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 یردبسر
 !ها یساز بحران سود و زیان

یکی از خصوصییات رهبران سیاسی باید این باشد که برای تحقق 
توانند  ریزی کنند و در این زمینه می هائی که در سر دارند، برنامه هدف

 .  سیاست داخلی و خارجی نیز بهره گیرندهایو باید از ابزار
همراه  ری که بهکا بطور مثال جورج دبلیو بوش و جناح نئومحافظه

او رهبری قدرت سیاسی ایاالت متحده را از آن خود ساخت، برای 
تحقق سیاست خویش مبنی بر کنترل منابع انرژی خاورمیانه، به 

سازی دست زد و مدعی شد که صدام حسین توانسته است به  بحران
های کشتار جمعی دست یابد و در نتیجه خطری برای امنیت و  سالح

 شورای امنیت سازمان ملل تالش بوش در هر چند .صلح جهانی است
ای مبنی بر  مصوبه  با شکست روبرو شد و این شورا حاضر نشد بهمتحد

حمله به عراق مهر تأئید زند، اما توانست با کمک چند کشور دیگر به 
عراق حمله کند و حکومت صدام حسین را سرنگون سازد و منابع نفت 

 15ادامه در صفحه                          . عراق را در کنترل خود گیرد
 

 اطالعیه
ز یم، مدتی اسـت کـامب    یرسان اسی می ین س یبه اگاهی دوستان و فعال    

ران ، راه   یـ هـای چـپ ا     سـت یا ل ی اعضاء شورای موقت سوسـ     ز ا روستا،
کنـد  بـه      مواضع شورا جدا کرده است و تالش مـی         اسی خود را از   یس

بـه  . ک شـود  یـ طلب نزد  طنتروهای سل ی ن هخواه ب  یجمهور کیعنوان  
چـه  ( روهـا ین ن یـ  در عـدم همکـاری بـا ا        »شـورا «ل موضع روشـن     یدل

ن آقـای   ی، مدتی است که همکاری بـ      )طلب خواه و چه پهلوی    مشروطه
ان یـ  پا»رانیـ هـای چـپ ا   ستیالیشورای موقت سوس «ز روستا و    یکامب

 . افته استی
 ته هماهنگییکم

 رانیهای چپ ا ستیالیشورای موقت سوس
آبان 29شنبه  یک 1384 2005  نوامبر2 برابر با 

 cvassigh@wanadoo.frشیدان وثیق 
 هزار و نهصد و پنج

. گذرد در فرانسه می» جدايی دولت و آليساها«صد سال از قانون 
 به تصويب مجلس ملی اين آشور رسيد و ١٩٠٥ دسامبر ٩قانونی آه در 

ه مناسبت صدومين سالگرد اآنون، ب. معروف گرديد» قانون الئيسيته«به 
آننده در جهان  تاريخی، بديع و افتتاح قانونی که در زمان خود، رويدادی

ی الئيسيته اظهار نظری آنيم و  ايم تا بار دگر در باره ای يافته بود، بهانه
اجتماعی ايران،  -بر موضوعيت امروزی و مبرم آن در نظام سياسی

 .تاآيد نماييم
ی دولت و دين اهميت روز افزونی پيدا در کشور ما، موضوع جداي

 11ادامه در صفحه                     .کرده و بيش از پيش پيدا خواهد آرد
 

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

 آقا علی: گالسنوست جمهوری اسالمی
 حسن بهگر :نام اتحاد برای تفرقه به

 محمود راسخ 
 )2(  یا توفان در لیوان آب»ن سیاستبحرا«

  
ی   چهارگانه »پرتو مبانی «دهد در    آقای شیدان وثیق به ما وعده می      

 را در ایـران در  »فعالیت سیاسـی « و »بحران سیاست «های   خود شاخص 
 . تز ثابت کند12

 و »از طرف آقای شیدان وثیق سخن نگفته باشم «من برای آن که      
بـا حسـن    «هـای    ر سوءتفاهمی نزد آدم   گیری از بروز ه    به منظور پیش  

، ابتدا از هر تزی آن چه را از نظر من اساسی است به طور مستقیم                »تنی
توانـد   اشکالِ این کار مـی    . پردازم کنم و سپس به بررسی آن می       نقل می 

ولی در عوض ایـن حسـن را دارد         . انجامد این باشد که به طول کالم می      
کند و دنبـال کـردن    ده تازه میکه موضوع مورد بحث را در ذهن خوانن      

 .سازد تر می های طرفین را آسان استدالل
آقای شیدان وثیق بر این نظر .  را دارد»مردم ناپیدا««تز اول عنوان    

 در ایـران    »فعالیت سیاسی « و   »بحران سیاست «است که یکی از دالیل      
 :این است که

از . خـورد   رایج و غالب امروزه، به مردم قسم می        »سیاسی«گفتمان  
شـود و راه حـل       دهد، مدعی می    نظر می  »مردم« و به نام     »مردم«طرف  

کننـد و    تر از جانب خـود صـحبت مـی         فعاالن سیاسی کم  . دهد ارایه می 
 نسـبت   »مـردم «تر اراده و ذهنیت خویش را بـه اراده و ذهنیـت              بیش
 که تکیه کالم زبان سیاسی روزمره شده است، »مردمی«اما این . دهند می

کلیتی منسجم و یک    ، زیرا در جهان حقیقی، چون       ناپیداست در حقیقت 
 .، هستی واقعی ندارددست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4ادامه در صفحه 
 مجید زربخش

 توفان در لیوان آب
 ها و متحدان آنها طلب در حاشیه هیاهوی جدید پهلوی

 در بیست و چند سال اخیر بازماندگان و کارگزاران سلطنت پهلوی،
در خارج از کشور، هر بار با بوجود آمدن یک فرصت مناسب کوشش 

های پر سر و صدا،  اند حضور سیاسی خود را با برگزاری نشست کرده
طلب نشان  و استفاده از عناصری از صفوف غیرسلطنت ها طرح فراخوان

سازند و از سو خود و دیگران را برای مدتی سرگرم  دهند و با آن از یک
 .ویژه امریکا را جلب کنند های خارجی به سوی دیگر توجه دولت

افغانستان و سپس عراق و نام بردن مقامات   نظامی امریکا بهتجاوز
و طرح » سه محور شر«عنوان یکی از  پنتاگون و کاخ سفید از ایران به
 اینان. بود» ها فرصت«ایران یکی از این  موضوع احتمال حمله نظامی به
رائط افتاده بودند، با مشاهده ش از نفس 76که در چند سال پس از خرداد 

امریکا و تأکید آن بر مداخله » جنگ پیشگیرانه«جدید و استراتژی 
های  کوشش» کشورهای حامی تروریسم«مستقیم و حتی نظامی در 

   تلویزیون-رادیو. آغاز کردند» فرصت«ای را برای استفاده از این  تازه
ستان و عراق، لزوم  با دفاع از حمله نظامی امریکا به افغانهای آنها
گاه با صراحت طرح و امی امریکا در ایران را بطور ضمنی و دخالت نظ

دیدار مقامات   در کنار این تبلیغات آقای رضا پهلوی به.تبلیغ کردند
امریکائی رفت تا با این استدالل که پایگاه اصلی تروریسم جمهوری 

 .مریکا را به دخالت در ایران ترغیب کنداسالمی است، ا
 8ادامه در صفحه 
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 ... انقالب پرولتری و
 

 افراد خودی و غیرخـودی،      Terminologieدائمی بر روی واژگان فنی      
ی  اندیشند و طراحی کنند که با ایده  هر چه زودتر تئوری نوینی را بی      

» اشـد خوانی داشـته ب     ای و ساختارهای اجتماعی مناسب آن هم        اتحادیه
)66 .( 

باالترین قدرت در دولت باید در دستان : پرسش اصلی چنین است
 گان باشد؟ گان و یا تولیدکننده کننده مصرف

کننده و تولیدکننده را  هواداران سوسیالیسم سندیکائی مفاهیم مصرف
فهمد، و بهمین    برند که گویا همه کس آن را می ای بکار می گونه به

یک از این دو  هیچ. گیرند ارگر را بکار میها واژه ک گونه بلشویک
و با .  تعریف ویژه خود را ارائه دهندمبینند از این مفاهی ضروری نمی

ای   این مفاهیم از طبیعت ساده،رسد نظر می این حال هر چند که چنین به
ای  من این امر را در رابطه با مفهوم کارگر در مقاله. برخوردار نیستند

). 67(یابد، آشکار ساختم  که در وین انتشار می» همبارز«که در نشریه 
ای که با همین  را در مقاله» گان گان و تولیدکننده کننده مصرف«مسئله 

. انتشار یافت، مورد بررسی قرار دادم) 68(» زمان نو«عنوان در نشریه 
اما در آن مقاله من این مطلب را در آن دوران در رابطه با تبلیغاتی که 

مثابه مبارزه از   بهSchippelهای حمایتی از سوی شیپل  به نفع گمرگ
در محافل سوسیال دمکراتیک آلمان » گان های تولیدکننده خواست«

در اینجا باید این بررسی را .  شد، مورد بررسی قرار داده بودم مطرح می
تر  برای آن که مسئله را بغرنج. ای به گونه دیگری مطرح کنیم تا اندازه

مثابه مصرف فهمیده  ررسی مصرف شخصی که عمومأ بهنسازیم، از ب
، یعنی مصرف produktiver Konsumشود، و نیز از مصرف بارآور  می

سازد،  وسائل تولید که فقط  حوزه دیگری از تولید را نمودار می
 . کنم نظر می صرف

 :ام مقاله خود را با این جمله آغاز کرده« زمان نو«در 
درن همیشه در جامعه میان در ادبیات تجارت سیاسی م«
ای  گونه شود به گان تفاوت گذاشته می گان و تولیدگننده کننده مصرف

دهند که جامعه را  ی را تشکیل میتفاوتکه گویا آنان دو طبقه م
هواداران تجارت آزاد آن را .  تجزیه کرداتتوان به آن طبق می
 را هوادارن گمرک حمایتی آن گان و کننده مثابه خواست مصرف به
ناخواسته چنین . سازند گان مطرح می مثابه خواست تولیدکننده به

  مصرف. گان ارجح است شود که خواست تولیدکننده وانمود می
گان  خورند و تولیدکننده نوشند و می گان کسانی هستند که می کننده

 .کنند کسانی هستند که با عرق جبین خود کار می
  آنچه رای اشکم تنبلخوردنباید 
  دستان پر کار بار آورندکه 

گان را علمی فرمولبندی  های تولیدکننده توان خواست حتی می
. توان مصرف کرد تنها آنچه را که تولید شده است، می: کرد و گفت

بنابراین . پس پیشرفت جامعه به پیشرفت تولید وابسته است
 . »های جامعه گان بازتابی است از خواست های تولیدکننده خواست
گان و  کننده نمایاند که گویا میان مصرف ظر دیگری چنین میاز من
ی  زیرا، هر چند که همه. گان هیچ تضادی وجود ندارد تولیدکننده

کننده  ای مصرف  گان تولیدکننده نیستند، اما هر تولیدکننده کننده مصرف
کننده و  کند، مصرف برای آن بخش از بشریت که کار می. باشد نیز می
در چنین . دهند و کارکرد متفاوت یک فرد را تشکیل میکننده د تولید

 گان و تولید کننده توان از تضاد میان مصرف صورتی چگونه می
 گان سخن گفت؟ کننده

چنین تضادی وجود دارد، هرچند که نه در هر  و با این حال یک
. های تولیدی شبیه هم ی شیوه شیوه تولیدی و به یک گونه در محدوده

فقط » زمان نو«در . ای که از آن در پیش نام بردیم لهدر همان مقامن 
 . داری بررسی کردم این تضاد را در محدوده  تولید سرمایه

 که در  وجود نداردهای تولید ابتدائی چنین تضادی در شیوه یک
کند و همه آن  محدوده آن هر کارگاهی جدا از دیگران تولید می

حتی در اینجا . ان نیازمندندکند که اعضای آن بد چیزهائی را تولید می

زیرا هر . گان است گان بیشتر از تعداد تولیدکننده کننده نیز تعداد مصرف
کننده نیز هست، اما همه کسانی که  ای مصرف چند که هر تولیدکننده

کسانی که استعداد . اند، در روند تولید سهیم نیستند کننده مصرف
اما همه این . قشی ندارندکارکردن ندارند، کودکان، پیران در تولید ن

همان اندازه که بخود،   اند و در نتیجه به افراد اعضای خانواده تولیدکننده
در جامعه که با توجه به چنین مناسباتی . مندند به تولیدکننده نیز عالقه

گان وجود  های تولیدکننده هائی جدا از خواست خواستموجود است، 
 . ندارد

االئی ساده که هر کارگری مالک این وضعیت در دوران تولید ک
ور محصولی را در اختیار  مثابه دهقان یا پیشه ابزار تولید خویش است و به

در اینجا از بررسی مناسبات استثماری بسیار . شود دارد، دگرگون می
 .کنیم نظر می پیجیده صرف

در مقایسه با تولید ابتدائی که تولید بخاطر مصرف شخصی انجام 
های مختلف با  نجا تفاوت در زمینه تقسیم کار کارگاهگیرد، در ای می

در تولید کاالئی، تولیدکننده کاالهائی را تولید . یکدیگر وجود دارد
کند که خود بدان نیازمند نیست تا آنها را با کاالهای دیگری که  می

در . کند و او بدان نیازمند است، مبادله کند های دیگر تولید می کارگاه
هر . شوند بر مبنای ارزشی که دارند با یکدیگر مبادله میاینجا کاالها 

همان  تر باشد، به اندازه ارزش و یا بر مبنای پول، بهای کاالی او کالن
باین . اندازه نیز او قادر است محصوالت  بیشتری را با آن مبادله کند
پس . ترتیب تولیدکننده خواستار آن است که بهای تولیداتش باال باشد

هایش را با کمبود آن در بازار باال برد،  واند بهای فرآوردههرگاه بت
 . چنین کاری دست خواهد زد به

چنین کسی پس از آن که کاالهایش را فروخت، در بازار نه 
چون فروشنده،  مثابه صاحب کاال، بلکه در هیبت صاحب پول، نه هم به

کننده  چون مصرف مثابه تولیدکننده، بلکه هم بلکه چون خریدار، نه به
و در چنین نقشی خواستار آن است که بهای کاالها پائین . شود هویدا می

کننده آشکار  باین ترتیب تضاد میان تولیدکننده و مصرف. باشند
طور که گفتیم، هرگاه از مناسبات پیچیده استثماری  اما همان. شود می

 بپوشیم که در این مرحله نباید هویدا شوند، در آن صورت تمامی چشم 
گان و اعضای  چون جامعه ابتدائی فقط از تولیدکننده جامعه مدرن هم

گان و  باین ترتیب تضاد میان تولیدکننده. شان تشکیل شده است خانواده
شود، یعنی  گان بدل می جهانی تولیدکننده گان به تضاد درون کننده مصرف

ان گ گان یک شاخه تولید با تولیدکننده تضاد میان تولیدکننده چون  هم
در اینجا دیگر با تضاد میان . گردد های دیگر تولید نمایان می شاخه

طبقات سر و کار نداریم و بلکه با تضادی روبروئیم که عوامل آن دائمأ 
 . کنند جای خود را با یکدیگر عوض می

توانند زمینه را برای  حتی در تولید کاالئی ساده نیز شرائط معینی می
 فراهم آورند که با یکدیگر خویشاوندند، ای های تولیدی همکاری شاخه

.  تولیدی دیگری مشترکأ مبارزه کنند تا بتوانند بطور دائمی علیه شاخه
تواند به  گان می کننده گان و مصرف باین ترتیب تضاد منافع تولیدکننده

ترین تأثیرات را از  تضاد اجتماعی کالنی بدل گردد که در تاریخ ژرف
 .خود بجای نهاده است

گان آن مصرف  یابیم که تولیدکننده سو صنایع شهری را می یکدر 
کننده مواد غذائی و مواد خامی  کننده کاالهای کشاورزی، یعنی مصرف 

در سوی دیگر با دهقانان . توانند بطور ارزان تهیه کنند هستند که می
کننده تولیدات صنعتی روبروئیم که صاحبان صنایع  مثابه مصرف به
آنها تا آنجا که ممکن است، گران  ی خود را بهکوشند کاالها می

 . بفروشند
تضاد کهنی که میان شهر و روستا وجود دارد و دائمأ خود را 

گان و تولید  کننده کند، اینک در هیبت تضاد میان مصرف نوسازی می
گان و  شود، هرچند که در هر دو سو تولیدکننده گان هویدا می کننده

 . میابی گان را می کننده مصرف
داران صنایع قرار    با پیدایش کارمزدوری که در خدمت سرمایه

تا آن زمان یک . شود ای برخوردار می گیرد، تولید از سرشت تازه می
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. کننده و هم تولیدکننده بود شخص در آن واحد هم مصرف
کننده نیز  های مصرف های تولیدکننده در عین حال خواست خواست

نظر فنی کارگر به تولیدکننده تولید  از نقطهداری  با سیادت سرمایه. بود
نظر اقتصادی از چنین خصوصیتی  گردد، بدون آن که از نقطه بدل می

او . او دیگر صاحب کارگاه و ابزار تولید خود نیست. برخوردار باشد
ها  کند و در تعیین تعداد و انواع فرآورده دیگر تولید را هدایت نمی
بازار برای  او تعلق ندارند و او آنها را به بهها  نقشی ندارد، و آن فرآورده

داران صاحب  کند و کارگران برعکس سرمایه فروش عرضه نمی
از . ها منافعی ندارند در تعیین بهای آن فرآورده، های تولیدی بنگاه
از این لحظه . دار به تولیدکننده بدل گشته است نظر اقتصادی سرمایه نقطه
داری که   منافع صاحب ابزار تولید و سرمایهبعد منافع تولید کننده به به

 .گردد صاحب تولید است، بدل می
او نیز . دار کامأل متفاوت است منافع کارگر مزدور با منافع سرمایه

درآمد خود را از فروش کاالئی که در اختیار دارد، یعنی نیروی کار 
 چون دیگر کاالها با اما این کاال هم. آورد خود در بازار بدست می

. سنگ آن و خود آن است شخصیت انسانی او تفاوت ندارد و بلکه هم
شود و بلکه از روند زندگی خود  چنین این کاال برای بازار تولید نمی هم

ای خود را   تا اندازه این کاال بخاطر کسب مهارت ویژه. روید کارگر می
اما تولید کمیت نیروی کار موجود نه . دهد با نیاز بازار تطبیق می

شوند، توسط تقاضای بازار تعیین  چون دیگر کاالهائی که تولید می مه
و سرانجام آن که کاالی کار بخاطر کسب سود تولید .  گردد نمی
 .شود نمی

توان تولید آن  هرگاه تقاضا برای یک کاال وجود نداشته باشد، می
توان حجم  های فنی کنونی می پیشرفت با توجه به. کاال متوقف کرد

ای جهشی افزود، هرگاه تقاضا برای آن به  گونه  کاال را بهتولید یک
شود و در  سود متوقف می تولید کاالهای کم. ای شتابان رشد کند ونه"

من در این . گردد عوض به حجم تولید کاالهای سودآور افزوده می
 :ام ای که در پیش بدان اشاره کردم، چنین گفته رابطه در مقاله

در رابطه . د نیروی کار هیچ خبری نیستاز این چیزها در تولی«
مثابه بازتولید  بار به یک: توان دو معنا را در نظر داشت با این تولید می

روزانه فرد، یعنی بازسازی نیروی کاری که طی روز مصرف کرده 
ها که باید جای افرادی را بگیرند  مثابه بازتولید نسل دیگربار به. است

 .میرند که می
این دو نوع بازتولید بخاطر کسب سود انجام یک از  اما هیچ

نه خوردن و خوابیدن و نه تولید مثل و تربیت کودکان را . گیرد نمی
این امور جزئی از روند زندگی . توان تجارتی سودآور نامید می

دهند که در هر وضعیتی و بدون توجه به  کارگران را تشکیل می
دلخواه  توان به ر را نمیعرضه نیروی کا. یابند تقاضای بازار تحقق می

  .)69(» زیاد و یا کم کرد
چنین در رابطه دیگری کاالی نیروی کار از دیگر کاالها  هم

نظر فنی  مخارج تولید کاالهای دیگر همیشه از نقطه. متفاوت است
اما این امر در مورد نیروی کار . ای دقیق قابل سنجش هستند گونه به

نیازهای   نیروی کار تنها بهتأمین مخارج بازتولید. صادق نیست
هائی را  شوند و بلکه لحظات و خواست فیزیولوژیک محدود نمی

مارکس نیز در . گیرند که دارای طبیعت ناب اجتماعی هستند دربرمی
 :این مورد چنین گفته است

اصطالح نیازهای ضروری و نوع ارضاء این نیازها خود  حجم به«
یل بطور عمده به درجه رشد ای تاریخی است و به همین دل فرآورده

فرهنگی هر کشوری وابسته است و نیز بطور عمده در رابطه با شرائط، 
عادات و ادعاهائی قرار دارد که طبقه کارگران آزاد را بوجود آورده 

باین ترتیب برخالف کاالهای دیگر در ارزش متعین نیروی کار . است
 ).70 (»عنصری تاریخی و اخالقی وجود دارد

شوند تا ارزش نیروی کار در مقایسه با   عوامل سبب میهمه این
این عناصر . کارانه برخوردار باشد دیگر کاالها از عنصری محافظه

از سطح مزدکار برخالف . شوند وار دچار تغییر نمی آسانی و جهش به

شود، و نیز به حجم آن  دیگر کاالها قاعدتأ  شتابان و ژرف کاسته نمی
بهمین دلیل نیز خواست کارگران  .گردد ده نمیوار افزو شتابان و جهش

آن است که کاهش بهای کاالها بشرط آن که همراه با بیکاری 
حتی بدون توجه به تظاهرات جنبی . کارگران نگردد، تحقق یابد

 .تواند خواست کارگران باشد گرایانه نیز بهای باالی کاالها نمی موازنه
ن مصنوعی بهای کاالها شد این کارگران مزدور هستند که از گران

آن گونه که در روزگار ما مشاهده  از طریق گمرگات حمایتی و یا به
در این زمینه، حتی اگر . شود، از طریق تورم پولی رنج خواهند برد می

ادعائی محیرالعقول جلوه کند، خواست کارگران خواست تولید 
 کارگران. گان است کننده گان نبوده و بلکه خواست مصرف کننده

 . چنین ثبات پولی هستند خواستار بازرگانی آزاد و هم
دار صنعتی فقط در رابطه با شاخه تولیدی  در عوض هر سرمایه

او خواهان آن است که . گان است خویش دارای خواست تولیدکننده
فقط تولیدات شاخه تولیدی او از بهائی باال برخوردار باشند، زیرا او 

های تولید  ر رابطه با دیگر شاخهکننده دیگری د چون هر مصرف هم
اما او در . گان است گان و نه تولیدکننده کننده های مصرف دارای خواست

رابطه با سیاست دولت قادر نیست فقط قوانینی را به تصویب رساند که 
او مجبور . سبب باالر فتن فقط بهای تولیدات شاخه تولیدی او گردند

در . های تولید متحد گردد یگر شاخهداران د است در این رابطه با سرمایه
ای میان او به مثابه تولید کننده و  تولید ساده توفیری را  چنین رابطه

داری نیز  و بر همین روال در اقتصاد سرمایه. توان مشاهده کرد نمی
چون اقتصادهای پیشین با تفاوت میان شهر و روستا، صنعت و  هم

ر عمده در تعیین سیاست این تضاد خود را بطو. کشاورزی روبروئیم
آنجا که صاحبان صنایع خواهان آزادی . سازد گمرکی آشکار می

 . اند و برعکس های حمایتی بازرگانی هستند، کشاورزان خواهان گمرک
داری و  اما با این حال با تفاوتی ماهوی میان تولید کاالئی سرمایه

ای ندارد که  در تولید کاالئی ساده فایده. تولید کاالئی ساده روبروئیم
های تولیدی با یکدیگر بدون هرگونه تفاوتی بر سر سیاستی  همه شاخه

زیرا . عمومی که سبب باالرفتن بهای کاالهای آنان گردد، توافق کنند
عنوان تولید کننده  در چنین صورتی هر یک از آنان آنچه را که به

 زیرا.  کننده از دست خواهد داد بدست آورده است، در هیبت مصرف
عنوان خریدار بازنده خواهد  هر یک از آنان در قالب فروشنده برنده و به

 . بود
داری که در آن تولید کننده و کارگر دو  اما در شیوه تولید سرمایه

امروز حتی اگر در روستا . انسان متفاوت از یکدیگر هستند، چنین نیست
ای ه های حمایتی و یا تشکیل اتحادیه یاری گمرک و شهرها، چه به

گیری از هر امکان دیگری، همه تولید  گان و یا با بهره تولیدکننده
توانند سود  گان بهای کاالهای خود را باال برند، باز همه آنان می کننده

زیرا در این شیوه تولید عاملی وجود دارد که هر تولید . بدست آورند
های او  تواند بر شانه ای را که خود باید بر دوش گیرد، می کننده هزینه

 .بگذارد و این عامل کارگر مزدور است
چنین است که کارگر مزدور در تضاد با اتحادیه تمامی 

کنند،  گان را نمایندگی می استثمارگران که فقط و فقط منافع تولیدکننده
 .کند گان را نمایندگی می کننده های همه مصرف خواست

 صنفی هستند، ها و یا شوراهای البته کسانی که در پی ایجاد تعاونی
گان  تراز تولیدکننده نزد آنان کارگران هم. اندیشند باین نکات نمی

 . . هستند
 :ها پانویس

 :Cole  در این باره رجوع شود به اثر کٌل-65
„Selbstverwaltung in der Industrie“,, nach der 5. Auflage aus dem Englischen 
übersetzt von R. Thesing, Berlin 1921, Seite 130. 

 همانجا -66
 .1920، دسامبر »مبارزه«، نشریه »چه کسی کارگر است؟«کارل کائوتسکی،  -67
، سال »زمان نو«، نشریه »گان ان و تولیدکنندهگ کننده مصرف«کارل کائوتسکی،  -68
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 ... یا» بحران سیاست«
 
مـن  . ای مهمـل و بـی معناسـت    ی اول این نقـل قـول جملـه         جمله

خواهم مانند آقای شیدان وثیق نکته سنجی کنم و به قول معروف مته              نمی
ولی اگر این جمله اساساً معنایی داشته باشـد، معنـای   . به خشخاش بگذارم 

خـورد، از   آن باید این باشد که گفتمان، فاعل جمله، به مـردم قسـم مـی          
ولی گفتمان، معنـای آن هـر چـه         . دهد آنان و به نام آنان نظر می      طرف  

بلکه کـار یـا عملـی اسـت کـه اشـخاص بـه آن                . باشد، شخص نیست  
 !تواند قسم بخورد و کار یا عمل اشخاص نمی. پردازند می

ولی شاید منظور آقای شیدان وثیق این باشد که فعـاالن سیاسـی از              
و اراده و ذهنیت خود را به جـای         دهند   طرف مردم و به نام آنان نظر می       

ایشان متأسفانه هیچ نمونه یا مدرکی       . ...گذارند و  اراده و ذهنیت مردم می    
اما، نباید، حتا بـرای آقـای شـیدان    . دهند بر درستی ادعای خود ارایه نمی     

زند، اگر از کسـی      وثیق، نیازی به گفتن باشد که هر کسی که حرفی می          
این مطلـب تـا   . زند شه حرف خودش را میبه طور مستقیم نقل نکند، همی    

به آن اندازه آشکار و بدیهی است که نیازی نیست که هر بار که شخص               
خواهد دهان خود را باز کند و چیزی بگوید یـا مطلبـی بنویسـد هـر              می

گویـد یـا     ی خود را با ذکر این موضوع آغاز کند که آن چه مـی              جمله
در . گوید گری سخن نمی  نویسد نظر خود اوست و از جانب شخص دی         می

ی سخن گفتن قواعدی وجود دارد که  هر زبانی برای تمایز میان این شیوه   
شنونده یا خواننده بدون هیچ ابهامی قادر است میان آن چـه گوینـده یـا                

گویـد و   اشخاصِ دیگری، معلوم یا مجهول، می نویسنده از قول شخص یا
 .فاوت گذاردآن چه نظر و حرف خودِ گوینده یا نویسنده است ت

برای مثال وقتی فعالی سیاسی یا سـازمانی سیاسـی در رابطـه بـا                
گوید فقط درصد کوچکی به پـای صـندوق رأی خواهنـد             انتخابات می 

رفت و بخش عظیمی از مردم انتخابات را تحریم خواهند کرد یا تحلیلی             
گوید و نـه     دهد، نه از جانب مردم سخن می       درست یا نادرست ارایه می    

او بـه سـادگی     . هد اراده یا ذهنیت خود را بر کسی تحمیل کند         خوا می
با پیچیده کـردن مسـایل در       . همین و بس  . دارد نظر خودش را بیان می    

 .یابند ها واقعیتِ پیچیده نمی حرف، آن
شـود کـه     ی این مقدماتِ، البته بی ربط، برای آن چیده مـی           همه 

چیزی بـه  : این که. ی اصلی خود را مطرح کند  آقای شیدان وثیق مسئله   
البته این حرف ایشـان درسـت       . نام مردم وجود واقعی و خارجی ندارد      

یک واژه یا مفهوم باشد که هیچ       » مردم«است هر آینه منظور ایشان از       
ولی ایشان . ی آن هیچ چیزی نتوان گفت یعنی درباره . شته باشد نی ند تعی

کنـد و     مـی  گذارد که کار را خـراب      به جای قید این امر، قیدی را می       
. گیرد خود مرتکب شـود     شود که ایرادی را که به دیگران می        سبب می 
چون کلیتی منسجم و »  مردم   «زیرا در جهان حقیقی   «: نویسند ایشان می 

 ».یک دست، هستی واقعی ندارد
هـا کـه    آلیست ها و نه نزد ایده  البته نزد ماتریالیست   -درست است 

بالـذات   یقـی یعنـی قـائم     همگی در نهایت مفهوم، کلـی، مطلـق را حق         
 به عنوان مقوله یا مفهومی عام و کلی بدون هـیچ            »مردم« که   -دانند می

ولی آن حکم، به این دلیل درست نیسـت         .  ندارد بر چیزی داللت  تعینی  
منظور آقای شیدان وثیق را . که مردم کلیتی منسجم و یک دست نیست

یـک  «تـی   دانم ولی مسلم این است که هـیچ کلی         از کلیت منسجم نمی   
شـود   هر کلیتی از عناصر یا اجزایی تشکیل مـی        . تواند باشد   نمی »دست

که از هم متفاوت، و دست کم از دیدگاه دیـالکتیکی بـا یـک دیگـر        
 .متضادند

به دلیل همین برداشت نادرست از کلی است کـه آقـای شـیدان              
شود کـه بـه دیگـران        گراف بعدی دچار همان خطایی می     اوثیق در پار  
 :گوید او می. دهد نسبت می

 تنها در زبان عامیانه و گفتمـان سیاسـی          عـام  به طور    »مردم«
اما آن جا که با تحلیـل اجتمـاعی و تحقیـق و           . عامیانه وجود دارد  

 و طبقات، ]قشرها[ها، اقشار  ها، گروه  بررسی سر و کار داریم، انسان     
ی  در جامعـه .  وجـود دارنـد  مشـخص های  ها، اقوام، و ملیت   جنسیت

ی داریم و روستایی، زن داریم و مـرد، جـوان داریـم و              مدنی، شهر 
هایی داریـم کـه در    به عبارت دیگر، طیفی از افراد و گروه... مسن  

 خـود،   تمـایزات معـین    و   مشخصـات کنار هم و یا در برابر هم، با         
 .»کنند زندگی و فعالیت می

رسد  به نظر می  . »ی مدنی  جامعه«ای راجع به کار برد       ابتدا چند نکته  
های سابق، از کـاربرد       آقای شیدان وثیق، مانند بسیاری از مائوایست       که
ی اساسـی  ن به عنوان تعی»ی بورژوایی جامعه« یا» ی سرمایه داری  جامعه«
ی مدنی   جامعه. ی ایران اکراه دارد    های معاصر و از جمله جامعه       جامعه زا

 ی  امعـه دانـم ضـد ج     نمی. آزار ای است بی   مقوله. ن طبقاتی ندارد  هیچ تعی
ی  جامعه. ای متفاوت از آن، نزد آقای شیدان وثیق چیست         مدنی یا جامعه  

ی  نظامی، روستایی، وحشی؟ زیرا جوامع طبقاتی دیگـر را ماننـد جامعـه        
در . کننـد  داری و فئودالی، با ذکر شاخص طبقاتی آن مشخص مـی           برده

ی تولید   شیوه«ی تولید آسیایی نیز، کاربردِ اصطالحِ        مورد جوامعِ با شیوه   
شود به مشکلِ یافتن اصطالحی دقیق که هـم      تر مربوط می    بیش »آسیایی

خصوصیت طبقاتی آن جوامع را بیان دارد و هم تفاوت آن را با جوامـع               
ی تولیـد   ولی منظور از کاربرد آن اصطالح، شیوه    . فئودالی مشخص سازد  

. آسیایی، به هیچ وجه الپوشی کردن ماهیت طبقاتی آن جوامـع نیسـت            
های جوراجـور بـورژوازی نیـز        روزه حتا نظریه پردازان و ایدئولوگ     ام

امیدوارم سوءظن من در رابطه     . نامند داری می  های معاصر را سرمایه    جامعه
 از جانـب برخـی بـه جـای       »ی مـدنی   جامعه«با کاربرد مداوم یا بسیارِ      

 و ایشـان نیـز ماننـد        داری یا بورژوایی، بی مورد باشـد       ی سرمایه  جامعه
» عاقـل «های سابق در جریـان      و مائوایست » ها  مارکسیست«ری از   بسیا

بـه  » انحرافـی «هـای     ها و ایـدئولوژی     از آن تئوری  » گسستن«شدن و   
 . ها، که امروزه مد روز است درنغلتیده باشند نظریات و زبان نئولیبرالیست

هـا، قشـرها،     ها، گـروه   انسان: هایی مانند  هایی یا مفهوم   باری، واژه  
ها، که آقای شیدان وثیـق       ها، و مانند آن    ها، اقوام، ملیت   نسیتطبقات، ج 

گیرد، هر  به عنوان استدالل برای اثباتِ نظر خود به جای مردم به کار می 
  است   ین به کار برده شود، به همان اندازه کلی و نامشخص          آینه بدون تع 

 همان گونه که چیزی به نـام      .  که مفهوم مردم   و همان اشکاالتی را دارد    
مردم وجود خارجی ندارد چیزی هم به نام انسان، گروه، طبقه، قشر، مرد، 

انـد کـه در      ها همگی تجریدات   این. زن و مانند آن وجود خارجی ندارد      
هاست کـه حـل      این مشکل را فلسفه قرن    . شود ها می  ذهن ما از مشخص   

توان بـی واسـطه،      را نمی ها    روابط و مناسبات میان مشخص    . کرده است 
 بلکه برای این کار .ها به طور تجربی درک کرد و از طریق حسمستقیم 

هگل ایـن مشـکل یعنـی فراینـد         . به میانجی، به عقل و تفکر نیاز است       
 در  »گروونـد ریسـه   «ی   مقدمه  مارکس در  .شناخت را حل کرده است    

 :گوید ی مشخص و تجرید آن در ذهن می باره
ای  دیشـه ی ان  هگل دچار این توهم شد که واقعیـت را نتیجـه          «

متمرکز بر خویش که سرگرم تعمق در اندیشیدگی خویش است و 
در حالی کـه روش رسـیدن      . حرکت خویش را در خود دارد بداند      
ای است که اندیشه از طریق       به مشخص از طریق اندیشه، تنها شیوه      

یابـد و آن را چـون مشخصـی بـه اندیشـه       آن به مشخص دست مـی    
 ».کند درآمده بازتولید می

 مفهومی کلی است، بـدون تجریـد ذهنـی از     همن، که خودپس انسا 
، هـا  از تک تک سیب   . ای برقرار کند   تواند میان آنان رابطه    مشخصات نمی 

،   از نـوع سـیب  ، گالبـی و هلـو و       به نوع سیب   ها و هلوهای واقعی     گالبی
 به مفهوم کلی میوه رسیدن و میان آنان رابطه بر قرار کـردن    گالبی و هلو  

هنی است که خود نه ناگهان و یک باره بلکه بـه طـور              محصول تجرید ذ  
 .ها عامیت یافته است ی انسان برای همه تاریخی صورت گرفته و

کنیـد تـا چیـزی     شما، جناب شیدان وثیق، هر بار که دهان باز می        
هـا   گیرید تا چیزی بنویسید با استفاده از کلی        بگویید یا قلم به دست می     

ی شما پر اسـت      همین مقاله . نویسید میگویید و    یعنی تجریدها سخن می   
تزهایی در  : تان را در نظر بگیرید     خودِ عنوان مقاله  . ها و تجریدها   از کلی 
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 وجـود عینـی مشـخص و        »بحران سیاسـت  «. »بحران سیاست «ی   باره
 وضـعیتی اسـت کـه در         سیاسـت  چون.  ندارد  یئخارجی مانند یک ش   
 هر چند تظاهر خـارجی      و مناسبات . آید ها پدید می   مناسبات میان انسان  

. دارد ولی فقط از طریق تجرید است که در ذهن قابـل شـناخت اسـت    
 فقط در زبـان عامیانـه و گفتمـان سیاسـی       »مردم««گویید که    شما می 

ی شما بسـیاری      بگذریم از این که در همین جمله       .»عامیانه وجود دارد  
 را  یمعمولای   ولی برای روشن کردن موضوع مقوله     . ها وجود دارد   کلی

داند که چیزی به نـام       هر شیمی دانی می   . گیریم  در نظر می   »هوا«مانند  
گازها با نسبیتی معین بـا یـک    ای از بلکه مجموعه.  وجود ندارد»هوا«

ولی او بـرای آن کـه خیلـی         . شود دیگر وجود دارد که هوا نامیده می      
خواهد راجع به تنفس صحبت کند       علمی سخن گفته باشد هر بار که می       

 فالن در صد اکسیژن، فـالن در صـد نیتـرژن و فـالن               من«گوید   نمی
دانشمندترین شیمی دان هم نیز مانند . مدکر از گازها را تنفس »...درصد

 .گوید هر فرد عامی به آن مجموعه از گازها هوا می
های معقولِ تجرید این است که ما را از اجبار به            یکی از سودمندی  

 مفهوم مردم بسیار مشخص     ،بنا بر این  . سازد تکرار و همانگویی رها می    
گوییـد   شـما مـی   . است هر آینه تعینات این مفهوم را مشخص سـازیم         

ها برخی از  این. وجود دارد...  وجود ندارد ولی طبقات، قشرها و »مردم«
این همان روش دریافتن مشخص از طریـق تجریـد      . تعینات مردم است  

اگـر بگـوییم    . ر است ها با یکدیگ   ی مشخص  روش دریافت رابطه  . است
شود و اگر محتوای طبقات و  تشکیل می... که مردم از طبقات، قشرها، و

ی آن دنبال کنیم     ترین عناصر سازنده   را نیز هر یک تا بسیط     ... قشرها و 
ی مردم  و مجدداً در جهت معکوس حرکت کنیم تا مفهوم بازسازی شده  

اریم که تمـامی  را بسازیم آن گاه با مفهومی بسیار مشخص سر و کار د  
 .داند منظور از آن چسیت تعینات الزم را دارد و هر کس می

ی باقر پرهام، احمد   ترجمه(،  »ی گرووند ریسه   مقدمه«مارکس در   
ی متد اقتصاد سیاسی دارد که بسیار آموزنده است        مطالبی در باره   )تدین

هایی از آن راجع به مجرد و مشخص در رابطه بـا بحـث               و آوردن نقل  
 .پر فایده استحاضر 

هـای مشـخص و      هـای تولیـد ویژگـی      ی دوره  گر چـه همـه    «
های مشترکی با هم دارد، تولید به معنای عام یـک انتـزاع              خصلت

است، اما انتزاعـی معقـول، کـه چـون بـه کشـف و تعیـین عنصـر          
دهـد   پردازد، ما را از تکرار و دوباره کاری نجات می          مشترک می 

ر کلـی داریـم و نـه چیـزی بـه            در هر صورت، نه تولیدِ به طـو       ... 
ی آن نادیـده     جمعیت اگر مثالً طبقات متشکله    ... معنای عام تولید    

همین طور طبقـات هـم عبـارتی        . گرفته شوند انتزاعی بیش نیست    
میان تهی خواهد بود اگر با عناصری که این طبقات متکی بـه آن             

از [کار مزدی یا مزدبگیری، سـرمایه و غیـره          . هاست آشنا نباشیم  
مشخص، مشـخص اسـت زیـرا در حکـم           ... ]ی این عناصرند   ملهج

ــه هــم برنهــاده  ــانگر وحــدت در   ترکیــب ب ی تعینــات بســیار و بی
 ».گوناگونی است

 :گوید دهد و به ما می آقای شیدان وثیق ادامه می
 در رای،   -ها بـا تنـوع و تمایزشـان         انسان هم سو شدن  «

، »اجتماعیگروه  «،  »طبقه« به صورت    -عقیده، اراده و مبارزه   
.  است ای، مقطعی و موقتی    لحظه و منسجم،    »مردمی متحد «یا  

شـان قاعـده     در حالی که، تفرق، اختالف، جدل و بسیارگویی       
 ».است

نخستین چیزی که با خواندن این حکم کلی و مطلق بـرای کسـی       
کنـد ایـن     که با نظرات آقای شیدان وثیق آشنایی دارد جلب توجه می          

داند و هـر یقینـی را رد    گرا می د را نسبیاست که چگونه کسی که خو   
 .کند کند با چنین قطعیتی حکمی کلی و مطلق را صادر می می

گری ناب معرفی     خود را نسبی   ،ایشان همه جا در گفتار و نوشتار       
ولی در  . یعنی کسی که هیچ حقیقت یقینی برایش وجود ندارد        . کند می

رایان، این اشـکال وجـود   مورد ایشان نیز، مانند انبوه بزرگی از نسبی گ  
.  عمل نسبی گرای حقیقـی نیسـت       گرا ولی در     حرف نسبی   در  که دارد

 نسبی گری ایشان ماننـد      .دده  می به روشنی نشان  آن چنان که حکم باال      
نسبی گری بسـیاران دیگـر از آن نـوع خـاص اسـت کـه نظـرات و                   

های خـود را حقیقـت       های دیگران را نسبی ولی نظرات و تئوری        تئوری
 .دانند ق میمطل

ست که مرتـب    نیی کسی    صدور حکمی کلی و مطلق البته شایسته      
کند و به زعم خود با آن  علیه ایقان و وجود حقایق مطلق قلم فرسایی می   

 !مبارزه
ای و در چه     باری، روشن نیست که آقای شیدان وثیق از چه جامعه         

برای مثـال در جوامـع فئـودالی قـرون          . گوید ی تاریخی سخن می    دوره
هـا بـر     وسطایی اروپا، خصوصیاتی را که آقای شیدان وثیق برای انسان         

 )دهقانـان (ی آن جوامع یعنی سِروها  ترین طبقه شمرد در میان بزرگ    می
به ایـن   . در میان آنان جدل و بسیارگویی وجود نداشت       . توان یافت  نمی

 امکان تماس آن طور که       ابزار و  دلیل ساده که سطح سواد و معلومات و       
معلوم نیسـت کـه   . ا در شهرها به وجود آمد برای آنان ناممکن بود بعده

منظور از جدل و بسیار گویی میان انبوهی از مردم که حتا سواد خواندن              
تر اسـت کـه بگـوییم       تفرق، درست . تواند باشد  و نوشتن نداشتند چه می    
ولی آن پراکندگی محصول شرایط تـاریخی و     . پراکندگی، وجود داشت  

 .ط تولیدی بودبه ویژه شرای
القاعـده   پس آن چه مورد نظر آقای شیدان وثیق است بایـد علـی            

جوامع سرمایه داری معاصر، البته به اعتقاد ایشـان جوامـع مـدنی و نـه                
ی آن و آن هم در زمان  آن هم در سطح تکامل یافته. سرمایه داری، باشد

ان، اگر این طور باشد، صرف نظر از درستی یا نادرستی حکم ایش         . حاضر
کنند این است که شرایط تاریخی  از نظر متدلوژی کاری را که ایشان می

دهنـد و از آن      ی جوامع تعمـیم مـی      خاصی را به سراسر تاریخ و به همه       
. کنند حکمی کلی و مطلق برای سراسر تاریخ و تمامی جوامع استنتاج می 

غاز یعنی پایان فرایندی تاریخی را به جای آ       . ها آلیست روش مرسوم ایده  
 .آن گرفتن و تعمیم دادن

تر به دیگران ایراد گرفته بود که چـرا     آقای شیدان وثیق که پیش     
در جهان حقیقـی، چـون      «برند چون مردم      را به کار می    »مردم«ی   واژه

 از  به جـای مـردم   حاال»کلیتی منسجم و یک دست، هستی واقعی ندارد       
در جهـان حقیقـی     مردم  . گوید  سخن می  »ها با تنوع و تمایزشان     انسان«

وجود واقعی ندارد، چون به نظر ایشـان کلیتـی منسـجم و یـک دسـت       
سجم و  نها، که ایشان بر تنوع و تمایزشان ،یعنی بر نام          ولی انسان . نیست

 !شان تأکید دارد در جهان حقیقی وجود واقعی دارد         غیر یک دست بودن   
یـادی  واقعاً که انسان باید شـجاعت و جـرأت ز         . تواند  بفهمد هر که می   

ی چند سطر چیزی را که در یک         داشته باشد تا در یک نوشته در فاصله       
جا نفی و رد کرده در جای دیگر به عنوان امری درست و واقعی دوباره               
وارد و تأیید کند و شگفتی این است که خودش و دیگرانی این چرند و         

کننـد کـه    های جدید و بدیع تلقی مـی   ها را نظرات و تئوری     پرند گویی 
 ؟!گذرد  در می همرد از مارکسدا

اش،  ی معمـول   آقای شیدان وثیق با وفاداری شایان تحسین به شیوه        
کند و بدون هیچ تحلیل و بررسـی و روشـن            مشاهدات خود را ثبت می    

کنـد و توضـیحِ      ساختن روابط و مناسباتِ میـان آن چـه مشـاهده مـی            
میـان  های مادی و بـه ویـژه مناسـباتی کـه در تولیـد و توزیـع                   زمینه

اش اسـتنتاج    هایش وجود دارد نتایجی دلبخـواه را از مشـاهدات         »انسان«
 بـه   مشاهده کرد که  تر در مطلبی     توان روشن  این موضوع را می   . کند می

 :نویسند ایشان می. آید یدنبال نقلی که در باال آورده شد م
 

ی  در غرب، گسست مارکسی، در تئوری و پراتیک، از فلسفه     «
امدهای عملی آن، بـرای نخسـتین بـار و بـه            کالسیک سیاسی و پی   

اما این گسسـت قطعـی      .  را در هم شکست    »مردم«ی   راستی، افسانه 
ی رهـایی    طبقـه «ی   ، اسطوره »مردم متحد «نشد، زیرا به جای توهم      

نابود شدن بـی    «، از   مانیفستبا این که ابتدا، در      .  نشانده شد  »بخش
رقابـت میـان    «ر   بر اث  »تشکل پرولتاریا به صورت طبقه    « »ی وقفه

 ». سخن رفته بود»کارگران
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ابتدا بد نیست برای اطالع آقای شـیدان وثیـق گفتـه شـود کـه                
 را در هـم شکسـت بلکـه همچنـین           »مـردم «ی   مارکس نه تنها افسانه   

ی محبوب ایشان را نیز در هم شکست و بـه            ، مقوله »ها انسان«ی   افسانه
طبقات و بـه عنـوان       به عنوان فاعل تاریخ،      »ها انسان« و   »مردم«جای  

ی آغازی معروف    جمله.  را نشاند  طبقاتیی   موتور حرکت تاریخ مبارزه   
هایی که تا کنون وجود داشته      ی جامعه  تاریخ کلیه «: فصل اول مانیفست  

 .»ی طبقاتی است تاریخ مبارزه
دیگر آن که آقای شیدان وثیق در نقلـی کـه در بـاال از ایشـان                 

ی فراینـد    نظر مارکس را دربـاره    گوید و    آوردم یک دروغ آشکار می    
. کند ی کارگر به صورت طبقه و حزب آگاهانه تحریف می تشکل طبقه

 مدرن شده است و خود را از نظرات          و کامالً  آقای شیدان وثیق آشکارا   
 و  »سـتبد پـرور   م« و   »مـراه کننـده   گ«» و   »جزمـی «هـای    و تئوری 

نوتر و   است و آگاهی خود را به سطحی         »رهانیده« مارکس   »ی کهنه«
ماننـد آنـان رسـانیده      و    بولیارد تر به سطح نیچه و فوکو، دریدا و        عالی
بر . ها ایشان هم یکی از خیل ضد مارکسیست      . مفت چنگ ایشان  . است

 !دامن کبریاش ننشیند گرد
ولی چرا ایشان این موضوع را به طـور صـریح و آشـکار اعـالم                

  آوردن بـا مربـوط و نـامربوط  کند و چه ضرورتی دارد که هنـوز      نمی
اش از  هایی از مـارکس، ماننـد نقلـی کـه در صـدر همـین مقالـه                 نقل

تنها کافی نیست کـه ایـده بـه سـوی      «ایدئولوژی آلمانی آورده است     
 که هیچ ربطی با     »واقعیت رود، بلکه واقعیت نیز باید به سوی ایده بیاید         

و اگر بـه منظـور فضـل فروشـی نباشـد            ی ایشان ندارد،     محتوای مقاله 
باعث مغشـوش کـردن ذهـن خواننـده         انم به چه منظوری است،      د  نمی
کند که گویا ایشان کما فی سابق در این   شود و این شبه را ایجاد می       می

 . و فقط مشغول تصحیح اشتباهات مارکس استسو قرار دارد
پیش از این که به نقل از متن مانیفست در پاسخ بـه دروغ آقـای                

هـای   ای که ایشان در نوشـته      ی مقوله  شیدان وثیق بپردازم مایلم در باره     
ای بنویسـم و     دهد چند کلمه   خود به کرات آن را مورد استفاده قرار می        

 .ی گسست است آن مقوله مقوله
گسسـت مارکسـی در تئـوری و        «ایشان از جمله در نقل فوق از        

دانـم ایشـان     نمـی . گوینـد   سخن مـی   »...ی سیاسی و   پراتیک از فلسفه  
 بـه کـار     )فرانسـوی (ی فرنگـی      کدام واژه  ی گسست را برای ترجمه   

عین این طور تعریف    ولی در زبان فارسی گسستن در فرهنگ م       . برند می
به طوری که دانسـته اسـت   .  ...از هم جدا شدن، منقطع شدن    : شده است 

ی فلسـفی،    زمینـه  هـیچ مارکس به طور مکانیکی از پیشینیان خـود در      
 آموختـه ن چه را از پیشینیان بلکه آ. اقتصادی و غیره منقطع و جدا نشد      

های درست و مترقی  ای دیالکتیکی یعنی با حفظ تمامی جنبه بود به گونه
یـا  . ی نویی استوار سـاخت  و بر شالوده  دادتر ارتقاء آن به سطحی عالی  

. کـرد  aufheben ناپـذیر دیالکیتـک هگـل    ی ترجمـه   مقولهو به زبان
: ماننـد بریـدن   . اردگسست نزد آقای شیدان وثیق مفهومی مکـانیکی د        

ی آن که به دست نیرویی خارجی صورت         ی درخت از تنه    بریدن شاخه 
. ی حرکت و تضادهای درونی خود پدیـده نیسـت    یعنی نتیجه . گیرد می

بریدن و قطع کردن    ... نزد ایشان گسست مارکسی از تئوری و پراتیک       
یعنی از نـو شـروع      . ای با تئوری و پراتیک پیش از آن است         هر رابطه 
ممکن است که آقای شیدان وثیق مارکس را        . از صفر آغازیدن  . کردن

ولی مارکس خودش بر این     . شناسد تر می  از خود مارکس بهتر و عمیق     
ی برخورد هگل به     نظر بود که نظراتش در فلسفه به طور عمده از شیوه          

مسایل فلسفی، در اقتصاد سیاسی از نظرات اقتصاد دانان انگلیسی به ویژه 
های فرانسـوی متـأثر       و در سوسیالیسم از نظرات سوسیالیست      ریکاردو

ی علت و معلول     ی آقای شیدان وثیق رابطه     گسست به شیوه  . ه است بود
ی تـاریخی و       و هـیچ جنبـه     کنـد  ها نفی می   را در فرایند تاریخی پدیده    

 .فرایندی ندارد
در این رابطه من . و اما دروغ آقای شیدان وثیق در نقل از مارکس        

مارکس در فصل اول از . کنم ورد بحث را تا حدی کامل نقل میبخش م 
مانیفست پس از تشریح فرایند پیدایش سرمایه داری و نقش انقالبی که            

بوژوازی به عنوان عامل پیشرفت و تکامل سرمایه داری در تاریخ ایفـا             
 مدرن در پیوند بـا بـورژوازی        یکرده است به جریان پیدایش پرولتاریا     

در مانیفسـت   . دهد ریان تاریخی تکوین آن را توضیح می      پردازد و ج   می
 :خوانیم می) 1951چاپ مسکو ( 68ی  در صفحه

. پیمایـد  پرولتاریا مراحل گونـاگون رشـد و تکامـل را مـی           « 
. گـردد  اش آغاز مـی    اش بر ضد بورژوازی موازی با زندگی       مبارزه

در ایـن مرحلـه   ... کننـد  در ابتـدا کـارگران فـرد فـرد مبـارزه مـی      
دهند که در سراسر کشور پراکنده      ای را تشکیل می    رگران توده کا

های کـارگر    هنوز یگانگی توده  . و بر اثر رقابت دچار افتراق است      
ی ترقـی صـنایع نـه        ولی در نتیجه  ... ی اتحاد خود آنان نیست     ثمره

یابـد، بلکـه پرولتاریـا بـه صـورت       تنها تعداد پرولتاریا افزایش مـی  
گیرد و این نیرو را   ه نیرویش فزونی می   های بزرگی گرد آمد    توده

 این تشکل پرولتاریا به شکل طبقه و سر انجـام           ...کند بهتر حس می  
به صورت حزب سیاسی هـر لحظـه در اثـر رقـابتی کـه بـین خـود            

ولـی ایـن تشـکل بـار دیگـر      . گردد کارگران وجود دارد مختل می 
ه خـط  زیر آنچ(» ...آید تر و نیرومندتر بوجود می تر و محکم قوی

  )کشیده شده، تکیه از من است
 

ی این بخـش را      دانم به چه دلیلی فقط مقدمه      آقای شیدان وثیق نمی   
آورد و بخـش   ران به طبقه و حـزب مـی      گدر توضیح فرایند تشکل کار    

عبارت آلمانی که در نقل آقـای شـیدان         . گذارد تکمیلی آن را کنار می    
 jeden Augenblick wieder  ترجمـه شـده  » به نابود شدن بی وقفه«وثیق 

gesprengt wird ی  واژه در این جای کلیدی واژه. است gesprengt   است
پاشیدنِ آب، آب دادن، منفجر کردن، :  فارسی به-که در فرهنگ آلمانی

تـرین ترجمـه بـه معنـا و           نزدیک ،بنابر این . ترکیدن ترجمه شده است   
قابـت میـان    مفهوم نظر مارکس این است که تشکل کارگران در اثر ر          

ی تکمیلی بر ایـن تأکیـد دارد    ولی جمله. پاشد آنان هر بار باز از هم می 
آید  تر و نیرومندتر بوجود می     تر و محکم    این تشکل بار دیگر قوی     :که

کنـد و سـرانجام بـه        و از منازعات بین قشرهای بورژوازی استفاده مـی        
نـین  مـتن اصـلی آلمـانی آن چ       . انجامد ی کارگر می   ایجاد حزب طبقه  

 :است
Diese Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur 
politischen Partei, wird jeden Augenblick wieder gesprengt durch die 
Konkurenz unter Arbeitern selbst. Aber sie ersteht immer wieder, 
stärker, fester, mächtiger 

ای شـیدان وثیـق یـک چنـین دروغ      آقی به چه دلیلاین که حال
دهد موضوعی است که توضـیح آن بـر          بزرگی را به مارکس نسبت می     

های  ی برگذشتن از تئوری توانند وظیفه البته ایشان می  . گردن ایشان است  
های نحیف نظری خود قـرار    پرداز بزرگی چون مارکس را بر شانه       نظریه
و دیگر آن که پیش ولی نخست آن که نه از راه دروغ و تحریف . دهند

خواهند نفـی و رد کننـد ابتـدا          شرط آن این است که نظراتی را که می        
  ادامه دارد.                                                    فهمیده باشند

 
 ...گالسنوست  

 
 احمدی نژاد باعث مشکالت انهءبینانه و پرمدعای های خوش  طرح-2

ر جاری دولت با عزل و نسب امو: جدی برای نظام شده است
و هیاهوی مبارزه با شده  مدیران با آشفتگی جدی مواجه ءگسترده

مفسدان باعث فرار چند صد میلیارد دالر سرمایه از کشور و رکود 
برداشتهای بی رویه دولت از . بی سابقه بازار بورس گردیده است

 70 ارزی برای تامین کسری بودجه ای که بیش از ءحساب ذخیره
چنین الیحه  دهد و هم رصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان مید

 درصد از حساب ذخیره ارزی به صندوق مهر رضا و 30اعطای 
 بنزین تا تثبیت موقعیت ء میلیارد دالر برای تمدید یارانه3تخصیص 

 دولت و ثروت ملی را به یکباره خالی کرده ء نه فقط کیسه،دولت
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 ءو فشار تورم لجام گسیخته بر گرده بلکه نوید رشد نقدینگی ،است
 ،از سوی دیگر. دهد پذیر را در آینده نزدیک می قشرهای آسیب

 اسرائیل راه ارجاع پرونده بارهءگدار احمدی نژاد در  سخنان بی
و باعث تشدید کرده ای رژیم به سازمان ملل را هموار  هسته

 .فشارهای خارجی گشته است
المی هیج فرد و یا گروهی از زمان روی کار آمدن جمهوری اس

 چنین ضربات مهلکی را در چنین مدت کوتاهی بر پیکر ه استنتوانست
 نه فقط ،های او کاری تا بدانجا که بحران ناشی از ندانم، نظام وارد آورد

 بلکه دامنه مخالفت را به ،سردمداران رژیم را به واکنش آشکار واداشته
 موجی از انتقاد و تمسخر های دولتی کشانده و سطوح پایینی سازمان

 :مردم را بر انگیخته است
 ء مدیران وزارت امور خارجه سفر وزیر امور خارجه به قاهره-

 .سازشکار را مورد سرزنش قرار می دهند
 صدها کارشناس و مدیر وزارت نفت طی نامه ای به مجلس موارد -

 .از وزیر پیشنهادی ارائه می دهندرا انتقاد خود 
 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی که با ءدیع و معارفه در مراسم تو-

 مدیران و کارکنان رئیس سابق ،حضور وزیر رفاه برگزار گردید
) مددی(را به گرمی بدرقه کرده و از مدیر جدید) سلیمانی(سازمان 

عکس العمل دانشجویان دانشگاه تهران . کنند به سردی استقبال می
در . باشد بهتر از این نمی) انیآیت اله عمید زنج(از رئیس جدید 

سایر ادارات نیز تمسخر و پچ پچ کارمندان در حال باال گرفتن 
 .است

های ماندگار فرهنگی  ای با ارج نهادن به چهره  صدا و سیما طی برنامه-
های معارف اسالمی و یا ایثارگران  و علمی هیچ نامی از چهره

نشان را  نژاد قطاران احمدی نیاورده و نوعی دهان کجی به هم
 .دهد می

از سیاست تکروی ) جمهوری اسالمی  وکیهان(های رسمی   روزنامه-
 .کنند  مشاوران رئیس جمهور انتقاد میءو از محدودیت حلقه

 مجلس به صندوق مهر رضا که اسب انتخاباتی احمدی نژاد است -
دار شدن نام امام معصوم  افسار زده و به بهانه جلوگیری از خدشه

چنین برای جلوگیری   و هم،شود  حذف نام او از صندوق میخواهان
 پیشنهاد ،ها و اعمال نظارت بر صندوق کاری دستگاه از موازی

 مانند کمیته ،سسات غیر دولتیؤتوزیع وظایف و بودجه آن به م
 هاد د، از جمله سازمان بهزیست،امداد خمینی و ادارات دولتی

سهیل ازدواج جوانان و شورای نگهبان نیز با رد طرح ت. دشو می
 .دهد شویی مخالفت خود را با این طرح عجوالنه نشان می الیحه پول

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استفاده نادرست از حساب ارزی -
جهت رتق و فتق امور جاری را مهمترین عامل رشد تورم معرفی 

 .دهد و هشدار میکند  می
کند که  پیشنهاد می) خارجهبرادر وزیر امور ( محمد جواد الریجانی -

 .ت مسئولین نظام قبال توسط کارشناسان تنظیم گردنداظهارا
 نظام را جرم نابحشودنی ء رفسنجانی تخریب مدیران پرورش یافته-

های کالن نظام را از  شمرده و اتخاذ تصمیم در مورد سیاست
شاهرودی اظهار . داند وظایف انحصاری مجمع تشخیص مصلحت می

 نباید ،اگر کسی هم ثروت انبوهی به دست آورد«کند که  می
مبارزه با «کند که  و اظهار می» ،بگوییم که آن را دزدیده است

»  بگیر و ببند نیست و فرار سرمایه فساد اکبر است،مفاسد اقتصادی
 )تاییدی بر مصونیت آهنین خویشاوندان و رانت خوارهای دولتی( 

فته که حتی حامیان او نیز  ندانم کاری رئیس جمهور آنقدر باال گر
تر   از همه مهم.اند های انتخاباتی به صدا در آمده از کندی اجرای وعده

کردند با انتخاب احمدی نژاد در آمد نفت  آن که مردمی که فکر می
 دوباره از همان محلی گزیده شدند ،هایشان جاری خواهد شد سر سفره

. گزیده شده بودند» هنفت مجانی درب خان«که با وعده خمینی مبنی بر 
های گرانی که در شروع ماه  و لیکن مردم این بار با اولین ترکش

های سرخرمن روی تافته و  رمضان بسراغشان آمد خیلی زود از وعده

ای  گیری و یا بحران هسته الشعاع مسائلی چون جنگ و گروگان تحت
ژاد رای دهندگانی که عمر طوالنی برای صداقت احمدی ن. قرار نگرفتند

 ،اند که اگر امروز برای او اتفاقی رخ دهد چنان سرخورده دیدند، آن نمی
های تو خالی خاتمی  ای را ادامه خواهند داد که در برابر وعده همان رویه
 .طلبان در پیش گرفتند و اطالح
 سال عوامفریبی سازندگی 27 بعد از ،کهست ن اای یتواقع

ان نظام برگ دیگری جز  سردمدار،)خاتمی(و اصالحات ) رفسنجانی(
برای احیای مشروعیت از ) عوام ساالر(توسل به شعارهای پوپولیستی 

گرا و   این شعارها جز در وجود فرد ساده، ودست رفته خود نداشتند
حال بعد از گذشتن . توانست متبلور شود چون احمدی نژاد نمیای  قشری

یف خود با کنند که تکل  مسئولین تالش می،خر مشروعیت نظام از پل
 :این موجود عزیز ولی مزاحم  را روشن سازند

ای که در چنین شرایط   در زمینه سیاست خارجی و بحران هسته-1
توانست ضربه مهلکی بر نظام وارد آورد، سیاستمداران رژیم نه  می

فقط به پرداخت باج بیشتر و قراردادهای ننگین اقتصادی تمکین 
 مذاکره با سه کشور اروپایی خط  بلکه با پیشنهاد بازگشت،کنند می

رای عدم اعتماد به . کشند احمدی نژاد می» ابتکارات«بطالن بر 
دهد احمدی نژاد  وزیر نفت او چراغ سبز دیگری است که نشان می

دعوت از جالل طالبانی در . هایش را تحت کنترل دارند و طرح
آستانه تشکیل اجالس حکام و توافق با آمریکا برای کمک چند 

دیگری است » شفاف سازی«یلیارد دالری به حکومت عراق ابزار م
 .شود که برای کاهش فشار و تهدید فوری غرب بکار گرفته می

ای را در پیش گرفت که   مجلس همان شیوه، در زمینه سیاست داخلی-2
 و طی آن احمدی ،برای خنثی کردن خاتمی و وزرای او بکار برد

نصایح نزدیکان را «سازد که  مینژاد را مانند اسالف خود مجبور 
احمدی . و از افشای نام مفسدان در مجلس خودداری کند» پذیرفته

نژاد به همان ترتیب که در دوران مدیریتش در شهرداری طرح 
های  های شهر به گورستان شهدا را با احداث سقاخانه نتبدیل میدا

دی را نیز  شعار مبارزه با مفاسد اقتصا،مزین به نام شهدا تعویض نمود
 :مورد استحاله قرار می دهد

دهند مسلما از  های کالن انجام می کسانی که سرمایه گذاری«
گر سرمایه گذار ا. ... شوند های قانونی دولت بر خوردار می حمایت

احساس کند که باید به ده جا رشوه بدهد و یا هفت خوان غیرقانونی بر 
آنگاه هیچ  ... فاسد می افتدهای م سر راه اوست و اموالش در چاه و چاله
گذاری در اقتصاد  ای برای سرمایه سرمایه گذار و کار آفرینی انگیزه

گوییم باید با اصالح قوانین و با نظارت  ما می. کشور نخواهد داشت
ای صحبت از فرار  تر با مفاسد دولتی و اختالس مبارزه کنیم و عده صحیح
ه فرار کنند؟ هزاران انسان کنند؟ مگر همه دزد هستند ک ها می سرمایه

کارآفرین و مدیر و ثروتمندهای متوسط یا حتی باالتر از متوسط داریم 
دهند که   عدم اعتماد به سالمت دولت ترجیح میبه علتکه 

 »هایشان را وارد کار مثبت اقتصادی نکنند سرمایه
ترتیب در کمتر از یک ماه شعار مفاسد اداری جایگزین شعار  بدین
های دراز مدت دولت احمدی  در مورد برنامه. گردد صادی میمفاسد اقت

های کالن  ما فکر کردیم که نه در سیاست«کند که  نژاد نیز اظهار می
اول ( » بلکه در روندهای اجرایی تغییرات اساسی بوجود بیاوریم،نظام
 )84آذر 

اند  دهند که سردمداران حکومتی موفق گردیده شواهد باال نشان می
قلمرو سیاست و اقتصاد به حاشیه برانند و در عوض دست او را او را در 

 صنعتی -الیگارشی نظامی. اند فعال در زمینه فرهنگ و اجتماع باز گذاشته
م کردن دولت شبه نظامی و لَعکرد با  حامی احمدی نژاد که فکر می

تواند رقبای اقتصادی خود را از  عنوان کردن شعار مبارزه با فساد می
 با عیان شدن ناتوانی خود در کنترل اقتصاد و در ،ج کندصحنه خار

رسد  طور بنظر می  اینحال .سیاست خارجی مجبور به عقب نشینی گردید
 افشای چند ههای رزمی فعال ب رغم شاخ و شانه کشیدن و رژه که علی

 .های ملی رضایت داده است مفسد و قبول سهم کمتری از غارت ثروت
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 نمایش انتخاباتی و نظامی کردن نهادهای ،بر خالف انتظار قشریون
 نه فقط باعث تقویت نظام در مقابل تهدیدهای آتی داخلی و ،حکومتی

 بلکه با عریان ساختن چهره واقعی و خشن نظام ،خارجی نگردیده است
هایی  چنان شکاف  آن،از ورای سخنان احمدی نژاد و فرماندهان نظامی

ه بعید بنظر است کده مجود آدر ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت بو
ای چند میلیاردی  رسد که حتی امام جماران نیز که اخیرا با هزینه می

حقیقت آن . مورد تفقد قرار گرفته است بتواند سر و سامانی به آن بدهد
وضعیت انسجامی که سردمداران رژیم طالب بودند، بجای که ست ا

ن نارضایتی همسو شدن شعارهای مخالفین و جهت دار شدجدید به 
 .های اخیر انجامیده است عمومی طی ماه

 84ر ذ آ12 ،تهران
 

 ...نام اتحاد  به
 
و  ».رنـد یم بگیی سرنوشت کشور و انتخاب رهبران کشور تصم       در باره 

ستند یخواهان ن  یخواهانی که تالشگر اتحاد جمهور     یجمهور«مجادله با   
 جمهوری کنند برکناری کسانی که تصور می«و » .کامال ضروری است

 ،خی است یا تار یا انقالبی   یفه اخالقی   ین وظ یتر ن و مقدم  یتر اسالمی مهم 
د که یجه خواهند رسین نتیا زود به ایر  یاگر با تجربه و حسابگر باشند د      

و » .رندیگر را بگ  ید برای از پا در آوردن دشمن مشترک دست همد         یبا
خود را » یخیکابوس تار«ران یکند که روشنفکران ا دواری مییاظهار ام 

ـ اما بـا ا   . رهاکنند» نیین رهبری موروثی و د    یگرفتاری ب «از   ن همـه   ی
ـ م د یخواه د کـه خـود آقـای نگهـدار شـعارهای کهنـه و منـدرس                ی

ه جمهـوری  یشه اتحاد شهروندان کشورعلیشه به ر یک را که ت   یدئولوژیا
ـ آقای نگهدار گرچه از داستان غم انگ      . کند  رها نمی  ،زنند اسالمی می  ز ی
ـ نما ه می ینی و سلطنت گال   یشنفکران به نهاد د   اتکای رو  ـ    ی ن ید امـا چن

ن همکـاری و اتحـاد   ین که ایم برای ا یگوئ  ما می «: کند که  استدالل می 
 و با معنا باشد لزوما "خواهان طلبان و جمهوری تان سلطنیاتحاد م "واقعا  

مـا  .  خـود را داشـته باشـند       "نـدگی ینهـاد نما  "د جمهوری خواهان    یبا
 خود "ندگیینهاد نما"رانی یان جمهوری خواهی ایتی جرم تا وق یگوئ  می

رش یکی و همکاری بـا شـاهزاده پـذ        یرا نداشته باشد معنای عملی نزد     
گـری در   یچ نهاد مستقل د   یس ه یرهبری اوست چون شما معتقد به تاس      

جامعه که با آن رقابت و چالش و حتی سـازش آن نهـاد بـا شـاهزاده        
 » .دیستین

دات و صغرا و    یحات و تاک  یآن همه توض  آور است با     واقعا شگفت 
ها که نفی رهبری موروثی و فقهی شده، ناگهـان اتحـاد بـا                دنیکبرا چ 

خواهـان نهـاد    ی اگـر جمهـور  کنـد کـه    دا مییپ» معنا«سلطنت طلبان   
! ندگی داشته باشند اتحاد و همکاری با سلطنت طلبان اشکالی نـدارد     ینما

ـ طلبان   مشروطهد از همکاری    یان مقاله هم با تاک    یدر پا  کنـد و    اد مـی  ی
 ،نامـد  افزون بر آن جای در جای مقاله آقای رضا پهلوی را شاهزاده می           

تمـام قـدرت رضـاپهلوی      [کـه خـود بـاور دارد کـه           آنهم در حالی  
ه ما  ید او هم مثل بق    یرین عنوان را از او بگ     یا. بودن اوست » شاهزاده«در

ـ ال است رژ   س 27د و   یستیخوب شما که مشروطه خواه ن     ] خواهد شد  م ی
د بـر آن در  ی پس چرا با تاک،ستیشاهی سقوط کرده و شاهی موجود ن      

د و یا قت بر خالف عنوان مقاله خود که رهبری موروثی را رد کردهیحق
 د؟ یکن  زنده می،خی مرده استیران از نظر تاریا نهادی را که در

کـه بـه زعامـت      » مشروطه طلبان «مشروطه خواهی هر دو جناح      
ون و مهرداد خوانساری هم از آن حـرف هاسـت،   یوش هما یان دار یآقا

ان کـه از  ین آقایم  ایک جا سراغ ندار  یکتاتوری شاه   یدر تمام دوران د   
ت دفاع یم بودند از قانون اساسی و مشروطیجمله خدمتگزاران و ابزار رژ

ارانشان بودنـد کـه در      یمشروطه خواهان واقعی مصدق و      . کرده باشند 
ـ از آن گذشـته در رژ     . بردند زندان بسر می   م مشـروطه، شـاه مقـامی       ی

 وقتی نظام  شـاهی سـرنگون        .ت است یمسئول ار و بی  یاخت فاتی، بی یتشر
ان یشده چه لزومـی بـه زنـده کـردنش اسـت، آن هـم توسـط مـدع                  

اگر آقای نگهدار به حفظ اصالت خانوادگی آقـای         ( خواهی؟   جمهوری

بش کنـد کـه از      تواند رضا قزاق زاده خطـا       می ،رضا پهلوی اصرار دارد   
 چـرا کـه بـه موجـب قـانون اساسـی             ،شتری برخوردارسـت  یاصالت ب 
افت و سـلطنت پهلـوی      ی  ادامه می  ت، سلطنت در خانواده قاجار    یمشروط
دی بـر   ئیعنوان شاهزاده مگر تا   ) روی قزاق برسرکار آمد   یاری ن یفقط با   

دن آقای رضاپهلوی  یست؟ آقای نگهدار با شاهزاده نامیسلطنت موروثی ن
ران شده و  خـواه نـاخواه او را وارث           ینشاند که و   گاهی می یرا درجا او  

اگر شاه بـودن   .گران فاقد آنندیشناساند که خود و د قدرتی موروثی  می  
اردها دالر پولی که یلی ولی م  ،ی مادی ندارد   الی است که جنبه   یماترکی خ 

ز ی مـادی دارد چـرا ا   ده جنبهیشاه سابق با خود برده و به او به ارث رس        
 ستند؟یشان جوابگوی آن ماترک نید و چرا ایپرس آن نمی
خ معاصر خوشبختانه هنوز چندان ورق نخـورده اسـت کـه از             یتار

ـ اد دارند که محمد رضاپهلوی پس از اشغال ا        یاری ب یادها برود، بس  ی ران ی
) ستی پدرش انجام شد   یالت ناز یورزی وتما  کتاتوری، طمع یکه در اثر د   (

ن حرف  یش هم یب ه رضاپهلوی هست و کم و     قدر دموکرات بود ک    همان
ها را می زد؛ ولی همگان رفتار او را با مشـروطه خواهـان بـه رهبـری                  

پـس امـروز   . مصدق و تعرض و دستبرد او را به قانون اساسی بیاد دارند         
بـا  » کند اش بازی می له شاه با له«هم  رضاپهلوی به مصداق مثل معروف     

ـ ن را زی موقع خود قواعد و قـوان  کند و در   ونی بازی می  یسین اپوز یچن ر ی
ول ئرمسیا نبودن شاه غ   یم که اصوال دموکرات بودن      یبگذر. گذارد پا می 
 .ه است و نقشی نداردیالسو علی

 :سندینو شان مییا: ان  دعواستین نرخ در مییگر تعیاما نکته مهم د
اسی یاسی، و برای کسب قدرت س     یه قدرت س  یهرجا که مبارزه عل   «

ـ            یتبـد  "ارزش"خود بـه     ند، راه  یل شـود و جـای برنامـه و هـدف بنش
هـا، راه     سـت یها و ضد کمون     ستی، راه اتحاد کمون   "اتحادهای گسترده "

های فارس با استقالل طلبان کرد، راه اتحاد طرفداران سلطنت           ستینیشوو
 راه همکاری و همدسـتی بـا مهاجمـان بـه            اموروثی و مخالفان آن، حت    

 راه همکاری و همدستی     ا شود، حت  دهیکشور، و اگر کار به خشونت کش      
 »کار هم گشوده خواهد شد تیبا باندهای جنا

شان هنوز یست؟ این سخن مغشوش، نگرانی آقای نگهدار از چیدر ا 
سـت؟  یطلبان ضـد کمون  ست هستند و نگران اتحادآنها  با سلطنت   یکمون

ـ ند؟ آقای نگهدار حتا استقالل خـواه ن   یگو خوب چرا به صراحت نمی     ز ی
ـ هرا برای آنکه راه  حمله مهاجمان بسته شود ا     هست و ظا   ل را ین مسـا ی
کجا هسـتند؟ و عنـوان      » فارس« های ستین شوون یکند، اما ا   مطرح می 

ـ ه ا یکه به معنای تجز   » استقالل کردها «کردن   ران و خـالف اسـتقالل      ی
نه توزی یآتش ک.شان همخوانی ندارد خواهی ران است  با ادعای استقاللیا

ـ      وو اختالفات نـژادی      ـ       یقـومی را در ب ار ین شـهروندان دامـن زدن بس
هـای   روز خود به مـدال  یهمرزمان د  اران و یتراز مفتخر کردن     دهیناپسند

ک بار نشان   یاست، دستکم   !ر شوروی یته مرکزی اتحاد جماه   یقالبی کم 
ادعـای  . دیستیران را بلد ن   ید که از چپ بودن فقط تکه پاره کردن ا         یبده

رانـی را از هـم جـدا        یکه جامعـه ا   »  سسم فار یشوون« شوم و بی اساس   
است » کابوسی«انگر ابتال به همان     ی ب ،اندازد ن آنها تفرقه می   یب کند و  می

ران است ین  درست همکاری با مهاجمان به اید و ایا که خود هشدار داده
 . و بس

 
 ...توفان در لیوان آب 

 
دلیل آشکار شدن  عراق، به چند ماه پس از لشکرکشی امریکا به

امدهای جنگ در عراق و منطقه و فرورفتن امریکا در باتالق این پی
جنگ، معلوم شد که مسئله دخالت نظامی در ایران دشوارتر و 

شد و رویدادها در مسیری مغایر با  تر از آن است که تصور می غیرعملی
یابی  طلبان آرزومند دست طلب و فرصت های سلطنت پندارهای گروه

های   وجود این ناکامی، اوضاع ایران و بحرانبا. قدرت جریان یافت به
. انفعال روی آورند جمهوری اسالمی مانع از آن شد که آنها دوباره به

شکست پروژه اصالحات، ایجاد زمینه برای تقویت گرایش جستجوی 
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های  راه حل در خارج از نظام و شرائط مساعد برای باز کردن جبهه
ژه نیروهای اپوزیسیون در خارج وی جدید مبارزه، نیروهای سیاسی و به

ای برای گسترش فعالیت و ایجاد  های تازه کوشش از کشور را به
ها و اتحادها کشاند و در راستای تحقق این اتحادها منشورها و  ائتالف
 .های متعددی انتشار یافت طرح

ها نیز بجای خارج شدن از صحنه، میدانی  طلب گونه سلطنت بدین
در این دور . امروز عرصۀ فعالیت آنها است که تا بهتازه یافتند، میدانی 

بحث پیرامون ضرورت اتحاد  تازۀ فعالیت، آنها هم، ابتدأ مدتی به
ها پیرامون  ها و فراخوان آقای رضا پهلوی عالوه بر مصاحبه. پرداختند

تشریح  را انتشار داد و در آن به» میثاق با مردم«لزوم مبرم اتحاد، منشور 
چندی پس از آن، . خود با مردم پرداخت» میثاق «نظرات و مبانی

های پیشین سپاه  دستی محسن سازگارا از مهره با هم» رفراندم«نمایش 
ای و دستگاه والیت فقیه و مشارکت تنی  پاسداران و خدمتگزاران خامنه

ای از  که در آغاز عده(طلب بر روی صحنه آمد  جند از عناصر فرصت
لوحی  های نادرست و یا از روی ساده اشتدلیل برد خواهان به جمهوری

و در » نشست برلین«ها سرانجام  در ادامه این فعالیت). به آن پیوستند
در بروکسل با هیاهوی » کنگره جهانی رفراندم«های گذشته  هفته

های جنجالی که اساسأ مصرف  در این فعالیت. فراوان برگزار گردید
جه و حمایت امریکا خارجی دارد، هدف آن در درجه اول جلب تو

ها  طلب برده هر روز بیشتر به طیف پهلوی طلبان نام است، فرصت
کاری با کارگزاران و بازماندگان  توصیه آنها در هم. نزدیک شدند

سلطنت پهلوی این است که آنها نیز همانند سایر نیروهای سیاسی طی 
ان آزادی اند و آنان نیز خواه های طوالنی پس از انقالب تغییر یافته سال

 . اند و در پی استقرار یک نظام سیاسی دمکراتیک
گونه پرداخته شده است،    گر چه تا کنون بارها به ادعاهائی از این

های بازماندگان  معهذا بار دیگر این ادعا را در پرتو مواضع و نوشته
کنیم تا با توجه به آن، ادعای آزادیخواه بودن  سلطنت پهلوی بررسی می

 .اصر نیز روشن گرددخود این عن
ها رضا پهلوی را ولیعهد و وارث تاج و تخت  طلب سلطنت
لذا نخست . دانند و خود او نیز بهمین عنوان در فعالیت است پادشاهی می

ببینیم رضا پهلوی وارث کدام سلطنت است؟ حقانیت و مشروعیت خود 
آورد؟ و سرانجام امروز دربارۀ گذشتۀ تاریخی اسالف  را از کجا می

داند، چه  ود، دربارۀ پدر و سلطنت او که خود را وارث آن میخ
 گوید؟ و نظام دمکراتیک مورد نظر او چگونه نظامی است؟ می

دست بیگانگان  رضا پهلوی در حقیقت وارث سلطنتی است که به
گاه  ای است که هیچ استقرار یافته و مدعی وراثت پادشاهی مشروطه

 و با حمایت 1299لوی با کودتای سلطنت خاندان په. وجود نداشته است
اولین نتیجه این سلطنت تحمیل شده . انگلیس به ملت ما تحمیل شد

استقرار مجدد دیکتاتوری و از بین رفتن ثمرۀ تالش آزادیخواهان ایران 
با آغاز سلطنت . در پایان دادن به استبداد و استقرار نظامی مشروطه بود

فداکاری آزادگان ایران و ها کوشش و  رضا شاه دستاورد بزرگ سال
ای  ی حرکت کشور ما بسوی جامعهفرصت تاریخی گرانبهائی که برا

های حکومت او از  دمکراتیک بوجود آمده بود، در زیر فشار سرنیزه
مردم گرفته شد و بار دیگر خودکامگی پادشاه جای مشارکت مردم را 

 اجتماعی گرفت و زندان و شکنجه و خفقان -در حیات سیاسی
 . جایگزین آزادی شد

شاه نیز که مانند پدر پس از خلع رضا شاه از سلطنت، محمدرضا 
قانون اساسی مشروطه و  پادشاهی سوگند وفاداری به هنگام رسیدن به

دفاع از منافع و استقالل کشور را خورده بود، هنگامی که مردم برای 
پا خاستند،  نفوذ انگلیس و برای استقالل و آزادی ایران به خاتمه دادن به

م، همراه با بیگانگان در بجای همراهی با جنبش ملی و آزادیخواهانه مرد
های ضد ملی شرکت کرد و سرانجام نیز از طریق کودتای  توطئۀ

مشترک انگلیس و امریکا و با شرکت مستقیم عوامل سیا، حکومت ملی 
 . دکتر مصدق را ساقط و مجددأ بر تخت سلطنت نشست

های تاریخی، آقای رضا پهلوی وارث تاج و  این واقعیت با توجه به
های بیگانه با توطئه و کودتا و سرکوب بر   توسط دولتتختی است که

کارنامۀ این سلطنت تحمیلی نیز چیزی جز . مردم ما تحمیل شده است
 مرداد، 28پس از کودتای . بیگانگان نبوده است استبداد و وابستگی به

تخت سلطنت نشاندند  پاس قدردانی از آنها که او را به محمدرضا شاه به
 کنسرسیوم نفت سلطه انگلیس و امریکا را بر منافع نفت با انعقاد قرارداد

بیگانگان و نفوذ  سیاست وابستگی به. و ثروت ملی ایران تضمین نمود
های اقتصادی، سیاسی،  آنها نه تنها در این زمینه، بلکه بر تمام عرصه
 ساله پس از کودتای 25نظامی و فرهنگی غالب شد و در تمام دوران 

ای برای  بایستی وسیله ارتش ایران که می. ه یافت ادام1332 مرداد 28
دفاع از کشور باشد، با حضور پنجاه هزار مستشار نظامی امریکا در ایران 
به ابزاری جهت ایفای نقش ژاندارمی در منطقه و حفظ منافع امریکا 

ها و حقوق مردم  سیاست محمدرضا شاه در زمینۀ آزادی.  تبدیل گردید
های  ست سرکوب و اختناق و سلب آزادی سیا- همانند پدر-نیز

سخن دیگر آقای رضا پهلوی وارث تاج و تختی فاقد  به. دمکراتیک بود
. بیگانه است مشروعیت، وارث سلطنتی تحمیلی، استبدادی و وابسته به

افزون بر این سلطنت در تاریخ ما، در دوران پیش از سلسلۀ پهلوی نیز، 
یۀ اصلی استبداد و فرهنگ در کنار ارتجاع مذهبی یکی از دو پا

 فرو 1357استبدادی بوده است و این پایه سرانجام با انقالب بهمن ماه 
ویژه در شرائط وجود نظام دمکراتیک تجربه شده،  بنابراین، به. ریخت

ای برای پذیرش یک وارث رژیم سلطنتی و  هیچ دلیل و منطق و توجیه
ه و توسط مردم بازسازی مجدد نظامی که با دمکراسی قرابت نداشت
توان هم از  ای نمی سرنگون شده است، وجود ندارد و با هیچ سفسطه

استقرار یک نظام دمکراتیک سخن گفت و هم خواهان بازگشت یک 
 . سیستم ماهیتأ و تاریخأ ارتجاعی و استبدادی بود

خواه این است که هم  های پهلوی مشکل آقای رضا پهلوی و گروه
ای از خیانت و جنایت هستند و  با کارنامهمدعی وراثت سلطنت تحمیلی 

در نتیجه، آنجا که سخن از . اند ساالری خواهی و مردم هم مدعی دمکراسی
نقض حقوق دمکراتیک مردم در دوران سلطنت پهلوی و خیایت رژیم 

افتند و  گوئی می تناقض آید، ناگزیر به میان می منافع ملی ایران به گذشته به
در اینجا آنها با صراحت و یا بطور ضمنی . شود دم خروس پیدا می

خیزند که هیچ نشانی از دمکراسی و  دفاع یا توجیه رژیمی برمی به
شرکت در  حتی هنگامی که دولت امریکا به. ساالری نداشته است مردم

کند و بخاطر آن از مردم ایران پوزش   مرداد اعتراف می28کودتای 
 تمامی اسنادی که در این باره رغم این اعتراف و طلبد، از اینان به می

 .شود انتشار یافته، چیزی جز دفاع یا توجیه یا سکوت شنیده نمی
خود در همان حال » میثاق با مردم«آقای رضا پهلوی در منشور 

کوشد این فکر را الغأ  کند، می کش پیشین دفاع می که از رژیم آزادی
ه دمکراتیک ها و اصول جامع مبانی حقوق بشر و ارزش کند که او به
پدرم در آن روزهای سخت «: نویسد می» میثاق«او در این . وفادار است
شدت دل  به] های آخر قبل از انقالب است منظور هفته[و بحرانی 

مشغول آیندۀ ایران و تالش برای حفظ قانون اساسی و مشروطیت 
و پیوسته تکرار کرده بود که در برابر اعتراض عمومی ... ایران بود 

دستور کشتار عمومی نخواهد داد و خواست عمومی ملت را با مردم 
های رژیم  جنایت  وی سپس در اشاره به.»اسلحه پاسخ نخواهد گفت
های شاه و کارگزاران رژیم گذشته چنین  خمینی، درباره اعدام ژنرال

با اعدام ناجوانمردانۀ افسران و فرماندهانی که جز عمل «: نویسد می
راری نظم و امنیت عمومی، گناهی نداشتند، با وظیفۀ خویش در برق به

زندان انداختن افراد خدمتگزار در نظام گذشته، هجوم  دستگیری و به
 . »های مردم آغاز گردید آزادی همه جانبه این گروه به

طلبانی است که مدعی  های رضا پهلوی و عقاید مشروطه اینها گفته
دمکراسی و  و تعهد بهاستقرار نظام پادشاهی دمکراتیک و مدعی باور 

تر از این نتوان از متجاوزان  شاید صریح. اند عدالت و حقوق مردم
 .حقوق مردم دفاع کرد به

حتی با قبول این فرض که محمدرضا شاه در لحظۀ سقوط و در 
پذیرش قانون  شرائطی که در محاصرۀ انقالب مردم قرار داشت، تن به

کارنامۀ محمدرضا شاه . دهد میاساسی مشروطه داده بود، چیزی را تغییر ن
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را نه این فرض و این لحظۀ استیصال، بلکه تاریخ سلطنت او نشان 
گواهی این تاریخ محمدرضا شاه نه مجری و حافظ قانون  به. دهد می

قانون اساسی و . ترین نقض کنندۀ آن بود اساسی مشروطه، بلکه بزرگ
دست پدر و سپس  دستاوردهای مشروطیت از همان آغاز تجربه، ابتدأ به

توسط او از میان رفت و جای آن را سرکوب و اختناق و دیکتاتوری 
پیرامون  » خواهان مشروطه«طلبان و  آقای رضا پهلوی و سلطنت. گرفت

دنبال  خواهند مستقر کنند؟ آیا آنها به وی کدام پادشاهی مشروطه را می
ضا مشروطه مفروضی هستند که در آن لحظۀ درماندگی در ذهن محمدر

هستند که در دوران پس از » ای مشروطه«و یا آنها در پی !! شاه بود
با توجه به توجیه .  مرداد بطور واقعی در کشور ما حاکم بود28کودتای 

و بعضأ دفاع اینان از رژیم محمدرضا شاه و کارگزاران آن، با توجه 
محمدرضا شاه در حفظ دستاوردهای » تالش«برجسته کردن  به

ا توجه به نکات دیگری که در مطالب نقل شدۀ باال دیده و ب! مشروطیت
شود، پادشاهی مشروطۀ آنها چیزی بیشتر از سلطنت پیشینیان آنها  می

دانند،  گذشتۀ رژیمی که خود را وارث آن می در برخورد آنها به. نیست
حقوق مردم  گونه سخنی از سرکوب و اختناق و تجاوز به نه فقط هیچ
محمدرضا شاه پیوسته : کنند که   بر عکس ادعا میشود، بلکه شنیده نمی

تکرار کرده بود که در برابر اعتراض مردم دستور کشتار نخواهد داد و 
 !!خواست عمومی مردم را با زور اسلحه پاسخ نخواهد گفت

وقتی قرار باشد کسی هم از دمکراسی دفاع کند و هم استبداد 
ز مغلطه و تحریف تاریخ گذشته را توجیه نماید، برای او طبعأ راهی ج

ای کوتاه و شرائطی استثنائی از  بهمین جهت ناگزیر برهه. ماند باقی نمی
دهد  آمیز مبنا قرار می ای سفسطه گونه تاریخ سلطنت محمدرضا شاه را به

 . کند و احکام دلبخواه خود را از آن استنتاج می
ه ، این امر ک»خواهان مشروطه«های این دسته از  برخالف سفسطه
های آخر قبل از انقالب دستور کشتار عمومی  محمدرضا شاه در ماه

دلیل از دست  دلیل عدم توافق او با سرکوب و کشتار، بلکه به نداد، نه به
سرکوب گسترده و ناتوانی و درماندگی  دادن قدرت و امکانات توسل به

نتایج  توانست به دلیل آن بود که کشتار دیگر نمی در آن شرائط و به
ویژه در  در آن زمان بسیاری از ارتشیان به. رد نظر منتهی شودمو
کشتار مردم نبودند و بطور  های پائینی و میانی دیگر حاضر به رده

کشتار عمومی  امتناع از توسل به. پیوستند صفوف مردم می روزافزون به
سرکوب  در آن شرائط هیچ ارتباطی با عدم تمایل محمدرضا شاه به

 57 شهریور 17او در آخرین آزمایش، در . نداردهای مردمی  جنبش
استفاده از این ابزار نشان داد و نتایج نامطلوب  تمایل و عزم خود را به

 شهریور، گسترش جنبش عمومی 17نتیجۀ کشتار . آنرا مشاهده کرد
ها وسعت و شتابی بیشتر  ها و مقاومت پس از این کشتار اعتراض. بود

 . ر شدگرفت و جنبش همگانی سدناپذی
ها و از جمله در دوران  اما موضوع سرکوب در دوران پهلوی

محمدرضا شاه در . شود آن روزهای بحرانی محدود نمی محمدرضا شاه به
توانست دستور سرکوب و کشتار مردم را  هر کجا و هر زمان که می

 از جمله 1332 آذر 16 و 1331 تیر 30روزهای تاریخی . کرد صادر می
کشتارکنندگان پاداش هم  در مواردی حتی به. شتاراندیادگارهای این ک

.  دستور یورش و کشتار در دانشگاه را داد32 آذر 16در . شد داده می
پس . در حمله به این کانون آزادیخواهی سه دانشجوی مبارز جان باختند

از سرکوب اعتراض دانشجویان، بر اساس اسناد غیرقابل انکار، افسران 
ر این مأموریت شرکت داشتند، پاداش گرفتند و در دارانی که د و درجه

 زرهی به 2از طرف لشکر » فرموده به«ابالغیۀ ترفیع درجۀ آنها که 
 صادر شده بود، تصریح گردید که 2122 شماره 25/9/1332تاریخ 

زد و  داران و سربازان ابواب جمعی گوش کلیه افسران و درجه به«
فعالیت افسران و تذکر دهند که همواره خدمات و جدیت و 

 . »موقع تشویق خواهند شد داران و سربازان منظور نظر بوده و به درجه
در ادامۀ توجیه رژیم گذشته، » خواه های مشروطه دمکرات«

آن باور دارند، بیشتر نشان  چگونگی دمکراسی و عدالتی را که به
هان  خود بر آن است که فرمانده» میثاق«آقای رضا پهلوی در . دهند می

وظیفۀ  عمل به«و کارگزاران رژیم وابسته و استبدادی پیشین گناهی جز 
 .  نداشتند»خویش در برقراری نظم و امنیت عمومی

تردید نقض حقوق  شود، بی حقوق متهمان مربوط می البته آنچه به
اولیه و مسلم متهمان نقض حقوق بشر است و اعدام و صدور حکم توسط 

ر و حقوق اولیه و مسلم متهمان نقض هائی که در آن حقوق بش دادگاه
شده است، خود یک جنایت است و هر انسان آزادیخواهی باید آن را 

شود این  در اینجا اما سخن بر سر این است که گفته می. محکوم کند
سخن آقای رضا پهلوی و جریانات . اند گناه بوده متهمان اصوأل بی

ازمان امنیت شاه، رئیس او این است که ارتشبد نصیری رئیس س وابسته به
نهاد سرکوب آزادیخواهان و مسئول دستگاه پیگرد و شکنجه و خفقان و 

های عامل کشتار مردم و حافظ رژیم دیکتاتوری و وابسته و سایر  ژنرال
اند و عمل آنها در  گناه بوده اصوأل بی» افراد خدمتگزار نظام پیشین«

. بوده است» و امنیتبرای برقراری نظم «وظیفه  سرکوب مردم، عمل به
البته برقراری نظم و امنیت عمومی نه فقط در اینجا و توسط اینان، بلکه 

های مستبده و در میان همه نیروهای استبدادی،  همواره در همۀ نظام
از رضا شاه تا محمدرضا شاه تا حاکمان . گر سرکوب است توجیه

ی نظم و برقرار«های خود را با  ها و سرکوب جمهوری اسالمی جنایت
 .کنند اند و می توجیه کرده» امنیت عمومی

امروز، » خواهان دمکرات مشروطه«شود،  بطوری که مشاهده می
اند و آن درک آنان  حق رژیم سرنگون شدۀ پیشین یک معنا وارث به به

تاریخ گذشته، برداشت آنها از  برخورد آنها به. از آزادی و عدالت است
نها از کل نظام پیشین و دفاع آنها از آزادی و حقوق مردم، ارزیابی آ

 25حقوق مردم، از عامالن کشتار و مسئوالن دستگاه اختناق  متجاوزان به
دهد که استقرار پادشاهی  ساله و از غارتگران اموال عمومی نشان می

مشروطۀ آنها و دمکراسی آن تفاوت زیادی با احیاء رژیم پیشین و 
صادفی نیست، زیرا گردانندگان قواعد حاکم بر آن ندارد و این هم ت

طلبی اساسأ همان بازماندگان خانوادۀ  و سلطنت» خواهی مشروطه«جریان 
های  اگر رضا پهلوی در جنایت. اند پهلوی و کارگزاران رژیم گذشته

رژیم پیشین سهیم نبوده است، اما همراهان و همکاران و مشاوران او و 
طلبان را سازماندهی و اداره  های سلطنت کسانی که تشکیالت او و فعالیت

اند، همان حامالن  کنند، اساسأ همان کارگزاران نظام گذشته می
حقوق مردم و کسانی هستند که  های استبدادی، همان متجاوزان به اندیشه

های مختلف سیاسی، نظامی و  در بخش» اعلیحضرت«خدمتگزار دستگاه 
اند و امروز نیز  وشیدهاند و در حفظ رژیم تا لحظه سقوط آن ک امنیتی بوده

» از تغییر«آنهائی که . اندیشند که در باال مشاهده کردیم ای می گونه به
 . کنند پوشی می گویند، در واقع تغییر خود را توجیه و پرده اینان سخن می

عنوان یک جریان سیاسی  توانند به طلبان می بدیهی است که پهلوی
ادشاهی و یا هر نام دیگری فعالیت نام احیاء سلطنت و یا استقرار نظام پ به

شورای «کنند، پالتفرم بنویسند، نشست و کنگره برگذار کنند و 
منتهی مسئله این است که در این میان . برای خود تعیین کنند» رهبری

خواهان بجای افشاء ماهیت اینان، همکاری با آنها  نام جمهوری ای به عده
تحریف  آرایش آنها، به اری بهکنند و برای توجیه این همک را تبلیغ می
ها  طلب شوند و اتحاد خود را با پهلوی قلب حقایق متوسل می تاریخ و به

اما این . دهند جلوه می!! »گشودن راه همکاری بسوی دمکراسی«
  اصوأل اتحاد جمهوری. تواند کسی را فریب دهد پایه نمی توجیهات بی

. معنا است ای بی مقوله! »برای استقرار دمکراسی«طلبان  خواهان و سلطنت
عنوان یک ساختار سیاسی  جمهوری نظامی است که در طول تاریخ به

های پادشاهی  مبتنی بر حاکمیت و اعمال ارادۀ مردم در تقابل با حکومت
که مبتنی بر اراده یا خودکامگی پادشاه است، در مقابله با حاکمیت 

بدادی تکوین یافته  است-های مقتدر سلطنتی کلیسا و در مبارزه با نظام
است و اساسأ معرف حاکمیت مناسبات و بنیادهای سیاسی دمکراتیک 

 . است
در برابر آن، سلطنت عمومأ و بطور مشخص در ایران آمیخته با 

سلطنت گذشتۀ . استبداد و پایگاه فرهنگ استبدادی و ارتجاعی بوده است
دانند،   میطلبان خود را وارث آن ای که پهلوی نزدیک، سلطنت بالواسطه
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چنین نماد وابستگی  گرانه، هم گی استبدادی و سرکوب عالوه بر ویژه
. پایان داده شد بیگانگان بود و سرانجام نیز با انقالب مردم به آن  به

تواند بر اساس اتحاد میان  بدیهی است که استقرار نظام دمکراتیک نمی
ظام با گران آن ن داران و توجیه کارگزاران و بازماندگان و طرف

گونه  خواهان دمکرات تحقق یابد و طرح چنین اتحادی همان جمهوری
مبلغان این اتحاد . کننده است معنا و گمراه ای بی که اشاره گردید، مقوله

و همکاری در واقع نه استقرار رژیم دمکراتیک در ایران، بلکه 
ه های اینان و از جمل تالش نگاهی به. کنند های دیگری را دنبال می هدف
های  ، جنجال برگذاری نشست»پروژه رفراندم«های مربوط به  فعالیت

هویت و  دهد که این عناصر بی نشان می... برلین و بروکسل و 
ها، مطرح  طلبی دنبال ارضاء جاه دنبال ارضاء امیال خود، به طلب به فرصت

دنبال آنند  طلبان و به سلطنت های وابسته به شدن و ظاهر شدن در رسانه
های  اید از طریق این اتحادها و جلب نظر امریکا، زمینهکه ش
گیری یک اپوزیسیون وابسته را فراهم سازند و هر چه در این امر  شکل
. بیشتر خواهد شد» اپوزیسیون«تر باشند، گویا سهم آنها در این  فعال

هیاهوی چند ماهه . پروژه رفراندم بارزترین تجلی این پندار بود
نشان داد که اوأل مخاطب اصلی در این پروژه » ی میلیون60رفراندم «

کوشد خود را مبتکر و سازماندهنده این  امریکا است و ثانیأ هر کس می
در این میان آقای سازگارا تالش کرد با غلوها و . پروژه معرفی کند

ها خود را بهتر بفروشد و جای بیشتری را برای خود اشغال  پردازی دروغ
اما با . نوبه خود به او کمک کردند کائی نیز بهبرخی مقامات امری. کند

عدم موفقیت این نمایش، مسیر اوضاع در جهت دیگری سیر  توجه به
 با وجود تکاپو برای روشن نگهداشتن -»رفراندم«کرد و پروژه 

 .های دیگر دچار شد سرنوشت بادکنک های نیمه سوختۀ آن به شعله
دست » خواهی هوریجم«و » آزادی«نام  طلبی که به عناصر فرصت
های  ها و پروژه ها و جنجال طلبان در این بازی در دست سلطنت

کنند، باید تا کنون دریافته باشند که  مشکوک و آلوده شرکت می
خواهان ایران  خواهان و آزادی توجیهات آنها در میان جمهوری

توفان در  هائی که به های گذرا و جنجال خریداری ندارد و با سرگرمی
 . کنند اعتباری درو نمی ماند، چیزی جر بدنامی و بی آب میلیوان 

طلب و  کشان، میان نیروهای استقالل خواهان و آزادی میان آزادی
نیروهای امیدبسته به بیگانه نه زمینۀ همکاری وجود دارد و نه اتحادی 

 . تواند بوجود آید می
 

 ... هزار و نهصد و پنج
 

از به اصطالح انتخابات از سويی، حكام جمهوری اسالمی، پس 
و هر آن چه » ها الئيك«ای عليه  اخيِر رياست جمهوری، آارزار گسترده

خصومت اين ). ١(اند آند، راه انداخته جلوه می» الئيك«شان  آه به زعم
جماعت با هواداران جدايی دولت و دين، از ابتدای تکوين دين ساالری 

 با اين نظام، البته برای ما ای الئيسيته در ايران، با توجه به تضاد ريشه
 . نامترقبه و غيرطبيعی نيست

ها از سوی افرادی در  گيری ای موضع انگيز اما، پاره شگفت
از آن جمله است،  اظهار نظری آه يكی . اپوزيسيون داخل آشور است

ايشان آه .  کرده استشرقی  از مليون ايران اخيرًا در روزنامه
جدايی دين "و طرفدار " ن جريان سكوالربنيادين تري"را " نيروهای ملی"

اطالعی و يا درآی عاميانه و  آنند، از روی بی معرفی می" از دولت
اند آه  ، معنای آن را چنان وارونه جلوه داده» الئيك«ی  مبتذل از مقوله

در . [اند صدا شده عمًال، در اين زمينه، با تبليغات ضد الئيک رژيم هم
ايشان در رابطه با موضوع مورد " لبمطا"به نقد )  ٢(زير نويس 

 .] پردازم مان می بحث
جدائی دولت و «از سوی ديگر، در خارج از آشور نيز آه شعار 

ای  های اصلی و برنامه ، به راستی، تبديل به يكی از خواسته»دين
شده است، التقاط، ابهام و ناروشنی در اين باره  اپوزيسيون سياسی ايرانی

های سياسی مختلف به تناوب  در اين جا، جريان. شود آم مشاهده نمی
جدائی «و » سكوالريسم«، »سكوالر«، »الئيسيته«، »الئيك«صحبت از 

ها را عمومًا مترادف و  ها يا پديده اما اين مقوله. کنند می» دولت از دين
ای به  دهند و توجه ها به دست نمی پندارند، تعريف روشنی از آن همسان می
 .آنند شان نمی های یو ويژگ ها اختالف

 حقوقیآه حكم تاريخ تولد  ای  از اين رو، به مناسبت سالگرد واقعه
ها  ای پرسش الئيسيته در فرانسه را دارد، بر آن شديم آه در پاسخ به پاره

ها تا حد ممکن و در رد برخوردهای ناروا و مغرضانه، نكاتی  و رفع ابهام
ه دليل محدوديت نوشتار حاضر های بحِث ما آه ب سرفصل. را يادآور شويم

 :شوند، عبارتند از در خطوط آلی و اصلی ارايه می
 بازگشت به تعريف بنيادين الئيسيته بر اساس دو رآن تفكيك ناپذيِر -١

 .آن
 و چند شاخص اصلی فرايند الئيسيته در ١٩٠٥ نگاهی به قانون -٢

آشور ی اين  مذکور ويژه ی فرانسه با تأآيد بر اين نکته آه پديده
 .نيست

يا ( تصريح بر اختالف ميان منطق الئيسيته و منطق سكوالريسم -٣
-و دفاع از اين تز آه الئيسيته چون برنامه سياسی) سكوالريزاسيون

 .اجتماعی، از شفافيت، صراحت و اصوليت بيشتری برخوردار است 
ی   و سرانجام، طرح بحثی پيرامون موضوعيت الئيسيته در جامعه-٤

 .ی نظری و عملی برای تحقق آن رورت مبارزهايران و ض
 

 تهیسیرِ الئیدو رکن جدا ناپذ
هر دو . الئيسيته از دو رآن هم تراز و تفكيك ناپذير تشكيل شده است

 .ديگرند و شرط وجودی الئيسيته را تشكيل می دهند الزم و ملزوم يك
ی جدايی نهاد دولت و نهادها«يا » جدايی دولت و دين« رآن اول، اصل -

، بنا به تعريف اختياری ما، شامل سه )٤(»دولت«). [٣(است» دينی
ی نهادهای عمومی  قوای مقننه، قضايی و اجرايی و به طور آلی همه

 .] يا دولتی است
های دينی توسط  ، از جمله آزادی)٥( رآن دوم، اصل تأمين آزادی وجدان-

تای اصول در اين جا، الئيسيته، در تاييد و در راس. دولت الئيك است
ی  اعالميهو ) ١٧٨٩ اوت ٢٦ (ی حقوق بشر و شهروندی اعالميه

در رابطه با آزادی وجدان،  ) ١٩٤٨ دسامبر ١٠ (جهانی حقوق بشر
 ).٦(آند انديشه و بيان عمل می

 :، می گوييم آه»جدايی دولت و دين«در توضيح رآن اول يا اصل 
ی چون آليسا،  خود را از دين، مذهب و يا نهاد دينمشروعيت دولت -

 .آند  آسب نمی…روحانيون
شناسد، از جمله با ذآر آن در قانون  دولت دينی را به رسميت نمی -

، عاری )دولتی(دولت و به طور آلی بخش عمومی . اساسی نظام
و  دارد هويت دينی نه خود،بنابراين، . از هر گونه نماد دينی است

 .آند تعيين و تبيين می هويت دينی نه برای ملت،
 نظر از تعلقات دينی يا غير ی شهروندان، صرف همه با دولت -

به بيان ديگر، دولت برای دين  .آند شان، همسان برخورد می دينی
امتياز خاص و يا مذهبی و يا برای باورمندان به دين يا مذهبی، 

 .شود  قائل نمیای ويژه
آه بدين معنا . آند  عمل می دولت مستقل از احكام و قوانين دينی-
مستقل از اين که با احكام و قوانين ها و قوانين آشوری يا ملی  سياست

 .شوند ، تعيين و تبيين میمذهبی  مغايرت داشته باشند يا نه
  

در توضيح رآن دوم الئيسيته يا اصل تأمين آزادی وجدان، می 
 :گوييم آه

ی خود مستقل از  های دينی، آه به نوبه دولت در امور دينی و نهاد  -
 .آند آنند، هيچ دخالتی نمی ولت عمل مید

خانه و غيره،  رسمی با وزارت ولتی يا نهاد دينی دولت دين د-
آند و يا تحت قيمومت  نهادهای دينی را تابع خود نمی. سازد نمی

 .دهد خود قرار نمی
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 گرايی باوری و کثرت اصل آثرتدولت الئيك، با محترم شمردن   -
چنين  های دينی و هم  جمله آزادی، آزادی وجدان از)پلوراليسم(

باوران، به سان  دين. آند های غيردينی را تضمين می آزادی
چه به ی اعتقادات و شعاير خود،  ی شهروندان، در اشاعه همه

، در فعاليت سياسی و تشكيل حزب صورت فردی و چه جمعی
 .باشند اد می آز…سياسی

آور  مذبدين ترتيب، بنا بر تعريف فوق، هر جا آه دو رآن
توان از الئيسيته به معنای واقعی آلمه  توأمان وجود داشته باشند، می

سخن راند و هر جا آه يكی از دو اصول فوق و يا هر دو  غايب 
عنوان  به. ت و يا بطور آامل وجود نداردباشند، الئيسيته يا ناقص اس

ا ئيك ناميد، زيرا پادشاه يتوان آامًال ال ، دولت انگليس را نمینمونه
 صاحب امتيازات  آه-) ٧(ی آن، در رأس آليسای آنگليكن ملكه

آليسای «و » پاسداری از دين رسمی«ی   وظيفه–خاصی است 
پس رآن اول الئيسيته در اين جا نقض . عهده دارد را به) ٨( »مستقر

» اليسم واقعًا موجودسوسي«های  به همين ترتيب، دولت. شده است
آرد، با اين که به اصطالح توان الئيك تلقی  سابق را نمی

ها آزادی وجدان از جمله رزيرا در اين آشو. بودند» رياليستمات«
ر نتيجه رآن دوم الئيسيته شدند و د های دينی شديدًا سرآوب می آزادی

سرانجام، دولت جمهوری اسالمی ايران به طريق . گرديد نقض می
يدترين و  اصل آن به شد زيرا هر دو،اولی با الئيسيته بيگانه است

 .شوند بارترين شكلی پايمال می خشونت
ها و  ای تعريف گيريم آه الئيسيته، برخالف پاره نتيجه می

ت آه در اين  اسنه ايدئولوژی يا مذهب جديدیهای ناروا، تفسير
نه دارای مضمونی گسترده و و ) ٩(شود صورت انكارگر خود می

ماعی باشد، ی معضالت سياسی و اجت  است آه پاسخ گوی همهفراگير
، باز »تام و تمامسيستمی «چه در اين صورت نيز، با تبديل شدن به 

ی دو  برای توضيحات بيشتر در باره) (١٠(گردد هم نافی خود می
 و  ايدئولوژيكی- مذهبینوبرداشت ناروای فوق از الئيسيته، يكی، 

 و ٩های   رجوع آنيد به زير نويس… فراگيرنده بسيط وديگری، 
١٠.( 

 
 :گيريم که  مینتيجه

 اجتماعی است آه مناسبات ميان -الئيسيته، فرايندی سياسی
 را در راستای استقالل )يا نهاد دولت و نهاد دين(دولت و دين 

بدين . آند های دينی، تعيين و تبيين می ها با حفظ آزادی متقابل آن
بيشتر يا آمتر از تعريف و مضمونی آه » چيزی«معنا، الئيسيته 

 . ستشد، ني گفته
، يرنامه، طرح يا )١١( »نهاد«، صفتی است آه به »الئيك«

، »الئيك ی مدرسه«، »الئيك دولت«از . شود میقانون اطالق 
سخن » الئيك قانون«يا » الئيک ی برنامه «…»الئيك انجمن«
اسيم، زيرا در شن نمی» الئيك ی جامعه«رانيم، ولی چيزی به نام  می

ی مدنی   دارند و بخشی از جامعهدينی حضورهای جامعه، دين و نهاد
 نيست بلكه جامعه و دين» جدايی«الئيسيته، . دهند را تشكيل می

» ها الئيك«در همين رابطه، اگر از . ت اسدولت و دين» جدايی«
جدايی دولت و «شود، منظور از اين عبارت، طرفداران  صحبت می

 متدين تواند می» ئيكال«پس، فرد . يا هواداران الئيسيته است» دين
 آگنوستيكو يا ) ١٢( )خدا بی (آتهتواند  طور آه می باشد، همان

 .باشد) ١٣ ()انگار ناشناسا(
    يعنی دين. شوند های مذهبی تأمين می در الئيسيته، آزادی

. ی مدنی آزادند آه به صور مختلف فعاليت آنند باوران در جامعه 
وقی آن مد ا آه مفهوم حق، تا آن ج»دين امر خصوصی است«عبارت 

         صحيح-»دولتی«در برابر » خصوصی« يعنی -نظر باشد
ی مدنی، تنها يک امر  دين، در جامعه. است اما نه بيشتر

 بلكه هم امری فردی و هم ،نيست» فردی«به معنای » خصوصی«
         خصلتهايی آه  پس فعاليت. امری جمعی و اجتماعی است

  ختلف جمعی، تشكيالتی و های م دينی دارند، از جمله در شكل
. آيند ی مدنی به حساب می های جامعه  بخشی از فعاليت…حزبی

 . شود شان توسط دولت الئيك تضمين می استقالل و آزادی
سرانجام، از تكرار اين حقيقت خسته نخواهيم شد آه دولت يا 

   طرف، طرفدار دين، بلكه بینهاد الئيك، نه ضد دين است و نه 
    دولت يا نهاد الئيك مبلغ و مروج.و فرای آن استمستقل از دين 

  دولت الئيك تنها بر مبنای مشروعيتی آه از . دين يا مذهبی نيست
  نظر از اعتقادات مذهبی يا  صرف ،)١٤( مردم

   يعنی آن چه آه دموآراسی -نمايد آسب می شان، غيرمذهبی
   الئيكهای دولت گذاری در نتيجه، سياست. آند  عمل می-ناميم می
 و اصول آسمانی، مقدس و هيچ سرمشق و سرچشمه تابع

 .شود نبوده و نمی) ١٥(متعالی
 

 ی فرانسوی تهیسیهای اصلی الئ  و شاخص1905قانون 
مضمونی محدود به کشور فرانسه الئيسيته، با اين آه به لحاظ 

 شود رزمين است آه چون واژه اختراع میشود، اما در اين س نمی
لی تحقق اجتماعی، به صورت کام -داری سياسیو چون پدي) ١٦(

 .پذيرد می
  طور آه اشاره آرديم، تاريخ تولد حقوقی ، همان١٩٠٥
    ای دارد قانون مورد بحث حكم شناسنامه. ستدر فرانسه ا الئيسيته

 .آند را نهادينه و رسمی می آه اين پديده
  نه از يك» جدايی«) (١٧( »قانون جدايی دولت و آليساها«

: گيرد ل را در بر میدو رشته اصو)  آليساهای همهيسا بلكه از آل
 .سو و استقالل دولت و دين از سوی ديگر های مذهبی از يك آزادی

 :خوانيم ی اول آن می در ماده
آند؛ جمهوری انجام  جمهوری، آزادی وجدان را تضمين می«
 ».آند ی امور دينی را تضمين می آزادانه
 : آند ی اول را مشخص می هوم مادهی چهارم قانون، مف ماده

   های دينی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نيست ادیتضمين آز
به اين ترتيب، آليساها . گيرد یبلكه آزادی جمعی را نيز در بر م

ی خود، امور خويش را مانند هر انجمن  ازند طبق مقررات ويژهجم
 .، مستقًال سازمان دهند)غير دولتی(خصوصی حقوقی 

  ی مهم دهشامل سه ما» جدايی دولت و دين«صول مربوط به ا
 :گردد زير می

    . شناسد مهوری هيچ مذهبی را به رسميت نمیج: ی دوم ماده«
ی متن  در ادامه» .دهد نمی پردازد و يارانه به هيچ مذهبی حقوق نمی

  توانند در امور دولت دخالت ده است آه آليساها از اين پس نمیآم
 . آنند

تشكيل جلسات سياسی در اماآنی آه : ی بيست و ششم دهما«
   اند، ممنوع جام امور مذهبی در نظر گرفته شدهمعموًال برای ان

 ».است
نصب عالمت يا نماد مذهبی از اين پس، : ی بيست و هشتم ماده«
ها، بناهای دولتی و يا در هر محل عمومی ديگر، به استثنای ربر ديوا

ها و  چنين موزه ها و هم ر قبرستانماآن دينی، محل تدفين دا
 )١٨( ».ها، ممنوع است نمايشگاه

يابد و چنان با   پيكار الئيك در فرانسه ادامه می،١٩٠٥پس از 
ی  شود آه واژه ياست اين سرزمين و ملت آميخته میفرهنگ و س

 ).١٩( رسد قوانين اساسی اين آشور به ثبت میدر » الئيك«
   ی جدايی دولت»نمونه«گام و  شاما در آشوری آه به عنوان پي

   . شود ئيسيته سريع و آسان حاصل نمیو دين شناخته شده است، ال
  ، فرايند تكوين)٢٠( های بسيار دور رجوع نکنيم اگر به گذشته

در سال ی حقوق بشر و شهروندی  اعالميهالئيسيته در فرانسه از 
 سال به طول صد و شانزده، ١٩٠٥ تا تصويب قانون ١٧٨٩

     های مختلفی قت، الئيسيزاسيون در فرانسه دورهدر حقي. انجامد یم
     آند و حاصل مبارزات سخت و پر نشيب و فرازی را طی می
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ناپذير و گاه مسالمت آميز و آشتی پذير؛  گاه قهرآميز و آشتی: است
پنج در زير، . گاه پارلمانی و رفرميستی و گاه راديكال و انقالبی

 ).٢١( شماريم ی فرانسوی را بر می ته الئيسياصلی شاخص
 

ساالری و ضديت آن با  ت يا روحاني)٢٢(م آلريكاليس:  يکم-
 .جمهوری

 تاريخ الئيسيته در فرانسه، از ابتدای عصر مدرن، تاريخ 
ای است آه در برابر »فرانسه«يان دو قدرت اصلی يا دو تعارض م
 .گيرند هم قرار می
  دختر ارشد «مذهبی آه وليك ی آات  »فرانسه«سو،  از يك

     مقام خداوند روی قائم«اش  شود و پادشاه محسوب می» آليسا
    قدرت، صاحب ١٧٨٩آليسايی آه تا قبل از انقالب . است» زمين

    ی سياست و اقتصاد و هم در و نفوذی فراوان، هم در حوزه
روحانيت آاتوليِك فرانسه، تحت . ی اجتماعی و معنوی است زمينه
      روم، سلطنت مطلقه را مشروعيتت پاپ و آليسایقيموم
     در قدرت سياسی شرآت دارد. بخشد و همواره حامی آن است می
 آَوَرد و شاه  شاه می. کند  در امور دولت مستقيمًا دخالت میو
سرانجام، از تولد تا مرگ انسان، بسياری از وظايف و . َبَرد می

  ليم و تربيت، بهداشت،تكاليف اجتماعی، چون ثبت احوال، تع
سپاری را در انحصار خود   تا مراسم خاك…ازدواج، امور قضايی 

 .دارد
ی  »فرانسه«ی نوزدهم، در برابر  ی ديگر، در سدهاز سو
گيرد آه  ی عصر جديدی قرار می»فرانسه«، )٢٣( ساالر روحانی

سلطنتی  ضد است و با انقالب) ٢٤( های روشنگری متاثر از انديشه
 برابری،  حقوق بشر و ر جمهوری، دموآراسی، آزادی،وارد عص

ی  در بستر مبارزهيسيته به واقع ئال در فرانسه،. شود شهروندی می
 برای پايان بخشيدن به آلريكاليسمبر ضد ) ٢٥( خواهی جمهوری

» جداآردن«ی دولت در  ، از طريق اقدام يك جانبه»دوگانهقدرت «
 .يابد خود از آليسای مقتدر، تكوين می

 
 .های مختلف ونه رفتار دولت با آليسا طی دورهدو گ : دوم-

دولت دست از دخالت در يكی، برخوردی است آه بنا بر آن، 
يبًا رعايت را تقر» جدايی« و اصل امور آليسا و دين بر می دارد

توان از الئيسيته به معنای واقعی آلمه سخن  در اين جا می. آند می
.  اولی، وجود دارد نيز، در تناوب بااما برخورد ديگری). ٢٦( گفت

آند اين نهاد  سعی میدر امور آليسا،  های خودآامه دولت با دخالت
 تا بدين وسيله هم از  و تحت قيمومت خود درآورد خود سازدرا تابع

 ها پس در اين دوره. ن مشروعيت بگيردقدرت آليسا بكاهد و هم از آ
ی اين مقاله تعريف آرديم، از الئيسيته به معنايی آه در ابتدا) ٢٧(

شود و هم اصل  دار می خدشه» جدايی« زيرا هم اصل ،شويم دور می
 .استقالل و آزادی آليسا

 
 .ساز الئيسيته زمينه» ی الئيك مدرسه« : سوم- 

 
    جدا «در فرانسه، الئيسيزاسيون نظام تعليم و تربيت، با 

   يته در کلساز الئيس از آليسا و دين، زمينه هاد مدرسهن» آردن
    دولت و دين» جدايی«بيست سال پيش از آن آه . شود کشور می
و دين تحقق مدرسه » جدايی« رسميت پيدا آند، ١٩٠٥در قانون 

   ) ٢٨( »، رايگان و الئيك)دولتی(ی عمومی  مدرسه«. پذيرد می
  مبارزه. های اصلی و بنيادين جمهوری فرانسه است يكی از نهاد

   حذف تعليمات دينی و عاليم  ( و تربيتی الئيکبرای ايجاد تعليم
که خارج از آنترل آليسا و فرق مذهبی باشد و  ) دينی در مدارس

ای  محرك عمدهتوسط آادر آموزشی دولتی و الئيک اداره شود، 
   گر در آل آشور و از جملههای دي برای اصالحات الئيك در زمينه

 .گردد سياست می ی در حوزه

 ...  ها و الئيِک جمهوری خواهان، سوسياليستر پيكا : چهارم-
، گرايشات )١٨٧١(ون پاريس ، پس از کم١٩ی   در ثلث سوم سده

 و در پارلمان اين آشور ی فرانسه معهخواهی و چپ در جا جمهوری
 و طرفدار جدايی آلريكاليسماينان از مخالفان شديد . شوند تقويت می

» جدايی دولت و دين «ست، خوا١٨٧٦از سال . دولت و دين هستند
ی  در برنامه: گيرد ی احزاب سياسی قرار می در برنامه
و دو ) ٣١( انديشان خواهان، حزب راديكال، حزب آزاد جمهوری

و حزب ) ٢٩(ژورس طرفداران ژان: حزب متمايز سوسياليستی
های دينی  عالوه بر آن، اقليت ).٣٠( ِگد ژول) مارآسيست(آارگری 

خواه و ليبرالی که  های آزادی سرانجام آاتوليكها و  بويژه پروتستان
به طور . خيزند می به دفاع از الئيسيته بر... ندبود» جدايی«طرفدار 

 در مجلس، دولت و کلريکال ضدهای سياسی و اجتماعی  کلی، جريان
ای برخوردار  وم از اعتبار و نفوذ قابل مالحظهنهادهای جمهوری س

» جدايی«آه طرح قانون مجلسی رئيس و مخبر آميسيون . گردند می
). ٣٢( اند ضو دو حزب سوسياليست و آزادانديشآند، ع را تهيه می

لی فرانسه به تصويب  در مجلس م١٩٠٥ دسامبر ٩طرح نهايی آه در 
، دو سوسياليست )٣٣( بريان ژورس و آريستيد رسد، امضای ژان می

 .بنام را دارد
 

 .پيش شرط الئيسيتهمدنی از دولت چون  استقالل جامعه : پنجم-
ها در فرانسه به  ، قانون آزادی تشكيل انجمن١٩٠١ل در سا
زادی  و قوانين انقالبی ناشی از آن آ١٧٨٩انقالب . رسد تصويب می
شناختند و هر گونه تعاون، انجمن و سنديکا و  رسميت نمی تشكل را به

به طور کلی هر واسط مابين دولت و شهروندان را ممنوع اعالم آرده 
های ها، امكان فعاليت آزاد نهاد با قانون معروف به انجمن). ٣٤( نددوب

ی مدنی، خودمختار و مستقل از  ای جامعه  دينی به صورت انجمن
های  ی نوزدهم، فعاليت ی دوم سده از نيمه. شود  فراهم میدولت،
جامعه  استقالل و مختاریخود. کنند ی مدنی در فرانسه رشد می جامعه
بدين ترتيب، با . شوند به رسميت شناخته می)  دولتسبت بهن(مدنی 

جدايی «ی مساعدی برای  ، زمينه»ی مدنی و دولت جدايی جامعه«
 .شود می، ايحاد »دولت و آليساها

 
نسه را خاص، پنج ويژگی فوق فرايند جدايی دولت و دين در فرا

  نقش اساسیکلريکاليسمدر اين ميان، البته، . کند راديکال و تنازعی می
اما در اين جا بايد ادعای مرسومی . را در تشديد مبارزه ايفا کرده است

لمداد بر خالف تصوری آه الئيسيته را استثنايی فرانسوی ق. را رد آنيم
آن بکاهد، فرانسه تنها آشوری در دنيا نيست  پذيری آند تا از تعميم می

بر روی  (منطق سكوالريسم را در تمايز با منطق الئيسيتهآه 
ت جدايی دول«ی  پيش گرفته و قانونی در باره) نيمک تأکيد می» طقمن«

ها پيش از تصويب اين قانون،  سال. وضع آرده باشد» و آليساها
ی   شيوه…چندين آشور، از جمله بلژيك، مكزيك، اياالت متحده

راستی، تنها در  بايد تأآيد آنيم آه اگر، به. دندرا بر گزيده بو» جدايی«
پذيرد، اما منطق  ئيسيته به طور آامل تحقق میآه القرانسه است 
هايی در  هايی و طی دوره توان آم و بيش با تفاوت الئيسيته را می

آن جا آه دارای سنت نيرومند . های ديگری مشاهده آردآشور
يك، اسپانيا، چون بلژ:  و به همان سان مبارزه عليه آن بودکلريکاليسم

ن مكزيك و ی آمريکا چو هپرتغال و برخی آشورهای کاتوليک قار
هايی در ايتاليايی آه مرآز  ای و در زمان سرانجام حتا تا اندازه

 ادامه دارد                          ).٣٥ (…مسيحيت در آن قرار داشت
 

 ها يادداشت
 
توان در اظهارات احمدی نژاد، رئيس جمهور جديد  های اين آارزار را می  نشانه -١

های انتخاباتی ايشان و چه پس از آن در اقدامات بنياد گرايانه  اليتايران، چه هنگام فع
 .ی جديد يافت ی فرهنگی و سياسی هيأت حاآمه گرانه و سرآوب
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، مطلبی از آقای پرويز ورجاوند در نقدی ١٣٨٣ شهريور ٢٦ در روزنامه شرق، شنبه  -٢
تی آه در نكا. چاپ شده است» عصر جديد«ی آقای قوچانی تحت عنوان  بر مقاله

 :مطالب آقای ورجاوند موجب حيرت ما شده است چنين است
ها را آه اصل  و الئيك] ها المذهب[ها  »ايست آته «)در خطاب به آقای قوچانی(شما        «

قلمداد ساخته و مبارزه بی امان با » افيون جامعه«آنند و آن را  مذهب را نفی می
» سكوالريسم«اند با نگرش  ش قرار دادهآن را در سرلوحه مبارزات ايدئولوژيك خوي

آه نه تنها هيچگاه در راستای نفی مذهب و دين گامی بر نداشته آه بسياری از 
ايد و نيروهای ملی  اند، يكسان پنداشته مبشران آن خود دارای اعتقادات آيينی بوده

 …دهيد های چپ مارآسيست در يك رديف قرار می معتقد به سكوالريسم را با جريان
ای   به گونه…دهيد بر اساس آدام واقعيت تاريخ معاصر ايران شما به خود حق می

ها جبهه  ترين جريان سكوالر ايران يعنی نيروهای ملی و محور آن انگيز بنيادی حيرت
های آمونيست   دستيابی به سكوالريسم را به چپ…ملی ايران را ناديده بنگاريد

غاز از ميان تفكر ملی برخاسته و تا به امروز نسبت ندهيم و بپذيريم آه اين مهم از آ
 ».اين پرچم هميشه بر دوش نيروهای ملی حمل شده است

الئيك  ی ی فوق حكايت از بی اطالعی نويستده و يا درك عاميانه ايشان از مقوله        گفته
 .است انگيز و بی پايه آند در ضمن اين آه حاوی ادعايی بحث می

ها، بسان آسانی آه اصل مذهب را  و الئيك) ها المذهب(ها  ايست ، آته اين آه در اين جا اول-
بدين ترتيب، آقای . اند  فرض شدههمساندانند،  ها می آنند و دين را افيون توده نفی می

زند  اساسی می  ناروا، بی پايه و بیشبيه سازیی  ، دست به همان شيوهخودورجاوند، 
 .آند كوم میدهد و آن را مح آه به ديگران نسبت می

خدايی،  نه المذهبی و نه منکر اصل مذهب است و  نه بی» الئيسيته« اين آه  دوم-
، همان طور که در متن گفتيم، کسی است که طرفدار جدايی دولت و دين »الئيک«

. آگنوستيکخدا و يا  دينی و بی تواند مؤمن و ديندار باشد يا غير است و می
در جهان امروز، ديگر  ،»الئيک«ها از  رين برداشتت ترين و عاميانه افتاده پا پيش

ی  من در جای ديگر و در مقاله. انگاری نيستند حاوی چنين احكام نادرست و ساده
ای را يادآور  تنها برای اطالع، نكته. ام حاضر به تفصيل در اين باره صحبت آرده

قبل از شکل شود،  ی الئيسيته تلقی می بحث الئيك در فرانسه که گهواره. شوم می
مهمترين و بيشترين معماران آن، نه . شود  طرح میگيری چيزی به نام مارآسيسم

چون (ها آه در آن زمان اقليتی ناچيز بودند و بيشتر در فکر سوسياليسم  مارآسيست
های سياسی و  بلكه جريان) Guesdistesها  ديست گهحزب آارگری معروف به 

، )راديكال حزب(ها  خواهان، راديكال  جمهوریها، عقيدتی ديگری بودند چون ليبرال
شان،  و همراهانبريان  آريستيد و ژورس ژانرو چون  سوسياليست های ميانه

و سرانجام بخشی از ... چون يهوديان مترقی... ها، و ديگر اقليت های دينی پروتستان
و خواهی آه بر خالف رهبری آليسای خود طرفدار جدايی دولت  های آزادی آاتوليك

 .دين بودند
 اين آه بحِث اختالف ميان الئيك و سكوالر چندين جنبه دارد که در اين مقاله به آن  سوم-

و يه هر حال پيچيده تر از آن است آه در اين جا آقای ورجاوند، با  ايم ها پرداخته
= الدينی و سكوالر = الئيك (نگری حيرت انگيز خود » سياه و سفيد«ساده انگاری و 

 .دهند ، به خواننده ارايه می)یآيين دار
آه ) ايران است» مليون«ی  عمومًا خاصه آه ( خود مرگزبينانه اين ادعای  و سرانجام-

را در » سكوالريسم«و » جدايی دولت و دين«گويا اينان بودند که از همان ابتدا 
تا به امروز اين پرچم هميشه بر دوش «جنبش سياسی ايران طرح آرده اند و 

. ، جای هزار و يك ترديد دارد»حمل شده است) به خوانيم جبهه ملی(ملی نيروهای 
» سكوالريزاسيون«و » جدايی دولت و دين«در آدامين برنامه سياسی جبهه ملی از 

ی گذشته، با ورود  جامعه سخن رفته است؟ در متن طرح آرديم آه طی صد ساله
، »سكوالر«، »الئيسيته«، »الئيك«هايی چون  به آشور ما، مقوله ها و پديده» تجدد«
انديشه سياسی «ی  حلقه های مفقوده، »جدايی دولت و دين«و » سكوالريسم«

 .اند را تشکيل داده» ايرانی
٣- Séparation de l'Etat et des Eglises 
۴- Staat, State, Etat  
۵-  Liberté de conscience 
، برآمده از انقالب فرانسه ١٧٨٩ اوت ٢٦ به تاريخ  بشر و شهروندیحقوقاعالميه   -۶

هيچ آس نبايد به خاطر عقايدش، حتا مذهبی، «: خوانيم در ماده دهم آن می. است
 ).ترجمه از متن اصلی به زبان فرانسه(» …مورد آزار قرار گيرد

 مصوب مجمع عمومی ١٩٤٨ دسامبر ١٠ به تاريخ         اعالميه جهانی حقوق بشر
هر شخصی حق دارد از «:  هجدهم آن آمده استدر ماده. سازمان ملل متحد است

اين حق مستلزم تغيير دين يا اعتقاد و هم : مند شود آزادی انديشه، وجدان و دين بهره
ها و  چنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت و اجرای آيين
» .ستمراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی ا

ی جهانی حقوق   اعالميه–ی گلن جانسون   نوشته–ی محمد جعفر پوينده  ترجمه(
 ).نی ، تهران، نشر١٣٧٨ چاپ سوم، – ی آن بشر و تاريخچه

٧-  Anglican 
٨-  Eglise établie 
، آه از آن Laïcismeبه نام الئيسيسم  ای از الئيسيته وجود دارد،  برداشت سياسی  فلسفی -٩

سازد و يدين سان عمًال دين يا  ق، ايدئولوژی و سيستم میدآترين، اخال
سازی  در اين ايدئولوژی. کند ساالری کهن می جديدی را جانشين دين ايدئولوژی

ديگری و اين بار » ساالری دين«ناميمون و افراطی، الئيسيته تبديل به 
به اش، الئيسيته، در اصل،  هيوالی جديدی که برای نابودی: شود می »سكوالر«

 .وجود آمده است
 نيز از الئيسيته و حتا سكوالريزاسيون وجود دارد آه در بسيط و فراگيری برداشت  -١٠

اجتماعی جامعه پاسخ –های سياسی ی پرسش به همهخواهد  قالب اين مفاهيم می
اش، تبديل  ، فرای موضوع اصلیچيز ديگریدر اين جا نيز، الئيسيته به . گويد

و بخش مربوط به نقِد » چيست؟ الئيسيته«جوع آنيد به آتاب در اين باره ر. شود می
 .١٣٨٤ – نشر اختران …های ايرانی نظريه پردازی

١١-  Institution 
١٢- Athée آ«ای يونانی است آه از حرف   ، واژه» «A « تئوسو theosتشكيل شده است  .

» خدا –بی« مجموعًا. و تئوس به معنای خدا است» بی«يا » نه« به معنای Aوند  پيش
 . شود  میAthéismeخدايی  و بی

١٣- Agnostique, Agnosticisme  آ(» بی«، از حرف ١٢ ، به همان ترتيب زير نويس) (A 
مجموعًا به معنای ناشناسا .  آه شناخت و معرفت است، تشكيل شده استgnoseو ) 

 .و الادريگری است انگار، ناشناسا انگاری، نميدانمی، الادری
 يونانی است آه اين Laikos» اليكوس « اشتقاقی از Laïcité» الئيسيته« و laïc» يكالئ «-١۴

 الئوسنزد هومر، .  يونانی داردlaos» الئوس «ديگری نيز ريشه در اصطالح 
در برابر سران و فرماندهان ارتش اطالق » سربازان عادی«عنوانی است آه به 

افراد «، »مردم«ان، الئوس معنای در يون)  Polisپوليس (با تأسيس شهر . گردد می
را پيدا » مردمان مجتمع در شهر«و يا » شهروندان«، »اعضای شهر«، »شهر
 .آند می

١۵- Transcendanceآه به معنای متعال، برين، استعاليی و ترافرازنده است . 
در روزنامه فرانسوی » الئيسيته«، اصطالح برای نخستين بار، ١٨٧١ نوامبر ١١ در -١۶

Patrie) ی شورای شهر پيرامون نظام  به مناسبت انتشار گزارشی ار جلسه) ميهن
در » الئيسيته»ی  آموزشی و اظهار نظر يكی از اعضای سوسياليست شورا در باره

 .شود مدارس، طرح می
: »ی جدايی دولت و آليساها قانون در باره« موسوم به ١٩٠٥ قانون -١٧

Loi sur la séparation de l’Etat et des Eglises شهرت » ی الئيسيته قانون در باره« به
نه از يك آليسای خاص بلكه » جدايی«همان طور که از نامش پيداست، اين . يافته است
 .ی آليساها و اديان است از همه

 : و مواد مندرج در آن، از جمله، رجوع آنيد به١٩٠٥ی قانون   برای مطالعه -١٨
        Jean Boussinesq, La laïcité française, Editions du seuil, avril 1994 
 …«: آمده است) ١٩٤٦ اآتبر ٢٧( در قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه -١٩

و » سازماندهی آموزش عمومی رايگان و الئيك در تمامی سطوح، تكليف دولت است
  .»فرانسه، جمهوری ای الئيك است«: شود آه در اصل اول قانون گفته می

فرانسه : ماده دوم«: آمده است) جمهوری پنجم( در قانون اساسی آنونی فرانسه        
جمهوری برابری . ناپذير، الئيك، دموآراتيك و اجتماعی است ای تقسيم جمهوری

ی شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشأ، نژاد و يا مذهب آنان، تضمين  همه
 » .شمارد م میی اعتقادات را محتر جمهوری همه. آند می

توان در قرون وسطی با صدور  در فرانسه را می» جدايی دولت و دين« آغاز فرايند  -٢٠
طبق .  نشان دادهانری چهارم توسط ١٥٩٨  در سال L’Edit de Nantes» حكم نانت«

گردد و مشروعيت  آن، برای نخستين بار در اروپا، تعلق مذهبی از تعلق ملی جدا می
لويی  توسط ١٦٨٥اين حكم در سال . شوند  پروتستان اعالم میدو مذهب آاتوليك و

 .شود  فسخ میچهاردهم
ای از فرايند تكوين الئيسيته در فرانسه رجوع آنيد به آتاب  ی تاريخچه  برای مطالعه -٢١

 .١٣٨٤ –بخش چهارم، نشر اختران »  چيست؟ الئيسيته«
٢٢- Cléricalisme آلرك از واژه Clercحانی يا صاحب منصب آليسايی  آه به معنای رو

 به معنای روحانی ساالری، اقتدار آليسا و آلريكاليسم. است، برگرفته شده است
 .و دين ساالری است) يا روحانيون(آشيشان 

٢٣- Clérical  
٢۴- Aufklärung,  Lumières :»از  ، زمانی است آه انسانآانتی  ، به ديده»روشنگری

خود مسبب  که -رپرستی ديگری قرار داشتن وضعيت صغيری و  تحت قيمومت و س
. ( متکی به خود شود، به انديشه و خرد خودبه عبارت ديگر، . آيد  بيرون– آن است

 ).ی امانوئل کانت نوشته» روشنگری چيست؟«
٢۵-  Républicanisme 
 . و پس از آن مشاهده آرد١٩٠٥ی اين برخورد را می توان در قانون   نمونه -٢۶
 :رايند تكوين الئيسيته در فرانسه را می توان به صورت زير دوره بندی آرد تاريخ ف -٢٧

  ١٨٠١ – ١٧٩٥، »جدايی«ی اوِل   دوره-         
با آليسای آاتوليك و پاپ، ) Concordat(ی ناپلئونی  ی توافق نامه  دوره-         

١٨٧١ – ١٨٠١. 
 .١٨٧١ –، آمون پاريس »جدايی«ی دوم   دوره-         

 .١٨٩٠ – ١٨٨٠در جمهوری سوم، » ی الئيك مدرسه«ی مبارزه برای   دوره-         
 .١٩٠٥ – ١٩٠٣ی بيستم،  ، آغاز سده»جدايی«ی سوم   دوره-         

٢٨- Ecole publique, gratuite et laïque 
، بنيان گذار )١٩١٤ – ١٨٥٩( سوسياليست بنام فرانسوی Jean Jaurès ژان ژورس  -٢٩

 آه مارآسيستی Jules Guesdeِگد  متمايز از حزب ژول (اليست فرانسهحزب سوسي
اش  ، به خاطر موضع گيری١٩١٤ ژوئيه ٣١در . اومانيتهی  و موئسس روزنامه) بود

 .شود بر ضد جنگ جهانی اول، ترور می
مروج و مبلغ مارآسيسم در فرانسه و بنيان ) ١٩٢٢ – ١٨٤٥ (Jules Guesde ژول ِگد  -٣٠

 .است) در مقابل سوسياليسم ژوِرسی(سوسياليست آارگری گذار حزب 
٣١-  Parti des libre penseurs .  تعدادی از آوشندگان الئيسيته در فرانسه از درون اين

اينان، تحت تاثير خرد گرايی عصر . جريان فكری، فلسفی و سياسی برخاستند
 .آردند روشنگری فرانسه، شديدًا بر عليه آلريكاليسم مبارزه می

 از حزب آزادانديشان Ferdinand Buissonآميسيون، ابتدا، به رياست فردينان بويسون )  ٣٢(
، به عنوان مخبر آميسيون، از حزب سوسياليست Aristide Briandبريان  و آريستيد

 . ژورسی بود
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، به خاطر موضع ١٩١٤ ژوئيه ٣١در . اومانيتهی  و موئسس روزنامه) بود       
 .شود نگ جهانی اول، ترور میاش بر ضد ج گيری

مروج و مبلغ مارآسيسم در فرانسه و ) ١٩٢٢ – ١٨٤٥ (Jules Guesde ژول ِگد  -٣٠
 .است) در مقابل سوسياليسم ژوِرسی(بنيان گذار حزب سوسياليست آارگری 

٣١-  Parti des libre penseurs .  تعدادی از آوشندگان الئيسيته در فرانسه از درون اين
اينان، تحت تاثير خرد گرايی عصر . ی، فلسفی و سياسی برخاستندجريان فكر

 .آردند روشنگری فرانسه، شديدًا بر عليه آلريكاليسم مبارزه می
 از حزب Ferdinand Buissonآميسيون، ابتدا، به رياست فردينان بويسون )  ٣٢(

از حزب ، به عنوان مخبر آميسيون، Aristide Briandبريان  آزادانديشان و آريستيد
 . سوسياليست ژورسی بود

، در »جدايی دولت و آليساها«ی   آميسيون مجلس برای تنظيم طرح قانونی در باره -٣٣
شود و پس از سه سال آار، تحقيق و بررسی، سرانجام، طرح   تشكيل می١٩٠٢سال 

کل قانون موسوم به . آورد نهايی را برای تصويب هر يک از مواد آن به مجلس می
 دسامبر ٩ رای مخالف در ٢٣٣ رای موافق و ٣٤١با » ولت و آليساهاجدايی د«

 .رسد  به تصويب می١٩٠٥
 در انقالب فرانسه وضع شد و هر گونه تشكيالت سنديكايی ١٧٩١ قانونی آه  در سال  -٣۴

اش را به خود  گر پارلمانی اين قانون نام گزارش. و انجمنی را ممنوع اعالم آرد
 .La Loi Le Chapelier لوشاپوليه قانون: گرفت

»  چيست؟ الئيسيته«ی الئيسيته و سكوالريسم در اروپا رجوع آنيد به   برای مطالعه -٣۵
 .١٣٨٤ –بخش پنجم، نشر اختران 

 

 ...سود و زیان 
 

کاران امریکا هر چند توانستند بر عراق سلطه یابند، اما گاری  نئومحافظه
های دجله و فرات  اتالقشان در ب»دمکراتیزاسیون«جنگی و آراسته به 

زیان . پردازند به گل فرو رفت و از این بابت باید هزینه سنگینی را به
کاران نو از آن  حمله به عراق بسیار بیشتر از سودی است که نئومحافظه

 .  اند خویش ساخته
در جمهوری اسالمی ایران نیز کم و بیش رهبران سیاسی این رژیم 

اند  سازی متوسل شده اهی به ابزار بحرانگ برای پیشبرد مقاصد خود گاه
و در این رابطه، هر چند که توانستند موقعیت خود را در کوتاه مدت 

ها به مردم ایران  ترین زیان تثبیت کنند، اما کارکردهایشان سبب بزرگ
ها حمله به سفارت امریکا در ایران  سازی یکی از این بحران. گشته است

در آن زمان تقریبأ . الملل انجام گرفت بود که برخالف نص حقوق بین
های سیاسی راست و چپ از آن اقدام به ظاهر ضد  همۀ سازمان

این بود » دانشجویان پیرو خط امام«هدف . امپریالیستی پشتیبانی کردند
رهبری مهندس بازرگان را مجبور  که با آن اقدام حکومت موقت به

» انقالبی«ن حکومت کم نظر آنها آ گیری کنند، زیرا از نقطه کناره به
. المللی از سوی ایرانیان تن در دهد بود و حاضر نبود به نقض قوانین بین

حکومت موقت استعفاء کرد و آخوندها توانستند بر مسند . چنین نیز شد
آنها بخاطر دستیابی به آن هدف کوچک، زمینه . وزیری بنشینند نخست

یب ملت ایران گردد، توانست نص هائی که می ترین زیان را برای بزرگ
  های بانکی فراهم ساختند، زیرا این امر سبب شد تا امریکا بتواند حساب

ها و دیگر نهادهای مالی خود مسدود کند، علیه ایران  ایران را در بانک
به محاصره اقتصادی دست زند و از دادن وسائل یدکی جنگی و 

ا دندان برای غیرجنگی به ایران خودداری کند و حتی  صدام حسین را ت
 .حمله نظامی به ایران مسلح سازد

سازی دیگر واقعه مکه بود که بخشی از سپاه پاسداران به  بحران
فرمان خمینی به مراسم حج فرستاده شد تا در آنجا علیه حکومت وهابی 

هم با این نیت که بتواند با یاری آن  تحریک زند، آن سعودی دست به
 شرکت کرده بودند، رژیم سعودی را چند میلیون تنی که در مراسم حج

آن تالش نیز . سرنگون سازد و بر منابع نفت آن کشور دست یابد
خون کشیده شد و سبب گشت تا ایران اعتبار خود را در میان  به

. ها در منطقه منزوی شود کشورهای همسایه از دست بدهد و سال
را از آن تواند رهبری جهان اسالم  پنداشت با آن اقدام می خمینی می

نشین  خود سازد، اما دیدیم که چنین نشد و برعکس، کشورهای سنی
جهان اسالم این عمل را اهانت به مقدسات اسالم دانستند و بیش از پیش 

 .از حکومت ایران فاصله گرفتند
های  آیه«سازی دیگر فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده  بحران

ر آشکار ساخت که این ام. بود که توسط خمینی صادر شد» شیطانی
رژیم ایران، با آن که زیر اعالمیه جهانی حقوق بشر را امضاء کرده 
است، برای آزادی گفتار و نوشتار پشیزی ارزش قائل نیست و فرمان 

حکومت اسالمی در زمانی . کند که ایرانی نبود قتل مردی را صادر می

 و تن به جام زهر را خورده» امام راحل«سازی دست زد که  این بحران به
خمینی علیه سلمان رشدی باید افکار » فتوای«. داده بود» بس آتش«

ساخت  عمومی مردم ایران را از شکست در جنگ علیه صدام منحرف می
کرد که خمینی هنوز در جهان اسالم از نقش رهبری  و چنین وانمود می

 . ای برخوردار است کننده و تعیین
مر خود را از نتایج سهمگین با آن که ایران هنوز نتوانسته است ک

نژاد در پی  ها خالص کند، اینک آقای محمود احمدی سازی آن بحران
بار نتایج  سازی دیگری است که اگر جلوی آن گرفته نشود، این بحران

 . تر خواهد بود آن برای ایران بسیار وخیم
نژاد را تشکیل  سیاست داخلی خمیرمایه اصلی برنامه انتخاباتی احمدی

خواست درآمد نفت را مستقیمأ بین مردم تقسیم و با فساد  او می. ددا می
شعارهای  او در پی بازگشت به. خواری مبارزه کند و ارتشاء و رانت

جامعه توحیدی «خواست در جهت تحقق  بود و می» انقالب«آغازین 
اما واقعییات نشان دادند که محورهای قدرت در . گام بردارد» طبقه بی

نژاد   است که گام برداشتن در چنین مسیری برای احمدیچنان ایران آن
گونه که خاتمی نتوانست در جهت تحقق  همان. ممکن نخواهد بود

نژاد نیز  جلو بردارد، احمدی گامی به» ساالر حکومت دمکراتیک دین«
خواری مبارزه کند، زیرا ساختار هیئت  نخواهد توانست با فساد و رانت

ی قرار دارد و تنها با از میان برداشتن رژیم حاکمه کنونی بر چنین محور
 . کرد خواری مبارزه توان با فساد و رانت کنونی است که می

نژاد برای جلوگیری از  های زودرس سبب شد تا احمدی شکست
سیاست خارجی روی آورد  اعتمادی مردم نسبت بخود به روند شتابان بی

. ابزار کار خود بدل سازدو در این زمینه مسئله فلسطین و اسرائیل را به 
او چون کسی که گوئی چرخ گاری را دوباره کشف کرده است، 
خواستار انتقال کشور یهود نشین اسرائیل از فلسطین به اروپا، امریکا و 
حتی آالسکا شد، آن هم با این ادعا که چون اروپائیان به یهودان ستم 

های خود را به  اندۀ پس آنها و نه ملت فلسطین، باید تاوان ستم کرده
 . پردازند یهودان به

رسند، اما از واقعیت  نظر می به» منطقی«البته هر چند چنین سخنانی 
گوید، تنها از یک  دورند و کسی که چنین سخن می زندگی بسیار به

سازد که تا چه اندازه از  دارد و آشکار می حقیقت ساده پرده برمی
 .  اطالع است سیاست خارجی بی

ر تاریخی بخشی از سرزمین فلسطین کشور یهودان بوده از نقطه نظ
است و آنها در این منطقه دارای دولت مستقل و بودند و سپس به 

با سلطه اعراب مسلمان بر . مستعمره مصر، بابل، ایران و روم بدل گشتند
یکی از  این نواحی، فلسطین نخست جزئی از امپراتوری عرب و سپس به

انی بدل گشت و تا پایان جنگ جهانی اول های امپراتوری عثم استان
الحمایه  پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی فلسطین تحت. چنین بود

بعد با اجازه حکومت انگلیس یهودان اروپا  انگلیس شد و از آن زمان به
 درصد از 30به این سرزمین کوچ کردند و در پایان جنگ جهانی دوم 

 از نخستین اقدامات سازمان ملل یکی. داند جمعیت فلسطین را تشکیل می
بر آن اساس .  رای به تقسیم فلسطین داد1947متحد آن بود که در سال 

برای % 43از سرزمین فلسطین برای تأسیس یک کشور یهود و % 56
نیز که % 1. نشین فلسطین در نظر گرفته شده بود تأسیس کشور عرب

گشت و  المللی بدل می ای بین اروشلیم هم جزئی از آن بود، باید به منطقه
ای  البته تعداد یهودان در منطقه. شد زیر نظر سازمان ملل متحد اداره می

بود % 50که برای تأسیس کشور یهود در نظر گرفته شده بود، کمتر از 
و بهمین دلیل آنها در جنگی که در گرفت، فلسطینیان را از آن مناطق 

 میلیون فلسطینی در 4امروز بیش از  بیرون راندند و سبب شدند تا به
 . نشین شوند نشین آواره دیگر کشورهای عرب

با این همه ظلمی که سازمان ملل متحد در حق فلسطینیان روا داشت، 
شعار انتقال اسرائیل از خاورمیانه به اروپا و یا امریکا شعاری تو خالی 
است، زیرا نخست آن که اسرائیل اینک نیرومندترین ارتش را در منطقه 

 است و هیج یک از کشورهای منطقه توان زورگوئی به اسرائیل را دارا
داری جهان از اسرائیل  دوم آن که تمامی کشورهای سرمایه. ندارد

کنند و حامی این کشورند و حتی روسیه نیز با اسرائیل به  پشتیبانی می
بنابراین طرح شعاری که اصوإل . اتحادی استراتژیک دست زده است

نژاد از واقعییات ساده  دهد که آقای احمدی ، نشان میزمینه عملی ندارد
ها  خبر است و با این شعارهای توخالی بیشترین زیان سیاست جهانی بی

تواند موجب حمله نظامی  را متوجه مردم ایران خواهد ساخت و می
 . ایران گردد امریکا و اسرائیل به
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لس هفتم و شواهد و نمایندگان مج) چیندست(انتخاب گزینشی 

 نمایندگان مجلس از دهند که اکثریت قریب به اتفاق قرائن نشان می
 پس چگونه است که .طرفداران پر و پا قرص احمدی نژاد هستند

آورند؟ آیا در جبهه  وزرای مکتبی و والیت خواه او رای اعتماد نمی
 گذشته باید به ءخرهو بنا بر تاکتیک مساست قشریون شکاف پیدا شده 

الحال دیگری حمایت   از بدتر پرداخت و از جناح معلومجستجوی بد
 کنیم؟

 اظهارات نمایندگان مخالف و موافق در ارتباط با سومین وزیر 
چنان تو خالی هستند که کمترین ارتباط منطقی با  نفت احمدی نژاد آن

که پرونده   بخصوص آن،دهند  یا سابقه زندگی او نشان نمیتوانایی و
 تر آن مسخره. نمایاند تر از وزرای تایید شده قبلی می تسلطی بسیار شفاف

ای اشاره  به نذر و روزهاظهاراتش که یکی از نمایندگان مخالف در 
ریشه این . اند اش برای پیروزی احمدی نژاد گرفته کند که خانواده می
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 بهگر حسن
 ! اتحاد برای تفرقهنام به

 
ـ ی واحد دموکرات ای مشترک با هدف جبهه   ش جلسه یچندی پ  ک ی

ان یطلبان با حضور آقای رضا پهلوی وبرخی از مـدع          متشکل از سلطنت  
ن یدر بـرل  ... ز روسـتا و     یچون آقای کـامب    خواهی هم  یچپ و جمهور  

ـ سفره شدن با رضا پهلوی بر سر م        هم آنان با . ل شد یتشک ز شـام هـم     ی
ها را زنده کردند وهم نشان دادنـد  کـه برخـی از               خی چپ یخطای تار 

های مبارزی که محمد ظاهر شاه را با         روشنفکران ما به مراتب از افغانی     
ـ  آنهـا نوم   .باشـند  تر مـی   ت کنار گذاشتند عقب   یصراحت و قاطع   دانی ی

وسند و سر بـر آسـتان       یگاهی ما یافتن جا یدر جلب مردم و     هستند که   
هـا کوشـش     ن گونه جلسـه   یند و با شرکت در ا     یسا قدرتی موروثی می  

 .  ان بردارند یطلبی را از م خواهی و سلطنت ین جمهوریز بیدارند تما
ها با  پرسم منافع مشترک روستاها،  باقرزاده از خود می اریاخن بی

 موکراسی؟ در د ست؟یرضا پهلوی درچ
. خـوانی نـدارد     یدک کشیدن عنوان موروثی که با دموکراسی هم       

رضا پهلوی اگر به سیاست عالقمند اسـت، ماننـد پادشـاه بلغارسـتان،              
. ه کندیجمهوری را بپذیرد و در صورت انتخاب به ریاست جمهوری تک

 ز دیگری استیداند که خواست او چ ک مییز نیاما خود ن
ف آنهـا   یست که تکل  ین مقاله با آنان ن    ی باری روی سخن من در ا     

ت مبنی بر   یب  سازمان اکثر   یاما از آنجا که افزون بر تکذ      . روشن است 
ـ ن ن جلسه، آقای فرخ نگهدار    یانتساب افراد شرکت کننده در ا      ز طـی   ی

ای رهبری فقهی و موروثی را مردود شمرد و ضمن آن  نکاتی را               مقاله
 .مطرح کرد که  مرا وادار به پاسخ نمود

ن و نهـاد  ید از نهاد دیاسی بایرهبری س«: ن باورند که یشان بر ا  ی ا
ار قدرتمنـد و    یقشرهای بس « که اکنون  نین ا یچن هم» سلطنت جدا باشد  

  8ادامه در صفحه                 خواهند خودشان عی از شهروندان مییوس
 

  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحیه فارسی از برگردان ب
 انقالب اقتصادی

 گان و تولیدکنندۀگان کننده  مصرف-1
 داری  در سرمایه: الف

ای که برای سیادت پرولتاریا و  در بررسی اشکال حکومتی
ترین هستند، باید هنوز یک پرسش را مورد تفحص  سوسیالیسم مناسب

ادی انقالب پرولتری، یعنی با و همین امر ما را با وظائف اقتص. قرار داد
 . سازد دوران قدرت سیاسی پرولتاریا مواجه می

مثابه  پرسش اصلی آن است که قدرت دولتی پرولتاریا را باید به
و . گان سازماندهی کرد گان و یا تولیدکننده کننده قدرت سیاسی مصرف

نمایندگی از سوی مردم قدرت دولتی را  این که باالترین ارگانی که به
گان  گان و یا تولیدکننده کننده های مصرف سازد، باید خواست مجسم می

 . را نمایندگی کند
ها که در آنها نمایندگان بر  شود که نمایندگان بخش گفته می

های  شوند، و در آنها تفاوت حسب حق رأی همگانی و برابر برگزیده می
  مصرف[های گروه نخست  کند، خواست شغلی نقشی بازی نمی

ای در این سیستم وجود  تمایالت تازه. کنند را نمایندگی می] گان هکنند
دارند که چون بلشویسم خواهان نمایندگی طبقاتی هستند که بر اساس 

کنند و  ای را منظور می آن برای کارگران و دهقانان حق رأی جداگانه
خواهان تشکیل شوراهای ویژه کارگری هستند و در عوض دیگر 

در برابر این . سازند تخاب نمایندگان خود محروم میطبقات را از حق ان
شویم مبتنی بر سوسیالیسم سندیکائی  تمایل با طرح دمکراتیکی مواجه می

Gildensozialismus است که در محدوده آن نه طبقات، بلکه هر گروه 
شهروندان هر کشوری . شغلی شورای نمایندگان خود را آرزومند است

مؤسسه تولیدی و یا شغلی نمایندگان خود را باید بر حسب تعلق به یک 
و این مجلس باید به . برای عضویت در باالترین مجلس خلق  برگزینند

با این حال این . نوعی کنفرانس دائمی سندیکاهای کارگری بدل گردد
 Reichچنین شورای اقتصادی امپراتوری  امر مورد اختالف است که یک

د بود و یا آن که در کنار آن یگانه مجلس پارلمانی در دولت خواه
مجلس دیگری نیز باید وجود داشته باشد که نمایندگانش بر حسب حق 

شوند و نیز رابطه  رأی همگانی که در حال حاضر وجود دارد، انتخاب می
،  Coleکٌل. هم چگونه باید تنظیم گردد این دو مجلس نسبت به

 :گوید ره  چنین میبا ترین نماینده سوسیالیسم سندیکائی در این برجسته
 در امور صنعتی باید در اختیار  Souveränitätترین حاکمیت  باال«

دیگر یک هئیت  سندیکائی باشد که با هم یک پارلمان و یک اتحادیه
 ).65(» دهند مشترک  را تشکیل می

 :افزاید که بیند که بر نوشته خود بی متأسفانه کٌل خود را مجبور می
ای فلسفه اجتماعی  میت دگرگون شدهچنین حاک هنوز برای یک«

نوینی تدوین نشده است، بهمین دلیل بهتر آن است که هواداران 
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