چند نفر از ما جدا شوند و پس از آن , مگر آن که درست کنیم و سر هر کوچه
وکول هم بزنیم و یک شبه این یک به آن یک بگوید  دلیل به سر دلیل و با بی

 !نوکر امپریالیست یا جیره خوار جمهوری اسالمی
ولی جنبش ما و یا هر نام دیگری از این نوع بزرگترین حسنش این است که 

کند و چون احزاب  ازماندهی آن خود به خود افقی بودن را تداعی مینوع س
 عمودی نیست که جمعی فرمان بدهند و افراد فرمان  دارای ساختاریسنتی ما

 .ببرند
توانند با مشترک بودن در چند اصل پذیرفته  می ها که افراد و سازمان دیگر این

ر، نظرات و و افکا شده همگان در زیر یک سقف با هم همکاری کنند
های خود را داشته باشند و برای آن فعالیت کنند و احترام همدیگر را  ایدئولوژی

های سیاسی  دلیل اختالف نظرات و دیدگاهه ها، ب ییهم نگهدارند و ترس از جدا
 .و ایدئولوژیک در میان نباشد

خاطر آن اصول و نظرات توافق شده جمعی در جنبش جمع ه ما با هم فقط ب
  یکی معتقد به. کنیم هاست که با هم کار می و با همین قدر مشترک ایم شده

 است و یکی معتقد به زرکتمخود مختاری و یکی معتقد به یک دولت م
 .ی و غیره استیجمهوری فدرال و دیگری معتقد به جمهوری شورا

 چند اصل نگهدارد هم ارا در زیر یک سقف مشترک ب ما تواند چه می پس آن
 .ایم ها با هم توافق کرده  آنی در بارهمشترک است که 

 :کنم نهاد می من این چند اصل را پیش
ی مردم  ی دین از دولت، برابرحقوقی همهیاعتقاد به جمهوری، دموکراسی، جدا

ایران از فارس و ترک و کرد و لر و بلوچ و عرب و ترکمن و گیلک و 
ظ و احترام به سنن غیره از نظر فرهنگی، آموزش زبان مادری و حف مازندرانی و

  آزادای آزاد و رأی  منطقه و شهر و ده خود، با ارادهی و دین مردم، حق اداره
های زمان که  های ملی به نسبت ضرورت وری برابر از ثروت خویش و بهره
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برابر حقوقی . ترین آن جبران عقب ماندن از سایر مناطق کشور است مهم
اسی، فرهنگی، یدی، اجتماعی، ساقتصا کامل زنان و مردان از تمام جهات،

 .های مترقی مرسوم است چه در جامعه پوشش و هر آن
یک برای  ویژهی مردم بدون امتیاز  لغو دین رسمی و احترام به مذهب همه

 .مذهب خاصیا دین 
سازی و ولترنتیآچه  -اسی یفت با هر نوع دخالت بیگانه چه نظامی و چه سالمخ

ی ملل به خصوص همسایگان ایران و   همهاحترام به حقوق -ییچه فرمانروا
حفظ آثار باستانی و تاریخی کشور و احترام به  .ها عدم دخالت در امور آن

جا که  ها و آداب اقوام ایرانی مگر آن تمام سنن مترقی و عدم دخالت در سنت
با منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن در تناقض باشد و یا با قوانین مترقی 

 ... حفظ محیط زیست و سالمت جامعه و .ات داشته باشدو مدرن مناف
را داشته و به  تواند عقاید و نظرات خود در زیر سقف این توافقات هر فرد می

های وابسته به  چنان که احزاب و سازمان هم. ها بپردازد تبلیغ و ترویج آن
ند توان ها که افرادشان عضو جنبش هستند می جنبش با نظر آن احزاب و سازمان

چه مورد توافق جمع قرار گیرد  هر آن. با آزادی کامل تبلیغ و ترویج شوند
 . جنبش استی جزو اصول قبول شده
د، عضویت فردی گیر نصورتکه دعوا بر سر رأی و غیره  در جنبش برای آن

توانند عضو باشند و   اما افراد هر سازمان و حزب به هر اندازه و تعداد می.است
ا فرمول خاصی یتعداد خود در رأی گیری شرکت کنند و یت کنند و به الفع

نهاد  ها و احزاب به جنبش پیش نیز برای این منظور به قصد همکاری سازمان
 .شود

های  قص فعال شدن بیشتر جنبش باید در شکل کار نهادها و گروهابرای رفع نو
وجود آید که موضوع کار ساختار جنبش ه  بیکاری شورای هماهنگی تغییرات

 .ست و در جای خود باید به آن پرداختا
 و بیشتر فعـال کـردن جنـبش جمهـوری     دربیشپبا این امید خود را برای   

 .رویم  دوم میی خواهان دموکرات الئیک به پیشواز کنگره
  نياادجنگ خ

شیطان نخستین پدر بود که اولین انسان را <خدا یک شیطان است و 
خورد و با  انی آنان را میدیر زم<. همه چیز شیطانی است. >خلق کرد
اش از انسان  ؛ خدا به سبب آلودگی دوزیستی اولیه>جنگید آنان می
ین طریق که آنان را به جنگی تمام عیار ترغیب ه اگیرد ب انتقام می

 .  جویی قورباغه در ظرف آب مقدس کینه. کند می
 

 سوگند
 . های سلیمان  غزل غزلی همواره این سوگند الهی برپایه

 >...اگر خدا بخواهد<: دارد ه همیشه پیش از هر سوقصد اعالم میالقاعد
که به لشکریانش فرمان حمله دهد دعا  و جورج بوش قبل از آن

 به ما هشیاری دهد و ایالت متحده آمریکا را حفظ خدا<: کند می
 .>کند

افروز، بزرگترین سالخ  خدا بزرگترین محافظ، بزرگترین جنگ
 . رنویتسِ دوران پسامد کالوزه

 
 ها آاري فريب

سان  ها را با واژگانی هم خدایان مسیحیان، یهودیان و مسلمانان انسان
 .دهند فریب می
ای بنیادگرایانه مورد سواستفاده قرار   سرنوشت را با شیوهی اهللا ایده

برای تقدیرگرایان، . گاد همه چیز را از قبل تعیین کرده است. دهد می
 گردیده  ر کتاب بزرگ سرنوشت ثبتگریزناپذیرـ د تمامی آینده، ـ

تغییرِ تقدیر . هر آن چه کنیم، سرنوشت از پیش تعیین شده است. است
این جا قلمرو . شرایط هر چه باشد، نتیجه همان خواهد بود. مقدور نیست

 . ترین اختیاری نیست کم. جبر مطلق است
فرد، . خیزد  برمی>مسئولیت<ی  نزد یهوه این تردستی شیادانه، از نظریه

ممکن . شود برای آن که در برابر دیگران مسئول باشد برگزیده می
 بربریت ی نیست از این مسئولیت گریخت بی آن که در ورطه

فرسای یک  این مسئولیت، انتخابی نیست بلکه با فشار طاقت. درغلطید
 .اختیاری نیست. مسئولیت، جبر مطلق است. شود نیروی ازلی وارد می
گاد هیچ گونه . کند بازی می  آزادی شعبدهی دیشهخدای مسیحیت با ان

مکانیسم االهی ندارد، یک دستگاه خودکار پاکدامنی نیست بلکه مولدِ 
اگر قرار . اگر مسئولیت باشد، آزادی هم هست. موجود مسئول است

و . است که انسان آزاد باشد پس وجود شیطان نیز یک ضرورت است
اما . که له یا علیه خدا تصمیم گیرددهد  این آزادی به انسان امکان می

 .یک آزادی کاذب. اگر برعلیه خدا تصمیم بگیرد محکوم به جهنم است
 

 پايان ي بي فاصله
 .مرگی سازد؟ بی ها جدا می چه عاملی خدایان چندگانه را از انسان

ی  ها یک رابطه خدایان و انسان میان خدایان معابد باستانی یونان، نیمه
جنگند، با یکدیگر ازدواج  آنان با یکدیگر می.ردتنگاتنگ وجود دا

در الیاس، آپولون و آفرودیت به ساکنین . آمیزند کنند و با هم درمی می
کنند، آرس، خدای جنگ به دفعات اردوگاه خویش را  ترویا کمک می

دهد، آتنه، هرا و پوزیدون یونانیان را  از سویی به سوی دیگر تغییر می
 .باخ اپرایی از اوفن. های زناکار خانوادهداستان . دهند یاری می

 .سازد؟ جاودانگی ها متمایز می چه عاملی، اهللا، یهوه و گاد را از انسان
خدایان از . پایان قرار دارد  بیی میان خدایان یگانه و انسان، یک فاصله

آنان بر خالقیت خویش تأکید . ای دور از آنانند ها برتر و در فاصله انسان
گانی البته وجود  واسطه. افکنند ر دیگران، خودپسندانه نظر میکنند و ب می

پایان، به نوعی  ی بی این فاصله. کنند دارند اما اینان خود را مصلوب می
به این خاطر است که . شود عدم درک و بیگانگیِ عمیق منجر می

کوشند تا خویش را مطیع سازند و از طریق   ها این گونه سخت می انسان
 . پایان، چیرگی یابند ی بی کوشند تا بر این فاصله ن خود، میقربانی کرد

 
 لگام

نفرت و . اند یهوه، اهللا و گاد، دیوانه، ابله و مافیایی عبوس و خشمگین
شود،  تر می هر چه شخص مسن. باشند شان می خباثت، زیورهای پیری

اند،   شده ذهن  و کند اینک آنان سالخورده. گردد جوتر می انتقام
های چرمین مسخره به پا دارند در حالی که  شامبر بر تن و دمپاییروبدو
شان تهی  کنند و نگاه آنان دیگر حرکت نمی. شان آویزان است چانه
کافی . تان دهند نگذارید فریب. اند؟ ابداً چنین نیست آنان مرده. است

ای کوچک در افق پدیدار شود تا آنان خود را همچون  است تنها حادثه
چه فعالیت . روید شان می ناگهان مو بر اندام. دی احساس کنندمتول تازه

چه . چرخند چون فرفره می خیزند و هم اینک ژولیده از قبر برمی!! ملتهبی
شادی !! چه بویی. کند بوی مرگ آنان را شاد می!! آلودی نگاه تب

مانند گردبادی تیره از این سو به آن سوی . جهند کنند؛ به هوا می می
. سازند  خود را جوان می. کوبند  می این مترسکان، پای. کنند نوسان می

، >!سرانجام<. ها این است تمامی زندگی آن: جنگ، خون، الشه
اگر آنان انسان را . کشند چنین آه می رسد که این  به نظر می>!سرانجام<

کنند به این جهت است که انسان جنگ را به اندازه کافی  شماتت می
ها را  نداشتن جنگ به این معنا است که انسان آندوست . دوست ندارد

 .دارند دوست ندارد؛ اتهامی است که به انسان روا می
 

 کاميکازه
ها با  یهوه، اهللا و گاد نشان دادند جرأت آن را دارند که به کمک انسان

 .کند مان می شهامت آنان متعجب. یکدیگر بجنگند
 . کند؟ خدایان دار میچه کسی به واقع جرأت جنگیدن را در انسان بی

تروریستی است؟   خونین جنگ فوقی چه کسی الهام بخش این شیوه
 . همان خدایان

آور و مرگبار اشارت دارد؟ من به  انگشت چه کسی به این اعمال شرم
 . گویم خدایان شما می

اینان مخفیانه پیش . ای حقیر زده پس انسان در این میان چیست؟ ترس
پوشند، خود را به صورت کامیکازه،  ن میی شهیدا روند، جامه می
 . آورند انداز در می تیرانداز، ضارب و موشک تک

اما یقین داشته باشید که بدون نَفَسِ مسموم خدایان، اینان در خانه 
تنها عنوان . ها به سوی تلویزیون ماندند با دمپایی بر پا و پوزه می
جنگ بروند؛ نفرت آنان باید به سوی . ، غیرقابل مقاومت است>االهی<

بدون جنگِ . اند آنان محتاج اشک و خون. و کینه را پاس دارند
آور و   این کشتارها، زندگی چیزی عمیقاً کسالتی توحیدی، بدون همه

 .آورد توخالی و آن چنان سطحی است که اشک بر دیده می
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 خدا و ئوبو

 .همه چیز برای اعتقادات: ی االهی قاعده
 . برای شکمهمه چیز: ی ئوبو قاعده

 . کند برای آن که بازار اعتقادات را از آن خویش سازد خدا جنگ می
 .جنگد برای آن که ثروت جهانی را تصاحب کند ئوبو می

نزد ئوبو . کند  خدا عشق خود را تنها در مقابل قربانی انسانی هدیه می
انبارد همچون  دهد تنها خود را می اما مبادله مفهوم ندارد، او چیزی نمی

. خدا بر آن است تا تنها خدای یکتا باشد. بلعندگان تا سر حد انفجار
تنها آرزوی ئوبو آن است که با نافش که به ماه رسیده است، تنهای 

ئوبو به شورش و . طلبد خدا گوش به فرمانی و وفاداری می. تنها بماند
خواهد  ئوبو می. کشاند خدا انسان را به بردگی می. خواند خیانت فرامی

گوی  خدا یک دروغ. آنان را از بردگی خود خواسته رها سازد  که
خدا خود را به انسان . ریا است ئوبو مطلقاً بی. بزرگ و زبردست است

افکند و به  ئوبو همه را به دور می. کند تا احساس خدایی کند متصل می
ئوبو آزاد است همچون قاطری . ی خدا است خدا برده. کسی نیاز ندارد

 .چموش
خدا هرگز کشتار . ی احترام نیستند  یک از این دو، پدرانی شایسته هیچ

ئوبو برعکس، همواره در حال . برد ها را از یاد نمی از طریق انسان
 .کند کشتار است و در این گذر، شلوار خود را نیز خراب می

 .کند  خدای تهدیدگر، فریاد می>به کدام اردو تعلق داری؟<
 ماشین بزرگِ مغزخوردکنی و جلق در دهد  پاسخ می>کدام به هیچ<

 .حالی که شمعدان سبز خود را سیخ کرده است
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چرا ما باید با نام جنبش جمهوری خواهان دمکرات الئیک فعالیت 

 کنیم؟
 بودیم ها اندیشیده ما در کاری که پس ا ز مدت! همراهان, رفقا, دوستان

خوانده بودیم شکست نخوردیم، اما آن چنان هم که  نوشتار بسیار و
 .فوریت با موفقیت قرین نشدیمه خواستیم ب می
عنوان  تردید بسیاری از ما گمان داشتیم که با شروع فعالیت زیر بی

در این ، کنار جنبش جمهوری خواهان دموکرات الئیک در گوشه و
جمهوری  کشور خواستاران آلترناتیوآن  این کشور و، آن  شهر شهر و

گرد  پذیرند و عنوان بهترین بدیل، حداقل در نظر، میه اسالمی ما را ب
ی ی جادوی ما هم دست در توبره گیرند و آیند و با ما ارتباط می هم می

 دهیم و ه مییگیر را ارا همه حل یک جنبش بزرگ و راه کنیم و می
پس از  ما شود و  انجام میخواست اتحاد نیروهای دموکرات و الئیک

 !آوریم های جمهوری اسالمی را به لرزه در می آن پایه
ها که  آن مرغ. اید اید یا خوانده شنیده  سیمرغ راحکایتاما نه عزیزان 

 ی  قاف پر کشیدند، بسیار بودند، اما به گفتهی برای یافتن سیمرغ به قله
 ١۴صفحه  ادامه در                                                         !ها که به قله رسیدند سی مرغ بودند  آن،آن حکیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ

 دانيل آکورسي: نويسنده
 مهدي مجتهدپور: برگردان

 بيگدلي امي. ا
 انيد خدايجنگ جد

 دنباله
 تبارشناسي خدايان
 .  دقیق را ژان پیر بریس داده استآیند؟ تنها جواب خدایان از کجا می

سازد که خدایان منشائی  بر ما روشن می» تو بلندی ای خانه«ی  جمله
در حقیقت همه چیز با فریاد نخستین قورباغه آغاز . دوگانه دارند

 > چه؟ چه؟-قور، قور <: کسی که سوال اساسی را مطرح کرد. شود می
. زند ست و پا میکند بلکه در یک حوضچه د او در دریا شنا نمی

سپس از آب سیر . > آب کافی دارمگذرد؛ به من خوش می<: گوید می
: راند ها را بر زبان می پرد در حالی که این واژه شود و به خشکی می می
ساز است و  او ساعت. >گذرد؛ جز آب همه چیز دارم به من خوش می<

ها  ورباغهسان ق نه ایب. گر است  زمان؛ شاگرد هایدهی ههمواره در سیطر
 حساس هستند و یتنها خدایان موجودات. شوند به خدایان بدل می

در آنان همه . اند بها که از دوزیستان، به ارث برده  بیای ه نوالی هزد شرم
کلیسای کاتولیک از <. مذهب، شیطانی است. چیز خشم است و نفرت

ها از مرد و زن، همه  ها و اسقف کشیش). بریس (>دریا برخاسته است
 جا که تقریباً اندازه متحرک است تا آن هاشان بی چشم<: اند شیاطین

شود  حالشان بد می<این حامیان نظم . >توانند ورای خویش را بنگرند می
 ١۵ادامه در صفحه  .>هرگاه جنسیت خود را نشان دهند
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  آني انقالب پرولتري و برنامه

  منوچهر صالحي برگردان به فارسي از
    يك بخش

 ي گذار به سوسياليسم برنامه
  دولت دوران گذار-٣
  ديكتاتور: ج

ها  ی که کمون پاریس به وجود آورد و مارکس آنیاز همه نهادها
یکی از آن نهادها  ها تنها به را مورد توجه قرار داد، امروزه بلشویک

 یک دست، البته پیوندی قوای کارکردی و قانونگذار در هم: اند چسبیده
چون نمایندگان کمون  نه در دست مجلس خلق که نمایندگانش هم

 .پاریس توسط حق رای برگزیده شده باشند
سادگی  اند که به این دلیل سخت چسبیدهه پیوندی ب این هم ها به آن

 یک ی هم دیکتاتوری نه به مثابه آن. شود  ختم میدیکتاتوریبه 
 شکل دولت، ی مثابه گویند، به ی می لو-طور که لنین وضعیت و یا آن

 >شکل حکومت< ی مثابه چنین به ها دیکتاتوری هم بلکه برای بلشویک
یگانه قانون اساسی دولتی است که پرولتاریا پس از کسب قدرت 

 . سیاسی برای دوران گذار به سوسیالیسم باید مستقر سازد
 یهومذات دیکتاتوری از چه چیز تشکیل شده است، البته نه در مف

 که مارکس و انگلس از این واژه در رابطه با کمون پاریس بهره عام
 اند، بلکه در مفهوم تنگ بلشویکی آن؟ گرفته

دیکتاتوری یک نهاد دولتی است که بنا بر قانون اساسی وجود هر 
 قدرت ی کند و دارنده گونه اپوزیسیونی را در برابر قهر دولتی ممنوع می

شد یا یک رسته و یا یک طبقه، ورای دولتی را، خواه یک شخص با
 اند، اما به دهد، که برای دیگر مردم تدوین شده قوانین دولتی قرار می

. شود  کارکردی دیکتاتوری نمیی وجه سبب محدود شدن حوزه هیچ
 . خواهد رفتار کند تواند با مردم هرگونه که می دیکتاتور می

 وضعیت چنین نهادی چیز دیگری نیست، مگر به وجود آوردن
.  کسانی که در دیکتاتوری سهیم نیستندی  جنگی برای همهی محاصره

و این شکل حکومتی . ترین شکل حکومتی ممکن است دیکتاتوری ساده
، بلکه بسیار کسان دیگر پیش از او از آن  استرا لنین کشف نکرده

با این . های خود را دارد حال دیکتاتوری دشواری و با این. اند بهره گرفته
گونه ویژگی پرولتری  ای است و از هیچ ه شکل حکومتی سادهک

کار ه برخوردار نیست و بلکه تا کنون بیش از همه علیه پرولتاریا ب
نظرانه از قهر  گرفته شده است، برای حفظ موجودیت خویش تنگ

پاچه است، از  ی که دستیها نای و حتی فقط با اکراه و در دوریبورژوا
 . گیرد یقهر فئودالی نیز بهره م

.  چنین رفتاری را تشریح کنیمدالیلجا نیازی نیست که  در این
 . خواهیم تأثیرات دیکتاتوری بر رژیم پرولتری را بشکافیم بلکه می

                          
 ١٣ادامه در صفحه 

 
 
 


