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 یردبسر
 !! »خط سرخ«گذار از 

شود، خانم    که هر ساله در مونیخ برگذار می      » کنفرانس امنیت «در  
مرکل، بانوی صدراعظم آلمان مدعی شد که ایران در رابطه بـا پـروژه              
اتمی خویش و هم در ارتباط با نفـی پـذیرش موجودیـت اسـرائیل از                

ه باید بـا    که وجود داشت، فراتر رفته و در این زمین        » های سرخی   خط«
او وضـعیت کنـونی ایـران را بـا          . پاسخگوی کردار و رفتار خود باشد     

قدرت رسیدن هیتلر در آلمان مقایسه کرد و مدعی شد هرگاه             دوران به 
کرد، آن حکومت جنایتکار      در آن زمان جهان در برابر هیتلر مدارا نمی        

 . خاک و خون کشاند توانست جهان را به نمی
های جهان خواست تـا در        از دیگر دولت  باین ترتیب خانم مرکل     

. جهت ازمیان برداشتن حکومت ایران به اقدامی مشـترک دسـت زننـد        
روشن شد که رهبران کشورهای امپریالیستی نظیر آلمان و امریکا حق           

داشـته شـده    نگـاه   دانند برای کشورهای عقب مانده و یا عقـب          خود می 
ع سیاسی، اقتصادی و    را تعیین کنند که منطبق با مناف      » های سرخی   خط«

 15ادامه در صفحه .    نظامی آنهاست و کسی حق گذار از آن را ندارد
______________________________________________ 

 cvassigh@wanadoo.fr  شیدان وثیق

    »الئیکی  مسأله« سیاسی -مبانی فلسفی
  یونانی سیاسی  فلسفه: بخش اول

 ی پریکلس  خطابه،ن آنتیگوالطون، اف-پروتاگوراس
 کــرده، یــادآوریرا  »ســیته الئیانگیزهــای مســأله«در ایــن گفتــار، 
بـه آن   »چیست؟ الئیسیته« که در کتاب یمگذار میموضوعی را به بحث    

سـیر تـاریخ    در   »ک الئیـ   ی مسـأله «  سیاسـی  -مبانی فلسفی  :ایم نپرداخته
لسـفه،  ف در    مشـخص  طور به    اول، این مبانی را       در بخش  .ی سیاسی  هففلس

 مطالعه خواهیم   ی پنجم پیش از میالد     تراژدی و گفتمان سیاسی یونان سده     
 .کرد

ی  جانبـه   است که بررسی همه  چنان گسترده  ی بحثِ الئیسیته   دامنه
) 1( »چیست؟ الئیسیته«در کتاب   . آن نیاز به تالیفات و سمینارها دارد      

مبـانی  . هیمبه دست د  ی الئیسیته    مقولهتعریفی از پدیدار و     سعی کردیم   
. تا حـدودی توضـیح دادیـم      فلسفی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی آن را        

 و به نقـد     )2(  دادیم نشانچنین، اختالف الئیسیته و سکوالریسم را        هم
ایـن  . ی سکوالریسم پـرداختیم    های ایرانی در باره    برخی نظریه پردازی  

 با مسـاعی دیگـر کوشـندگان        و باید  تالش، البته، مدخلی بیش نیست    
 .تکمیل شوددقیق و ت

 یـادآوری  را   )3( »سـیته  الئی انگیزهـای  مسـأله «در این گفتـار،     
 کـه در کتـاب      یمگذار می بطور مشخص موضوعی را به بحث        .کنیم می
 ی مسـأله « هـای  ریشـه یعنـی   . ایـم  به آن نپرداخته   »چیست؟ الئیسیته«

ی پـنجم    یونـان سـده    در فلسفه، تراژدی و گفتمان سیاسی      را »کالئی
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 :دیگر مقاالت این شماره
 کارل کائوتسکی: ی آن انقالب پرولتری و برنامه

 رامین کامران!!: قطع ارتباط با امریکا
 حسن بهگر :»خالفت یا جمهوریت صوری؟

 علی شاهنده 

 گاه آنیوجا» چپ«
» چپ«زبانی  د به همگامی و همیا و با امستار به منظور تبادل آرن جیا

 ده استنوشته ش

 دانيم؟ کمونيسم چه می  از–بخش دوم 
تيابی   رای دس اری ب اه ب انگی پايگ ان مشترک و يگ ه زب ه »چپ«ب ، ک

وم کمونيسم بجاست     ، کاوشی در معنی و      هدف اصلی اين نوشتاراست     مفه
دان آن  ست که اين تالش هنگامی ثمربخش خواهد بود که عاو بديهی  ( القمن

 ):اشتباهات اين نوشته را روشنگرانه  تذکر دهند کمبودها و را پی گيرند و
 ؟و نظام کمونيستی چگونه نظامی است کمونيست کيست ،کمونيسم  چيست

آنرا جستجو  » ايدئوژی آلمانی«و » مانيفست کمونيست«مراجعه به ا  ب
يم ن( .کن ردن واژه    توضيح اي ار ب ن بک ان م ه گم ه ب زب « ک ام   در»ح ن

در تعارض   » ها حزب خاصی نيستند    کمونيست«متن که    کتاب با تاکيد در   
 )١) (نی بر اشتباه استتمب به احتمال زياد کامل و

وم        » کمونيست  «،»کمونيسم «واژه  » مانيفست«در   ه دومعنی و مفه ب
  :مطرح شده است

 .  بيان شده است٣ برگ که مشخصات آن در» چپ« مطلق  -١
ائ-٢ ا هدف غ ی ب تراکی «ی طيف ام اش ان(» نظ ر چن ده ه ه ش ه گفت کس  ک

ی   رب ار م وانش ک ب ت د و حس ازش     کن ب ني ه حس ومی ب ار عم  از انب
ره  و در)  دارد یبرم ت «چه زب کمونيس ه از (،»ح ا ک ان  آنج آلم

ان «بردن از  صحبت شده  با نام     ، )١٢١برگ  (، »حزب کمونيست آلم
رين شکل   ت  عی انقالب کمونيستی قط  «،  »انقالب کمونيستی «و بوسيله   

اترک  گذشته          های پيوند با مناسبات م      گسستن رشته  ه م الکيتی است ک
ه در     بگذار  «- .»است ات حاکم ل انقالب کمونيستی برخود       مقا طبق ب
 ٢ ادامه در صفحه                                            .»بلرزند

__________________________________________ 
 محمود راسخ

 )4 ( یا توفان در لیوان آب»یاستبحران س«
ی   بـاره ی پـیش در     کنم که در مقاله     بال می در این مقاله بحثی را دن     

دهد، ناتمام  افالتون نسبت می ی که آقای شیدان وثیق به»دروغ بزرگ«
ای  از این رو الزم است به منظور تجدید خاطر خوانندگان پاره. رها کردم

ه و در مرکز بحث او قرار دارد در را که آقای وثیق از افالتون نقل کرد       
 .زیر تکرار کنم

ی پیش نشان دادم آقای وثیق برای آن که           همان طور که در نوشته    
شود و     ی او می     مجبور به تحریف گفته    ،دروغی را به افالتون نسبت دهد     

ی افالتـون حـذف    هایی را از گفتـه  گوید و بخش  ناگزیر خود دروغ می   
شـد و   اش آشـکار مـی     کرد دروغ    نقل می  هایی را که اگر     بخش. کند  می

از این رو، مـن در نقـل        . ریخت  اش در هم فرومی     پاهای چوبین استدالل  
ی ایشـان    هم راه با مقدمه،کند ای از افالتون که آقای وثیق نقل می    گفته

بر آن، به ناچار آن را به طور کامـل آوردم و بـرای مشـخص کـردن                  
 :م  کرد ها را برجسته خشجاهای حذف شده به دست آقای وثیق آن ب

 »دروغی بزرگ« را بر  »سیاست«، افالطون،   »سیاست«پدر  «
در پایـان کتـاب     .  که در بنیاد سیاست قرار گرفت      »دروغی«. نهاد

 »شـهر کامـل  «هـای   ، سقراط پس از تعیـین شـاخص     جمهوریسوم  
خواهد  می. کند تردید می ...  و جایگاه هر کس در آن      )عادل شهر (

بـا ایـن کـه    ... ترسـد  مـی ... کنـد  أت نمـی چیزی بگویـد ولـی جـر     
 :آورند که حرفش را بزند مخاطبانش بر او فشار می
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 ...و جایگاه » چپ«
 

ا دو      در.  -۱ ا ب م ا  مشکل اساسی مواجه      اين ج ا -الف :  ي ن   آن  ب ه اي  هر  ک
د    کنند و ي   يک پايگاه حرکت می    از» چپ«دو  ،ک نقطه عزيمت دارن

تراتژی و ا از جهت اس ه ام دا وي ب م ج از ازه ان آغ اکتيکی ازهم ژه ت
رای . ايستند ير دربرابر هم میحتی چه بسا ناگز شوند و  می » چپ « ب

ا دارد و حرکت گ ائی وجود ن ق هدف غ اه مطل ام وهدف پايگ ه گ م ب
اه      (بعدی است    م نظام کمونيستی      که ممکن است يکی از آن پايگ ا ه ه

ا  کمونيست «اما برای   . بر وجود ندارد    لذا راه ميان    و) دباش نظام  » ه
ذا چشم    ،کمونيستی هدف غائی و پايگاه آخرين است       ه     ل د و   ب آن دارن

ين خود    ا تنظيم  دورب و و عقب می    ب رای هر   آن را جل د و ب چه  برن
ر  ان   زودت ه آن، راه مي ی ب تجو    دسترس ر جس ورخود  (ب ه تص ) وب
ی د و در برم ه  گزينن الزم«نتيج دای » ان ح الی«را ف ده خي » آين
ا از    کنند و  می ه            نه تنه رای متحول کردن جامع انجام وظايف خود ب

ن بی     بلکه در  ،مانند باز می  ا  راهه  اي والی       نسل  ه يکی پس از     های مت
 .شوند ديگری قربانی شده و می

 
 دانيم و چه تعريفی در دست داريم؟ ميکمونيسم چه  ما از

ه در ه در » مانيفست« ن انی«ون دئولوژی آلم اره »  اي توضيحی درب
تی و   اوال الب کمونيس ونگی انق ا چگ ه     ثاني تی ارائ ام کمونيس وای نظ محت

ده خاصی    نشده وبه گمان من نه مارکس ونه انگلس خود هيچ      دريافت واي
اره   ن ب ر      (دراي ه غي ی جامع ش خصوص تی دربخ دگی کمونيس ه زن  ن

د  نداشته ) »نظام کمونيستی «کمونيستی بلکه    ا ،  ان يش        نچن ه پ ه الگويی ک  ک
د  م دارن ين «چش تراکی زم ت اش تائی «و» مالکي تراکی روس ت اش  »مالکي
ه کل اولي ه ش ت ی جامع ری اس ويس ص ( ی بش امی  و) ۵٢زيرن ذا تم ل

ود را در وری خ ه  تئ ل يگان ی«اص ت خصوص ای مالکي ه » الغ خالص
د و می ن کنن ه اي ب توج ه در جال دگی و ک وع زن ان ن امين معيشت در  بي ت

د  نيستی نتوانسته  نظام کمو  ه              ان ان اشتراک اولي ان زم ات هم ان امکان از هم
ا و   نمونه و پای بيرون بگذارند   ه می         ه ه ازآن ارائ اکتی ک د  م ان   ،دهن  درهم

وا ل است   رايط واوضاع واح ان ش ه هم ا  در« :زمين تی ب ه کمونيس  جامع
ی  ت خصوص ای مالکي انی ٣٩ص ( الغ دئولوزی آلم ا)  اي يم  و ب تنظ

د  تی تولي اب۴١ص (کمونيس ان کت ی  ) هم ان م ار از مي يم ک ، رود تقس
اين ترتيب برای من ممکن می     به کند و تنظيم می جامعه توليد عمومی را 

نم،          که امروزيک چيز، فردا    سازد  چيز ديگری انجام دهم، صبح شکار ک
رم،      رورش دهم،       بعد از ظهر ماهی بگي نم       غروب دام پ د ک د ازشام نق  ،بع

که هرگزبه شکارچی،ماهيگير،   دون اينب طورکه  مايل باشم،  خالصه هر 
يعنی همان )  همان کتاب ۴٠و ٣٩ ص (.»چوپان يا منتقد تبديل شده باشم     

ه  تخصص نداشته است      خاص زندگی اوليه بشراوليه  که نياز    يکارها  .ب
ار در   ( يوه ک کل و ش ن ش تی را   اي ام کمونيس ارين و  «نظ بوخ

ای کمونيسم   «جزوه    در» پرابراشنسکی ر (» الفب ه   ) ١٩١٩اکتب سال   ٧٣ک
اب       دئولوژی   «پس ازنوشته شدن کت انی اي ه اصطالح       » آلم ا پس از ب و حت

  ،نوشته شده » الغای مالکيت خصوصی«در روسيه و ) انقالب کمونيستی (
ه برخوردار     ها تمام انسان« :اند چنين ترسيم کرده   از يک تربيت همه جانب

تند ته  از و هس ام رش د   تم ته دارن د سررش ای تولي روز م ..ه ه ام ن وظيف
يک   دهم، فردا در بايد تهيه شود انجام می    ... که چند کفش يا    محاسبه اين 

ا        هفته بعد ممکن است در      ،کنم می پزی کار  کارخانه صابون  ه ي يک گلخان
ر  ارکنم    در روز ديگ رق ک ز ب ک مرک تن  حت  و.»ي ان برداش ا روی ازمي
ان می   کس هر    نتيجه هر    که در (تقسيم کار  د  زم ه  توان ت   هر  ب اری اش غال ک

 :که درحالی. کنند تاکيد می) ورزد
 خودی و ناشی      به  خود قرار نظام اشتراکی جوامع ابتدايی     است -نخست

اعی  يات اجتم ادی  –از مقتض ايل   ن جوامآ اقتص ودن وس دود ب ع و مح
ه وه  معيشت ب کار و مي اهيگيری و ش ی و م ت  چين دوديت عرصه فعالي  مح
ر ی بش وده است و فروپاشی آن   در ذهن ره ب ان داي ز ناشی از هم ام ني نظ

ی و ذهن  رايط عين دريجی ش رات ت ر  تغيي دريجی بش تيابی ت ه و دس ی جامع
ا نظام اشتراکی سازگاری               به ه ديگر ب عرصه دانش و ابزارسازی است ک

ا هوی و     نه ناشی از اراده و تصميم و    تقسيم کار نيز  . نداشته است  ل ي يا مي
 :هوس يا صرف استثمار و بهره کشی بلکه

ًا-اوال ش و  الزام رفت دان د و پيش ی از رش وژی و  ناش  تکنول
ا و  تر شدن روز   ترشدن و دقيق   پيچيده ر   افزون آ نه وع ت های   شدن رشته   متن

ا  و   هر  ز يک از آنه ه تخصص و   ني از ب وده    ني و (کارشناسی درهريک ب
ه آن الگوی نظام اشتراکی            ،)همچنان ادامه دارد    بنابراين الزمه بازگشت ب

ذف   ه ح د ب ا تاکي ژه ب ه وي ه    تب يدن روی هم الن کش ط بط ار خ يم ک قس
وژی و       دستاوردهای بشر در زمينه    دن ظرفيت      های دانش و تکنول بازگردان

اهيگيری و   به ذهن و انديشه او   ميزان همان دوران و پرداختن به شکار و م
 .اساسا ناممکن ميوه چينی است و

واره از       راه خود  . جوامع بشری ايستا نيستند    ه ساده ب   را در روابط هم
داوم و ل و م ای متقاب ده دربرخورده ی پيچي ر ب ن بش ان ذه ت  و پاي طبيع

ی ايند م ه. گش ت و عرص ه اس ر     ، يگان وع بش درکاران آن، ن ت ان ه (دس ک
ه دف م  ب ی وه ت معن دطبيع ه، عرصه) ی دهن ه در يگان رايط و ای ک  آن ش
د   متحول می   و سازند  را می  ارتباط و تاثير متقابل يکديگر ها در  آدم ا  (کنن ي
ه  ری ب ر، متحول وتعبي اخته می  ديگ وند س ن پروسه چه ازسوئی) ش ، دراي

 بلکه تنها در زمينه شرايط و ، نه نامحدود  اما،  اراده آدمی نقشی عظيم دارد    
ا       و شنا  امکانات و ابزار موجود    » تفسی «خت آن شرايط و امکانات يعنی ب

ت آن  ان و ظرفي ا و امک رای آنه ا ب ر« ه ر، از و» تغيي وئی ديگ ن  س اي
ام    » زمان حال «تا  همواره ناشناخته ميماند و   »ندهآي« ه ن ه ب ه    و نشود، ن ن
 .شناختنی هم نيست، آنچه وجود ندارد  ندارد و»وجود«شکل،  به

ا  ارکس  اگر-ثاني ه   م دا داد ک اريخ را تفسيرکرده  « ن فه ت د  فالس و، ان ن اکن
ند    رآن بينديش ه تغيي د ب دای  ،»باي ن ن ر« اي ت  » تغيي ارکس نيس راع م . اخت

ات کمی و کيفی از بدو تاريخ بشری در جوامع بشری در کار بوده و            تغيير
های گوناگون تاريخی گذشته   ه و دارد و چنين است که از دوران      ادامه داشت 

دان توجه داشته      دانشمندان پيشين ن    است و  ز ب د  ي ا در حالی  . ان اريخ   ام ه ت  ک
ی     ته و نم دف نداش ز ه د    هرگ ته باش ته داش ه   ،توانس داع نظري ازگی و اب   ت

ونی و             (» تغييرتاريخ«مارکس بر    زينش ارادی نظام جانشين نظام کن هم گ
انی   هم تسريع در رسيدن به آن نظام و آن      ه نظام   «هم در مقام نظام پاي خاتم

ا ه)»ه ود ني     جنب س خ ارکس و انگل د و م ال دارن م و خي ه  ی وه پس ب ز س
ر آنچه د         ها توجه پيدا کرده    ناقطعی بودن آن پيشگويی    زون ب ه اف اال  اند ک ر ب

دان        و از آن ياد شد    ز ب د شد      در پايان اين نوشته ني ا اشاره خواه اجرای  « ه
شرح داده   » مانيفست«اصول کلی مسائلی که در    [ل اصولی   عملی اين مسائ  

اريخی موجود است و            هميشه و ] شده ين    همه جا مربوط به شرايط ت ه هم ب
ه در     ی ک دامات انقالب رای آن اق ت ب د    جه د گردي ل دوم قي ان فص  ،هپاي

ه       .(توان قائل شد   بهيچوجه اهميت مطلق نمی    مانيفست حزب کمونيست مقدم
 ).١١و١٠ ترجمه آلمانی ص به

زار و روابط درونی و      »تفسيرجامعه«بنا براين    ن اب  ، يعنی شناخت اي
ه انسانی ،   درو ديالکتيکی آنها با جامعه انسانی    ه دخالت    درون جامع الزم

ازه نسبی ( ر ت«ارادی در) وت انيکی و است وگ» غيي ه حرکتی مک زی رن  چي
رون و ی بي ه ب اط باجامع اد هواستارتب ا ب ه تنه تن   و در ون اممکن رف ی ن پ

 .ا پريشان سازی و مشکل آفرينی است حتبلکه
ديريت و     مساله مهم  -دوم   نظام   سازماندهی و مسئوليت در    واساسی م
 :کمونيستی

اره آن نظام و         ويژه  درتمامی توضيحات درب د  ب ا تاکي ه   ب د  ب ه شدن  برچي
م و   آن» سازماندهی و مسئوليت   اداره و «مساله مهم   » دولت« وث شده      گ ل

 .است
ز محدود    به خانواده و درنظام اشتراکی اوليه جامعه  محدود   امورآن ني

ا  ا ب ووليت طبيعت ديريت و مس وده و و م انواده ب يس خ ودالی  در رئ ام فئ نظ
ا کارفرم         در مالک و   با)  رعيتی -مالک(  دولت و   وانظام سرمايه داری ب
ود مالکيت اختصاصی       (نظام مالکيت دولتی     در ا نب ه در   (،  )ي  توجه شود ک
ه   » مانيفست« د » سلب مالکيت خصوصی   «تنها ب ا   کمونيست «دارد  تاکي ه

ی د م ود را توانن وری خ ت    در تئ ای مالکي د، الغ ه کنن ل خالص ک اص ي
ه      می  چنين تاکيد  هم  و ٨١  ص -»خصوصی ه      «شود ک مالکيت خصوصی ب
دل نمی  مالکيت ج  ر     ، شود  معی ب ا خصلت اجتماعی مالکيت تغيي بلکه تنه

ی د م ه در٨٣ ص -»کن ت حق  ، ک ی«حقيق ت «ناشی از» اداره جمع مالکي
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د  مسکوت می   » جمعی ده حزب و   عمال  در ) مان ده و   عه  سرانجام در عه
ه          اما در . گيرد حزب قرارمی  اراده مطلق رهبر   ه مبتنی ب نظام اشتراکی ک

د ان اصلی تولي ع است اداره و و دو ارگ ه  توزي ه چگون ازماندهی جامع س
 :خوانيم يست؟ در توضيحاتی که داده شده می؟ و مسئوليت با کاست

ی   در« يم م ومی را تنظ د عم ه تولي تی، جامع ه کمونيس د جامع  »کن
ارکس و( س م دئولو–انگل انی اي دی ص  –ژی آلم ه مهت ن «) ٣٩ ترجم اي

ه هرج و   ای باشد که در   جامعه بايد جامعه سازمان يافته     د   آن ن  مرج تولي
ران         گ وبح ه جن ی ون اران خصوص احب ک ت ص ه رقاب د ن اکم باش ، »ح

ی    جا« ازمان م د را س تی تولي ه کمونيس د، مع ه در  ده ن جامع ام  اي تم
ه است   بخش  ين جامعه «، »های آن سازمان يافت ه در چن ات  ای ک آن طبق

دارد و  ود ن ی     وج ط م ت فق ه اس ازمان يافت د س ه تولي ک   مجموع د ي توان
ار جامع ر ک ی ب تی مبتن ه  ه کمونيس ه ب د و جامع ه باش ت  رفيقان يک جمعي

چنين تشکيالت عظيمی مشروط به     «،  ».شود تعاون کار رفيقانه تبديل می    
ت د اس ومی تولي ه عم ک برنام ای (» .ي م الفب ارين و –کمونيس  بوخ

د   معه اين وظيفه را چگونه اعمال می اما معلوم نشده جا ). پرابراشنسکی کن
ود دولو ه کسی و در نب ی  ت چ ازمان م امی س ه مق د و  چ ووليت و ده مس

ت؟ در  ا کيس خگويی ب انی«پاس دئولوژی آلم ده » اي ای «در  و(آم الفب
جامعه کمونيستی هيچکس عرصه فعاليت          در«) نيز تاييد شده  » کمونيسم

دارد و  ود را ن ه خ ر مختص ب ی ه د در کس م ر توان ته ه ل  رش ه مي ای ک
د ت نماي ب قابلي د کس ته باش ه و .»داش ر  ب ام دره خن، هرهنگ اه س کوت

ته روز« :)» آ–ا «در (ای  رش ز  ام ردا چي ز و ف بح  يک چي ری،  ص ديگ
د        رورش دام، بع اهيگيری، غروب پ د از ظهر م د  از شکار، بع   ،»شام نق

ش و  « ):» ک–ا «در(و  دار کف به مق روز محاس ورد  ام ان م اه   ن از م ني
د در  ه بع زی هفت ردا صابون پ ده ف ه يک ده و آين د در سه گلخان  روز بع

ه روايت     »يک مرکز برق،  به کار بپردازد       ا ب ل و   »   آ-ا« منته ر مي ا ب  بن
ود   ر «اراده خ م    ه ل باش ه ماي ور ک ا در  » ط ی  » ک–ا «ام م مبتن ه ه  ب

ه وظ ه «يف ی (...) وظيف ام م م را انج ه  » ده ی ب م مبتن ت«وه و در » رفاق
ه « توضيح  ار رفيقان ی» ک د م ک   «: نويس ه ي روط ب کيالت مش ين تش چن

ت  ب د اس ومی تولي زی عم ه ري ه    . رنام ه چگون ود ک اب ش ًا حس د دقيق باي
رآورده و            دام ف  نيروهای کار درشعبات مختلف صنايع تقسيم شوند، از ک

در ه و  چق ود، چگون د ش ود   در تولي يم ش ی تقس ای فن د نيروه ا باي  ».کج
تن از شگفت( رای کاس ئ  وزدگی ضمنا ب ين س ق چن دگی تحق وال برانگيزن

ا سی       مراحل نخست شايد در     در«: شود ای مدعی می   جامعه بيست سال ي
ود  رده ش ار ب ی بک د مختلف د قواع لما باي رآورده سال اول مس ثال ف ای  م ه

ه را در       ات مربوط ه مالحظ د ک د ش ايی داده خواه ه آنه ط ب ی فق  مشخص
د  کتابچه يا کارت کارشان ارائه داده   روشن است    و» تبعيض «مجوز  (»ان

های چشمگير     وبويژه برای توجيه تبعيض    چه کسانی    ها و  چه مقام  به سود 
 ).همان زمان
ان  ه مالحظه می   چن م     ک ه ه ئوليت جامع ديريت و مس ورد م شود در م

اکت است  ان س ن  و چن اره اي ه درب ی ت ک ه کس ازمان   چ ی را س د جمع ولي
ی د و چ م دیده ين نيازمن ع و تعي ر توزي تفاده از آن  ه کسی ب ا و حق اس ه

ارت دارد خگو نظ ت  او پاس يحی،س ی توض د   نم ارکس   . ده ر م ا اگ منته
ر       هنگام بيان نظريه خود برای آينده    تقيما درگي الی نقشه کشيده و مس ای خي

ه اصطال   ک پس از    .مسايل  و مشکالت آن نبوده نويسندگان ا         ح انقالب  ب
ارکس  در   کمونيستی بنا ) حقيقت کودتا  و در ( ر ارادی «به توصيه م » تغيي

ه    اله مديريت و مسوو    جامعه، در برابر مس    رار گرفت د  ليت ق  اول متوسل  ،ان
د     اند ولی نه تنها چن     به شوراها شده   ا  ين ظرفيتی از آنها مشاهده نکردن  و حت

ه  ا ب ا ادعای آنه د» حکومت«ب دير و،مواجه بودن   حزب کمونيست را م
د و سپس      وق و  سازمان دهنده قرار دادن ه حق ديريت را در     هم ارات م اختي

وروی متم   اهير ش اد جم ر صدر اتح ديک نف ز کردن ر  و رک آوار آن برس
 .فرودآمد) نه تنها روسيه که جهان(مردم 

ول  از «فرم ه حسب ني رکس ب وان وه ر حسب ت رکس ب ام » ه در نظ
 يعنی  ، اس مسئوليت فردی استکمونيستی خود به خودی و مبتنی بر احس    

رد و   يد وجدانی باشد وگرنه کسی را نمی با اری ک ا کسی    توان اجبار به ک ي
ارعمومی شد    نيازمندیرا مانع تامين     ن ممانعت    .  های خود از انب چون اي
ر دو ی   در ه دير م ئول و م ورت مس د ص ه   ،خواه ون در جامع ا چ  ام

ت،    ری اس دان بش اکم وج ت و ح ئولی نيس دير مس ت و م تی دول کمونيس
اله متوسل می        ک ناگزير به    . نويسندگان ا  وث کردن مس . شوند  سفسطه و ل

ا   (ی موقت     ها به يک دوره     که از جهت دريافت نيازمندی     ضمن آن  بيست ي
ا دو  اله ي ی س ل –س ه نس ا )  س ه  «اول ت ام جامع ت نظ ل و تقوي ی  تکام

ه» کمونيستی تلزم ارائ دی مس ل نيازمن ار و تبعيض در تحوي ارت ک ا  ی ک ه
ه سپس     ( شوند  قايل می  د شد      طبق احتياجات مر     «ک يم خواه ص ) (»دم تقس

ا آن م    ی اشتراکی اين   کس از مغازه   هر«يا  ) ٣٨ اجش را       ي ورد احتي دار م ق
 کار نه به دلخواه بلکه   گزينش:  ی اصول دايمی آن    اما درباره » .دارد برمی

خيص،  ه تش ار در   «ب روی ک ه ني ه چگون ود ک اب ش ا حس د دقيق عبات باي ش
وند   يم ش نايع تقس ف ص ی  » «مختل ای فن ا نيروه وند و کج يم ش ص ( » تقس

ی   )٣٧ رح م وال ط ه صورت س ه ب ديريت جامع اله م ود ، مس ه «: ش چگون
ن                تواند چنين تش   می د؟ چه کسی اي ری حرکت کن دون رهب کيالت بزرگی ب

رد  ی ا نقشه  د ک يم  قتصاد همگانی را تنظيم خواه ا را تقس ؟ چه کسی نيروه
ارج ج  د و مخ ه کسی درآم ود؟ چ د نم رد؟  خواه د ک به خواه ه را محاس امع

ود؟   ی اين نظام را خالصه چه کسی مجموعه    د نم و پاسخ  »  پاسداری خواه
ی د  م ابدا «دهن ات  حس ری اصلی در موسس ار  رهب اتر آم ف و دف ری مختل

ررات      . قرار دارد  رد       و همه طبق مق د ک ار خواهن اتر محاسبه ک ن دف و » .اي
ه بخشش،      وزيری نه ديگر نه«: نند که ک تاکيد می  انون ن ه ق دان ن  پليس نه زن

ردا عده ی     در اين دفاتر محاسبه امروز يک عده کار می   «و  » هيچ د، ف کنن
ا نمی» رديگ ا مطلق د ام ا می گوين اتر از کج ن دف ه  مسووالن اي د، چگون آين

ا می             شوند، به  برگزيده می  امی آنج ينند و   دستور کی و چه مق  و  تعويض  نش
ی  ديل م ه   تب ردم چ ر م وند در براب رل   ش ه کنت د؟ چگون ووليتی دارن  مس

ی تند؟ تخ  م ه هس خگوی ک وند؟ و پاس ازات   ش ب و مج ه تعقي ا چگون ف آنه ل
د    شود ام  می ن    ا برای تلطيف اقت اتر «ار اي د، و   از موسيقی وام می     » دف  گيرن

ی     دان م تر ب ر ارکس اس رهب انند لب تر    «. پوش ک ارکس ه در ي انطور ک هم
ی از چوبدست ره ی  همگ ل م ق آن عم روی و طب تر پي ر ارکس ه   ب د ب نماين

روی می        همان ترتيب از جدول    د  های محاسبه پي  و). ٣٩-٣٨ص  ( » .نماين
ن ترتي     اله  به اي وث می      ب مس ديريت و مسووليت ل چوبدستی  «  درشود و   م

جان اشتاين   » «های خشم   خوشه «در» بانک «نقش (يابد   تجسم می » رهبر
ر ارک   )»بک ه می       رهب ری جامع يند و يکه   ستر در مسند رهب ازترين و   نش ت

نيع ديدترين و ش تبداد ش رين اس يله ت ری« را بوس تی رهب ال » چوبدس اعم
ردم می    جان را به  کند و هيات ارکستر    می دازد   م ای بوخارين خود      ( .ان و اق

ربه  ا ض عادت اد  ب وب او از س روم   ی چ ه مح ن جامع دگی در اي ه زن ام
ار    ظام لنينيسم استالينيسم بوجود می    و از اين جاست که ن     ) گردد می د و دم آي

ه  ار هم ه  از روزگ ردم ب ارگر   ی م ه ک وص طبق م  خص ان وه ين  و دهق چن
 بيشتر متکی   که آن هم( چند سال روشنفکر در می آورد و پس از هفتاد و    

ال و  واهی فع ه هواخ کار آب ی ش داری آن ب د پاي ه امي ان ب ردم جه ر از  م خب
 .پاشد  قيام همان طبقات از هم فرو میبا) فجايع درونی آن بود

ن حسن نيت و احساس مسئوليت را دارن           د اما اگر مارکس وانگلس اي
ودن پيشگويی        راف ک   های  که سپس به ناقطعی ب د     خود اعت د و  نظر بدهن نن

وط                 « ا مرب ر شده هميشه و همه ج ن اصول که در مانيفست ذک   اجرای اي
ی      به شرايط تاريخی موجود است و به     دامات انقالب رای آن اق همين جهت ب

وان   که در پايان فصل دوم قيد گرديده است به هيچوجه اهميت مطلق نمی        ت
انی ص    پيشگفتار مارکس و انگلس ( ».قايل شد  ر چاپ آلم )  مانيفست ١٠ب

ون در برخی قسمت         «و   ه اکن ژه آن          اين برنام ه وي ه شده است ب ا کهن ه   ه ک
ی  ارگر نم ه ک ه طبق رد ک ت ک ون ثاب ه ط کم د ب ی توان ين دولت اده ماش ور س

اده د حاضرو آم دازد  و ای را تصرف کن ار ان رای مقاصد خويش بک  و» ب
د آدمي«ده آدميان نقش اساسی دارد يعنی تغيير ارا  درست است که در    ه   انن ک
ل از       از(» .سازند تاريخ خود را می    ه هانس اشتارکنبورک نق  نامه انگلس ب

ه   «نوشته    »ديالکتيک« کتاب ل فوکي ه مصطف   » پ ا  )رحيمی ي  ترجم ه   ، ام ن
ر د   ه ه بخواهن کل ک ن   ش ه اي اختن«بلک ل    اوال در«، »س ه عم ی ب محيط
 اع واساس اوض  بر دهد ثانيا آيد که زندگی آدميان را تحت تاثير قرارمی     می

 .)ازهمان نامه(» گيرد احوال واقعی پيشين صورت می
م « ر وب وادث و زي ود ح ر  خ ارزه ب ای مب منا   ه رمايه و ض د س ض
ودن نسخه        ها ناچار می  فتحها بيش از     شکست وده ب ارگران بيه ه ک بايستی ب

دی را  ير مانن د اکس ود بفهمان ان ب ه آن ورد عالق ه م گفتار ٢١ص (» .ک  پيش
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ه   ادی حاضر نباشد در      «و ) ١٨٨٨چاپ انگليسی    انگلس ب اگر عناصر م
ده     رت از لحاظ تحول عملی کامًال علیآن صو  ا اي ه آي ن   السويه است ک ی اي

اريخ کمونيسم آن را    نه چنان کنون بيان شده است يا  انقالب سد بار تا    که ت
  کمونيسم از شعار  قرار ، اما هواخواهان بی)١٫١-۵١ص  (» .کند ثابت می 

ی  اريخ درس نم ه گ گذشت ت د و حاضر ب ات اصالحی   يرن ن نظري ول اي قب
ه    بی نيستند و  ان اوال چگونگی نظام و    دستکم اقدام ب ه کمونيستی و    بي جامع

دهايی                    ر نق ا موضع خود و نظر خود در براب مديريت و مسووليت آن ثاني
رده      که سپس مارکس و    اره ک ن ب ه   انگلس در اي د، ب ان شعارها     ان تکرار هم

م  در    نفی آن  و به نتايج م   . پردازند می ه        ، ه حرکت طبيعی و منطقی جامع
م ردگی و و ه ارزه در فش ف مب دی ص ی و کارآم  راه آزادی و دموکراس

 .دهند هدر می يروها را به و نانديشند  نمیربهروزی بش
اری ر ب رفت بش ه ، پيش داوم و  پروس ت م ذير  ای اس ان ناپ دف  و پاي ه

وان پ   نه میهای آنرا پايگاه مراحل و و غائی ندارد  ه    ت يشاپيش شناخت  و ن
کل و  در اره ش ت    ب ميم گرف ًا تص ونگی آن قاطع ر . چگ ارکس و  گ ه م  چ

س در  ت«انگل انی «و » مانيفس دئولوژی آلم ئله   » اي ن مس ه اي ه ب توج
ته ه داش د ب ی بع د ول ه  ان ايتی در نظر گرفت اريخ غ رای ت صورتی جزمی ب

ده    .است که نظام کمونيستی است     ه اي ت آل چپ اس   همين شکل ثابت دادن ب
راهم آورده     وروی ف تبدادی در ش ام اس ايی نظ رای برپ ه را ب ٌه اولي ه ماي ک
پ زده       ای چ ود نيروه ه خ ان و از جمل ه همگ مار ب دمات بيش ت و ص اس

 .است
ژه حمايت از     هگرايی يعنی تکاپوی مداوم برای بهروزی بشر ب        چپ  وي
محرومان  و به دور از هر گونه جزميت و   و حيثيت زحمتکشان حقوق و 
ن آزادی انديشه و عمل ثمری جز           . ش ساخته طرح پي  رفتن از اي فاصله گ

دارد    تبداد ن ردن راه اس از ک راف      . ب ٌه اط اريخ و جامع ه ت ردن ب اه نک نگ
تن ب   م دوخ ويش و چش الی، ص  دهنه آيخ رای  ای خي ا ب ردن نيروه رف نک

ادی اهداف مطلوب و ممکن و هدر دادن آنها در راه           دستيابی به  ه   ناکجاآب ک
ال ن خي ترين     ردازیپ از بط ون بيش ا کن ده است ت دئولوژيک در آم ای اي ه

ت    پ زده اس ای چ ه نيروه ه را ب ئلٌه    . لطم ت مس دن دول ده ش عار برچي ش
ی  ه را حل نم درت جامع ط راه را   اساسی ق رفتن مشکل فق ده گ د و نادي کن

دترين راه حل    ل ب رای تحمي از می   ب ا ب د ه يم ک  . کن دن تقس ال برچي ار از خي
آورد بلکه فقط اسباب زورگويی مرجعی را           نمی جامعه نيز آزادی در پی    

 .کند که در عمل تقسيم کار در جامعه را بر عهده دارد فراهم می
 

  :پانوشت
) ا(نشانه اختصـاری  ) ک–ا (و) ایدئولوژی آلمانی  ( نشانه اختصاری   )  ا   –ا  ( 

 .است
 
 ...» توفان در لیوان آب«

 
 .نداریشود تو خود نیز جرأت گفتن آن را  معلوم می -«
 .اگر بگویم خواهی دید که تردید من بی دلیل نیست -  
 ».مترس بگو -  

طبیعت خدایی و خدای گونه «: و سقراط که پیشتر اعالم کرده بود
 »دروغـی بـزرگ   «، اکنون از ضـرورت      »به کلی با دروغ بیگاه است     

 .گوید سخن می
اکنون وقت آن رسیده است که دروغی بزرگ پیـدا    : گفتم«
هـا   های ضـروری کـه انـدکی پـیش بـه آن           نوع آن دروغ  از   کنیم،

 ولی باید کـاری کنـیم کـه آن را خـود زمامـداران               .اشاره کردیم 
 .دراست بپندارند یا الاقل مردم کشور آن را باور کنن

 آن دروغ کدام است؟: گفت 
ای نیست بلکه سخنی است که نخسـتین بـار        مطلب تازه : گفتم

گوینـد در روزگـاران      را مـی  در فنیقیه گفته شده و چنان کـه شـع         
ی مـردم آن را      قدیم در بسیاری از شهرها رایج بوده اسـت و همـه           

اند ولی امروز هیچ کس باور نـدارد و شـاید در             پنداشته راست می 
از این رو سخنوری ماهر الزم است تـا         . آینده نیز کسی باور نکند    

 .دبتواند مردم را به راستی آن معتقد کن
 .ی خود جرأت گفتن آن را ندارشود تو معلوم می: گفت

 .اگر بگویم خواهی دید که ترس من بی علت نیست: فتمگ 
تکرار این سـه جملـه بـه دلیـل رعایـت      (؟ مترس، بگو : گفت 

 .)ترتیب آن در کتاب جمهوری است
دانم جـرأت الزم را از       ولی نمی . گویم بسیار خوب، می  : گفتم

 باید کاری کنیم . دهم کجا به دست آورم و با چه بیانی آن را شرح          
ی مـردم دیگـر بـاور      که نخست زمامداران و سپاهیان و سپس همـه        

ایـم در خـواب    کنند کـه تعلـیم و تربیتـی را کـه مـا بـه آنـان داده             
اند و حقیقت امر این است که تا کنون در شـکم زمـین جـای                 دیده

افـزار   و اسـلحه و    انـد   آن جا رشد کرده و تربیت یافته       رداشته و د  
پس از آن که آفـرینش و       . در آن جا ساخته شده است     کارشان نیز   

 زمین کـه  ،ی آن وسایل آماده شد تربیت آنان به پایان رسید و همه      
ی جانداران اسـت آنـان را زاییـده و بـه دنیـای روشـنایی        مادر همه 

ای که بـه عهـده دارنـد ایـن اسـت کـه               اکنون وظیفه . آورده است 
ی خود بدانند  مادر و دایه و آباد کننداند  زمینی را که بر آن ساکن   

و هنگام هجـوم دشـمن بـه یـاری آن بشـتابند و مردمـان کشـور را           
 خود بشمارند زیـرا آنـان نیـز فرزنـدان همـین             خواهرانبرادران و   

 ».دان زمین
؟؟ افالتون آقـای وثیـق کـه        !!»دروغ بزرگِ » «اثبات«و پس از    

سوا کردن اکنون میدان را با دروغ بزرگ خود برای جوالن دادن قلم و ر
کمر های  ای معصومانه پرسش گو آماده کرده است با چهره  افالتونِ دروغ

 :پرسد او می. کند  را مطرح میشکنی
قــرار » سیاسـت « بـر بنیـاد   دروغ بـزرگ آیـا از زمـانی کـه    «

تا امروز، سیاسـت واقعـاً      ) »شهروندان همه با هم برادرند    «(گرفت  
ــه  ــردم«موجــود ب ــه اســت؟ »م ــواره دروغ نگفت ــای اش هم  ادعاه

های دروغین، شعارهای     دروغین، وعده و وعیدهای دروغین، برنامه     
اش،   آیا سیاستی را سراغ دارید که در چارچوب برنامـه         ... دروغین

ی بهشت روی زمین و رستگاری، روزهـای سـختی را        به جای وعده  
آیا سیاستی را سراغ دارید که بـرای     . پیش بینی کند  » مردم«برای  
آسا در چنته نداشته باشد؟ و        حلی معجزه   ه راه ی مشکالت جامع    همه

را سـراغ داریـد کـه صـادقانه بـه فریـب             » سیاسـتی «سر انجام آیا    
 »هایش اعتراف کرده باشد؟ کاری

ی آقای    آدمی پس از خواندن این جمالت از پوپولیسم ساده لوحانه         
هـای   ایشان تاریخ جوامع آدمی را در قرن. ماند وثیق انگشت به دهان می    

هـای اجتمـاعی،       پی که مملو از تحول مادی و معنوی، پیشـرفت          پی در 
علمی، تکنیکی، فرهنگی، ارتقاء سطح تولید و بـاروری کـار، افـزایش             
تسلط آدمی بر نیروهای طبیعی، درگیری و مبارزه میـان فرمانروایـان و             
فرمانبران، ستمگران و ستمکشان، استثمار کنندگان و استثمار شوندگان،         

ی میـان      و حقوق دمکراتیک، به طور خالصه مبـارزه        ها  گسترش آزادی 
طبقات که در هر دورانی سیاست تنها بیان مناسبات میان آنان و تـوازن           

های بـزرگ و      ها و قیام    های متخاصم بوده است، انقالب      نیرو میان طرف  
افالتـون و نتـایج آن   » دروغ بـزرگِ «کوچک بسیار، همه و همه را به     

آقای وثیـق ماننـد هـر ایدآلیسـتِ اصـیلی           ! دهد   می (reduction)تقلیل  
رود و    از ذهن، از کتاب به واقعیت می      ) ایدآلیست در معنای فلسفی آن    (

 . نه از واقعیت به ذهن و کتاب
 خـویش الزم     ی استدالل   البته آقای وثیق با وفاداریِ کامل به شیوه       

افالتـون و   » دروغ بـزرگ  «ی علت و معلولی میـان         بیند هیچ رابطه    نمی
های متمـادی و      سیاست در قرن  » ی دروغین ... عاها، وعده و وعیدها   اد«

الزم هم . کند ها و شرایط گوناگون و متفاوت  برقرار  ها و مکان در زمان
داند که در اثبات درستی حکم خود به طور مشخص از تـاریخ حتـا                 نمی

 به دست بدهد که فالن سیاسـت در فـالن زمـان و در فـالن       یک نمونه 
گونه بود، چرا، چون فالن سیاستمدار کتاب جمهوری افالتون          مکان بدان 

 .را خوانده بود و تحت تأثیر دروغ بزرگ او دست به چنان سیاستی زد
پـدر و   «بلکه ایشان ابتدا خودسرانه و به طور دلبخواه افالتون را به            

کند و سپس به سیاست خصوصـیاتی را          منصوب می » بنیاد گذار سیاست  
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کـذایی  » دروغ بـزرگ  « آن خصوصـیات و آن       دهد و میان    نسبت می 
 .کند ای علت و معلولی ایجاد و اولی را از دومی استنتاج می رابطه

افالتون پدر سیاست، سیاست را بر دروغ بزرگـی         : کبرای استدالل 
 .بنا نهاد

زند، به آنان وعده    ها می   سیاست برای مردم حرف   : صغرای استدالل 
 ...ودهد  ها ارایه می و وعیدها، برنامه

 .گوید، به ناگریز دروغ است هر آن چه سیاست به مردم می: نتیجه
 !!ای واقعاً که چه منطق و چه کشف جهان تکان دهنده

شود که  ی تفکر و استدالل این می آن وقت یکی از نتایج این شیوه
آقای وثیق این حکم مسخره را صادر کند که چون در بیش از دو هزار    

تون در آتن سیاست را بر دروغ بزرگی بنا         سال پیش شخصی به نام افال     
نهاد، در نتیجه  احمدی نژاد در انتخابات اخیـر ریاسـت جمهـوری در               

 .تواند ؟ بفهمد هر که می!ایران الزاماً به مردم دروغ گفت
گیریم که ادعای آقای وثیق مبنی بر این کـه            حال اصالً فرض می   

ی بنا نهاد، درست و افالتون پدر سیاست بود و سیاست را بر دروغ بزرگ
ولی از این حکم با هیچ رمل و . منطبق با واقعیت بیرونی و تاریخی باشد

هـر  توان به این استنتاج رسید کـه     استرالب و آسمان ریسمان بافی نمی     
انـد،   ی سیاسـت انجـام داده   های متوالیِ پس از او در عرصه  نسلآن چه 
 . آن دروغ بزرگ بوده استاش علت

ماند که افالتون در ساختن   این پرسش باقی میبه هر صورت هنوز 
کـرده، چـه سـود        ای داشته، چه هدفی را دنبال می        این دروغ چه انگیزه   

زیرا هر کـس کـه دروغـی     . شخصی یا اجتماعی محرک او بوده است      
گوید به درست یا به خطا از آن سودی را برای خـود، دیگـری، یـا       می

هر دروغی بر ایـن اسـت کـه       افزون بر این فرضِ     . جامعه در نظر دارد   
ی افالتون گمـراه   آیا هدف و انگیزه   . داند که راست چیست     گوینده می 

های  کردن مردم و تباه ساختن زندگی آنان در زمان خود و تمامی زمان      
البته تا ظهور آقای وثیق که به کشـف ایـن دروغ            (آینده بوده است؟    

در .)  اسـت  گوی بزرگ نایل گشته     بزرگ و رسوا کردن افالتون دروغ     
بایست منظورش از این کار سودی مستقیم و بالواسطه  این صورت یا می

 .بوده باشد یا آن که اختالل حواس داشته و مریض روانی بوده است
خوشبختانه آقای وثیق پریشان حالی ما را از ایـن وضـع پیچیـده              

هـای    ی برهـان    بینی کرده و از پیش دست به کار شده و در ادامه             پیش
ی توضیح دروغ بزرگ و پیامـدهای نـاگوار         کن خود در زمینه   دندان ش 
 .ای، یعنی دماگوژی را وارد بحث خود کرده است ی تازه آن مقوله

بخت نیکو یار ماست و ایشان ما را از پریشان خـاطری در یـافتن      
 یا هدفِ افالتون در ساختن آن دروغ بزرگ برای بنیاد            پاسخ به انگیزه  

ــی ــی سیاســت نجــات م ــد و م ــد  دهن امــا دروغ، در خــدمت «فرماین
 ».اسـت » سیاست واقعاً موجـود  «است که شاخص دیگر     » دماگوژی«

مگر قرار نبود کـه دروغ بنیـاد سیاسـت          . چه شد؟ باز مسایل قاتی شد     
گیـرد و بـه       باشد؟ چرا به ناگهان دروغ در خدمت دماگوژی قرار مـی          

زیـرا اگـر دمـاگوژی      ! آید  های سیاست درمی    صورت یکی از شاخص   
سیاست است آن شاخص دیگر باید منطقاً دروغ باشد؟   » شاخص دیگر «

و آقای وثیق، آیا این طور نیست که چیزی که در خدمت چیز دیگری 
قرار دارد، فرع بر آن است؟ آقای وثیق بر خالف مورد سیاسـت، کـه            
ایشان هیچ تعریفی از آن ارایه ندادند و ما را به حال خودمـان واگـذار                

 در مـورد دمـاگوژی پـس از آن کـه از فرهنـگ               کردند، خوشبختانه 
دهنـد، بـه تعریـف     های یونانیِ این واژه را به دست مـی    واژگان، ریشه 
 :نویسند پردازند و می معنای آن می
را هـدایت   » مـردم «کـه   » مـداری   سیاست«و  » سیاست«هر  

سیاسـت، در ایـن   .  اسـت دمـاگوگ کند و به دنبال خـود کشـاند،       
و نـه فقـط فریـب دهنـده و      (اهبـر   معنای وسـیع، از آن جـا کـه ر         

هـم سـان    ) داری  یـا مـردم    (دمـاگوژی شود، بـا      توده می ) چاپلوس
 .گردد می
آن چه در نگاه نخست به این حکم آقـای وثیـق جلـب توجـه                 

گـرا   اند کـه نسـبی   کند، این است که گویا ایشان باز فراموش کرده  می
ایشـان حکـم   چون . هستند و نباید احکام مطلق، کلی، یقینی ابراز کنند        

بدون هیچ قید زمانی    . الخ...»مداری  سیاست«و  » سیاست«کنند که هر      می
 .ها ی آینده ها و همه ی گذشته و مکانی، به طور مطلق و برای همه

اگر اساساً اتـالق    (مدار خوب     پس، بنا بر حکم آقای وثیق سیاست      
کسی است که مـردم را هـدایت        ) مدار مجاز باشد    این صفت بر سیاست   

البته آقای وثیق فوراً به ما گوشـزد     .  بلکه آنان را به کژراه بفرستد      .نکند
خواهند کرد که سیاستمدار کاری جز به مردم دروغ گفـتن و آنـان را               

ــب دادن  ــد نمــیفری ــدتوان ــت و  .  بکن ــر سیاس ــوم ه ــت محت سرنوش
. مداری این است که به مردم دروغ بگوید و آنان را فریب دهـد              سیاست

 :چرا؟ چون
دماگوژی یک طرفه نبوده ل، نباید فراموش کرد که با این حا

 دماگوژی از سوی حاکمان، یک طرف قضـیه  .بلکه سه طرفه است 
دماگوژی از جانب اپوزیسیون، به ویژه در طیف به اصطالح          . است

و سر انجام، طرف سوم، آن ... چپ رادیکال، طرف دوم قضایاست
ها و  وگشدن توسط دماگ» هدایت«ی هستند که آمادگیِ »مردم«

 .ها را دارند های دروغین آن دل بستن به وعده
 دروغ بگویند، مانند حاکمان     بایدکه این طور؟ پس همه یا       ! عجب

بـدبخت چـپ    (و اپوزیسیون و به ویژه طیف به اصطالح چپ رادیکال           
یا دوسـت   ) شود  ها روی سر او خراب می       ی کاسه کوزه    که عاقبت همه  

البته به غیر از یـک  . رند، مانند مردمدارند که دروغ بشنوند و فریب بخو      
 .خورد گوید و نه فریب می ؟؟ که نه دروغ می!!آقای وثیق: نفر

پس هر کار بکنیم از این دور باطـل  ! عجب کالف سر درگمی شد 
چون حاکمان و اپوزیسیون که باید دروغ بگویند چـون          . خالصی نیست 

 دارند و   مداری چنین است و مردم که دوست        اقتضای سیاست و سیاست   
بدین ترتیب راه رهایی و رستگاری برای همیشه        . اند دروغ بشنوند    آماده

سازش به  های دوران   آقای وثیق با این کشف    . به روی آدمیان بسته است    
گیرد و او را دچار یاس و ناامیـدی و افسـردگی              کلی حال آدمی را می    

 !کند مفرط می
ا اجازه، از ایشان به این مناسبت بد نیست، البته با عرض معذرت و ب  

های بسیار دور، یعنی بیسـت   بپرسیم که آیا ایشان خود از جمله در زمان     
و اندی سال پیش، در زمان انقالب، هنگامی که هنوز یـک مائوئیسـت              

و از جمهـوری اسـالمی و خمینـی    » حزب رنجبران«ناب بودند و عضو    
 را کردنـد چـون جمهـوری افالتـون       کردند، آیا این کار را می       دفاع می 

مـدار پیـروی    خوانده بودند و از دستورات او در مورد سیاست و سیاست      
گفتند تـا     کردند و در نتیجه به مردم دروغ می         کردند و دماگوگی می     می

آنان را فریب دهند یا این که در آن زمان بر اساس آگاهی و اعتقادات               
روی یافتند و از    می  شان و آن طور که واقعیت را به طور ذهنی در            سیاسی

کردند بـه     گفتند و می    پنداشتند که آن چه را می       صداقت و به راستی می    
کردنـد چـون آن را در خیـر و صـالح مـردم             گفتند و می    این دلیل می  

ایشـان در آن    . دانستند ؟ من تردیدی ندارم که شِق دوم درست است           می
دادند که خیر     کردند به این دلیل انجام می       گفتند و می    زمان آن چه را می    

مانند هزاران فعال سیاسـی     . دانستند  و صالح مردم و انقالب را در آن می        
ی  پراتیک به معنـای مجموعـه  (چون همین که پراتیک اجتماعی    . دیگر
 مجموع -ی اجتماعیِ دگرگون کردن واقعیت عینی به دست انسان پروسه

شان را به ایشان نشان داد از پشتیبانی          خطای ذهنی ) عمل و فعالیت آدمی   
. مهوری اسالمی و خمینی دست کشیدند و به مبارزه با آن برخاستند  از ج 

ایشان نیز، مانند هزاران فعالِ سیاسیِ دیگر اعم از چپ و ملی و مـذهبی               
کردنـد، بـه مـردم دروغ         که از خمینی و جمهوری اسالمی پشتیبانی می       

بلکه ایشان نیز به سـادگی      . گفتند و کمر به فریب آنان نبسته بودند         نمی
. کردنـد    مـی  اشـتباه ریافتِ واقعیت دچار خطای ذهنی شده بودند و         در د 

ای که در فرهنـگ سیاسـیِ         اشتباه، یعنی عدم انطباق ذهن با عین، مقوله       
 .آقای وثیق وجود ندارد

شاید بتوان فهمید کـه چـرا   . منطق آقای وثیق را دنبال کنیم     . باری
. ند حکومت کنندتوان حاکمان باید دروغ بگویند، چون تنها از این راه می

خواهد به حکومت برسد و       و چرا اپوزیسیون باید دروغ بگوید، چون می       
بنا بر آقای وثیق تنها راه حکومت کردن و به حکومـت رسـیدن دروغ             

شـدن  » هدایت«ولی پرسیدنی است که چرا مردم آمادگیِ        . گفتن است 
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 ها را دارنـد؟     های دروغین آن    ها و دل بستن به وعده         به دست دماگوگ  
اند؟ آیـا بـه طـور فطـری       وجود دارد که مردم چنین چه علت و سببی   

چـون آن سـه     . اند؟ که در این حالت هیچ راه نجاتی وجود ندارد           چنین
 .کند طرفِ دماگوژی خود را همواره بازتولید می

مـداران،    ی آقای وثیق از سیاسـت، سیاسـت         گرایانه  دریافتِ ذهنی 
جتماعی به ناچار ایشان را به بن       مردم و به طور کلی جامعه و مناسبات ا        

از ایـن رو بـرایش      . کشاند که هیچ راه خروجی از آن نیست         بستی می 
. ماند  علل فعالیت ذهنی، یعنی آگاهی اجتماعی به صورت رازی باقی می          

های حسیِ واقعیِ فعالِ تاریخی که در شرایط مادی           چون ایشان از انسان   
و مجبورند هـر روز زنـدگیِ       شوند    یافته وارد عمل اجتماعی می      از پیش 

سـازد، تولیـد و       مادی خود را در شرایطی که عمل آنان را مشروط می          
بازتولید کنند و فقط در این فرایند و محدوده است که قادرنـد محـیط               
خود را تغییر دهند و با آن خود را نیز هم در صورت مـادی و هـم در                   

آن به فهـم و  کند تا از  صورت معنوی و ذهنی تغییر دهند، حرکت نمی    
های تاریخی  ای محدودیت درک ذهنیات آدمیان نایل آید و در هر دوره

کنـد تـا      از ذهنیات آنان حرکت می    بلکه بر عکس    . آن را توضیح دهد   
 .زندگی واقعی و مادی آنان را توضیح دهد
ولی ایـن آغـاز را در   . گردد ایشان نیز به دنبال آغازی و علتی می    

 زندگی آدمیان یعنی تولید زنـدگیِ مـادی    شرایط مادی، تاریخی، واقعیِ   
شـرط    ترین فعالیت تاریخی و اجتماعی آدمی و پـیش          ایشان که اساسی  

زندگی و هر سیاست و فلسفه و هنر و غیره و غیره است، یعنی این که               
کننـد، جسـتجو      ای تولید مـی     کنند و با چه وسایل و شیوه        چه تولید می  

هـای    حِ این ذهنیـت را در دوران      پندارد که اگر توضی     بلکه می . کند  نمی
دورِ گذشته بجوید به توضیحی تاریخی و مبدأ این ذهنیت دست یافتـه             

گردد و    از این رو به بیش از دوهزار سال در تاریخ به عقب برمی            . است
اش خـود     که افکار و ذهنیـت    . گیرد  گریبان افالتون نگون بخت را می     

 دورانی که در آن بسر      ای بود از شرایط زندگی مادی و معنوی         فرآورده
ای،   توانسـت بـیش از انـدازه        برد و با تمامی نبوغی که داشت نمـی          می

 .هرچند هم آن اندازه بسیار بزرگ و فرای مرزهای دوران او بود، برود
از این روست که آقای وثیـق قـادر نیسـت توضـیح دهـد چـه                 

ساخت تا،    ضرورتی، چه شرایطی وجود داشت که افالتون را ناگزیر می         
چه ضرورتی وجود دارد و     . را بسازد » دروغ بزرگ «ه قول ایشان، آن     ب

چرا اپوزیسیون باید دروغ بگوید و باالخره چه ضرورتی و چه شرایطی            
وجود دارد و چرا این طور است که مردم برای پذیرفتن دروغ و وعد و      

 وعیدهای دروغین آمادگی داشته باشند؟
از فریب خوردنِ وعـد و      مداران و     مردم از پذیرفتنِ دروغ سیاست    

وقتی آقـای وثیـق   . وعیدهای آنان چه سودی را برای خود انتظار دارند  
 و دل   ها  دماگوگتوسط  » هدایت شدن «آمادگیِ  «گویند که مردم      می

معنای این حکم آن اسـت    » ها را دارنـد     های دروغین آن    بستن به وعده  
 آنان دروغ   دانند که به     پس می  .آگاهانه این آمادگی را دارند    که مردم   
و «مداران و اپوزیسیون  دانند که وعد و وعید سیاست شود و می گفته می 

. سراپا دروغ و برای فریب دادن آنـان اسـت   » به ویژه اپوزیسیون چپ   
خواهد او را فریب دهـد و   اش می داند که طرف مقابل ولی کسی که می 

. دخورد مشکلی عقالنی یـا روانـی دار         می» فریب«با این وجود باز هم      
نزد آقای وثیق، ایدئولوژی، یعنی آگاهی وارونـه، ضـرورت تـاریخی            

 به نظـر ایشـان    .وجود آن و چگونگی تولید آن محلی از اعراب ندارد
توانستند دوام بیاورنـد هـر گـاه          های اجتماعی طبقاتیِ تاکنونی می      نظام

استثمار کنندگان و استثمار شوندگان بر مناسبات میان خود بدان گونـه         
برای مثـال، اگـر در دوران باسـتان    . بودند  راستی هست آگاه می  که به 

دانستند و بر این حقیقت آگـاهی داشـتند کـه             داران می   بردگان و برده  
موقعیت و مناسبات اقتصادی اجتماعی و حقوقی که آنـان در آن قـرار     

ی دست خود آنان است، بدیهی اسـت کـه هرگـز آن را                دارند، ساخته 
نه تنها برای بردگان ضروری بود تا  . دادند   تن نمی  پذیرفتند و به آن     نمی

فرسای زندگیِ خود واقعیات را ذهناً بـه طـور        برای تحمل شرایط طافت   
وارونه درک کنند، یعنی به جای آن که آن مناسبات را بدان گونه که              

ی خود انسان، بیابند، مقوالتی مانند سرنوشت،     به طور واقعی بود، آفریده    

ی، الخ و آفریدن خـدایان متعـدد و جهـان دیگـری،           تقدیر، خواست اله  
حرمتـی    بهشت، که در آن زندگیِ پر از زجر و ستم و محرومیت و بـی              

داران نیز برای آن کـه بـا          جبران خواهد شد، دست یازند، بلکه برده      ... و
رنج بردگان زندگی کنند، نیز مجبـور بـه خلـق             وجدان آسوده از دست   

فرااجتماعی برای توضیح نظام موجـود  موجودات و نیروهای فراطبیعی و      
تمامی تولیدهای مادی و معنوی اجتماعی، چه خوب و چه بد، بـه             . بودند

ها و    فریب خوردن نیز نیاز به وجود زمینه      . گیرد  دست آدمی صورت می   
های آن وجود شرایط مادی       یکی از زمینه  . شرایط مادی و اجتماعی دارد    

 و سیراب شدن نیازهای مادی      و اجتماعی است که به آدمی امکان تحقق       
 .دهد اش را نمی و معنویِ واقعی

نگاه آقای وثیق به جامعه و زندگیِ آدمـی از اسـاس غیرتـاریخی              
در یـک طـرف   : شـود  ی ایشان از دو بخـش تشـکیل مـی      جامعه. است

گویند و    قرار دارند که دروغ می    ) حاکمان آینده (حاکمان و اپوزیسیون    
ایشـان شـاید بـه      . نـد دروغ بشـنوند    خواه  در طرف دیگر مردم که می     

بلکه بخش بزرگی   . ی مردم نیست    اعتراض به من بگویند منظورشان همه     
زیرا باز این موضوع بـدون      . کند  این هم مشکل را حل نمی     . از آن است  
ماند که آن بخش که گویا آگاه شده، به چه دلیل و چگونه به  توضیح می

 در هـر صـورت در       این آگاهی دست یافته است و مشکل بخش دیگر        
 .ماند غباری از رازآمیزی باقی می

شود که ایشـان وجـود        نگاه غیرتاریخیِ آقای وثیق موجب آن می      
گـر و تحـت       استثمارِ انسان از انسان، طبقات، دولت، ستم طبقاتی، سلطه        

سلطه، دارا و ندار، مالک و نامالک و غیره و غیره و مناسبات میان آنان               
به صورت چیزهـایی کـه از روز ازل         . کند   می را از پیش داده شده تلقی     

ی طبقاتیِ تاکنونی وجود شکاف میان  ایشان در جامعه  . وجود داشته است  
آگاهیِ طبقاتی و هستیِ اجتماعی، یعنی آگاهی وارونه شـده و از خـود              

در نتیجه به دریافتی از جهان بیرونی و مناسبات و . پذیرد بیگانگی را نمی  
رسـد کـه غیـر         آن در ذهن و آگـاهی مـی        شرایط اجتماعی و انعکاس   

به عبـارت   . تاریخی است، یعنی از زمان و شرایط داده شده مستقل است          
دیگر ایشان این حکم معروف مارکس را که اساس نگرش مـادی او و              

هستی آگاهی را تعیین می کند و نه هر نگرش ماتریالیستیِ مدرن است،  
دروغ بـزرگ    «کنـد و بـرای توضـیح تـاریخ آدمـی            ، رد می  بر عکس 
 .گذارد را به جای آن می» افالتون

های فلسـفی     توضیح این که، این حکم بر خالف آن چه ایدآلیست         
کوشند به آن نسبت دهند به هیچ روی یک طرفـه نیسـت و تـأثیر                  می

نگـر بهتـر از ایـن         مارکسِ دیالکتیک . کند  آگاهی بر هستی را رد نمی     
یک کلیت متضاد با و بر یک      آقایان بر وابستگی و تأثیر متقابل عناصر        

در این جا سخن بر سر وابستگی و تأثیر متقابل هسـتی            . دیگر آگاه بود  
سخن بر سر تقـدم توضـیحی    بلکه  . بر آگاهی و آگاهی بر هستی نیست      

این که آیا شرایط هسـتی را از طریـق چگـونگیِ آگـاهی بایـد          . است
کند، یـا     ، آن طور که آقای وثیق می      )دروغ بزرگ افالتون  (توضیح داد   

 .بر عکس چگونگیِ آگاهی را از شرایط هستی
زیـرا  . البته تنها از تأثیر متقابل سخن گفتن هنوز دیالکتیک نیست         

در این صورت از دورِ تأثیر متقابلِ دو عنصر بر یـک دیگـر، یعنـی از                 
شـویم و ارتقـا بـه سـطح      یکی به دیگری رفتن و بر عکس خارج نمـی   

داری در ایـن      مثال اگر در نظام سـرمایه     برای  . شود  تری ممکن نمی    عالی
داری در آن   سطح از توضیح باقی بمانیم که مناسباتی که تولیـد سـرمایه           

اند و    گیرد و نیروهای مولد مادی به طور متقابل به هم وابسته            صورت می 
گـاه    گذارند و در ایـن سـطح بـاقی بمـانیم، هـیچ              بر یکدیگر تأثیر می   

که باید این دو، نسبت به یک دیگر دارای بل. توانیم به نفی آن برسیم     نمی
این خصوصیت باشند که یکی نسبتاً ایستا باشد یعنی فقط تا سطح معینی             
بتواند رشد کند و تکامل یابد، مناسبات تولیدی، و دیگری پویا، نیروهای 

ای از رشد و حرکت به نفی ایـن کلیـت             مولد مادی، تا تضاد در مرحله     
 .متضاد بیانجامد

 انکار نیست این است که هستی و آگـاهی اجتمـاعی            آن چه قابل  
پرسش این است که آیـا،      . آدمی در درازی تاریخ دگرگون گشته است      

با قبول تأثیر متقابل هستی و آگاهی بر یک دیگر، بـرای کـدام یـک،       
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به عبارت دیگر آیا ابتـدا      . هستی یا آگاهی، تقدم توضیحی قایل هستیم      
شود که  یی اندیشمندی نابغه پیدا میبه طور تصادفی و غیرتاریخی در جا    

یابد و سپس این آگاهی فـردی         ای دست می    با اندیشیدن به آگاهی تازه    
شود و در نتیجه آدمیان هستی خود را با           گیر می   یابد و همه    گسترش می 

سازند یا این کـه شـرایطِ مـادی،           آگاهی تازه به دست آمده منطبق می      
 اقتصادی و اجتمـاعی و فرهنگـی    تاریخی، واقعیِ زندگیِ آدمیان اعم از     

 که در هر دورانـی از رشـد و          در جوامع تاکنونی بدان گونه بوده است      
شان آگاهیِ آنان انعکاسی بوده اسـت از شـرایط مـادی              تکامل تاریخی 

شان و محدودیت این آگاهی است کـه در ذهـن طبقـات زیـر        زندگی
گـر    جلـوه  دست مناسباتی را که در آن قرار دارند بـه طـور واژگونـه             

چنین منافع کـل جامعـه و در    ی حاکم را هم  سازد و آنان منافع طبقه      می
 ادامه دارد.                                     انگارند نتیجه منافع خود می

 

 ...ارتباط  قطع
 
 ۀ این است که قطع رابط، اولی که باید در نظر داشتۀنکت

گ، خود جزئی است دیپلماتیک بین دو کشور، چه کوچک و چه بزر
. معنی قطع هر گونه ارتباط بین این دو نیست از زبان دیپلماتیک و به

ایران و آمریکا هر دو دفتر حفظ منافعی در خاک دیگری دارند، 
المللی هستند، اتباعشان به  های بین زمان عضو بسیاری از سازمان هم

ر  عالوه بر این از طریق دیگ…کنند و خاک یکدیگر رفت و آمد می
در این روزگار اگر کشوری بخواهد . دول ارتباط غیرمستقیم دارند

 باید به دلیل ، را با یک کشور دیگر به کلی قطع کندد خوۀرابط
المللی را شکل داده است، عمالً  پیوستگی عناصری که جهان روابط بین

کدام از دو  بینیم که هیچ می.  عالم ببنددۀمرزهای خود را به سوی هم
المللی جهان  جهان سیاست بین. است نین نکردهطرف دعوا چ

 دیپلماتیک در کار باشد و چه نه، ۀچه رابط. های موجود است واقعیت
 .ارندذگ دیگر تأثیر می مانند و بر هم ها در آن بر جا می قدرت

احتراز از ارتباط مستقیم معموالً کشورهای ثالث را نسبت به دو 
.  برای کسب امتیاز مناسب استدهد که طرف دعوا در موقعیتی قرار می

.  ایران و آمریکا به مقدار زیاد به انگلستان رسیده استۀ قطع رابطۀبهر
های رایج در باب نزدیکی تاریخی  پردازی این مسئله ارتباطی با خیال

نکته در امتیازی است که ایران خود .  ندارد…انگلستان با آخوندها و
دید رابطه، دو دستی تقدیم های آمریکا محض تج  پیشگامیۀبا رد هم

 .انگلستان کرده است
یکی . موقعیت ممتاز انگلستان در این دعوا برخاسته از دو امر است

.  استآمریکا ترین قدرت به که بریتانیا از بابت دیپلماتیک نزدیک این
گی بین آمریکا  هشود تا نامزد اصلی هرگونه واسط این نزدیکی باعث می

هر جا . ین واسطگی تا حد امکان بهره ببردا و دیگر دول باشد و از
دوم حضور مؤثر . البدل است  بریتانیا نامزد نقش علی،آمریکا غایب باشد
سه کشور اروپایی که عمالً سرنوشت . ست ا اروپاۀانگلستان در اتحادی

. این قاره را در دست دارند عبارتند از آلمان و فرانسه و انگلستان
های اروپایی ایران هم موقعیت ممتاز  طرفبنابراین انگلستان در بین 

 .دارد
جمهوری اسالمی از هنگامی که دوری گزیدن از آمریکا را پیشه 

یافت  ای برای سیاست خارجی مستقل خویش می کرد میبایست پشتوانه
و این عمل جز با پیش گرفتن نوعی موازنه ممکن نبود، کاری که از 

. ل ایران بوده و هستنظر تاریخی و سنتی روش اصلی حفظ استقال
تا . های متقابل قدرت آمریکا عبارت بود از بلوک شرق و اروپا وزنه

 طبیعی بود که جمهوری اسالمی در سیاست ،وقتی اولی بر پا بود
 ،شوروی ابرقدرت تمام عیار بود. خارجی بیشتر روی آن حساب کند

ستقالل ولی اروپا از بابت دفاعی متکی به آمریکا بود و در عین داشتن ا
 روسی، ۀخرید اسلح. گرفت قدر از متفق خود فاصله نمی ن  عمل آ

های ترویج صنعت کمونیستی  برداری از روش ای، گرته نیروگاه هسته
 نزدیکی ۀ هشتاد دهۀده. ی از این نزدیکی بودئها  همه نمونه…و

 .جمهوری اسالمی به شوروی بود
. غییر کرداین وضعیت با پایان جنگ عراق و سقوط بلوک شرق ت

بایست استقالل  اروپا که با دفع خطر شوروی منطقاً می نزدیکی ایران به
داد، در این دوران صورت  بیشتری در قبال آمریکا از خود نشان می

دوران نزدیکی با اروپا در عین قطع رابطه با آمریکا دوران . گرفت
سر درخشان حضور دیپلماتیک انگلستان در ایران بود که با توافق بر 

 . رشدی صورت کامالً عادی پیدا کرد و هنوز هم ادامه داردۀمسئل
 دائم ،محدود شدن میدان مانور یک کشور که از هر طرف سر کند

 ۀالمللی که صحن با یک طرف ثابت سر و کار دارد، در جهان روابط بین
در مورد ایران . تر است ها به سود طرف قوی تعادل و تصادم قدرت
بازی دیپلماتیک .  به نفع انگلستان تمام شده استروشن است که قضیه
ایران تابع خط اصلی سیاست خارجی بریتانیا بوده که  این کشور نسبت به

ایران در .  اروپا و ایاالت متحدهۀعبارت است از حفظ تعادل بین اتحادی
تناسب  ای شده است که محض حفظ تعادل و به این بازی تبدیل به مهره

امروز هم تغییر .  است دیگر ترازو رفتهۀبه کفای  موقعیت از کفه
سیاست انگلستان و تمایل بیشترش به آمریکا اسباب دردسر جمهوری 

دلیل پیروی بلر از سیاست  این تغییر نه فقط به. اسالمی شده است
ای بوش، بل به دلیل سست شدن قطب اروپایی و شکست  خاورمیانه

انگلستان که . ته استرفراندم قانون اساسی در این خطه واقع گش
 چندی پیش توانست با  است، احمدی نژاد را چندان نپسندیده»انتخاب«

دولت جدید اسالمی   به، آژانس اتمی به ضرر ایرانۀترتیب صدور قطعنام
های  ایم که بسیاری از رسانه به هر حال همه شاهد بوده. ای بزند ضربه

های دولت قبلی و  لیتانگلستان در حمله به احمدی نژاد و تأکید بر قاب
از طرف دیگر هم شاهد . اند حتی هاشمی رفسنجانی سنگ تمام گذاشته

 .ایم  اعضای دولت احمدی نژاد به انگلستان بودهۀحمل
عاملی . ست که موقعیت طالیی انگلستان ابدی نیست انکته در اینجا

 ست ا تجدید رابطه با آمریکا،تواند این موقعیت را ختم کند که سریعاً می
. که امروزه نه در جمهوری اسالمی طرفدار چندانی دارد و نه در آمریکا

این . بنابراین باید چشم انتظار ختم این وضعیت از سویی دیگر بود
 بلوکی است که به زعامت چین و شوروی در حال شکل »سویی دیگر«

 ۀهدف اولی. گرفتن است و به احتمال هند را نیز در خود جا خواهد داد
 د محدود کردن حضور و دخالت آمریکا در آسیای مرکزیاین اتحا

گذار نیست ولی ابداً دلیلی  کدام از دو دولت پایه  که خوشایند هیچاست
این طور که از اخبار . ندارد که مانور آنها به این منطقه محدود بماند

کند و  ید جمهوری اسالمی نیز به تحول اخیر ابراز عالقه میآ برمی
ای به حساب   که در برابر ناتو وزنهپیوندد  بهه این بلوککه ب احتمال این

ناظران این را امتیاز بزرگی برای بلوک جدید به . خواهد آمد، کم نیست
. ورند که به این ترتیب پایش به خاورمیانه نیز باز خواهد شدآ حساب می
توان نزدیکی یا حتی پیوستن جمهوری اسالمی را به بلوک  در جمع می
یکی تحکیم موقعیت . به دو دلیل. حساب آورد  منطقی بهجدید اساساً

 .المللی و دیگر نزدیکی از بابت سیاست داخلی بین
گیری این بلوک دوباره در موقعیتی قرار  در صورت شکلایران 

خواهد گرفت که شبیه به موقعیت این کشور در اول انقالب ولی از آن 
ال تمام بین سه قطب یعنی خواهد توانست با مج. تر خواهد بود محکم

در این وضعیت جدید چین و شوروی، بر . قدرت جهانی مانور بدهد
اروپا هم که امروز نسبت . دشهشتاد، به هم نزدیک خواهند ۀ خالف ده

 به این ترکیب سه قطبی قوام ،کند به آمریکا ابراز استقالل بیشتری می
هم علت البته برآمدن این بلوک جدید به ناتو . بیشتری خواهد داد

 ولی الزاماً اروپا و آمریکا را دوباره به ،وجودی جدیدی خواهد بخشید
وجه معلوم نیست که  چون به هیچ. حد سابق به هم نزدیک نخواهد کرد

فشار اصلی بلوک جدید متوجه اروپای شرقی و غربی بشود، حتی 
عالوه بر این سیر . یدآ توان گفت که احتمال این امر کم به نظرمی می
کند تا عکس  ی روابط اروپا و آمریکا به سوی جدایی بیشتر میل میمنطق
 گامی از آمریکا دور ،اروپا هر قدمی که در راه همبستگی بردارد. آن
صحبت .  زیرا استقالل بیشتر پیامد قوام یافتن اتحاد سیاسی است،شود می

الملل و همگامی در جنگ سرد که این اواخر  دائم از اتحاد در جنگ بین
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 تجدید خاطره است تا غیر ۀشتر از مقولی ب،شود هم بر آن تأکید نمیکم 
که اتحاد قدیم دو قاره دیگر چندان موضوعیت   اینۀآن و خود نشان

 .ندارد
های سیاسی چین و روسیه با نظام سیاسی  دلیل دوم نزدیکی نظام

هایی از تحول نظام توتالیتر  این دو کشور نمونه. جمهوری اسالمی است
مذاق صاحبان قدرت در جمهوری اسالمی بسیار خوش  که بههستند 

گور  ایدئولوژی کمونیستی در روسیه مرده و در چین زنده به. یدآ می
هایی دارند که وجه اتوریتر آنها بارز  هر دو کشور نظام. شده است

اکثر .  توتالیتاریسمۀماند بند و دیگری با پس است، یکی با دمکراسی نیم
خواهند  ویی جز رسیدن به وضعیتی مشابه ندارند، میگرایان آرز اسالم

بتوانند قدرت و پول و منزلت اجتماعی را برای خود نگه دارند و تا حد 
ها و مشکالت زاییده از تفوق ایدئولوژی برهند تا هم  امکان از تنش

شان در این راه روشن  سرمشق. دردسرشان کم شود و هم عمرشان دراز
های  تحدانی از جنس چین و شوروی مزاحمتها م عالوه بر این. است

حقوق بشری هم ایجاد نخواهند کرد و به همان معامله قناعت خواهند 
 .نمود

که جمهوری اسالمی تا چه اندازه بتواند از موقعیت جدیدی که  این
این امر هم بستگی به . پیش آمده استفاده کند از پیش معلوم نیست

 به قابلیت سیاسی زعمای این تحول شرایط جهانی خواهد داشت و هم
که این کشور بتواند با استفاده از تغییرات  ولی احتمال این. حکومت

 ایران در سیاست .اخیر موقعیت خویش را تحکیم نماید هیچ کم نیست
این را هم اضافه بکنم که دخالت هر چه . بهایی است  گرانۀجهانی مهر

اروپا و حتی آمریکا  در مذاکرات اتمی که با پشتیبانی روسیهبیشتر 
 بسیار خوبی است برای تحول سیاست ایران و ۀهمراه شده، مقدم

 .گشایش راه به سوی بلوک در حال تشکیل
تضعیف سیاست انگلستان در ایران هم یکی از پیامدهای تحولی 

ممکن است برخی تصور . توان انتظارش را داشت خواهد بود که می
ی بر سر کار باشند حکایت کنند که اگر رفسنجانی یا گروه دیگر

 گذشته روی نزدیکی ۀشکل دیگری پیدا خواهد کرد و ایران مثل ده
اش به  خردانه با اروپا حساب خواهد کرد و سود سیاست خارجی بی

ید که این تصور چندان واقع آ به نظر نمی. جیب انگلستان خواهد رفت
 .بینانه باشد

 
 ...خالفت یا 

 
گرم   ی خاتمی که پشت     ه  در دوره   اکنون  مشکل حکومت آن است ک      

به آرای دوم خرداد بود، با یک ترفند و انتخابات ساختگی بـا شـرکت       
ها و پاسدارها به یک حکومت نظامی تغییر شکل داده است، ولی  بسیجی

های گوناگون همان جناح راست  حتا زیر این عنوان نتوانسته است طیف
نوان کردن خالفت به جای    کند که با ع     را با هم متحد نماید و تصور می       

طلبی آخونـدهای حـوزه علمیـه و رقبـای      تواند جلوی زیاده  سلطنت می 
در حالی کـه  سـاختار و   . دیگر را بگیرد و همه را به جای خود بنشاند         

دهـد، چـون بـه هرحـال هـر        ای را نمی    سلسه مراتب شیعه چنین اجازه    
ین چنـدی  هم. مسلمان شیعه مجاز است مرجع تقلید خود را انتخاب کند    

قم، هالل ماه را بـرخالف رهبـر و   » علمای«پیش بود که دو سه تن از   
ولی فقیه زودتر دیدند که همین امر موجب اعتراض روزنامه کیهان شد          

گر   که پس از تشر زدن چند تن از  مراجع، حسین شریعتمداری شکنجه            
و مسئول کیهان فهمید که این بار انگشت در النه زنبور کـرده، عـذر               

انتخابات مجلس خبرگان هم که در راه       . جای خود نشست    ت و به  خواس
است  مزید بر علت شده است، گو این که برای ایـن مجلـس همگـان         

تـوان   توانند کاندیدا شوند و در انحصار عمامه به سرها اسـت، نمـی        نمی
فراموش کرد که عزل و نصب ولی فقیه با همین مجلس خبرگان است             

افتد، معلـوم نیسـت سرنوشـت         ها بی   ودیو اگر اکثریت به دست غیرخ     
دانند به سـختی بیمـار اسـت و نـه              با رهبری که می    -حکومت اسالمی 

بدین ترتیـب   .   چه خواهد شد   -مرجعیت دارد و نه شخصیت فرهمندی     

قـول خـودش    بـه » انتخابـات « حکومتی که با تقلبی آشـکار در یـک        
ـ          یک یش در دست شده است و رقبای خودی را کنار گذاشته، بـیش از ب

ها گرفتار  »دست راستی «های گوناگون     دام رقابت فشرده در میان جناح     
کنار گذاشتن رفسنجانی نشان از گستردگی اختالفات دارد و        . آمده است 

تر   ها نیز تنگ    ی مشارکت سیاسی برای خودی      بیاانگر آن است که حلقه    
 گزاران رژِیم نیـز از حـذف و         سفیدان و بنیان    شده تا آنجا که حتا ریش     

کرده و طبقات مـدرن     نیروهای کاردان و تحصیل   . تصفیه در امان نیستند   
انـد و     سواد و جانی  برکشیده شده       در حکومت جایی ندارند و افرادی بی      

انـد   امان مردم، پروار گردیده ی نفت و چپاول بی  به برکت پول بادآورده   
ن، این نوبرکشیدگا. که برای بقای خود از هیچ جنایتی رویگردان نیستند       

ی مدرسـین     ی روحانیـت مبـارز و جامعـه         سروری هیات موتلفه، جامعه   
داری  ی علمیه قم را پذیرفته و آرمانی جز برقراری نظام پیشاسرمایه حوزه

هایشـان را   کوبند ، زمـین  ها را درهم می   ندارند و به همین سبب کارخانه     
خـط  در مقابل آنهـا نیـز   . گری هستند  فروشند و مبلّغ داللی و واسطه       می

عنوان جمهوری صوری     ها و مجاهدین انقالب اسالمی و غیره نیز به          امامی
خوشند و به اقتصاد دولتی، مداخله دولت در اقتصاد باور دارنـد و بـا                 دل

گری در حقیقت مددکار همـین حکومـت ظـالم و             وجود ادعای اصالح  
 .مقتدراند

های  ها با شکاف عمیقی روبرو و از اتحاد طیف ی عرصه  رژیم در همه
ها برای  گوناگون خود نیز عاجز است و اینجا است که ماجراجویی

های  آمیز علیه اسراییل برای بسیج توده انرژی اتمی و سخنان تحریک
مردم، مشارکتی در سرنوشت خود ندارند و هر از . کند مردم معنا پیدا می

گاهی با احساس خطر باید بسیجشان کرد و حتا چه باک اگر گوشت 
رژیمی که همواره از صحرای کربال و جنگ بدون نتیجه . ونددم توپ ش

  ساله با عراق  تغذیه کرده است، بار دیگر برای تحکیم خود با بسیج 8
 .رود ای دیگر می استقبال فاجعه ای به توده

 ...انقالب پرولتری و 
 

وری در روند تولید نقشی  ندارهای آزاد در گذار از تولید پیشه
أل یا تا حدود زیادی در مرحله لومپن پرولتاریائی بسر آنها کام. نداشتند

برند که بر حسب آن بدون آن که خود کار کنند، با دریافت بخشی  می
هم با  از میوه کار بیگانگانی که نزد ثروتمندان تراکم یافته است، آن

 . کنند  دزدی، کلک و گدائی، زندگی خود را تأمین می دست زدن به
آلی فراهم آورد، در آن  د برای خود ایدههرگاه این قشر بخواه

صورت ثروتمندان باید همه دارائی خود را به بینوایان بدهند تا آنها 
چون سوسن  کار زنند، بتوانند از قبل آن هم آن که خود دست به بی

آن که خود تخم بپاشد و یا  زندگی کنند که در دشت، بی) زنبق(آزاد
آلی از اقبال همگانی  ایدههرگاه چنین . کند پیچک زند، رشد می

برخوردار شود، در آن صورت سبب ناممکن شدن هر گونه تولید و هر 
آلی تنها در وحدت با  چنین ایده. نوع زندگی اجتماعی خواهد گشت

ای مبتنی بر عرفان که در انتظار معجزه و تحقق زودرس  بینی جهان
 . تواند بوجود آید ملکوت خدا بر روی زمین است، می

تواند  آموزشی در برابر متانت حقایق اقتصادی تنها هنگامی میچنین 
هسته اصلی  های کنونی از  چون بلشویست دوام آورد، هرگاه که هم

دادن ثروتمندان، یعنی   بپوشد و چنین جلوه دهد که صدقه خویش چشم
 . ارزشی است آزادانه از بخشی از ثروت خود گذشتن، کار بی

های کوچک با بکار  رحله سیادت کارگاهتوانند در م اما ندارها می
. ها بکوشند بردن شیوه دیگری در جهت از میان برداشتن نابرابری

ثروتمندان نباید تمامی ثروت خود را به ابزار مصرف بدل سازند تا آن 
توانند ابزار تولید خود را، یعنی  بخشند و بلکه آنها می را به بینوایان به

مثابه مالکین آزاد با کار خود نان  د بتوانند بهآنها بدهند تا خو زمین را به
 . خویش را بدست آورند

این . ای از عقالنیت اقتصادی فراوانی برخوردار بود چنین خواسته
ها مقبول آن بخش از پرولترهائی بود که تازه از روستاها آمده و  خواسته

تالش برای تقسیم . هنوز کار کشاورزی را فراموش نکرده بودند



 108  شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحی نو
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ9ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه  

تر در انتظار معجزه و  هائی که مردم کم ای زراعی را در دورانه زمین
عرفان بودند، در دوران مسیحیت اولیه، در آتن و رم باستان تا زمان 

 . کنیم تحقق انقالب کبیر فرانسه مشاهده می
. اما تقسیم زمین نیز سبب تحقق امپراتوری مبتنی بر برابری نگشت

یاز بود که تا آن زمان توسط های باروری ن برای تحقق آن به زمین
ها و یا  نشینان روستائی، گروه دیگران، یعنی دهقانان آزاد، یا اجاره

آنجا که چنین . دیگر کارگران هنوز مورد کشت قرار نگرفته بود
صاحبان . ای نبود طرح چنین خواسته هائی موجود بودند، نیازی به زمین

ه کارگران بتوانند سودآور برایشان هائی خرسند بودند ک چنین زمین
هائی صاحب داشت، یعنی خرده مالکان  آنجا که چنین زمین. کار کنند

صاحب آن بودند، تقسیم زمین بدین معنی بود که کارگرانی را که بر 
کردند، از آنجا بیرون برانند، امری که غالبأ در آتن و  روی آن کار می

سادگی ممکن نبود  ن باستان بهدر کشورهای کشاورزی دورا. داد رم رخ
زدن به  آوری کشاورزی روستائی بتوان بدون صدمه که بر شالوده فن

 . آنچه که موجود بود، مشاغل کشاورزی فراوانی بوجود آورد
های بزرگ بوجود خواهد  سوسیالیسم که بر اساس تولید کارخانه

ت، هائی که در رابطه با تحقق برابری صورت گرف آمد، با چنین تالش
 . ارتباطی ندارد

های ندار منشاء     در حال حاضر نیز فقدان ابزار تولید در دست توده         
معجزه باوری ندارند و بهمین دلیل نیـز          اما آنها دیگر به   . نیاز آنها است  

. دیگر خواهان تبدیل ابزار تولید به ابزار مصرف و تقسـیم آن نیسـتند             
پوشی کنند و بهمـین   آنها حاضر نیستند از امتیازهای تولید بزرگ چشم       

. های کوچـک نیسـتند      کارگاه  دلیل نیز خواهان انحالل و تبدیل آنها به       
داران بر ابزارهای تولید، این      آنها خواهان آنند که بجای مالکیت سرمایه      

از . ابزار در مالکیت خود کارگران درآید و آنها باهم آن را بکار گیرند
صورت ابزار مصرف و یا       هرو مسئله تقسیم مالکیت ثروتمندان چه ب        این

ابزار تولید در میـان فقیـران مطـرح نیسـت و بلکـه تبـدیل مالکیـت                 
شود که بینوایان نیز بخشی از        ثروتمندان به مالکیت اجتماعی طلبیده می     

 .آنند
های اجتماعی به مسـئله   چنین همراه با آن مسئله توازن نابرابری      هم

 آن  تقسـیم نـه   .  کامأل نوین  ای  گونه  اما این بار به   . گردد  مالکیت بدل می  
 . آن به مالکیت اجتماعیتبدیلمیان افراد، بلکه 

این . با انجام آن البته هنوز مسئله تقسیم از میان برداشته نشده است         
کـارگران در جامعـه     . شـود   امر لـیکن در شـکل نـوینی نمایـان مـی           

کنند، با این هدف که بتوانند بطور         سوسیالیستی بطور اشتراکی تولید می    
مقدار از آن بایـد سـهم    چه. شتراکی آنها را در اختیار خود داشته باشند    ا

 یک تن شود و یا برحسب چه معیاری تقسیم گردد؟
رسـید    ها چنین می    نظر بسیاری از سوسیالیست     مدت زمان درازی به   

حل این مسئله مهم وابسته  های تحقق سوسیالیسم به شرط که یکی از پیش
د کارگر باید تمامی تولیـد روزانـه خـود،          برخی بر این نظر بودن    . است

چیزهائی را که تولید کرده بـود، دریافـت دارد و برخـی         یعنی همه آن  
دیدند و بر این باور بودند        بندی ناعدالتی را می     دیگر در این گونه تقسیم    

که همه باید سهمی مساوی دریافت دارند و یا آن که هر کسـی بایـد                 
 . اندازه نیازش دریافت کند به

 در این باره کتـابی بـا   1886 در سال Anton Mengerآنتون منگر 
نوشت که در آن بشدت با نظرات       » حق مطالبه تمامی روز کار    «عنوان  

مسـائلی کـه از سـوی او          مخالفت پرداخت که بـه      مارکس و انگلس به   
 . مطرح شده بودند، زیاد اهمیت ندادند

ین خود در سال    توان داشت؟ لن    با این حال از منگر چه انتظاری می       
خویش بطور مبسوط این مسـئله را       » دولت و انقالب  « در کتاب    1917

دهد که بر اساس چه فرمولی تولید اجتماعی بایـد            مورد بررسی قرار می   
شایان توجه آن که او بـه مـارکس اسـتناد        . میان کارگران تقسیم شود   

  او را مورد سرزنش قرار1886کند، همان مارکسی که منگر در سال  می
البته . دهد که درباره تقسیم تولید در دولت آینده سخنی نگفته است            می

 بـدان  1891توانست آنچه را بداند که ما در سال           منگر در آن زمان نمی    
 در نامـه مشـهور   1875پی بردیم، مبنی بر این کـه مـارکس در سـال      

خویش درباره برنامه حزبی گوتا این پرسش را هر چند بسیار کوتاه، اما             
 . ای قاطعانه و روشن مورد بررسی قرار داده بود ونهگ به

 :او در برنامه پیشنهادی این جمالت را خوانده بود
محصول کار بدون هرگونه کاهشی از آن، به همه اعضای جامعه     «

 » تعلق دارد
 :و در جای دیگری

مالکیـت همگـانی      سازد که ابزار کـار بـه        رهائی کار ضروری می   «
کار همراه با تقسیم عادالنه محصول کـار بـر          اجتماع درآید و مجموعه     

 .»مبنای قواعد سندیکائی انجام گیرد
دهد که  را مورد انتقاد قرار می» محصول کار «مارکس نخست واژه    

تواند تولید کار و هم ارزشی را که این کار بوجود آورده اسـت،                هم می 
 سـاله را نسـبت      در برگیرد و نیز مجموعه تولید و ارزش نوین کار یک          

پـس از آن    . سـازد   اند، نمودار     محصوالتی که در سال پیش تولید شده        به
ای بسیار نامشخص     واژه» تقسیم عادالنه «کند که واژه      مارکس اشاره می  
 . و چند معنائی است

نخست این السال بود که خواست عادالنه مبنی بر دریافت محصول           
س در این مارک. کاهش نیافته روز کار توسط کارگران را مطرح ساخت        

رابطه اشاره کرد که پیش از تقسیم تولید جمعی جامعه میـان کـارگران              
باید بخشی از آن را در رابطه با استهالک ابزار تولید و نیز در ارتباط بـا                

ها و تصـادفات و نیـز         ای را برای خرابی     گسترش تولید، همچنین ذخیره   
 اداره پـس از آن بایـد مخـارج     . بدی محصول و غیره احتمالی، کم کرد      
چنین تأمین مخـارج مـورد نیـاز      زندگی جمعی و نیروی کار علیل و هم       

 . ها، مدارس و غیره را نیز مورد توجه قرار داد همگانی نظیر جاده
 

بنابراین از تقسیم   . ماند، قابل تقسیم است     پس تنها آنچه که باقی می     
تـوان    بدون هرگونه کاستنی از آن میان کارگران نمـی        » محصول کار «

 .  گفتسخن
 لیکن بر پایه چه معیاری باید مابقی بازمانده را تقسـیم کـرد؟ در              

 . سخن گفته شده بود» حق مساوی«برنامه از 
اما مارکس مطرح ساخت که هر حقی عبارت از حقی نابرابر است،         

آیا باید هـر    . شود  زیرا برای افراد نامساوی حقی برابر در نظر گرفته می         
را بر مبنای کـارآئی خـود       »  اجتماعی محصول کار «کسی سهم خود از     

دریافت دارد؟ در این صورت امری بسیار ناعادالنه خواهـد بـود، زیـرا              
تر است و این یـک فرزنـدان بسـیار دارد و آن          یکی از دیگری ضعیف   

چنـین نـابرابری و ناعـدالتی،         با وجود یک  . دیگری بدون کودک است   
سـت، جامعـه   جامعه سوسیالیستی و یا آن گونـه کـه مـارکس گفتـه ا             

کمونیستی مجبور اسـت در آغـاز پیـدایش خـویش بـه روال جامعـه                
. شان بدهـد   کارگران مزدی بر مبنای کارآئی      داری عمل کند و به      سرمایه

 :گوید مارکس می
در مرحله باالتری از جامعه کمونیستی، پس از آن که وابسـتگی            «
میـان کـار   وار افراد در رابطه با تقسیم کار و همراه با آن تضـاد           بندگی

ابـزار   فکری و بدنی از میان برداشته شد؛ پس از آن که کار نه فقـط بـه     
نخستین نیاز زندگی بدل گشت؛ پـس از آن کـه تکامـل     زندگی، بلکه به  

 فقـط آن زمـان   -همه جانبه افراد سبب رشد نیروهای مولده نیز گشـت         
تواند از افق اجتماعی تنگ بورژوائی فراتـر رود و            است که جامعه می   

هر کسـی     هر کسی بر مبنای استعدادهایش، به     :  پرچم خویش بنویسد   بر
  )75(. »بر حسب نیازهایش

. نامـد  را همـان کمونیسـم مـی      » مرحله عالی کمونیستی  «لنین این   
مثابـه سوسیالیسـم نامیـده        معموأل بـه  «نخستین مرحله آن همان است که       

 ).76(» شود می
ـ       این دومین مرحله رنـگ      لنین به    اصـل  . زنـد   یهـای درخشـانی م

، را »هر کس بر حسـب نیازهـایش    هرکسی بر مبنای استعدادهایش، به    «
 بـر مبنـای استدادهایشـان  کـار          داوطلبانـه هـا     انسان«فهمد که     چنین می 

تقسیم ابزار مصرفی توسط جامعه بـر مبنـای هنجـاری کـه             ... کنند    می
 هـر . گردد  شود، به امری غیرالزم بدل می       هر کس مقدار معینی داده        به

 ).77 (»کسی آزادانه آنچه را که نیازش است، برخواهد داشت
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 

توانـد هـر    ای است جائی که هر کسی می گونه چه وضعیت بهشت 
توانـد هـر      اندازه و هر جا که دلش خواست، کار کند؛ و هر کسی می            

یابد، بر حسـب میـل خـود        اندازه اشیاء مصرفی را که در برابر خود می        
 !آزادانه از آن بردارد

بینی نکرده بود که مرحله دوم کمونیسم او          در آن زمان پیش   لنین  
 .کار اجباری و قحطی: کامأل از سرشت دیگری برخوردار خواهد بود

اما حتی با نادیده گرفتن آن، آیا مارکس در اینجـا خـود در پـی            
 آلی نبود؟ یافتن معیار تقسیم بندی ایده

کـه بـه   همه کسـانی آشـکار خواهـد شـد        این امر به  . وجه  هیچ  به
. هائی که آوردیم، بسنده نکنند و بلکه خوانـدن را ادامـه دهنـد               قول  نقل

 :دهد مارکس با خشونت چنین ادامه می
 و از سـوی  "محصول کار ناکاسـته "تفصیل به    سو به   من از یک  «

 پرداختم تا نشـان دهـم کـه چـه     "تقسیم عادالنه "دیگر به حق برابر و      
سو تصـوراتی را    از یکجرم بزرگی است هرگاه که حزب ما بخواهد   

های مفـت کهنـه     که در زمان معینی معنائی داشتند، اینک اما به حرف         
 جـا زنـد و از سـوی دیگـر     Dogmaمثابه اصول ایمـانی   اند، به  بدل شده 

ای که حزب  با زحمات زیاد آموختـه اسـت و    بینانه جای عقاید واقع   به
ئولوژیک اند، دگربـار مزخرفـات ایـد        اینک در درونش ریشه دوانیده    

های فرانسـوی     ها و سوسیالیست    درباره حق و غیره را که نزد دمکرات       
 . نشاند رایج است، به
 بـود کـه دربـاره     های تا کنونی، اصوأل اشـتباه     نظر ازتحلیل   صرف

کالم اصـلی را بـر آن    بندی هیاهو راه انداخت و تکیه    اصطالح سهمیه   به
 .گذاشت

قسـیم شـرائط تولیـد      تقسیم هرباره ابزار مصرف تنهـا بـه خـود ت          
اما تقسـیم در تحلیـل نهـائی بـه سرشـت شـیوه تولیـد         . شود  مربوط می 

ای   گونـه   داری بـه    بطور مثال، شالوده شیوه تولید سـرمایه      . وابسته است 
کـارگران  -است که بر حسب آن شرائط مادی تولیـد در دسـتان غیـر             

 دارانه و مالکیـت بـر زمـین،    هم در شکل مالکیت سرمایه     قرار دارد، آن  
در حالی که توده تنها مالـک شخصـی شـرائط تولیـد خـویش، یعنـی                 

گونـه تقسـیم     تا زمانی که عناصـر تولیـد بـدین        . نیروی کار خود است   
. اند، پس تقسـیم امـروزین ابـزار مصـرف نتیجـه آن خواهـد بـود         شده

هرگاه شرائط مادی تولید بـر مالکیـت سـندیکاهای کـارگری اسـتوار          
 مصرف بـا آنچـه کـه امـروز وجـود         باشد، در آن صورت تقسیم ابزار     
و نیـز بخشـی از      (سوسیالیسم عامیانه   . دارد، کامأل متفاوت خواهد بود    

ــی ــع    ) دمکراس ــه توزی ــت ک ــه اس ــورژوائی آموخت ــاددانان ب از اقتص
Distribution ــه ــد و ب ــد مســتقل بدان ــه  را از شــیوه تولی ــردازد و  آن ب پ

پـس از   . چرخـد   دور توزیع می    پندارد که مسئله سوسیالیسم اصوأل به       به
انـد، چـرا بایـد دگربـار بـه عقـب              آن که مناسبات واقعی شفاف گشته     

 )78(» بازگشت؟
گفتار نقد اقتصـاد      پیش« از   Fragmentای    چنین در پاره    مارکس هم 

خود بطور مبسوط بدان پرداخته است که مـن آن را در رابطـه    » سیاسی
او در  . ام   داده انتشار» نقد اقتصاد سیاسی  «ترین چاپ اثر مارکس       با تازه 

 :پرداخته و گفته است» تولید و توزیع«آنجا در بخش خاصی به
توزیـع  . شـود  بندی توزیع کامأل توسط تولیـد مشـخص مـی           رده«

هم نه فقط در قالب اشیاء که فقط نتیجه           خود محصول تولید است، آن    
چنین در شکل نیز، زیـرا نـوع معینـی از شـرکت در                اند، بلکه هم    تولید

گردد، شـکلی کـه در     پیدایش شکل مشخصی از توزیع می     تولید سبب   
 )79 (.»توان سهمی از توزیع را دریافت کرد محدوده آن می

ایـن خـود در بـر     . گردد  داری آشکار می    این امر در تولید سرمایه    
گیرنده مناسبات تولیدی معینی است که مابین کارگر و صاحب ابـزار            

هـای   یجه این مناسبات فرآورده در نت . دار وجود دارد    تولید، یعنی سرمایه  
حال از آنجـا      با این . آید  تولید شده به مالکیت صاحب ابزار تولید درمی       

تواند تمامی ارزش بدست آمـده از   که روند تولید باید ادامه یابد، او نمی  
باره، بلکه روندی که      نه فقط روندی یک   . دارد  فروش را برای خود نگاه    

شـود تـا    عنی روند بازتولیـد سـبب مـی   هربار باید خود را نو گرداند، ی   
او باید بخشـی از آن ارزش را        . قانونیت آن تن در دهد      دار نیز به    سرمایه

برای خرید ماده خام، وسائل کمکی، زغال، نفت و غیـره خـرج کنـد،               
حتی قوانین رقابت نیـز او  . ها و غیره را تعمیر نماید  ها و ساختمان    ماشین

دارد  ترین وضعیت نگاه    ود را در پیشرفته   سازند تا کارخانه خ     را مجبور می  
هـای تـازه را    های نو و ساختمان و گسترش دهد، امری که خرید ماشین      

چنین بخشی از پـول خـود را در صـندوقی        او باید هم  . سازد  ضروری می 
دارد و    کنند، آماده نگاه    برای پرداخت مزد کارگرانی که برایش کار می       

تمامی این نوع تقسیم ارزش   . پردازد های شهری و کشوری به      باید مالیات 
تواند  کنند و او نمی تولید را مناسبات تولیدی و اجتماعی بر او تحمیل می       

او فقط از . دلخواه خود سرنوشت این بخش از ارزش خود را تعیین کند    به
مصـرفی    صـورت سـرمایه     حق تعیین سرنوشت برای مابقی ارزشی که به       

 . ماند، برخوردار است می برایش باقی
ای روبرو خـواهیم بـود      در جامعه سوسیالیستی نیز با شرائط تولیدی      

هم بدون توجه بـه       که نوع تقسیم معینی را به ما تحمیل خواهد کرد، آن          
 . اجرای آن داریم ای که تمایل به های عادالنه فرمول

واسـطه گـذار بـه        واسطه تغییر مالکیت بر ابزار تولید و به         جامعه به 
اما در واقع . گردد های تولیدی می اب تمامی فرآوردهمالکیت همگانی ارب

های مصرفی اربابان پیشـین ابـزار تولیـد،           جامعه حق تصرف بر صندوق    
و البتـه ایـن     . سازد  داران و مالکین ارضی را از آن خود می          یعنی سرمایه 

گیرد، زیرا جامعه سوسیالیسـتی       صندوق تمامأ در اختیار جامعه قرار نمی      
. پـردازد   آنهـا مـزد بـه       پیشین شغل دهد و از این بابت به       باید به اربابان    

داران جذب صندوق مزدها گشـته و در          بازمانده صندوق مصرف سرمایه   
اما با این حال، در     . خدمت باال بردن سطح دستمزدها قرار خواهد گرفت       

داری، تکامـل کـارگران در        چون سرمایه   شیوه تولید سوسیالیستی نیز هم    
 . ند تولید قرار خواهد داشترابطه تنگاتنگ با رو

بهای نیروی کار نیـز     . شود  البته نیروی کار دیگر به کاال بدل نمی       
امـا مـزد    . گـردد   دیگر توسط عرضه و تقاضای بازار کار تعیـین نمـی          

چون گذشته نه تنها نتیجه تولید تاکنونی باشد، بلکه باید  کارگران باید هم
 . ولید را گسترش دادچنین شکلی بیابد که بر اساس آن بتوان ت هم

آوری و روانشـناختی      باین ترتیب مزد کار در رابطه مستقیم با فـن         
 . روند کار قرار خواهد داشت

دار بر حسب نوع متفاوت کـار اشـکال مختلفـی از              امروزه سرمایه 
برخـی از کـارگران را بـر مبنـای مـزد            . گزینـد   دستمزد کار را برمی   

برخی دیگـر مـزدی بـر         کند و به    استخدام می  Akkordlohnکارانه    مقاطعه
بـرد و     خانه برخی دیگر مـی      ماده خام را به   . پردازد  مبنای ساعت کار می   

کارمندان خـود   . دهد  اند، پول می    ای که تولید کرده     آنها بابت هر قطعه     به
 . کند را بر حسب حقوق ماهیانه و یا ساالنه استخدام می

ری کـه بایـد   یک کارخانه سوسیالیستی نیز بنا بر سرشت نوع کـا       
و هـر چنـد کـه       . انجام دهد، باید انواع مختلفی از دستمزد را برگزینـد         

حال تولید از چنگال تأثیر عرضـه و   نیروی کار دیگر کاال نیست، با این     
با این حال دیگر با دورهای اقتصـادی        . تقاضا کامأل خالص نخواهد شد    

Konjunktur      نخواهیم  گردند، روبرو    متغییر که سبب نوسان دستمزدها می 
تـر   تـر و آسـان   اما با این وجود کارهای مطبوع و نامطبوع، سـخت         . شد
هرگاه اجبار کار وجود نداشته باشـد، در        . چنان وجود خواهند داشت     هم

آن صورت در برابر دریافت مزد برابر، هر کسی خواهد کوشـید کـار              
تر بـا     تر را انتخاب کند و برای کارهای نامطبوع و سخت           مطبوع و آسان  

پس هر گاه بخـواهیم کـه همـه         . مبود نیروی کار روبرو خواهیم شد     ک
در . یکدیگر در تناسب درست و ضروری قـرار گیرنـد           کارها نسبت به  

ای نداریم، جز آن که برای کارهائی کـه مـورد عالقـه        صورت چاره   آن
ای توسط دستمزد بیشتر و یا زمان کار کمتر اما بـا         نیستند، نیروی جاذبه  

 بوجود آوریم که چیزی جز باال بردن سطح دستمزد در سان سطح مزد هم
 . این بخش نیست

هر ترتیبی که بخواهیم  هم به باین ترتیب بر مبنای اصول برابری، آن
توان تولید اجتماعی را میان یکایک نیروهای         را فرمولبندی کنیم، نمی     آن

هـا و     کار تقسـیم کـرد، بلکـه چنـین تقسـیمی تنهـا بـر مبنـای داده                 
 .   تواند تحقق یابد ای تولید میه ضرورت
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 : ها پانویس
 

 .21، صفحه 19آلمانی، جلد   کلیات آثار مارکس و انگلس به-75
 .12، آلمانی، صفحه »دولت و انقالب« لنین، -76
 .81 همانجا، صفحه -77
 .21-22، صفحات 19 کلیات آثار مارکس و انگلس، جلد -78
 .241زبان آلمانی، چاپ آلمان شرقی، صفحه هب» نقد اقتصاد سیاسی« کارل مارکس، -79

  
 ... سیاسی -مبانی فلسفی

 
ی  مسـأله «سیاسـی    -گفتارها، مبانی فلسفی   سلسلهاین   ی در ادامه 

پـس از     سیاسـی  ی  و فلسـفه   ی سیاسی   در سیر تاریخ اندیشه    را» الئیک
هـا،   در جریان این بحـث    .  خواهیم داد  قرارتأمل و بررسی     مورد   یونان،
ی   بـرای شـناخت و مطالعـه       ای اساسی و پایه   سیاسی -لسفیف های متن

مند ارائه خواهیم     مبانی الئیسیته را برگزیده به خوانندگان عالقه      تر   عمیق
  .داد

مبـانی  . در واقع، پدیدار عصر جدیـد اسـت        دانیم که الئیسیته،   می
ی شانزدهم به بعـد در اروپـا ظـاهر            از سده  آن و عملی  نظری، فلسفی 

در یک نگاه اولیه، جست و جوی مبانی الئیسیته در یونان پس . شوند می
. تلقـی کـرد   توان اقدامی غیرتاریخی     و پانصد سال پیش را می      دو هزار 

، دیـن و    )4( )شـهر ( پـولیس  در یونانیتِ مورد نظر مـا،        چونویژه   هب
 دولت مـدرن، ادیـان ابراهیمـی و خـدای یکتـای             خصوصیاتخدایان  

 یونـانی، خـدایان     poythéismeپرستی   داندر ایز ". ندارندما را   امروزی  
هـا   انـد؛ آن   نه جاویدان، نه کامل، نه دانای کل و نه قادر مطلق          ...متعدد  

.. انـد  ها در دل جهان و توسط جهان به دنیا آمـده           اند؛ آن  دنیا را نیافریده  
هـا، بخـش الینفکـی از     خدایان یونان، چون آدمیان، امـا بـر فـراز آن    

 ). 5( ".اند کیهان
در ) 6( ناهمزمان خوانی تـاریخی   یکا درک مخاطراتی که پس ب 

زیرا معتقدیم که مبانی    . ایم زدهنین کاوشی   چبر دارد، آگاهانه دست به      
ای از تـاریخ یونـان پیـدا         توان در لحظه   را می  انگیزهای الئیسیته  مسأله
در نتیجـه،   .  اسـت  قـارن ای که با عروج دموکراسی آتنی م       لحظه. کرد

-ی فلسفی چون گفتار ما جنبه. دانیم را ضروری می» نبازگشت به یونا«
ی  تواند به سرچشـمه    سیاسی دارد و هر کس که چنین بحثی دارد نمی          

کنیم در حـالی کـه    ترجمه می» سیاست« که به ناچار   - Politeia پولیتِیا
و هم چنـین بـه مبـادی یونـانی           – )7( نارواست ای سازی چنین برابر 

 بـر ایـن بـاوریم کـه         ، سـرانجام،   زیـرا  .ی سیاسی بـاز نگـردد      فلسفه
آن توانـد از کنـار     ی الئیسیته نمی فلسفی درباره  -پردازی سیاسی  نظریه

 .ها، بگذرد ی آن مبانی یونانی، بدون تامل و تعمق درباره
و » الئیـک «ای   نامـه  ی لغـت   ابتدا از منظـر واژه شناسـی، ریشـه        

یته بر مبنـای سـه      سپس تعریفی از الئیس   . کنیم را بررسی می  » الئیسیته«
سـه پربلماتیـک    از تعریف فوق    . دهیم اصل تفکیک ناپذیرِ آن ارائه می     

 .کنیم  را استنتاج میالئیسیته
برده را در فلسفه، تراژدی و       در بخش دوم بحث، سه پربلماتیک نام      

یعنی بـه طـور     . دهیم ی پنجم پیش از میالد نشان می       سیاست یونان سده  
فالطون، در آنتیگون سوفوکل و در       ا -تقابل پروتاگوراس مشخص در   

 . به روایت توسیدیدی پریکلس خطابه
 »الئیسیته«و » الئیک«های  واژه شناسی ریشه

» الیکــوس« اشــتقاقی از Laïcité» الئیســیته« و laïc ،laïque» الئیــک«
Laikosالئوس«ی  این کلمه نیز ریشه در واژه,  است «Laosدارد . 
صفت است و به معنـای آن چیـزی         ) به التین  Laikos) Laicus الیکُس

ناشی از مـردم یـا برخاسـته از         .  یا مردم تعلق دارد    الئوساست که به      
چیزی را گویند که عمومیت دارد، مشترک است، خارج از          . مردم است 

 در برابر نظامی civilمدنی . غیردولتی است. ی اداری و رسمی است  حوزه
در حالی که در کتـاب      این واژۀ در انجیل و تورات غایب است         . است

خلق « به مفهوم    الئوس مسیحی به کرات از      -مقدس و در کالم یهودی    

 .خلقی که مسیح، شبان و راعی اوست.  سخن رفته است»مسیح
هـای غیریونـانی      در زبـان   یای یونانی است که همنِگر     ، واژه »الئوس«

 .توان یافـت   برای آن نمی برابریهای هند و اروپایی      پس در زبان  . ندارد
، کـار   واژگان نهادهای هند و اروپـایی      از   دموس و   الئوسدر تعریف   (

قـدرت،  «، بخـش دوم،     Emile Benvenisteبنونیست   امیلبسیار ارزشمند   
فرهنـگ  چنـین از      و هـم  » اش شاه و خلق  «: ، فصل نهم  »حقوق، مذهب 

ـ  ی ، نوشـته  ریشه شناسی زبـان یونـانی      ، Pierre Chantraineشـانترن    ر پیِ
   ).یما ردهکاستفاده 

در تمـایز  » مردمان«یا » مردم«در زبان یونانی قدیم، به معنای   » الئوس«
سـربازان  « عنوانی اسـت کـه بـه         الئوسنزد هومر،   . است» رئیسان«با  

با تأسیس شهر   . شود  الق می تنسبت به سران و فرماندهان ارتش ا      » عادی
، »اهـالی «،  »آدمیـان «،  »مـردم «، الئوس معنـای     )Polisپولیس  (یونانی  

مردم مجتمع در   «و یا   » اعضای انجمن شهر  «،  »شهروندان«،  »افراد شهر «
 .کند را پیدا می» مجلس
هومری برای نامیـدن یـک       -ی یونانی   دو واژه  démosموس   و دِ  الئوس
 . Peuple, People» خلق«یا  »مردم«: چیزاند

و سـاکنین آن    » سـرزمین «،  »ملـک  « در اصل به معنای    دٍموساما اگر   
ی در شهر آتـن     ا  ، به تقسیمات منطقه   کلیستن  اصالحاتبا  است؛ سپس،   

-بنـدی اجتمـاعی   ، ریشه در یک تقسیمالئوس؛ معنای   )8( شود الق می تا
، »ئـیس ر«مردمی را گویند که در مناسبتی بـا          الئوس. کارکردی دارد 

 .گیرند قرار می» راعی«یا » شبان«، »راهبر«، »فرمانده«
به الئوس  . ستا در همین جا  وس  دٍمنسبت به   الئوس  ویژگی و اختالف    

» خارج«پس رئیس،   . قرار دارد » رئیسی«مردمی گویند که تحت اقتدار      
ی ساکنان یک سـرزمین را   ، همهدٍموسدر حالی که  . از مردم جای دارد   

. مرئوسـی درون جامعـه     و   شود، صرف نظر از مناسبات رئیس      شامل می 
، Poimen Laon: برنـد  مـی ای که یونانیان برای عنوان شاه به کار          استعاره
شبان " که به معنای     این عبارت در  . استالئوس  ی   گر ویژگی کلمه   بیان
در . تـوان تشـخیص داد     برده را به خوبی مـی      نام» جدایی«ست،  "ها خلق

 و  …، فرمانـدهان  نسای، رئ )ها جمع خلق یا خلق   (الئون  و  ) خلق(الئوس  
بـر همـین   » خلـق مسـیح  «مسیحی  -اصطالح دینی. راعیان جایی ندارند  
خلقی که تحت هدایت پیامبر قـرار دارد، در عـین           . تعریف داللت دارد  

در تبـار شناسـی یونـانی       بدین سان،   . از اوست » جدا«و  » متمایز«حال،  
ــا واژه ــیته، والئیــک ی ه ــالوه الئیس ــه ع ــر کلم ــردم«ی  ب ــده»م ی  ، ای

 ).9( کنیم ای پیدا می گونه را نیز به» جدایی«
است که بـه عـوام در تمـایز بـا     الئوس ی از  مشتق دیگر  Laoïالئوی 

 ی مصـر   های یونانی درباره   در نوشته  ،الئوی. گردد الق می تداران ا  منصب
باستان، مردمی را گویند که در این سرزمین از کاهنان و مقامات دینـی              

 .جدایند
ی دوازده   ی التینی است کـه از سـده        واژه Laïque یا   Laïc» الئیک «اما  

 شـانزده   قرن و بویژه پس از      ecclésiastiqueات کلیسایی   میالدی در ادبی  
 الیکُـس طـور کـه گفتـیم، از         این واژه، همان  . شود در اروپا متداول می   

 .شود  مشتق میالئوسیونانی قدیم برآمده که از همان ریشۀ 
، با ساختارمندی کلیسـا     به طور مشـخص   ،  قرون وسطی در  الئیک  معنای  

بدین ترتیب که ایـن جامعـه بـه دو          . دی دینی در ارتباط بو     چون جامعه 
.  Clercsهـا کلِـر و  Laïcsهـا   الئیـک : شدند  یا دسته تقسیم می"طبقه"

آن دسته از اعضای جامعۀ دینی یا مردمان مؤمنی بودند که در            ها   الئیک
قبال کلیسای مسیح وظایف دیگری جز آن چه که غسل تعمید از آنـان            

در یک کالم، به مسیحیان عـادی،        ،ها الئیک. طلبید، بر عهده نداشتند    می
 .شد گفته می »خلق مسیح«مؤمنین یا همان 

 یعنی کلیسـاوندان یـا کارمنـدان کلیسـا قـرار            Clercsکلِرها  در مقابل،   
، در  هـا  الئیـک آن دسته از مسیحیانی بودند که، بر خالف          اینان. داشتند
، ی مسیحی و در ساختار سلسله مراتبی کلیسـا دارای رتبـه، شـغل              جامعه

در (هـا، از سـوی کلیسـا، وظـایف اداری        آن. منصب و مقـامی بودنـد     
هـا و مؤسسـات    در ادارۀ انجمـن (، فرهنگی  )حکومت و نهادهای دولتی   

.  بـر عهـده داشـتند      …)در کار تدریس و تعلـیم     (و آموزشی   ) فرهنگی
آمدنـد و   داران و کارمندان کلیسا به حساب می     در حقیقت منصب  کلِرها  
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ز دولت برای انجام وظایف اداری، فرهنگی، سیاسی و از این دستگاه یا ا  
بدین ترتیـب، در معنـای اولیـه و         . کردند شان حقوق دریافت می    دینی

ای  مسـیحی الئیک  . شود تعریف می کلِر  در برابر   الئیک  آن،     کلیسایی
 تعلق  Clergéی کشیشان و کارمندان کلیسا        یا رسته  "طبقه"است که به    

 .ندارد
یـا قـانون    » نهـاد «، صفتی است که به      »الئیک «در تعریف مدرن آن،   

. ست»جدا« نهاد الئیک، نهادی را گویند که از نهاد دین           .شود الق می تا
قانون الئیک قـانونی    . کند  غیردینی است و از اصول مذهبی پیروی نمی       

از . را گویند که مستقل از احکام و قـوانین دینـی وضـع شـده اسـت                
ــا …»الئیــک انجمــن«، »الئیــک ی مدرســه«، »الئیــک دولــت«  ی
» الئیـک  ی جامعـه « ولی چیزی به نـام   ،رانیم سخن می » الئیک قانون«

زیرا در جامعه، دین و نهادهای دینی حضور دارند و بخشی           . شناسیم نمی
 جامعـه و دیـن    » جدایی«الئیسیته،  . دهند ی مدنی را تشکیل می     از جامعه 
اگـر از  در همـین راسـتا،    .  اسـت  دولت و دیـن   » جدایی« بلکه   ،نیست

جـدایی  «شود، منظور از این عبارت، طرفـداران       صحبت می » ها الئیک«
» الئیـک «فـرد  یـک  پـس،   . یا هواداران الئیسیته است   » دولت و دین  

و یـا   ) 10( )خـدا  بـی  (آتهتواند   طور که می   تواند متدین باشد، همان    می
 .باشد) 11) (انگار ناشناسا(آگنوستیک 

 »الئیسیته« مسأله انگیزهای
به   نوشتیم و در گفتاری   چیست؟ الئیسیتهطور که در کتاب     همان  

کنیم   تأکید کردیم، یادآوری می فرانسهدر   1905قانون  سالروز  مناسبت  
این سه اصل   .  تشکیل شده است   سه اصل تفکیک ناپذیر   الئیسیته از   که  
 وجود داشته باشند تا بتوان از الئیسیته بـه معنـای        زمـان  باهم و هم  باید  
 .صحبت کرد  و واقعیکامل

جـدایی نهـاد دولـت و       «یـا   » جدایی دولت و دیـن    «،  اصـل اول  
، بنا بـه تعریـف    )13( »دولت«در این جا،    ). 12( است» نهادهای دینی 

اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایـی و بـه طـور کلـی              
 . شود میی نهادهای عمومی یا دولتی  همه

 :گوییم که در توضیح این اصل می
 مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینـی چـون               دولت -

 .کند  کسب نمی…کلیسا، روحانیون
شناسد، از جملـه بـا ذکـر آن در          دولت دینی را به رسمیت نمی      -

، عـاری   )دولتی(دولت و به طور کلی بخش عمومی        . قانون اساسی نظام  
ـ         . ماد دینی است  ناز هر گونه     ه بنابراین، نه خود، هویت دینـی دارد و ن

 .کند برای ملت و مردم، هویت دینی تعیین می
، مسـتقل از اصـول و قـوانین    )دولتی( دولت و نهادهای عمومی  -

یعنی مستقالً هنجارهای جمعـی خـود را تعیـین و           . کنند دینی عمل می  
ها و قوانین کشـوری یـا ملـی،          به بیان دیگر، سیاست   . کنند تدوین می 

 مغـایرت داشـته باشـند یـا         مستقل از این که با احکام و اصول مذهبی        
 . گردند نداشته باشند، تبیین می

هـای دینـی     ، از جمله آزادی   )14( ، تأمین آزادی وجدان   اصل دوم 
در این جا، الئیسـیته،  . توسط دولت الئیک است) و هم چنین غیردینی  (

 ی جهانی حقوق بشـر  اعالمیههای مربوطه در  در تایید و در راستای ماده     
  ).15( کند ل میعم) 1948 دسامبر 10(

 :گوییم که در توضیح این اصل می
ــرم شــمردن اصــل کثــرت - ــا محت ــاوری   دولــت الئیــک، ب ب

هـای دینـی را بـه        ، آزادی وجـدان از جملـه آزادی       )16( )پلورالیسم(
ی شهروندان، در انجام مراسم  سان همه  باوران، به  دین. شناسد رسمیت می 

. انـد  بلیغ و تـرویج، آزاد ی اعتقادات و شعایر خود، به صورت ت      و اشاعه 
نبوده بلکـه   » فردی امر«به معنای   » خصوصی امر «تنهادین در جامعه،    

باوران در اشکال مختلـف    دین های فعالیت.  است جمعی هم فردی و  هم
 فرهنگـی، اجتمـاعی،    - و در انـواع مختلـف      – فردی یا تشـکیالتی    –

. آینـد  ی مـدنی بـه حسـاب مـی        جامعـه  بخشی از فعالیـتِ    -…سیاسی
 .شود ها توسط دولت الئیک تضمین می این فعالیت زادیآ

ی خـود    دولت الئیک در امور دینی و نهادهای دینی، که به نوبه      -

دولت، دین دولتـی یـا      . کند کنند، دخالت نمی   مستقل از دولت عمل می    
نهادهای دینی را تابع خود . سازد خانه و غیره نمی رسمی با وزارت  مذهب  

 .آورد  قیمومت خود در نمیها را تحت آن. کند نمی
، نفی هر گونه تبعیض مستقیم یا غیر مسـتقیم بـه لحـاظ            اصل سوم 

 .  دینی است
نظر از تعلقـات دینـی یـا         ی شهروندان، صرف   همه با دولت الئیک 

دولـت بـرای دیـن، مـذهب یـا           .کند سان برخورد می   شان، هم  غیردینی
امتیـاز خـاص و    مسلکی و یا برای باورمندان به دین، مذهب یا مسلکی،           

 .شود ای قائل نمی ویژه
بیشـتر یـا کمتـر از تعریـف و     » چیـزی «بدین ترتیب، الئیسـیته    

 .شد، نیست مضمونی که گفته
 :گوییم ، چنین میاز آنبرای تعریفی موجز و کامل 
 اجتماعی است که مناسبات میان دولت -الئیسیته، فرایندی سیاسی

را بـر اسـاس سـه اصـل         ) یا میان نهاد دولـت و نهادهـای دینـی         (و دین   
جدایی و استقالل دولت و دین، آزادی وجدان و عـدم تبعـیض دینـی،           

 . کند تعیین و تبیین می
 : کنیم انگیز را  استخراج می از اصول فوق، سه مسأله

ــز اول -1 ــأله انگی ــق    :  مس ــی از سرمش ــوای دولت ــیته، ق در الئیس
یــروی برینـی، چــون مـوازین و هنجارهــای دینـی، پ   ) 17( )پـارادیگم (

 .کند نمی
در الئیســیته، آزادی وجــدان، از جملــه   :  مســأله انگیــز دوم -2
شوند و تبعیض یا امتیازی بر مبنای دین یـا           های دینی، تأمین می    آزادی

 .مذهب وجود ندارد
در الئیسیته، نهاد دین، کلیسـا یـا روحانیـت،    :  مسأله انگیز سوم  -3
ومـت آن قـرار     قیمیـا     نفـوذ، کننتـرل و     انـد و تحـت     از دولـت   مستقل
  .گیرند نمی

  یونان ی سیاسی فلسفه  وی سیاسی در اندیشه »ی الئیک مسأله«مبانی 
کنـیم مبـانی     ، سعی مـی   چنین بحثی  ی ابداعی  جنبه به   علماکنون، با   

ی سیاسی، تـراژدی و گفتمـان        را در فلسفه  » انگیزهای الئیسیته  مسأله«
کنـیم   تاکید می. یم، نشان ده   کالسیک سیاسی، در مقطعی از تاریخ یونان     

 که خودِ الئیسیته است و نه    انگیزهای الئیسیته  مسألهکه سخن ما بر سر      
اجتماعی معینی در مناسبات نهاد دولت و ادیان،  -به عنوان فرایند سیاسی 

 . استامکان پذیر قابل تصور و جدیدتنها در عصر 
را بـه طـور مشـخص، ابتـدا، در تقابـل            »  الئیـک  ی مسأله«مبانی  

 آن جـا کـه   . نشـان خـواهیم داد  پولیتِیا بر سر  پروتاگوراس -ونافالط
ی پروتاگوراسـی   در مقابل نظریه» شـاهی  -فیلسوف«ی افالطونی   نظریه

 آن جا که چنین  همو. گیرد قرار می » پولیسمشارکت همگان در امور     «
آمـوزش  در برابـر    ) نزد افالطـون  (» خوب شهر « برای سرمشق خدایی 

قرار ) نزد پروتاگوراس  (انواده، مدرسه و شهر   توسط خ  سیاسی شهروندان 
 .گیرد می

را زیـر در آثـار افالطـون      ای   در این مبحث، دو متن اساسی و پایه       
 :دهیم مورد مطالعه قرار می

 :های زیر و به طور مشخص کتاب جمهوری -1
 477  - 473: کتاب پنجم    
 502 – 500 ؛ 486 – 484: کتاب ششم 
 520 – 514: کتاب هفتم  

ی  ی کامل آثار افالطون، جلد دوم، ترجمه       ی، افالطون، دوره  جمهور
در این ترجمه، با مقایسـه  . 1367محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی،   

 .ام  یونانی، تصحیحاتی به عمل آورده-با متن فرانسه
 :و به طور مشخص بخش زیر پروتاگوراس -2

 309  -  329 
، اولثـار افالطـون، جلـد       ی کامـل آ    ، افالطون، دوره  پروتاگوراس

. 1337 رضا کاویانی، انتشارات خـوارزمی،       -محمد حسن لطفی  ی   ترجمه
 یونانی، تصـحیحاتی بـه عمـل        -در این ترجمه، با مقایسه با متن فرانسه       

 .ام آورده
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، آنتیگـون ، در تراژدی سـوفوکل  را  نزد »کی الئی مسأله«سپس،  
وجدان ) شهر -دولت (پولیس» منطق« آن جا که     .کشف خواهیم کرد  

 و از این ره، راه      کند را نفی و ممنوع می    اعتقادات و رسوم دینی     ،  فردی
 .برد به جایی جز نابودی خود نمی

را مـورد مطالعـه قـرار       زیـر   ای   در این مبحث، متن اساسی و پایه      
 :دهیم می

 انســان«ی   دربــارهســرود همســرایان ، ســوفوکل، آنتیگــون
  .آنتیگونئون و کرتقابل ی  صحنه و »انگیز شگفت
 چـاپ   -، شاهرخ مسکوب، انتشارات خـوارزمی     تبایی   ، افسانه آنتیگون

 یونانی، تصحیحاتی -در این ترجمه، با مقایسه با متن فرانسه. 1378سوم، 
 تقابل  ربوط به می   در ابتدا و پایان سرود همسرایان و همچنین در صحنه         

 .ام ئون و آنتیگون، به عمل آوردهکر
تردید،  ، بی توسیدیدبه روایت   » پریکلس ی خطابه«و سرانجام، در    

 .هستیمرو به رو » سیاست« در تاریخ "الئیک" گفتار سیاسی افتتاحبا 
را مـورد مطالعـه قـرار       زیـر   ای   در این مبحث، متن اساسی و پایه      

 :دهیم می
ــه ــریکلس خطاب ــونزی در   ی پ ــاریخ جنــگ پلوپ ــیدید از ،ت . توس

 .119 تا 112 ی ی لطفی، از صفحه ترجمه
محمد حسن لطفـی، انتشـارات       توسیدید،     ،اریخ جنگ پلوپونزی  ت 

در این ترجمه، بـا مقایسـه بـا مـتن     . ، کتاب دوم1377خوارزمی، سال  
جـا کـه      از جملـه آن   . ام   یونانی، تصحیحاتی نیز به عمل آورده      -فرانسه

 . کند ترجمه می! »شهیدان«را » قربانیان جنگ«آقای لطفی، 
 

هر سـه در یـک   . اند لس، هم دوره  پروتاگوراس، سوفوکل و پریک   
ی استثنایی و خاصی از تاریخ یونان کالسیک، زنـدگی و فعالیـت        برهه
ی   یکی، سفیست و فعـال سیاسـی، دیگـری شـاعر پـر آوازه           .کنند می

 470از  بخشی از ایـن دوره، . است تراژیک و سومی زمامدار دموکرات    
یا بـه   »  آتنی آزمون دموکراسی « قبل از میالد، معروف به عصر        430تا  

مورد  )19( »ی یونانی  لحظه«. است) 18( »مکتب یونان «قول توسیدید،   
انگیزهـای   ست که مبـانی مسـأله      ا ای لحظه. مداقه ما، همین دوره است    

یا توسیدید  (  پروتاگوراس، سوفوکل و پریکلس    نزد توان   را می  الئیسیته
یگانه و ست ویژه،  اای لحظه. پیدا نمود، )که مورخ گفتار پریکلس است

ها، تضـادها،    زمانی است سرشار از دگرگونی    . همتا در یونان و جهان     بی
های ایران  ست که پس از جنگ   ا ای زمانه. داخلی های تناقضات و جنگ  

 دِمـوس به یمن مقاومت    ،  با یونان و پیروزی دشوار ولی نهایی یونانیان       
ها و   ها، سنت  ، بسیاری چیزها در یونان، چون اسطوره      )ن در ساالمی  480(

 بسیاری پدیدارهای نو    دورانی است که  . روند وال می ئحتا خدایان زیر س   
نقش مرکزی   :از آن جمله است   . گیرند در مرکز توجه همگان قرار می     

 در  از خـود  قـانونی   گـذاری و دفـاع        قـانون و قـانون     ؛پولیسانسان و   
 و Agone )آورد( آگون ؛ Rhétorique و سخنوری  logos  سخن ؛ها دادگاه
ی امـور شـهر از        یا مشارکت شـهروندان در اداره      پولیتیا ؛ سیاسی جدل

های تا کنونی منهدم     ست که ایقان   ا ای لحظه … ی مستقیم  طریق مداخله 
صلح و ثبات و آرامش از افق قابـل دسـترس دور            . شوند یا متزلزل می  

زمـانی  و سرانجام، . تازند ی فرد بر هم می ی جمع و اراده   اراده. گردند می
ــه ــاماســت ک ــی   نظ ــرو م ــنتی ف ــتین  آریستوکراســی س ــزد و نخس ری

 شـدگانش،   ی حـذف    با وجود همه   تاریخ بشریت ) مستقیم(دموکراسی  
ابـداع و  ،  اختـراع های غیرسـاکن شـهر و بردگـان،    یعنی زنان، خارجی  

 .شود افتتاح می
هـا و بـه طـور مشـخص بـا            اختالف شدید افالطون بـا سفیسـت      
ـ         یکـی از    قـانون اساسـی    راحپروتاگوراس که مدافع دموکراسـی و ط

 .، بر سر همین موضوع است)20(ستها ا پولیس
  پروتاگوراس–مسأله انگیز اول الئیسیته در رویارویی افالطون 

  نزد افالطون»شهر حوب «سرمشق خدایی
ی پنجم پیش از مـیالد در آتـن بـه شـدت      افالطون با دموکراسی سده    

ی نیسـت کـه همگـان    »رهن« یا Tekhne ،پولیتِیانزد او، . مخالف است 

. ی امور شهر را داشته باشند      قابلیت کسب آن و در نتیجه صالحیت اداره       
اش جهـان    کـه موضـوع    اسـت » علمی«. خدایی است » دانشی «پولیتِیا

جهانی که استعالیی است و به دنیای فانی و محسوسـات    . است معقوالت
د یعنی فالسفه یا تنها تعداد قلیلی از افرا    ،  »دانشی«چنین  به  . ما تعلق ندارد  

جــا کــه  پــس، از آن. دارنــد رســی دســت) Sophia) 21دوســت داران 
، نـد دانشی برین است و اندک کسانی قادر به فرا گـرفتن آن           » سیاست«

 باید توسط نخبگانی هدایت و رهبری شود که با جهان استعالیی             پولیس
 توسـط یعنـی   . نروندبه زوال و نابودی     شهرها رو    -تا دولت رابطه دارند   

ــی ــه از آریستوکراسـ ــدی کـ ــوف« جدیـ ــاهان -فیلسـ ــا » شـ یـ
شـهرِ آرمـانی کـه بـه        »گـذار  بنیان«. شود تشکیل می  »فیلسوف شاهان«

 سرمشق یـا    ، باشد "کثرت و دگرگونی  "اعتقاد افالطون باید عاری از      
ی  ایده(ای طوالنی از عالم معقوالت    را طی مراقبه  » خوب شهر« پارادیگم

که برای زمامـداری    » شاه -فیلسوف« به   کند و  کسب می ) مطلق و مثُل  
 .  دهد شود، انتقال می شهر برگزیده می -دولت

 :خوانیم  افالطون می)22(در جمهوری
های کنـونی را، کـه سـبب     پس نخست باید معایب پولیس    : گفتم«

 سپس باید   .تشریح کنیم بیابیم و    مطلوب ماست،    پولیسها با    اختالف آن 
هـا بـه       آن پولیتیـای با تغییری کوچک،    بکوشیم تا راهی پیدا کنیم که       

 ... خودمان تبدیل شوندپولیتیای
عمـل   توانم تغییری نشان دهم که اگر به کنم هم اکنون می گمان می 

گر چه ایـن  . ای که مطلوب ماست حاصل خواهد شد       آید، آن دگرگونی  
 .گمان امکان پذیر است تغییر چندان کوچک و آسان نیست ولی بی

 آن کدام است؟: گفت
 فیلسوفان پادشاه نشوند، یا کسانی که امروز        ها  پولیاگر در   : گفتم

اند به راستی دل به فلسـفه نسـپارند، و            عنوان شاه و زمامدار به خود بسته      
 هـا  پولیسبد بختی ... اگر فلسفه و قدرت سیاسی با یکدیگر توأم نشوند        

کـه   پولیسـی طور کلی بدبختی نوع بشر، به پایان نخواهد رسـید، و              و به 
  ).473a-474a(473 .ی عمل نخواهد پوشید وصف کردیم جامه

خـواهیم   نخست باید توضیح دهیم که مراد ما از فیلسوفان، که می      « 
پس از آن که .  به دست آنان سپرده شود، چه کسانی هستند    پولیسزمام  

روشن شد فیلسوف کیست، به دفاع از خود خـواهیم پرداخـت و ثابـت     
وهی از مردمان چنان است که بـه فلسـفه و         خواهیم کرد که طبیعت گر    

 بپردازند در حـالی کـه گروهـی دیگـر بـه             پولیسحکومت کردن در    
اقتضای طبیعت خود باید کاری به فلسفه نداشته باشـند و از زمامـداران               

 ).a-474(474 »تبعیت کنند
 پس فیلسوفان راستین کدامند؟: پرسید«

 ).e-475(475» دکسانی که اشتیاق به تماشای حقیقت دارن: گفتم
ی عمر خود را به تماشا و شـنیدن           کسانی را که همه    …من: گفتم«

گذراننـد، از کسـانی ک    یا به اشتغال به فنون و صـنایع گونـاگون مـی      
موضوع اصلی بحث ما هستند و عنوان فیلسوف تنها به آنـان بایـد داده               

 .گذارم کنم و میان آن دو فرق می شود، جدا می
 چگونه؟: پرسید
های زیبا، و هـر      ها و شکل   ی نخستین به صداها و رنگ       دسته :گفتم

ها به وجود آید، دلبستگی دارند و لی روحشـان قـادر          چه از ترکیب آن   
 ولـی آنـان     …نیست به این که خود زیبایی را ببینند و به آن دل ببندند            

چنان که بـه راسـتی    که قادرند به خود زیبایی نزدیک شوند و آن را آن 
 ).a-499(476 »اند میابهست ببینند، ک

تواند هستی تغییرناپذیر ابدی را      فیلسوف چنان کسی است که می      «
اند و در عالم کثرت و  بهره دریابد، در حالی که دیگران از آن توانایی بی    

 ).b-484(484» دگرگونی سرگردان
فیلسوف چون همواره با عالمی منظم و خدایی سـر و کـار             : گفتم«

ا که برای طبیعت بشری امکان پذیر است مـنظم          دارد، خود نیز تا آن ج     
 .یابد ای خدایی می شود و جنبه می

گوییم  ی مردم دریابد که آن چه ما در وصف فیلسوف می          اگر توده 
تردید دست از مخالفت برخواهد داشت، و اگـر          مطابق حقیقت است، بی   

ریزانش سرمشق خدایی را مـورد     نیکبخت است که طرح    ولیسیپبگوییم  
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 d-499( 500    »ی ما را خواهد پذیرفت  قرار دهند، گفتهی خود هاستفاد
– 500-d.( 

افتـاده اسـت،     تا روزی که زمام حکومت به دست فیلسوفان نـی         «
ها به پایان نخواهد رسید و دولتی که مـا در طـی              بدبختی افراد و جامعه   

اش را   هـای سیاسـی و قـوانین       بحث خود طرحش را ریخته و سـازمان       
 ).a-502(502» ایم، تحقق نخواهد یافت تشریح کرده

شـهر  «و سرمشـق    » شاهی -فیلسوف«ی   افالطون، در تایید نظریه   
غـار   تمثیـل آورد که مشهور بـه       ، تمثیلی می  جمهـوری خود در   » بخو

 .است و در بحث ما بسیار اساسی است
 ماجرای غار از چه قرار است؟

شـیده  زندانیانی از آغاز کودکی در غاری زیر زمینـی بـه بنـد ک             
ها را روی به دیواری و پشت به مـدخل غـار نشـانده و بـا                  آن. اند شده

طوری که ناچارنـد پیوسـته رو بـه روی خـود             به. اند زنجیر به هم بسته   
در . جنبند و نه سر به راست و چـپ بـه گرداننـد             نه از جای به   . بنگرند

ای دور، آتشی روشن است که پرتو آن بـه درون            بیرون غار، به فاصله   
 .تابد  میغار

 !چه زندانیان غریبی! چه تمثیل عجیبی: گفت«
آیا آنان از خـود و      . آن زندانیان تصویرهای خود ما هستند     :  گفتم

انـد کـه آتـش بیـرون بـر دیـوار غـار              ای دیـده   از یکدیگر جز سایه   
 ها هیچ چیز دیگری را حقیقی نخواهند پنداشت؟  جز سایه…افکند؟ می

 .نه: گفت
 از پای یکی از آنان بردارند و مجبورش          فرض کن زنجیر   …:گفتم

کنند که یک باره بر پای خیزد و روی به عقب برگرداند و به سـمت                
طبیعی است که از این حرکـات     . مدخل غار برود و در روشنایی بنگرد      

رنج خواهد برد و چون روشنایی چشمهایش را خیره خواهـد سـاخت،             
هـا   ای از آن   نها سـایه  ایی را که تا آن هنگام ت      ینخواهد توانست عین اش   
 …دیده بود، درست ببیند

… 
های او به تدریج به روشنایی خو گیرند تا به دیـدن             پس باید چشم  

ها و تصاویر اشخاص و اشیا را که  نخست سایه . اشیا گوناگون توانا شود   
سـپس، در   . افتند بهتر از چیزهای دیگـر تمیـز خواهـد داد           در آب می  

پس از آن به تماشـای     . یا را خواهد دید   ی دوم، خود آدمیان و اش      مرحله
ی چهـارم،     سـرانجام، در مرحلـه     …آسمان و ستارگان خواهد پرداخت    

 نه انعکاس خورشـید را در آب یـا در   .خواهد توانست خورشید را ببیند   
چیزهای دیگر، بلکه خود خورشید را در عین پاکی و تنهایی در مکـان       

 .دخودش خواهد دید و به ماهیت آن پی خواهد بر
ها را پشت سر گذاشت و به این مرحله رسید،            چون آن تمرین   …

ی  هـا و مـادر همـه    ها و فصـل  ی سال در خواهد یافت که پدید آورنده    
 …ها وجود دارند، خورشید است چیزهایی که در عالم دیدنی

… 
ها، و پرتو آتشی را که به درون   اگر زندان غار را با عالم دیدنی…
خورشید تطبیق کنـی، و بیـرون شـدن از غـار و             تابد با نیروی     غار می 

 گوناگون در روی زمین را سیر و صـعود روح آدمـی بـه           أتماشای اشی 
 …ای ی مرا درسـت دریافتـه      عالم شناسایی بدانی، در این صورت عقیده      

ها، در پایان کار و پـس از         من بر آنم که آنچه آدمی در عالم شناختنی        
ـ   های بیکران در می    تحمل رنج  ی   در همـه   …ی خـوب اسـت     دهیابد، ای

ها، روشنایی و    در عالم دیدنی  : جهان، هر خوبی و زیبایی ناشی از اوست       
ها، خود او اصـل   خدای روشنایی را او آفریده است، و در عالم شناختنی 

. نخستین و حکمران مطلق است، و حقیقت و خرد هر دو آثار او هستند 
و جـه در زنـدگی   بنا بر این کسی که بخواهد چه در زندگی خصوصی     

 .سیاسی از روی خرد کار کند باید بکوشد تا به دیدار او نایل آید
… 

ایم ایـن اسـت کـه        ی نوینی بنیان نهاده    ی ما که جامعه    پس وظیفه 
 آن دانشی را کـه بـاالترین         ات) Anankè(بهترین افراد را مجبور کنیم      

ل شوند  نای» خوب«یعنی به دیدار خود     . ها نامیدیم به دست آورند     دانش
ولی پـس از آن     . پیمایند پیوندد، به  و راهی را که به جهان روشنایی می       

توفیق یافتند، نباید اجازه    » خوب«که این راه را به سر بردند و به دیدار           
 .کنند دهیم که همان کاری را بکنند که امروز می

 چه کاری؟: پرسید
 و از مرادم این است که نباید بگذاریم در همـان جـا بماننـد     : گفتم

بازگشتن به نزد زندانیان و شریک شدن در غم و شادی آنان خـودداری              
کنند، خواه این غم و شادی جدی و بزرگ باشـد و خـواه کوچـک و                 

 )a 520-c-514(  520-514، کتاب هفتم، جمهوری» .حقیر
ی سیاسـی افالطـون،      در فلسـفه  . گیـریم  از فرازهای فوق نتیجه می    

راستین » سیاستِ«و » شهر خوب«، رتمثیل غاو در جمهوری خاصه در 
تواننـد بـه آن      تنها کسـانی مـی    . ترافرازنده دارد پارادیگمی  سرمشق یا   

سـان   یابنـد و بـدین     راه» خـوب «دسترسی پیدا کنند که به عالم بـرین         
اینان، پس از این سـیر طریـق، از جانـب           . خدایان گردند » خویشاوند«
ی متحقـق سـاختن     شوند که بـرا    موظف می » شهر خوب » «گذار بنیان«

در آن سرمشق خدایی، به میان آدمیان در بند رفته، زمامداری شـهر را              
 .بر عهده گیرندراستای آن سرمشق 

قـرار  »  سیاسـت «ی پروتاگوراسی از     در برابر چنین بینشی، نظریه    
 ادامه دارد                                                 .گیرد می

 :ها یادداشت
ی الئیسـیته و     هـای ایرانـی دربـاره      پردازی و نقدی بر نظریه   »  چیست؟ سیتهالئی«)  1(

 .1384 –  نشر اختران -شیدان وثیق. سکوالریسم
مناسبت صدومین سالگرد قانون جدایی دولت       ، به »هزار و نهصد و پنج    «ی   در مقاله )  2(

یسـیته  تری از الئ تر و کامل ، تعریف و توضیح دقیق1905و دین در فرانسه در سال      
رجوع کنید به طرحـی نـو، شـماره         . ایم و اختالف آن با سکوالریسم به دست داده       

 .1384 دی -، آذر106
  Problématique: مسأله انگیز)  3(
و سـرزمین آن، هـم      » شـهر «معنای   این واژه در زبان یونانی هم به       : Polis پولیس   ) 4(

ـ   و هم بـه    Cité ی شهروندان ساکن شهر    معنای جامعه  به ای سـازماندهی سیاسـی     معن
» شهر-دولت« در مورد تعریف سومی، شاید بتوان از ترکیب       .ی شهری است   حامعه

Etat-cité    در این تعریف آخری،    . های دیگر استفاده کرد    زبان  برای تفهیم پولیس به
 پولیتومـا و  ) 7نـویس شـماره     زیررجوع کنیـد بـه      ( Politeia پولیتیاهای   اصطالح

Politeumaشوند  میپولیسم  جایگزین مفهو. 
)5 ( Jean Pierre Vernant, Entre Mythe et politique, Editions du Seuil, 1996, 
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 Anachronisme historique: یا نابهنگامی تاریخی)  6(
معنای قانون اساسی یا بنیاد نظام سیاسی  در یکی از تعاریفش، به: Politeia پولیتیا ) 7(

 که از شهروندان پولیسدیگر، شکل سازماندهی سیاسی عبارت  به.  استپولیس
Politaiبه یکی از انواع قانون پولیتیابندی ارسطویی،  در تقسیم. تس تشکیل شده ا 

. قانون اساسی نظام دموکراتیک راستین: شود الق میتاساسی ا) یا نظام(
 فوق در کنار دو تعریف. الی است ههای موجود انحرافی از آن نظام اید دموکراسی

حق شهروندی، :  معنای دیگری دارد که فردی استپولیتیاکه خصلت جمعی دارند، 
سرانجام، . حقوق سیاسی فردی و یا حق هر شهروند در شرکت در امور سیاسی شهر

معنای چهارمی نیز وجود دارد که ناظر بر کاربرد حقوق شهروندی توسط خود 
حیات سیاسی در شهر مترادف  با پولیتیادر این معنای آخری، . شهروندان است

 .شود می
)8  (Clisthène 507 – 508گذاری است که دست  طلب و قانون اصالح. م. ق

ی شهری را به چندین   جامعه.زند ای شهر آتن می بندی منطقه هایی در تقسیم رفرم یه
از هر بخش از مجالس خلقی، . کند  بر مبنای محل سکونت تقسیم میDémeبخش 
  . برخوردار است.. .های خود نآئی، ها دادگاه

 که در مبحث ی الئیسیته است ای در نظریه های اصلی و پایه یکی از مقوله» جدایی «) 9(
 های در این مورد رجوع کنید به نوشته      . سکوالریسم یا سکوالریزاسیون وجود ندارد    

 .من
)10 (Athée آ«ای یونانی است کـه از حـرف     ، واژه» «A « ی تئـوس   و کلمـهtheos 

 تئوس به معنای خدا     واژهو  » بی«یا  » نه« به معنای    Aوند   پیش. تشکیل شده است  
 . شود  میAthéismeخدایی  و بی» خدا -بی«مجموعاً . است

)11 ( Agnosticisme, Agnostiqueبی«، از حرف 12همان ترتیب زیرنویس   ، به «)آ (
)A  (  وgnose        اً به معنـای    مجموع.  که شناخت و معرفت است، تشکیل شده است

 .و الادریگری است ناشناسا انگار، ناشناسا انگاری، نمیدانمی، الادری
)12( Séparation de l'Etat et des Eglises 
)13( Staat, State, Etat  
)14( Liberté de conscience 
 و مصـوب مجمـع عمـومی       1948 دسـامبر    10 به تاریخ     حقوق بشر  نیجها یهاعالم) 15(

 شخصی حق دارد از آزادی هر«: است  در ماده هجدهم آن آمده.سازمان ملل متحد
این حق مستلزم تغییر دین یا اعتقاد و هم چنین : ند شودم اندیشه، وجدان و دین بهره

هـا و    آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت و اجـرای آیـین              
» . عمـومی اسـت    مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یـا            

ی جهانی حقوق بشر      اعالمیه -ی گلن جانسون    نوشته -ی محمد جعفر پوینده    ترجمه(
 ).نی ، تهران، نشر1378 چاپ سوم، – ی آن و تاریخچه

) 16 (Pluralisme 
)17( Paradigme 
)18 (Ecole grecque 
)19 (Moment grec 
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 

 را  Thurioiتوریـوا   پروتاگوراس از طرف پریکلس مأمور شد قانون اساسی شهر          ) 20(
 .تدوین کند

)21 (Sophia   :مهارت، فضیلت، دانش، علم، خرد . 
هـا   ی زبـان   را دارد کـه در همـه      Politeia پولیتیـا کتاب افالطون عنوان یونـانی      ) 22(

  .اند ترجمه کرده» جمهوری«
 

 ...خط «گذار ار 
 

بزرگ شد و در آنجا » جمهوری دمکراتیک آلمان«این بانو که در 
اسـرائیل و     آشنا گشت، با سفر خـود بـه       » سوسیالیسم واقعأ موجود  «با  

سخنرانی در کنفرانس امنیت مونیخ به ما آموخت که برای امپریالیسـم            
آلمان در این شرائط    «،  »موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست    «آلمان  
ایـران حـق داشـتن صـنایع     «و » در کنار اسرائیل خواهد بـود  !! سخت
 . »را نداردسازی اورانیوم  غنی

دانیم که اسرائیل بـرخالف اراده و خواسـت ملـت فلسـطین               و می 
هـای امپریالیسـت هنـوز نیـز از مـردم فلسـطین               بوجود آمد و دولت   

تصمیم ضددمکراتیک آنان تن در دهـد، یعنـی سـلطه           خواهند که به    می
 میلیون فلسطینی 4آوارگی بیش از    شان را بپذیرد وبه     اسرائیل بر سرزمین  

اشغال بخش دیگری از سرزمین خود توسط دولت یهـود    و به  گردن نهد 
، یعنی از سیاست استعماری این      »در کنار اسرائیل بودن   «. مهر تأئید زند  

تسلیم سه . دندان مسلح کردن دولت پشتیبانی و این رژیم متجاوز را تا به       
زیردریائی پیشرفته از سوی حکومت آلمان به اسرائیل گامی اسـت در            

و مخالفت با تحقق صـنایع      . است تجاوزگرانه اسرائیل  جهت تقویت سی  
طلبی نظامی اسـرائیل      سازی اورانیوم در ایران نیز در خدمت برتری         غنی

 .در منطقه قرار دارد
دور از ادب دیپلماسی      های امپریالیستی و به     گیری  انخاذ چنین موضع  

های ایران و آلمان، بلکه حتی موجـب       سبب نه تنها تنش میان حکومت     
خواهد    در کابینه ائتالفی آلمان شده است، زیرا رهبر دولتی که می           تنش

توانـد در   دیگری جلوگیری کند، نمی» حکومت هیتلرگونه«از پیدایش   
رابطه با ایران از اقدام نظامی اجتناب ورزد، در حالی که حزب سوسیال             

در رابطه بـا پـروژه      » نظامی ساختن اندیشه سیاسی   «دمکراسی آلمان با    
ران مخالف است و رهبر این حزب علنأ علیه چنـین اندیشـه و              اتمی ای 

 . خواستی موضع گرفته است
ماندگی شـرق     داری و عقب    واقعیت این است که با پیدایش سرمایه      

داری جهان را در چنبره  و از آن جمله ایران از قافله تمدن مدرن، سرمایه
آور یـاد » مانیفسـت «گونه که مارکس و انگلس در         خود دارد و همان   

کند که اگر نخواهنـد نـابود شـوند،           ها را ناگزیر می     وی ملت «اند،    شده
اصطالح تمـدن     شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و آنچه را که به         ] باید[

بهمین دلیل نیز بورژوازی بـرای شـیوه       . »نام دارد، نزد خود رواج دهند     
 های جامعـه    تولید و زندگی خود خصلتی جهانشمول قائل شده و ارزش         

هـای    داند کـه ملـت      داری را برتر از هرگونه ارزش دیگری می         سرمایه
کوشند بر آن مبـانی زنـدگی اجتمـاعی و روزمـره خـود را                 دیگر می 

 . سازماندهی کنند
داری همـه چیـز در خـدمت          اما از آنجا که در شیوه تولید سرمایه       
داری قـرار دارنـد، در نتیجـه          سوداگری و سودطلبی شیوه تولید سرمایه     

بهمـین دلیـل نیـز      . ها از خصلتی نسبی برخوردارنـد        تمامی ارزش  حتی
های امپریالیستی خویش     داری برای پیشبرد سیاست     های سرمایه   حکومت

ها را در خـدمت   گیرند، یعنی همه ارزش از منش اخالق دوگانه بهره می 
 .دهند داری قرار می بالواسطه منافع مادی سرمایه

ــرمایه ــ س ــا ک ــافعداری امپریالیســتی آنج ــد،  ه من اش ایجــاب کن
انـد، سـرنگون      های دمکراتیکی را که برگزیده اراده ملی بوده         حکومت

و ...) مصدق در ایران، لوبومبا در کنگو، آلینـده در شـیلی و             (سازد    می
هـای اسـتبدادی را مسـتقر         اش ضروری سازد، حکومـت      آنجا که منافع  

را تـأمین  اش  هائی کـه حاضـرند منـافع    سازد و یا از چنین حکومت   می
ایران دوران پهلوی، عربستان سعودی، مصر، و       (کند    کنند، پشتیبانی می  

سودش باشد، خود را مدافع دمکراسـی و حقـوق            و هر زمان که به    ...). 
رود  مـی » نابـاب «هـای   جنگ حکومت زند و با این حربه به      بشر جا می  

تـوهین بـه پیـامبر     ...). روسیه شوروی، جمهوری اسـالمی، کوبـا، و         (
کند و هر صدای انتقاد بـه         توجیه می » آزادی مطبوعات «مانان را با    مسل

 .  سازد خفه می» ستیزی یهودی«های استعماری اسرائیل را با حربه  سیاست
المللی و مصوبات     حتی نگرش کشورهای امپریالیستی به قوانین بین      

اسرائیل بسیاری از . شورای امنیت سازمان ملل بر چنین معیاری قرار دارد        
سـازی در منـاطق       شهرک(الملل را نقض آشکار کرده است         انین بین قو

اشغالی، کشتار فلسـطینیان بـدون هـر گونـه محاکمـه و محکومیـت،               
ها مصوبه شورای امنیت را مبنی        و ده ...) دیوارکشی در مناطق اشغالی و      

ریش کسانی که     بر خروج نیروهایش از مناطق اشغالی نادیده گرفته و به         
خنـدد و بـا ایـن حـال تمـامی             اند، می   ا تصویب کرده  چنین مصوباتی ر  

در کنـار   «کننـد و      کشورهای امپریالیستی از این دولت هـواداری مـی        
برای سرکوب جنبش مقاومت فلسـطین و دفـاع از          . قرار دارند » اسرائیل

بخـش در لبنـان و        های رهـائی    منافع اسرائیل، محافل امپریالیستی جنبش    
ا بتوانند در برابر افکار عمومی کشورهای       نامند ت   فلسطین را تروریسم می   

 .خویش سیاست سرکوب اسرائیل را بهتر توجیه کنند
سـراغ   هـای خـویش بـه        امپریالیسم گاهی نیز برای پیشبرد سیاست     

رود و اینک در پی آن است که در رابطه با ایـران از                شورای امنیت می  
صادی و در   محاصره اقت » امنیت جهان «این نهاد بهره گیرد و برای حفظ        

 . ای نیز حمله نظامی به ایران را توجیه کند مرحله
مانـده و یـا    چنین وضـعیتی در برابـر کشـورهای عقـب       با توجه به  

 . داشته شده دو راه بیشتر وجود ندارد نگاه عقب
هـای    این کشورها یا باید خـود را تسـلیم اراده و خواسـت دولـت              

چنان رشـد   وانند تنها از آنامپریالیستی سازند تا در عرصه  اقتصاد ملی بت        
در . و تکاملی برخوردار گردند که با منافع این کشورها سـازگار اسـت            

ای از سیاست     زائده  چنین صورتی سیاست ملی کشورهای در حال رشد به        
گردد و وابسـتگی سیاسـی، اقتصـادی و           کشورهای امپریالیستی بدل می   

بیشـتر  . واهد داشتچنان دوام خ نظامی آنها از کشورهای امپریالیستی هم  
کشورهای پیرامونی در بطن چنین نظمی قـرار دارنـد و بیشـتر آنهـا از          

 .استقالل سیاسی و اقتصادی نسبی برخوردارند
حالت دیگر آن است که بتوان سیاست اقتصادی و نظامی مبتنی بـر             

در تاریخ معاصر در این راستا بـا چنـد نمونـه            . منافع ملی را پی گرفت    
حـزب  «ای اسـت کـه در آن       نمونه آن چین توده    یک. شویم  روبرو می 
قدرت را در اختیار دارد، یعنی در این کشور از دمکراسـی            » کمونیست

مندی از رشد اقتصـادی       خبری نیست، اما دیوانساالری سیاسی برای بهره      
داران امپریالیستی گشاده و با دادن        روی سرمایه   مرزهای این کشور را به    

داران بیگانه توانسته است میلیاردها سـرمایه را   سرمایه های الزم به    تضمین
به چین جلب کند و طی ده سال گذشته بطور میانگین از رشد اقتصـادی               

در نتیجه چنین شتابی چین     .  درصد برخوردار شود   10ای در حدود      ساالنه
 پس  2025اینک به چهارمین قدرت اقتصادی جهان بدل گشته و تا سال            

 . درت اقتصادی جهان بدل خواهد گشتاز ایاالت متحده به دومین ق
در ایـن کشـور دمکراسـی       . دهـد   ما نشان مـی       راه دیگر را هند به    

از . ها بازتاب اراده ملـی هسـتند        استقرار یافته است و در نتیجه حکومت      
سو با منـافع کشـورهای        آنجا که در بسیاری از موارد اراده ملی هند هم         

های امپریالیسـتی در      ری شرکت گذا  امپریالیستی نیست، در نتیحه سرمایه    
یابد و بهمین دلیل نیز اقتصـاد هنـد در            هند با احتیاط بیشتری تحقق می     

فـرق چـین و هنـد آن        . مقایسه با چین از رشد کمتری برخوردار است       
است که ساختار سیاسی چین دیر یا زود درهم شکسته خواهد شد و امـا            

کننده اراده ملـی و     ساختار سیاسی هند دوام خواهد داشت، زیرا تضمین         
 . های مردم این کشور است منطبق با فرهنگ و سنت

و در ایران؟ با حکومتی سر و کار داریم که محصول انقالبـی ضـد               
امپریالیستی است و بهمین دلیل نیز تـنش سیاسـی میـان دیوانسـاالری              

چنان از    ساالر ایران هم    و حکومت دین  )  مرداد 28عامل کودتای   (امریکا  
با توجه به نمونه هند، در چنین وضعیتی        . یار برخوردار است  توانمندی بس 

توانـد    گیری سیاستی مستقل و متکی بر منافع ملی تنها هنگـامی مـی              پی
تحقق یابد که حکومت بازتاب اراده مردم باشد، یعنی مردم حکومـت را    

اما در ایرانی که انتخابات آن مشروط است و شورای          . از آن خود بدانند   
کند، رهبری که مشروعیت خود را        مردم تعیین تکلیف می   نگهبان برای   
دانـد، در   گیرد و خود را تنهـا در برابـر خـدا مسـئول مـی          از مردم نمی  

کوبـد،    های مطالباتی کارگران را درهم می       کشوری که حکومت جنبش   
پـذیرش سـندیکاهای      افکند و حاضـر بـه       زندان می   هزاران کارگر را به   

هـای مـدنی     در ایرانـی کـه آزادی   کارگری مستقل از حکومت نیست،    
خواه در زندان بسر      نگار شجاع و آزادی     ها روزنامه   شوند و ده    سرکوب می 

برند، دفاع از منافع ملی توسط رژیمی خودکامه و ارتجاعی قابل تحقق  می
.  نیست و کارکردهای چنین حکومتی ایران را به فاجعه خواهد کشـانید           



Tarhi no 
The Provisonal Council of the Iranian Left Socialists 

Ninthyear N0. 107                                                                                                                             February 2006 
                                      

 

. ای از جنبش سوسیالیستی چپ دمکراتیک ایران میدانند تریبونی آزاد است برای پخش اندیشه کسانی که خود را پاره» طرحی نو     «
 . نیستند»های چپ ایران شورای موقت سوسیالیست«ظر نظرات مطرح شده الزامأ ن. ای مسئول محتوای نوشته خویش است هر نویسنده

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

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

 

 رامین کامران
 !!اقطع ارتباط با آمریک

 حجاب، ۀمسئلیکی . سیاست جمهوری اسالمی سه تابوی عمده دارد
این هر سه .  ارتباط با آمریکایندیگری فتوای قتل رشدی و آخر

حال کسی قادر به شکستن آنها نبوده است و  میراث خمینی است و تا به
تواند چشم  حکومت می. احتماالً تا پایان عمر این رژیم هم نخواهد بود

حجاب زنان ببندد، کجدار و مریز کند و قول بدهد که بر سست شدن 
کسی را برای کشتن رشدی  نخواهد فرستاد و در صورت لزوم با 

 ۀمعامل بهریاکاری تمام در عین فحش دادن به آمریکا با این دولت 
 علناً از  استکدام این موارد قادر نبوده اما در هیچ. ست زنداسلحه د

 .ضع رسمی خویش عدول نمایدامو
 ولی در تعادل ،تغییر موضع در باب این سه غیرممکن نیست

های رژیم که هر کدام مترصدند با استفاده از هر فرصتی به رقبا  جناح
حال در دو  تا به. حد غیرممکن شدن مشکل شده است  به،ضربه زنند

مورد از این سه و به یمن نوعی مصالحه کاهش تنش، به حدی که 
 ممکن شده است ،اسالمی را فراهم بیاورداسباب راحتی موقت جمهوری 

زنان نقداً به همان . اند که هر دو طرف دعوا در آن سهیم بوده
اند، دولت بلر هم قول جمهوری   حجاب راضی شدهۀبارگیری در  آسان

اسالمی را در باب گسیل نکردن آدمکش برای مجازات رشدی پذیرفته 
ولی . هانیده استاین کار رۀ دو خود و حریف را از مشکالت زایی

ای   چون هیچ نوع مصالحه،ست ا ارتباط با آمریکا از این دو جداۀمسئل
 7ادامه در صفحه                                    .در آن انجام نیافته است

 
 حسن بهگر

 خالفت یا جمهوریت صوری؟
 خالفـت و جمهوریـت ظـاهرا بـه نفـع            سرانجام بحث در مـورد    

هـای نـازلی ماننـد      یا دستکم به سطح  بحث پایان گرفت » جمهوریت«
هیـات موتلفـه پنهـان      . بحث  کروبی و شاگردان مصباح  سقوط کرد        

کند، احمدی نژاد هـم کـه ملیجـک          د که از خالفت طرفداری می     ننمو
. هرگونه پرسش در این مـورد طفـره رفـت          رهبری و مصباح است از    

احساس خطر  از رفسنجانی گرفته تا خاتمی که      ،»جمهوریت«طرفداران  
، هـیچ یـک     درشت  تا اصالح طلبان ریز و     ،برای انقالب اسالمی کردند   

مساله جمهوریت و مساله رای ملت را بشکافند و از سطح بـه             نخواستند  
 در این صورت  وجـود خـود آنهـا       دانند در  ی چون نیک م   ،مغز برسند 

 .رفت ئوال میی سیاسی ایران زیر س صحنه
ری که از جانب مصباح و موتلفه کوک س  غرویان عمامه بهبه هر روی،

 حرفش را به نحوی پس گرفت ،این جنجال را به راه انداخته بود شده  و
 و هیات موتلفه که پس از انتخاب احمدی نژاد کوشش دارد زیاد در

  در حکومتی که نظامیان و.تاریکی خزید ، نیز بهصحنه جلوه  نکند
 ،کنند انداری ارتقاء پیدا میاست  امورند و زندانبانان بهپاسداران مصدر

 بینند و  یک زندان بزرگ میی منزله  بهمشخص است که آنها ایران را
 ،بحث در مورد جمهوریت و خالفت بیهوده است، عنوان هرچه باشد
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  کارل کائوتسکی

 و برنامه آنانقالب پرولتری 
   سه  بخش  منوچهر صالحیبرگردان به فارسی از 

 انقالب اقتصادی
 ی کار توزیع فرآورده -2

همین که پرولتاریا که در حزبی سوسیالیستی سازماندهی شده است، 
قدرت سیاسی را فتح کند، فورأ خواهد کوشید آن را در انطباق با منافع 

دتر از این لحظه از نفود پرولتاریا حتی خیلی زو. خویش بکار گیرد
آورد، در این سویه بهره  سیاسی خود که آن را بتدریج بدست می

های گذشته با توجه به توازن نیروی  گیرد و در این زمینه طی دهه می
، توانسته  هائی که بکار برده دید تاکتیک طبقات و هوشیاری و صالح

پرولتاریا تنها با اما با این حال . های شایانی دست یابد است به موفقیت
ای نوین که در آن  بکارگرفتن تمامی نیروی خویش و ایجاد جامعه

های  خواست تواند  تمامی حاکمیت سیاسی را در اختیار خود دارد، می
 .خود را متحقق سازد

در چنین حالتی پرولتاریا با چگونه وظائف اقتصادی روبرو خواهد 
 شد؟ 
کند  نگرند، چنین نمود می ی میدار جامعه سرمایه نظر کسانی که به به

که توفیر شگرفی در تناسب درآمد میان بینوایان و توانگران وجود دارد، 
های  گاه در دهه چنان در حال رشد است و شبیه آن هیچ امری که هم

داری  شود که در سرمایه چنین دیده می. گذشته وجود نداشته است
با این حال هر . ه استای بدل شد نوعی نمود توده ترین فقر به تلخناک

 . گردد های کالن افزوده می حجم ثروت شود به ای که سپری می دهه
ترین وظیفه یک رژیم  مهم پس از میان برداشتن نابرابری به

یگانه مشخصه چنین  و با این حال این امر به. گردد سوسیالیستی بدل می
 . رژیمی بدل نخواهد شد

تر  اریخ نگاشته شده نیز کهنتفاوت میان فقیران و ثروتمندان از ت
تر از  ی ظالمانه بسیار پیش ما این پدیده را هر چند نه باین گونه. است

 .کنیم داری مشاهده می پیدایش سرمایه
توان  ها را می بهمین دلیل نیز تالش برای از میان برداشتن نابرابری

طبیعتأ در وهله نخست در میان فقیران و . های دور جست در گذشته
چنین در میان آن بخش از اعضای طبقه داراها که نسبت  ایان، اما همبینو

چنین  کنند یک به وضعیت اضطراری ندارها احساس دلسوزی می
گیرد و بخشی از ماهیت  دلسوزی از سرشت اجتماعی انسان سرچشمه می

و هرگاه بخواهیم هر کوششی را برای از میان . اخالق انسانی است
سیالیسم بنامیم، در چنین صورتی اخالق منشاء ها سو برداشتن نابرابری

و در چنین حالتی سوسیالیسم به قدمت تمدن . شود پیدایش سوسیالیسم می
Zivilisationانسانی است  . 

های اقتصادی برسیم، در چنین  پس هرگاه از کلیات اخالقی به تعیین
صورتی خواهیم دید که در مناسبات تولیدی متفاوت هر تالشی برای از 

.                                     .ها دارای اشکال مختلف خواهد بود یان برداشتن نابرابریم
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