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 یردبسر
 !دنکن ، سنگ پرتاپ نمیانکاخ بلورین نشین

ـ      نژاد به   ی محمود احمدی    خواندن نامه  یار آموزنـده  جـورج بـوش بس
کوشیم آنچـه را کـه آمـوختنی      میبهمین دلیل نیز در این نوشته  . است

 :است، در اینجا مورد بررسی قرار دهیم
ی است و از  دیننژاد دارای بینش  شود که احمدی    بارز می   در این نامه     -1

کوشد نشان    دهد و می    این زاویه جورج بوش را مورد انتقاد قرار می        
دهد که میان کارکردهای دیوانساالری او و اصول ادیان توحیـدی           

. های مسیحیت تفاوت از زمین تـا آسـمان اسـت            ویژه نگرش   و به 
نژاد با بدل سـاختن هنجارهـای دینـی بـه             عبارت دیگر، احمدی    به

ها   میان سیاست روز ایاالت متحده و این ارزش       های اخالقی،     ارزش
. دیاننما  کند و آن را به جورج بوش برمی         تضاد بارزی را کشف می    

های دینی را معیار کارکردهـای خـود قـرار            وقتی اخالق و ارزش   
توان کارکردهای جـورج بـوش و         صورت مشکل می    دهیم، در آن  

رند، گروهی و یا ای که بدان تعلق دا    نژاد را در رابطه با طبقه       احمدی
را رهبـری   حزبی که بدان وابسته هستند، منافع ملی کشوری که آن     

 ابرقدرتی چـون     ایران و منافع جهانی    ای  کنند و نیز منافع منطقه      می
خوب و بد تقسیم      تفکر دینی جهان را به    . امریکا را مالک قرار داد    

و » شیطان بـزرگ  «شود    چه که بد است، می      کند و در نتیجه آن      می
نعطافی در برابر چنین کشـوری کـه        که هر گونه ا   » محور شر  «یا
نگرش دینی که بیشـتر از        یگاه قدرت سیاسی پلیدی است، بنا به      جا

های دینی  معنای نفی ارزش شناسد، به نمی» بد«و » خوب«دو ارزش 
 14ادامه در صفحه  .                   گردد و اخالق سنتی تلقی می

____________________________________________ 
  برعلیه جنگ2006اوسترمارش پیمائی  راه

 متن سخنرانی بهروز اسدی
 ناهید جعفرپور: فارسی هبرگردان ب

آلمـان در  » جنـبش صـلح  « مسیحی، Osternزمان با عید پاک      هر سال هم  
هـای امپریالیسـتی    افروزانه حکومت های جنگ دفاع از صلح و مبارزه با سیاست   

، فعـال   بهـروز اسـدی   .  کنـد   هائی می   پیمائی  لف این کشور راه   در شهرهای مخت  
 روز دوشـنبه  Ostermarschسیاسی در تبعید و فعال جنبش صلح در اوسترمارش       

 2800 آپریل در شهرفرانکفورت شرکت داشت و به زبان آلمانی در جمـع              17
نفر از طرفداران جنبش صلح آلمان و اتحادیه کارگری و دیگر نیروهای صـلح   

بخاطر اهمیت این   . سخنرانی کرد » بحران اتمی ایران  «آلمانی در رابطه با     طلب  
  .دیاب زبان آلمانی ایراد شد، انتشار می موضوع متن این سخنرانی که به

  »طرحی نو«                                                                        
 

 دوستان صلح طلب، ضدجنگ و مخالف اتم،
 وندان عزیز،شهر

بعد از سرنگونی رژیم سلطنتی به رهبری محمدرضا پهلوی، مـردم           
شـان بـا     ه وضعیت سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی        ایران امید داشتند ک   

برقراری دمکراسی، آزادی عقیده و بیان و اجرای حقوق بشر بهبود یابد            
  9 ادامه در صفحه                          . و دچار تحولی اساسی گردد

 
 :دیگر مقاالت این شماره

 کارل کائوتسکی :ی آن انقالب پرولتری و برنامه
 دانیل آکورسی :جنگ جدید خدایان

 محمود راسخ
 ی وضعیت اپوزیسیون مالحظاتی درباره

مناسـبت سـال نـو توسـط           بـه  هایی که   در برخی از مقاالت و پیام     
ی    هفتـه  ی انترنتی و نشریات در یکی دو        پردازان سیاسی در شبکه    نظریه

نهادهـایی     و پـیش   هایی از وضع اپوزیسیون      تحلیل ،گذشته  انتشار یافت   
در اغلـب ایـن     .  ارایه شـد   ،بستی که در آن قرار دارد      برای خروج از بن   

وزیسـیون در   خوانیم که علت وضعی را که اپ        هایی را می    ها تحلیل   نوشته
 بـا رژیـم     ی مؤثر   برد و انفعال و ناکارآیی آن را در مبارزه          سر می  آن به 

بینند و چـون علـت را در     اسالمی در پراکندگیِ نیروهای اپوزیسیون می     
 طبیعی است که راه خـروج از آن را نیـز در اتحـاد      ،بینند  پراکندگی می 
هـا وجـود نیروهـای اپوزیسـیون          ی این تحلیـل     در همه . نیروها بجویند 

از ی اپوزیسیون ماننـد بسـیاری    در مورد مقوله. شود مفروض انگاشته می  
میان نارضایتی، مخـالف بـودن،      . مقوالت دیگر ابهام زیادی وجود دارد     

مخالف متشکل  مخالف فعال، مخالف منفعل، مخالف فردی و پراکنده و          
 .هایی نه چندان کوچک وجود دارد  البته تفاوت،یافته سازمان

ها و نفوذ بیگانـه        حکومت ،ها  ی اتحاد در مبارزه با نظام       البته اندیشه 
سنتی دیرینه دارد و واقعیت تاریخی نیز این موضـوع را تأییـد          در ایران   

ی   ی اتحـاد نیروهـا      سیاسـی در سـایه    » موفق«ی    کند که هر مبارزه     می
طبیعی است در کشـوری کـه در آن هنـوز           . سیاسی و مردم بوده است    

اجتماعی در نیامده    -صورت نهادی سیاسی    سیاسی به  پایداروجود احزاب   
تر باشد تا نقـش   مبارزات سیاسی تعیین کنندهها در    نقش شخصیت است،  
هـای     زمـان  از این رو هر گاه پس از سـپری شـدن          . های سیاسی   لتشک

ای   مبارزهاجتماعی برای جلب مردم به       -، شرایط تاریخی  سکوت و انفعال  
ی سیاسی حضور داشته است   شخصیتی نیز در عرصهآمده، متحد فراهم می

 5ادامه در صفحه                    .زددور شعاری متشکل سا ردم را بهتا م
______________________________________ 

  شیدان وثیق-امیر غالمی

 سکوالریزاسیون الئیسیته و ی ای پیرامون مسأله مکاتبه
 ایران در مناسبت با جامعه ی

 ها ، تمایزها و جایگاه آنها ژگی وی-الئیسیته و سکوالریزاسیون در باره ی چندی پیش
ای بین آقایان امیر غالمی و شیدان وثیق   مکاتبه-ساالری در ایران در مبارزه با دین
 که بی -با توجه به اهمیت این موضوع در شرایط کنونی کشور ما . صورت گرفت

سیاسی و اجتماعی  ترین بغرنج ، اگر نه مهمی ما جامعه ترین معضالت شک یکی از مهم
ها در  ی خود را از طریق رسانه  ندانستند که مکاتبهدهنگاران بی فای  نامه-باشد میآن 

س پاسخ پی آقای امیر غالمی و س در زیر، ابتدا نامه. اختیار افکار عمومی قرار دهند
  شیدان وثیق-امیر غالمی                                .خوانید شیدان وثیق  را می

 ی آقای امیر غالمی یه شیدان وثیق نامه
 یق،جناب آقای وث

درستی آن را  بهمن از مقاالت ارزشمند شما درمورد الئیسیته، که 
در . ام ها برده اید، بهره  خوانده"ی سیاسی ایران ی اندیشه ی مفقوده حلقه"

ان، که جای خالی ت رسانی ارزنده و محققانه خاطر این آگاهی این مورد به
 . بسیار سپاسگزار هستیمشد، آن بسی احساس می
 این  که شما در طیبودهشت من از این مطالب آن بخشی از بردا

ی متفاوت "ها منطق فرآیند"اید با تشریح تفاوت  قاالت کوشیدهم
 و عاجل عنوان هدف عینی، صریح ئیسیته و سکوالریسم، اولی را بهال

رسد  نظر می اما به. رد کامالً با شما موافقمدر این مو. سیاسی معرفی نمایید
افی قدر ک میت فرآیند سکوالریزاسیون را  بههشما در طرح این هدف، ا

رآیند پیچیده و عنوان ف اید، و برعکس، سکوالریسم را به لحاظ ننموده
 10 ادامه در صفحه                              :اید که مبهمی معرفی کرده
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  ...انقالب پرولتری
زیرا هیچ چیز بدتر از باور اشتباهی نیست که پنداشته شود همـین             

قدرت دست یافت، بایـد فـورأ بـر حسـب            که پرولتاریای پیروزمند به   
بـاین ترتیـب   . داری گـردد  امکاناتی که دارد، سـبب سـکون سـرمایه        

داران، بلکه موجب ضرر خـود نیـز          پرولتاریا نه فقط سبب زیان سرمایه     
 تمـامی جامعـه و از آن جملـه          ،گردد، زیرا بـدون اسـتمرار تولیـد         می

تا زمانی کـه تولیـد سوسیالیسـتی        . شود  شانیده می پرتگاه ک   پرولتاریا به 
داری، حتی برای پرولتاریا، ضـرورتی        ممکن نیست، ادامه تولید سرمایه    

ای   گونـه   های سرمایه و کـار بـه        با آن که خواست   . ناپذیر است   اجتناب
خشن در برابر یکدیگر قرار دارند، اما با این حـال ایـن هـر دو دارای                 

تواننـد از     بنی بر این که هر دو زمانی می       خواست مشترکی نیز هستند م    
رشد برخوردار شوند که سرمایه بتواند از گسترش شتابان بازار فروش و     

در دوران شکوفائی اقتصادی هم به دستمزدها و هـم  . مند باشد   رشد بهره 
 . یابند و این هر دو در دوران بحرانی کاهش می. شود سود افزوده می به

داری  وزمند باید نه فقط ادامه تولید سـرمایه   بنابراین پرولتاریای پیر  
پـذیر    هائی که تولید سوسیالیستی فراهم نیست، امکـان         را در همه حوزه   

هائی که سبب بحران اقتصادی       سازد، بلکه باید از اجتماعی کردن حوزه      
هـای   او باید تالش کند که تولید در کارخانـه    . شوند، خودداری کند    می

 . وبی ادامه یابدخ چنان به داران هم سرمایه
گیرد کـه   ادامه تولید نه فقط توسط کارگرانی مورد تهدید قرار می     

 پـس از پیـروزی بایـد فـورأ از ادامـه کـار نـزد                  کـه  بر این باورند  
ـ  سرمایهتوسط چنین  داران خودداری کرد، بلکه هم  سرمایه ی تهدیـد  داران

  .یابند را چون خار در چشم خود می حاکمیت پرولتاریا شود که می
هرچند ما از دمکراسی این انتظار را داریم که به پرولتاریـا اجـازه       
دهد که پس از توانمندی کافی بتواند بدون بکار برد خشونت به قدرت             
دست یابد و از بورژوازی مقاومت قهرآمیز را سلب کنـد، لـیکن ایـن           

داران بدون اراده تسلیم خواهند شد و از هر           بدان معنی نیست که سرمایه    
 اشکال مقاومت مبتنـی     آنها. اشکال مقاومت استفاده نخواهند کرد    گونه  

گیرنـد را بـا       بر دمکراسی که امروزه نیز بطور گسترده از آن بهره می          
را  ، فریـب و تفرقـه       چون رشـوه    هم تمامی ابزاری که در اختیار دارند،     

اثبـات خواهـد       بلوغ پرولتاریا زمانی بـه     .مورد استفاده قرار خواهند داد    
 . داثر ساز مت علیه قدرت خود را بیهای مقاو ه بتواند چنین شیوهرسید ک

چـون   اما سرمایه ابزار قدرت دیگری را نیز در اختیار دارد که هم           
. ابزار قدرت پرولتاریا، یعنـی اعتصـاب، از قاطعیـت برخـوردار اسـت           

تواند با تعطیل کارخانه خود جامعه        دار نیز می    چون کارگران، سرمایه    هم
 از  کارگرانچون    دار هم   در این مورد نیز سرمایه    . ار قرار دهد  را زیر فش  

تعطیل طوالنی کارخانه   البته  و  . رساند  نظر اقتصادی بخود آسیب می     نقطه
 . اش خواهد گشت ورشکستگیسبب 

داران در   سـرمایه ی حال این امکـان وجـود دارد کـه تـوده          با این 
ویژه هنگامی که     ، به داین آخرین ابزار نیز روی آور        به وضعیتی نومیدانه 

 تـاوان های آنها را بدون پرداخت   رژیم پرولتری تصمیم بگیرد کارخانه    
 . مالکیت اجتماعی درآورد مصادره کند و به

هـای خـود را پابرجـا     داران کارخانه چه دلیلی باید دیگر سرمایه     به
خواهند دچار  چنین سرنوشتی    بهدانند که فردا      دارند، هنگامی که می     نگاه
چنین اقـدامی     توانست سبب ممانعت از یک      رگونه شرمی که می   ؟ ه شد

شود، یعنی رژیم منفور سوسیالیستی را با بحرانـی ناگهـانی همـراه بـا               
د، از اش گرد سبب سرنگونیبیکاری و گرسنگی همگانی مواجه سازد و 

 .شود میان برداشته می
سوسیالیستی که دارای گرایش بلشویستی است، در چنین وضعیتی         

خشونت استفاده خواهد کرد کـه از آن   از  زار همیشگی خود، یعنی     از اب 
ها را از پیش پای خـود   خواهد دشواری  که میگیرد  بهره میدر مواردی 

 . دبردار
اش را  داری را کـه کارخانـه   توان بسادگی هر سـرمایه     در ابتدأ می  

سرنوشت همگانی    این امر تا زمانی که به     . بندد، با مصادره تنبیه کرد      می
ثیر داری را تهدید خواهد کرد، تأ       مایهدل نگردد که دیر یا زود هر سر       ب

و این حربه زمانی کارائی خواهد داشـت   . ژرفی بر جای نخواهد گذاشت    
  ابـزار مبـارزه    مثابه   به دار بخواهند از بستن کارخانه      که فقط چند سرمایه   

ه کرد  های آنها را مصادر     توان کارخانه   در چنین حالتی می    .استفاده کنند  
هائی   شرکت  های دیگر فروخت و یا آن که به         شرکت  بتوان آنها را به   تا  

البته بسـیار عجیـب     . سازند  میموظف  که خود را به ادامه کار        اجاره داد 
های خونسردی را یافت که حاضر باشـند   خواهد بود که بتوان چنین آدم 

 ند سـال  پس از چ  هائی پول خود را خرج کنند که باید           در چنین شرکت  
 .  پس دهندآنها را بدون دریافت تاوان

هنگامی که فقط بخـش بزرگـی و یـا تمـامی طبقـه               در هر حال  
ای هرگونـه   دار به اعتصاب متوسل شـود،  ابـزار مصـادره تنبیـه        سرمایه

هـا    حکومت سوسیالیستی فورأ با ده    . کاربرد خود را از دست خواهد داد      
ره آنهـا فاقـد      ادا هزار کارخانه ورشکسته روبرو خواهد گشت که برای       

را آنچه که برای اجتماعی شدن بلـوغ یافتـه          هرگونه دستگاهی است، زی   
فروپاشی کامـل   .  قبأل اجتماعی گشته بود    ،های ما   شرط   پیش است، بنا بر  

 .ی چنین وضعیتی خواهد بود نتیجه رژیم پرولتری اقتصادی
پنـدارد کـه      اما رفیقی که دارای گـرایش بلشویسـتی اسـت، مـی           

. های حاکم اسـت    وپاشی اقتصادی نتیجه ضعف سوسیالیست    چنین فر   یک
مصـادره    هرگـاه تهدیـد بـه     چنین حکومتی باید از این هم فراتر رفته و          

اش   داری را که حاضر به ادامه کار کارخانه         کارساز نبود، باید هر سرمایه    
 . مرگ محکوم سازد نیست، به

و هـر   . ترین اشکال کار است     متاسفانه کار اجباری یکی از ناکامل     
تر باشد، ناکامی ایـن شـکل کـار     چقدر ابزار و سازماندهی تولید پیجیده    

 .بیشتر خواهد بود
تـر کـار و       ای را با اشکال بسیار سـاده        یتی چنین تجربه  ودولت سو 

ویژه با کار روشنفکری نموده است؛ با آن که لنین مدعی شده بود که           به
 بهتر  مسلح گران کار مهندسین، کارشناسان کشاورزی و غیره در خدمت      

داران بودند، کـار خواهنـد کـرد، بایـد       دورانی که در خدمت سرمایه    از
کار   یافت که نوک سرنیزه تفنگ بهترین ابزار تحریک به          زودی درمی   به

 . نیست
. داران را پیاده کـرد    و اینک باید حتی با ترور کارکردهای سرمایه       

 نتیجـه تبـدیل     شاید بتوان با این ابزار تا حدی از بحـران شـدیدی کـه             
هـم    آنداری است، اجتناب کرد، امـا         ناگهانی تمامی روند تولید سرمایه    

قیمت جانشین ساختن این بحران با بحـران خزنـده و خطرنـاک               فقط به 
شاید گاردهای سرخ بتوانند هر . دیگری و فروپاشی مقاومت ناپذیر تولید

ند، اما آیا آنهـا     هایشان وادار ساز    کارخانه  داران را به رفتن به      روز سرمایه 
ها با پشتکار و هدفمنـد کـار          توانند مراقب آن باشند که در کارخانه        می
توانند بر مراوده کتبی تجاری نظارت داشته باشند و           آیا آنها می   شود؟ می

 و از   میشه مورد نیاز است را تأمین     زغال سنگ و دیگر مواد خامی که ه       
 وقع پرداخت کنند؟م ان را به ها نگاهداری و  بدهی طلبکار ماشین

این امر شدنی است، هرگاه فقط واقعأ خواندن و نوشـتن و حسـاب       
داری کافی باشد و این امر فقـط بـه            کردن برای تأمین کارکرد سرمایه    

اما امروز لنین نیز  این امـر را بخـوبی           . ثبت و بازرسی کار محدود شود     
آن از  بتـوان   های دیگری اسـت تـا         داند و در جستجوی یافتن روش       می

 . داران بهره گرفت  ساختن سرمایه فعال برایبجای اجبار
نـد و   اش را حفظ ک     دار فقط آن نیست که کارخانه       یفه سرمایه و وظ 

اش آن است که انباشت سرمایه را فـراهم آورد            یفه مهم تاریخی  بلکه وظ 
آیا این امر نیز . که همراه است با بهتر ساختن و گسترش مداوم کارخانه

 متحقق گردد؟ باید با اجبار 
ترین و برای همیشـه    زرگجمعی و نه جبر، ب      نفع شخصی و یا دسته    

 .  نیروی محرکه اقتصادی استیگانه
هـای    بـا تـالش   پیروزمندانـه هرگاه یک رژیم پرولتری بخواهـد      

در آن  مقابله کنـد، آنها نیاز دارد،  ی که هنوز بهداران   سرمایه ی  خرابکارانه
در نظر گیرد که سبب ادامه کار و بهتـر          صورت باید برای آنها نفعی را       

 . هایشان گردد شدن مداوم کارخانه
ای را که     البته این امر غیرممکن خواهد گشت، هرگاه هر کارخانه        

و بـه ایـن هـدف هنگـامی         .  کنـیم  مصادرهشود، بخواهیم     اجتماعی می 
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. داخت را پر ارزانیتاوانتوان رسید، هرگاه بتوان در عوض مصادره       می
 تاوانی باید پاداشی باشد برای کسانی که         معنی است که چنین    این بدان 
های خود را در سـطح روز نگاهداشـته و از موفقیـت تجـاری                 کارخانه

هـائی کـه قـدیمی        در عوض بـرای کارخانـه     . اند  خوبی برخوردار بوده  
ای نشده است و بر این قاعده با زحمت خـود را              آنها توجه   اند و به    مانده
جـان    بیش از اندازه بـه    کارگران خود را     و در نتیجه     اند  ده حفظ نمو  فقط

 .، تاوانی نباید پرداختاند کندن واداشته و استثمار کرده
تنها با چنین روشی این امکـان وجـود دارد کـه بتـوانیم از پـس        

زمان با آن بتوانیم آنجا که ممکـن اسـت،            وظائف بزرگ برآئیم و هم    
نوز شرائط بـرای اجتمـاعی      روند تولید را اجتماعی سازیم و آنجا که ه        

شدن فراهم نگشته است، ادامه و تکامل نیرومنـد تولیـد را بـر شـالوده           
 . داری تضمین کنیم سرمایه

های اقتصادی اجتناب ورزیم، هر اندازه بتوانیم بـا     هر اندازه از لرزه   
تر از سلب مالکیت      اهداف خود دست یابیم، هر چه کم        تفهیم دوجانبه به  

و . همان اندازه بهتر خواهد بـود       گیریم، به   بهره تاوان پرداخت    و اجباری
گردد و بلکه بـه هـوش و تـوازن            این امر فقط از خواست ما ناشی نمی       

 هر اندازه   .شود  نیروئی که میان احزاب دو طرف وجود دارد، مربوط می         
دار از    همان اندازه نیز آقایان سـرمایه       قدرت پرولتاریا توانمندتر باشد، به    

و این قدرت باز    .  بیشتری برای گفتگو نشان خواهند بود     خود آمادگی   
توانمندتر خواهد بود، هرگاه که رژیم سوسیالیستی هوشمندی بیشـتری          

تبلیـغ   .آمیز تولید سوسیالیستی از خود نشان دهد      در سازماندهی موفقیت  
 .آموزش عملی بهترین وسیله خواهد بود

ـ  در آغاز روند با بزرگ  اجتماعی کردن  هـا روبـرو    تترین مقاوم
شرط آن که از همـان آغـاز          خواهد شد، لیکن با پیشرفت این روند، به       

درباره آن اندیشه شود و عقالئی عمل گردد،  از دامنه آن کاسته خواهد      
هـای    لیکن نتایج نمونه روسـی آن کمکـی بـه رشـد اندیشـه             . گشت

 . سوسیالیستی نکرده است
ان بطـور کامـل     دار  پرسند هرگاه قرار باشد که سـرمایه        برخی می 

خلـع  تاوان دریافت دارند، پس چرا باید این اندازه بخود زحمت دهیم؟            
تواند عملی گردد     بهترین صورت هنگامی می     داران به   مالکیت از سرمایه  

 معادل قرضه دولتی داده شود که بهره آن   آنها اوراق     جای تاوان به    که به 
 تـاوان را    تـوان ایـن     حتـی مـی   . های اجتماعی شده باشد     سود کارخانه 

باین ترتیب   .دهد، پرداخت   ای که دولت می     صورت نقد از سود قرضه      به
های اجتماعی شده بهره دریافـت        تواند از شرکت    دولت همان اندازه می   
نظـر    چنین به . آوردند  ها در گذشته سود بدست می       دارد که این شرکت   

 رسد که از درجه استثمار کارگران توسط سرمایه چیزی کاسته نشده            می
اینک ایـن فقـط دولـت اسـت کـه معاملـه اسـتثمار را بـرای                  . است

و . دادند، بر عهده گرفتـه اسـت       داران که خود مستقیمأ انجام می       سرمایه
اما در تقابل با آن باید به نکات زیـر اشـاره        .  است ی درست  برداشت این
 :کرد

هـائی را   توان سطح دستمزد کارگران کارخانـه  نخست آن که نمی 
ها تـا آن زمـان        اند، بر حسب سودی که این کارخانه        هکه اجتماعی شد  

این بدان معنی است که به کسانی که اتفاقی         . کردند، باال برد    کسب می 
ای از  اند، پاداشی پرداخت که برای آن هیچ مایه ها شده این شرکت  وارد  

آیا باید چنین کارگرانی را در مقابل کـارگرانی کـه           . اند  خود نگذاشته 
شـان    کنند که شرائط برای اجتماعی شدن       هائی کار می    نههنوز در کارخا  

  کارگری بدل ساخت؟اشرافیتفراهم نیست، به 
هـای    چنـین کارخانـه     توان جلوی هجوم کارگران به      و چگونه می  

هـای ممتـاز از       ممتازی را گرفت؟ آیا باید فرزندان کارگران کارخانه       
ـ    ای در چنین کارخانه     حق استخدام قانونی ویژه    وردار شـوند و    هائی برخ

  میراثی بدل گردند؟اشرافیتباین ترتیب به نوعی 
های نمونـه باشـند و        های اجتماعی شده باید کارخانه      البته کارخانه 

با ایـن   مناسبات کار در این نهادها باید بهتر از صنایع خصوصی باشد و           
ها نسبت به کارگران دیگـر صـنایع برتـر            حال کارگران این کارخانه   

 . باشند

های اجتماعی شده     توان ایراد گرفت که کارگران کارخانه       میالبته  
. های خویش نیسـتند     اصوأل خواهان دریافت تمامی سود حاصله کارخانه      

 آن ، خصوصـی داران سرمایه  شود که بجای دادن آن سود به        حکم داده می  
راه در خدمت همگـان     تذکر است      الزم به  .را به صندوق همگانی ریخت    

آورد،  دار به تملک خود در مـی        طبقه سرمایه که   شیاضافه ارز قرار دادن   
ایـن راه  . دریافت مالیات از درآمدهای کالن، از ثروت و از ارث اسـت      

گردد، بهتـرین      می نه تنها چند فرد اتفاقی     و   تمامی طبقه که شامل حال    
با این حال   . توان پیمود   راهی است که با آغاز اجتماعی کردن صنایع می        

پیشـرفت   کـه عبارتنـد از   شود  ی می  مهم ییراتاجتماعی کردن سبب تغ   
ای که در نهادهای تولیدی مصرف شـده          بارآوری، یعنی از حجم سرمایه    

] خـواری   رانت[خواری    گردد و در عوض به درآمد بهره        است، کاسته می  
و این امر در رابطه با دریافت مالیات کار را آسان           . گردد  آنها افزوده می  

صد مالیات را حتی باال برد، بـدون آن کـه           توان مقدار در    سازد و می    می
 .ی روبرو شودخطر ند تولید بارو

مثابـه تـاوان بـه        ای را کـه بایـد بـه         هرگاه بخواهیم مقـدار بهـره     
پردازیم، در اختیار جامعه قرار دهیم، در         داران خلع مالکیت شده به      سرمایه

 دار مالیـات    توان همان مبلغ را از مجموعه طبقـه سـرمایه           صورت می   آن
داران که تصادفی بر سر       چپاول برخی از سرمایه     این امر نسبت به   . گرفت

تر و نیز بـرای حساسـیت         نظر اقتصادی عقالئی    راه ما قرار دارند، از نقطه     
تر است، زیرا در غیـر ایـن صـورت تمـامی زنـدگی            اخالقی ما عادالنه  

 خطرنـاک ای ژرف با رکود مواجه سـاخته و آن را             گونه  اقتصادی را به  
 .هیم ساختخوا

هـای    ایم که اجتمـاعی کـردن مزیـت         ز نگفته با این کار البته هنو    
هـا لـیکن در       ایـن مزیـت   . زیادی را نصیب کارگران نخواهد سـاخت      

 دیدیم که . هائی خارج از حوزه افزایش فوری دستمزدها قرار دارند          حوزه
 علیه سرمایه منحصرأ مبارزه با بینوائی بـود، در         مبارزه پرولتاریا  در آغاز 

ای برای کسب     مبارزه  عقب رانده شده و به      حالی که این انگیزه مداومأ به     
از دست دادن قـدرت سـبب دشـمنی        .  بدل گشته است   قدرت و آزادی  

هم حتی در زمـانی کـه آنهـا     ، آنشود  میکردن داران با اجتماعی   سرمایه
جا خواهد بود، هرگاه      این انتظاری بی  . اندازه کافی تاوان دریافت دارند      به

مند   داران بهره   خیر سرمایه توان با پرداخت تاوان از نیت          می پنداریم  که به 
خواست بداندیشانه آنان باز خواهد ماند و ما باید مقابلـه  بـا آن را                . شد

اما این امر خود را در تخریب تولید که برای اقتصاد ویرانگـر             . بیاموزیم
داران بـا     مایههای اقتصادی سر    زیرا خواست . است، نمایان نخواهد ساخت   

 .چنین اقداماتی سازگاری نخواهد داشت
های اجتماعی شده دیگر اتـوکراتی صـاحب کارخانـه           در کارخانه 

ها    سازمان دیگری باید در این کارخانه      چون هر   هم. نخواهد داشت سلطه  
نیز ریاستی وجود داشته باشد، اما این رهبری مستقل از کارگران نبـوده،       

 بخشأ توسط دولت، که بر تمامی       - شده است  ها مسئول   بلکه از سوی آن   
 شـود،    یکی می  »کنندگان  مصرف«، یعنی   کارگران که سرانجام با جامعه    

و بخشأ نیز توسط کارگران یک شاخه تولید، کارگران یک          . سلطه دارد 
 .شود برگزیده می» تولید کنندگان«عبارتی توسط  کارخانه و یا به

شـان    ری دستمزدهای حتی اگر پیروزی کارگران سبب افزایش فو      
نشود، مبارزه بخاطر احتماعی کردن ارزش آن را دارد، زیـرا ایـن امـر               

 تلخ آخرین انقـالب     ی  این جمله . گردد  ای می   العاده  سبب پیشرفت خارق  
تالشـی   اساسـأ فقـط   آلمان را از یاد نبریم که در موردش گفته شد که            

 .  بود برای افزایش دستمزدهاخشمگینانه
کوشش کـارگران بـرای افـزایش       در اینجا به  هدف این نیست که     

هر چند که مبارزه طبقاتی پرولتاریا به       . بهاء داده شود    دستمزدهایشان کم 
شود، با این حال بینوائی فیزیکـی هنـوز           منحصر نمی  مبارزه علیه بینوائی  

و درباره کارگران اندکی، حتی آن بخش . گیرد توده بزرگی را در بر می
توان گفت که مزدهایشان      ند، می ک  را دریافت می  که باالترین دستمزدها    

گیری از دستاوردهای فرهنگ بدست آمـده   دهد در بهره آنها اجازه می  به
 کاره خواهـد بـود،     ای نیمه   سوسیالیسم پروژه .  باشند ی فراوان داشته  سهم

هـا را متحقـق سـازد و          ها فقط دمکراسی در کارخانه      هر گاه برای توده   
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.  بیشـتر و فرهنـگ بـاالتری را بوجـود آورد           ها رفـاء    نتواند برای آن  
سوسیالیسم هم این و هم آن را متحقق خواهد ساخت، اما نه بـا شـتابی                

هرگاه . پیش برده شود    ها باید به    البته دمکراتیزه کردن کارخانه   . سان  هم
تواند آنچه را متحقق سازد       نظر اقتصادی می    افتد، از نقطه    این پدیده جا بی   

 . م، یعنی سبب رفاء بیشتری گرددکه انتظارش را داری
دیدیم که  : دومین دستاورد بزرگ اجتماعی کردن عبارت است از       

داری هرگونه افزایش بارآوری کار نصـیب صـاحبان           در تولید سرمایه  
این امر با اجتماعی کردن، یعنی تبـدیل مالکیـت          . گردد  ابزار تولید می  

از ایـن لحظـه     . درو  شخصی ابزار تولید به مالکیت اجتماعی از بین مـی         
سازی روش و سازماندهی کار،  بعد هر گونه پیشرفت فنی، هر گونه به    به

زار تولید، یعنی نصیب صاحبان جدید ابهر گونه گسترش تولید منحصرأ   
گشـت    اگر در گذشته مبارزه سبب صعود پرولتاریا می       . گردد  جامعه می 
 اش دائمـأ توسـط دسـتاوردهای فنـی، اشـکال سـازماندهی و               و هستی 
بعد صـعود پرولتاریـا بـدون         شد، از این لحظه به      های نو تهدید می     روش

مبارزه، محصول تمامی این دسـتاوردها خواهـد بـود کـه              دست زدن به  
 . کند دشمنان هراسناکش را به بهترین دوستانش تبدیل می

چنین تکامل معکوسی، همین که محسوس گشت، باید سبب سویه         
و ایـن دومـین دسـتاورد       . گـردد آفـرین      اجتماعی نوین شادی   تکامل

هر چنـد سـبب افـزایش فـوری دسـتمزدها           اجتماعی کردن است که     
نتایج آن پی بـرد،       چنان شگرف است که هر کسی به        گردد، اما آن    نمی

 . باید بخاطر تحقق آن مبارزه کند
درجه و کمیت اسـتثمار نیـز رشـد     تا کنون همراه با رشد سرمایه 

وجـود  اند، دیگر چنین رشدی       ی شده هائی که اجتماع    در بخش . کرد  می
کمیت سودی    شود، اما     مقدار تولید افزوده می    در اینجا به  . نخواهد داشت 

داران آن را  بار برای همیشه تعیین شده است و سرمایه  که مقدار آن یک   
از این پس با رشد بارآوری کار از درجه . رود باال نمی کنند، دریافت می

تـری از کـل تولیـد         بخش کوچک  ین پس از ا . شود  استثمار کاسته می  
 . شود داران پرداخت می سرمایه بهمثابه بهره  به

این بر عهده جامعه است کـه هـر از گـاهی بـا بازخریـد اوراق                 
هـای دیگـر از مقـدار مطلـق           های دولتی و یا با بکـاربرد روش         قرضه

 و یـا  داران پرداخـت شـود      سـرمایه   ای بکاهد که باید به      هاستهالک بهر 
 .  هره کاهش یافته استهنگامی که نرخ بهم  ، آنبدیل آن اوراقتوسط ت

داری تا زوال کامل آن  باین ترتیب بتدریج از دامنه استثمار سرمایه  
 .گردد کاسته می

هـا    بـرای برخـی از سوسیالیسـت      البته   ،آنچه در اینجا مطرح شده    
نظـر روانشناسـی طبقـاتی بایـد بـورژوازی و       از نقطه. آمیز است   اهانت
 آنها   های خود خصلتی بدهند که با سرنوشت حقیقی         لتاریا به انقالب  پرو

مثابه صاحب مال برای مالکیت احتـرام   بورژوازی به . در تضاد قرار دارد   
تواند چیزهـای زیـادی را از دسـت           زیادی قائل است و از آنجا که می       

همـراه  های بـورژوازی      حال انقالب   و با این  . سازش دارد   دهد، تمایل به  
 . لب مالکیت بدون عوضهای داخلی و س  با جنگبودند

 ی مثابـه طبقـه     به  پرولتاریا . پرولتری عکس آن است    البانقلیکن  
 بـزرگ   در آغـاز   چیز آرزومند حراست از مالکیـت اسـتثمارگران         بی

توانـد    دهد و در عوض مـی     تواند از دست       چیز زیادی را نمی    او. نیست
شود تـا     گیزش سبب می  ان  زهای زیادی را بدست آورد و وضعیت غم       چی
حـال    و بـا ایـن    .  بکوشد ائی شتابان خویش  پروا در پی ره     تابانه و بی    بی

هم   آمیز برخوردار است، آن     انداز صلح   تحقق انقالب او از بیشترین چشم     
رفتن و هر گامی را بـا احتیـاط    گام پیش بدون هرگونه خشونت، گام به 

 .داری  از مالکیت سرمایه همراه با حراست،برداشتن
رد کـه  و این همه در تضاد با روانشناسی نیازهای پرولتری قرار دا        

چنـین    خواهان خصـلت بـرعکس یـک      بر مبنای آن هر پرولتری که       
هـا روبـرو      زدن  های پرولتری با بیشترین کف      انقالبی است، در همایش   

های روانی، یعنی فقط نیازها       اما متاسفانه تاریخ بر مبنای انگیزه     . دوش می
کارکرد خودآگاه انسانی مطمئنأ فقـط زمـانی تحقـق          . دشو  ساخته نمی 

بـدون خواسـت کـاری      . خواهد یافت که از پیش آنرا خواسته باشـیم        

ای وابسـته     اما موفقیت یک خواست به شرائط مـادی       . توان انجام داد    نمی
تواند سبب انتقام کشیدن بسیار سنگینی از         است که نادیده گرفتن آن می     

خواهد با سر خود دیواری را که در       که می  کسی. خواستی نیرومند گردد  
خـود آسـیب      جمجمـه   مه بـه  بیشتر از ه  ،  برابرش قرار دارد، درهم شکند    

هم هنگامی که قاطعانه خواست عبـور از آن دیـوار را            د، آن خواهد رسان 
 .داشته باشد

انـد و خواسـت مـا      کننـده   های اقتصادی تعیـین     در تاریخ ضرورت  
هـای    ضرورتوزی هدایت کند، هرگاه که      پیر  هتواند ما را ب     هنگامی می 

 . اهداف خود بدل سازیم قتصادی را بها
انقالب روسیه بطور حتم بیشتر منطبق با نیازهای روانـی پرولتاریـا            

اما این انقالب   . بود تا روشی که در اینجا از انقالب پرولتری ارائه دادیم          
ـ : کنـد   چه نتایجی منجر گشـت؟ لنـین پیروزمندانـه اعـالن مـی              به ن م

امـا او مـرا ول      . ام  داری را بدون هرگونه ترحمی درهم شکسـته         سرمایه
 بتـوانم   ایـم و هرگـاه      می بر زمین افتـاده    کند و در نتیجه هر دو زخ        نمی

ـ              ر پاهـای   دوباره برخیزم، باید بیشتر از همه به او کمک کنم تا بتواند ب
 . ایستدخویش ب

هـای   زدن تر گرفتار احساسات خـود و کـف     بهتر آن است که کم    
هـا و قـوانین      های پر از هیجان شویم و بیشتر اقتصـاد کارخانـه            همایش

این کاری است پر زحمت و      . ها را مورد بررسی قرار دهیم       حاکم بر آن  
اما این یگانه راهـی اسـت کـه انقـالب پرولتـری را             . ناپسند  غالبأ مردم 

 . پیروزی خواهد رسانید به
 

  ... جدیدجنگ
 

 مکاشفات
فرماندۀ سپاهیان، این شهر را «نویسم  و را میمن نام ت: مکاشفه
کند؛ با زلزله و رعد، با گردباد و توفان، با فریادهای سهمگین  گرفتار می
 )جزایا( .»کشد های آتشی که به کام می و باشعله

گانه را  آمیز خدایان سه سازیِ توحیدی، رقابت جنون دوران جهانی
های انسانی  ز سوی ارتشاین جادوگرانِ مکاشفه که ا. کند توجیه می
. کنند  منهدم میDr. Strangeloveچون  گردند، یکدیگر را هم حمایت می

چه کسی : گیرد در مقابل شما یک سئوال حیاتی و تعیین کننده قرار می
سرور این غوغای جهانی خواهد شد؟ صحبت دیگر بر سر نجات انسان 

قواعد مقدسِ ارزش است؛ مانند  آمد بی ـ چرا که این یک پیش نیست 
تر، یعنی  ـ بلکه دربارۀ چیزی بسیار مهم ونقلِ نشخوار کنندگان حمل

 .یک فرار نومیدانه به جلو به شیوه جان فورد. باشد نجات خودشان می
خدای رقیب که باید  وار و وحشیانۀ سه گی دیوانه پاچه دست

ز یکی ا.  الهی OK.Corralیک. ها نابود کنند یکدیگر را به هزینۀ انسان
 کدامیک؟. ها باید پیروز شود و دیگران را ساقط کند آن

افروز، سپاهیان خود را رذیالنه تحت فشار قرار  خدایانِ جنگ
مومنان باید بترسند و بمیرند . مرا نجات دهید تا خود رها شوید: دهند می

کنند تا  آنان خود را قربانی می. تا قدرت خدای خود را استوار سازند
آنجا را بنگرید، کلبۀ خدا در نزد «.  از آسمان نازل شودای اورشلیم تازه

انسان؛  و او در کنار شما سکنا خواهد گزید؛ و شما خلق او خواهید بود 
 .)مکاشفات یوحنا (.»و او خود، خدای با شما، خدای شما خواهد شد

ویرانه تا آنجا که . آور نوسازی مذهبی گرد ماهرانه و پندارِ مرگ عقب
اینجا هیوالیی با تمام هیبتش ظاهر . پایان های بی  گورستان.بیند چشم می

 .آورد شود و زندگی را به زانو درمی می
 
 هیوال

 . آیا خدایان توحیدی هیوال هستند؟ مسلما
شتاین  کونگ، ظریف و یا مانند فرانک اما نه چون کینگ

مزاج دریای نوح و یا مانند جانور  انگیز، یا چونان هیوالی شوخ هوس
نه، خدایان هیوالهایی هستند که .  در شکل مسخرۀ گواندانوحشی
مزه هستند، مثل  آنان بی. کند شان ایجاد وحشت می گری و حماقت عامی
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ی کفش اسکی  آنان مرده. کلم، اسفناج و یا سوپی با آب کاسنی گل
پندهایی . کنند چنانی را جمع می پند و اندرزهای آن. هستند و چتر باران

. گیرند و از ریاکاری یسوعی، نشئات می» بخشند لی میروح را تعا«که 
توان در کسوت پدر فنویارد، در باالترین فرم خویش نشان  آنان را می

 .داد
 

  : خودخواهی و خشم
شوند، از عشق به  یهوه، اهللا و گاد در نقش حکیمِ کامل ظاهر می

کوشند که زمین را به  دارند و سخت بر آن می نوعان برحذر می هم
بینانۀ  گرای تفکر خوش آنان رسوالن واپس. نمی بدل کنندجه
 . هستند» فکری با جماعت هم«

گی، آلودگی و  ناپایداری، دوپهلویی، مسخره هرآنچه که به«
: گردد  برای من در یک کلمه خالصه می شود، گی مربوط می بیهوده
 .آموزد آندره برتون است که به ما می» خدا

 ا ه برای برخی از سوسیالیست
 

 ها رنگ
 خدایان توحیدی چه رنگی دارند؟ 

این رنگ به یقین آبیِ کالین، سیاهِ سوالژ  یا زرد فرمر که مارسل 
خدایان برای نقاشی دیوارهای  رنگ. نیست ،پسندد ها را می پروست آن

های ترکی مناسب  ها و یا توالت گاه های پناهندگی، ندامت اردوگاه
خاکستری و . ی نوری از هنر به دورها در سبک ریپولینیسم؛ سال. است

گاهی لندن،  به خاکستریِ مه صبح. هیچ چیز دیگر جز خاکستری
یک . شنبۀ نوامبر های باران زدۀ یک های زیرزمینی و گورستان تونل
 .آمیز آور و شکوه آمیزی دهشتناک که همه جا رخنه کرده، وهم رنگ

 
 چهره

 ای دارند؟  خدایان توحیدی چه چهره
یطانِ نقاشی پیکاسو هستند و نه مانند سوانی که گل نه شبیه ش

ها و  نه مانند سوپرمن. آید ای بر سینه زده و از باشگاه جکی می ارکیده
گرد، : نه؛ مانند پتروسِ مسخره. چون زرتشت یا ئوبوی اولیه نه هم

کرده، کون گنده،  گنده، بدقواره، ورم سفت، توپر، گوشتالو، چاق، شکم
 .زمخت
 
 تحریک
 .شوند؟ هرگز  خدایان توحیدی، تحریک میآیا

در . ترین شکل کمترین تحریکی در آنان نیست، حتا به ضعیف
فقط . مانند سگ، سرد می چون پوزۀ  برابر باسن، سینه و اوژن زنان هم

آه اگر مسئله بر سر . آورد جنگ است که آنان را به آروغ زدن می
د؛ اما کاممبر ای درنگ نخواهند کر آروغ زدن باشد، آنان لحظه

 .دار گفت که آروغ زدن به معنای تحریک شدن نیست طالیه
 
 دیگران
 چرا؟ . یابد چون ساد، خدای یگانه تنها نفرت از دیگران را درمی هم

کند، خسته و نابود  او را انکار می» وجود«برای آن که دیگری 
خود را وقف دیگران کردن، به دیگران . اندازد سازد، از پا درمی می
عنای حرمت مک کردن، دیگران را دوست داشتن، این همه به مک

؛ به »وجود«معنای از دست دادن نیرو، زمان و  نهادن به یک کابوس؛ به
نظر  ارزش به در حقیقت، باید دیگری بی. معنای نابود کردن خود است

برای . برای احیای دوبارۀ قدرت خویش، باید دیگری را نابود کرد. آید
و جنگ به مثابه ابزار . الهی، نفی دیگران ضروری استادعای حاکمیت 

 .آید الهیِ این نفی به شمار می
 

 سِفر آفرینش
رسد که آنان  چنان به نظر می. رهایی از شر خدایان ممکن نیست

 . اند به پوست بشر چسبیده
های نخستینی بودند با خصلت پدرساالرانۀ مطلق که انحصار  رسته

خوردند و  سپس پسرانِ شورشی، پدران را می. زنان را در اختیار داشتند

گرایی از آن  یک هضم دردناک که مرگ. کردند آنان را دفع می
معابد یونانی و رومی به وجود آمدند و با آنان تقسیم . خاست برمی

و فرقۀ یکتاپرستان مصری با خدای آتون، اشناتون . مراتب خدایی
ستی را برای یهودیان به موسی آمد و یکتاپر. فرعون را به قدرت رساند

و سپس . آمین. القدس و مسیحیت با پدر، پسر و روح. ارمغان آورد
 .های قرآن مذهب محمدی با اهللا و پیامبری محمد و سوره

کند که از یک  اکنون انسان خیزش خدایان توحیدی را تجربه می
 شان شان، امتناع ناگهانی رقابت خونین. خیزند برمی مستانیخواب طوالنی ز

 زیرا خبر ،های جدیدِ خوب و بدی هستند از تقسیم بازار اعتقادات، پدیده
 ادامه دارد             .دهند زمان آغاز سقوط مذهب می از پیروزی و هم

 
 :نوشت پی
 

کند و بهمین  است که خدای مورد نظر تلفظ می طور نوشته شده آن» کفاثت«واژه * 
 . دلیل اشتباه تایپی نیست

 

  ...بارهمالحظاتی در
 

ی اتحـاد مـردم را از قشـرها و            ی این موارد زمینـه      تقریباً در همه  
 جنبش برای قطـع نفـوذ      ی   ماهیت استقالل طلبانـه    طبقات مختلف جامعه  

هـا و   ی جنـبش  طلبانـه   اسـتقالل خصوصیت. داده است  بیگانه تشکیل می  
هـای گونـاگون و       طور طبیعی بر منافع و خواست      همواره و به  ها    نهضت
های جنب و جـوش و   افکنده و در لحظه  طبقاتی و قشری سایه می   متضاد

التهاب سیاسی و پیدا شـدنِ امیـدواری در میـان مـردم بـه موفقیـت و                  
. آورده است ی مردم را فراهم می ی اتحاد وسیع و گسترده    پیروزی، زمینه 

دلیل تحوالت جهـانی، زوال شـوروی و         به و   57موضوعی که با انقالب     
ی اول را      غیره دیگر امروزه موضوعیت حـاد درجـه        پایان جنگ سرد و   

 .ندارد
اکنون با گذشت بیش از بیست سال از انقالب دیگر کمتر کسـی             
تردید دارد که آن انقالب و استقرار حکومتی اسالمی رویدادی بود کـه             

ها بانی آن بودند یا این کـه   بیگانگان، آمریکا یا انگلیس یا هر دوی آن     
هایی که    حتا آن . ت وابسته به قدرتی بیگانه    حکومت کنونی حکومتی اس   

ای که آمریکا علیه شـاه سـابق و        را چون توطئه   57بیش از همه انقالب     
برای برانداختن او از اریکه قدرت برای مردم ایران تـدارک دیـده بـود        

آنجلسـیِ خـود    های جوراجـور لـوس     امروزِ در فرستنده   ،کردند  تبلیغ می 
الوقوع نظامیِ آمریکا در ایران و برکناری        شان دخالت قریب    شنوندگان به

 !دهند نظام مالها را مژده می
سازی   قرینه دالیل فوق است که بر حسب عادت و از روی          شاید به 

اولـین و  در بررسیِ وضع اپوزیسیون و یافتن دالیـل زواردررفتگـی آن            
گران به عنوان علتِ وضـع اسـفباری کـه             چیزی که به ذهن تحلیل     تنها

 پراکندگیِ اجـزای آن اسـت و        ،رسد   می ،برد  در آن بسر می   اپوزیسیون  
طبیعی است که وقتی پراکندگی به عنوان دلیل و علت اصلی و چه بسـا             

 یعنـی  ، راه چاره نیـز در ضـد آن        ،شود  تنها علت یا علت عمده تلقی می      
 .اتحاد نیروها تشخیص داده شود

رابـر  هـای مختلـف در ب    ها و سازمان    ولی آیا اپوزیسیونی از تشکل    
رژیم وجود دارد تا اتحاد آنان مردم را متحد کند؟ اگر در داوری خـود               

های گونـاگونی کـه در      باید بپذیریم که محفل    ،صادق و واقع بین باشیم    
طور عمده جز خود و معدودی  ، بهایران و در خارج از کشور وجود دارند 

تشکل عناصر منفرد و نام. کنند هایشان کسی را نمایندگی نمی دور و بری
در کشوری که اکثریـت جمعیـت آن را جوانـانی      . که جای خود دارند   

دهند به علت فقدان احزاب با سابقه و جـا             سال تشکیل می   30پایین سن   
تـوان    ی سراسری، جز درصد بسیار بسیار ناچیزی از آنان که مـی             افتاده

 کسـی دیگـر اطـالع       ،گفت در سطح آگاهیِ سیاسیِ باالیی قرار دارنـد        
هـا    چند و چون چگونگی، سابقه و کار و فعالیت ایـن محفـل   چندانی از 

 . ندارد
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ولی در هر صورت باید پذیرفت که باالخره پراکندگی خود باید            
چون پی بردن به این موضوع که اتحاد بر پراکندگی          . معلول علتی باشد  

پس سؤال این اسـت     . هوش و ذکاوت خاصی ندارد     ، نیاز به  ترجیح دارد 
 که همه در مذمت پراکندگی و در ضرورت اتحـاد           رغم این  هکه چرا ب  
 ایـن   ،دانند، با وجـود ایـن        یعنی همگی آن را الزم می      ،گویند  سخن می 
حتا کسـان بسـیاری کـه    .  هنوز الینحل مانده است، یعنی اتحاد  ،مشکل

 خود حتا   ،نویسند  گویند و می    مرتب از لزوم و ضرورت اتحاد سخن می       
 ،هایی بوجود آمـده     گذشته به ترتیب  به اتحادهایی که در این چند سال        

اخیـر در خـارج از   هـای    یا این که دو اتحادی که در سال       ! پیوندند  نمی
جمهـوری   «و» اتحـاد بـرلن  «اتحاد معروف بـه      -کشور شکل گرفتند  

 بلکه خود نیز ،اند جنبشی بوجود آورند  نه تنها نتوانسته-»خواهان الئیک
بـرای یـافتن    . باشند  ن می هر سال بیش از سال پیش در حال تحلیل رفت         

پاسخ به این پرسش شاید بررسیِ اجمالیِ برخی از رویدادهای مهم ملـی        
 .های گذشته سودمند باشد و جهانی در دهه

تاریخی یکی از رویدادهای مهم قرن بیستم پس از          - سیاسی از نظر 
 که به ایجاد اتحاد جماهیر شوروی سـابق انجامیـد،           1917انقالب اکتبر   
جهانی نظمی را که در جهان       -این رویداد تاریخی  . بودظام  زوال همان ن  

 - سیاسـی  -هـای اقتصـادی     ی زمینـه     دوم در همه   پس از جنگ جهانی   
 ،تبلیغاتی و غیره استقرار یافته بـود       -ایدئولوژیکی - اجتماعی -فرهنگی

آمدها و اثرات این رویداد و تحول تاریخی هنوز خـود را              پی. بر هم زد  
 و ایدئولوژیکی نشان نداده و به طور کامـل و           در تمامی سطوح سیاسی   
 .جامع بررسی نشده است

داری زوال شوروی را به مثابه        پردازان سرمایه  ها و نظریه    ایدئولوگ
داری بـر     سـرمایه  پیروزی آزادی و دمکراسی بـر خفقـان و اسـتبداد،          

نوید دادند  . اعالن داشتند و جشن گرفتند    ...  سوسیالیسم، غرب بر شرق و    
های استبدادی یکی پس از دیگـری سـرنگون           این پس حکومت  که از   

خواهد شد و آزادی و دمکراسی بـر جهـان حـاکم خواهـد گردیـد و              
زودی با پیشرفت و ترقی و رفـاه و          هزندگیِ مردمان در سراسر جهان ب     

های بلند اساسـی در ایـن         یا دست کم گام   . خوشبختی قرین خواهد شد   
ت متحده که خود از پس از جنگ دولت ایاال. جهت برداشته خواهد شد 

لی و مردمی در های م ها کودتا علیه حکومت جهانی دوم بانی و عامل ده     
هــای اســتقالل طلــب و  ، ســرکوبگر جنــبش»جهــان آزاد«سراســر 

ها و تجاوزهـا، پشـتیبان        ترین جنگ   افروزِ وحشیانه   جنگ آزادیخواهانه،
، ها بود ا و رژیمه ترین حکومت  ستمکار وترین مانده  عقب،ترین ارتجاعی

ناگهان پرچمدار آزادی و دمکراسی در این کشورها شـد و اسـتقرار              به
هـای    نظام نوین جهانی را به دست خود اعالم داشت کـه در آن خلـق              

هنوز مرکب ایـن    .  رفاه و خوشبختی بسر خواهند برد      ،جهان در آزادی  
منشورهای جهان تکان دهنده خشک نشده بود کـه همـان دولـت بـا               

هـای مختلـف بـه منظـور تـأمین منـافع              ای مکرر به سرزمین   تجاوزه
اش دست خود را حتا نزد مردمان ساده باور باز کرد و شرارت               اقتصادی

جا رسانید که در تجاوز به خاک عراق حتـا متحـدان مهـم و                 را تا بدان  
و . طور علنی مخالفت کردنـد     های آن به     خودسری اش با   معتبر دیروزی 

 الی ماجراجویی خود در عراق فـرو رفتـه و         اکنون چون خر در گِل و     
 .وامانده است که چگونه گریبان خود را از آن رها سازد

 میالدی نسـبت  60های  ای که از سال   پروسه ، اقتصادی ی  در حوزه 
داریِ   تولید سـرمایه     یعنی جهانی شدن   ،به گذشته شدت بیشری یافته بود     

صنعتی همراه های غیرکشور  بهصنعتی تولیدیی  صنعتی با انتقال سرمایه
با صدور کاال، با از بین رفتن شوروی و تغییراتی که در چـین رخ داده                

ی سـرمایه در   سـابقه   ی انباشت بـی     بود و شدت گرفتن رقابت در نتیجه      
ی انقالب انفرماتیکی، به سطح       داریِ پیشرفته در نتیجه     کشورهای سرمایه 

سـکه خـورد و     زاسـیون   ی گلبالی   ای گسترش یافـت و مقولـه        سابقه  بی
هـای    به خلق . صورت کلید رمز توضیح هر رویدادی در جهان درآمد         به

عنوان  داری که اکنون به به زودی سرمایهشد که   مانده نوید داده می     عقب
های آن    ها و بدی    شد که ایشان خوبی     نظامی جاودانی به مردم عرضه می     

 در آن   گـذاری    با سرمایه  ،را چون سرنوشت محتوم بشریت باید بپذیرند      

های جدید  ها و انتقال صنعت و دانشِ تولید صنعتی، با ایجاد محل سرزمین
کار و درآمد برای بیکاران و زحمتکشان، زندگیِ بهتری برای همگـان            

 .تأمین خواهد کرد
» موجـود سوسیالیسـم واقعـاً     «محو شوروی و ارودگاه کشورهای      

ـ  ی سرمایه کشورهای پیشرفته  وی اجتمـاعی  داری را از شر رقیبی که الگ
مانده عرضه    صنعتی دیگری را، حتا اگر در حرف، برای کشورهای عقب         

ی نظـام خـود      این الگو با خصوصیاتی که درباره     . داشت خالص کرد    می
 وقت،  مانند فائق آمدن بر عقب ماندگی در اسرع      ،کرد  عرضه و تبلیغ می   

مانده، محـو بیکـاری، تـأمین کـار،          صنعتی کردن سریع کشوری عقب    
 ها بـرای همـه، حتـا بـورژوازی     های اجتماعی و مانند آن    ت، بیمه بهداش

هـا    ساخت تا در این زمینه      داری را وادار می    ی سرمایه   کشورهای پیشرفته 
 و  هایی را در پیش گیرند که حداقل امنیت و ایمنـیِ اجتمـاعی              سیاست

طور عمده جمعیتِ مزد و حقوق بگیران        اقتصادی را برای کارگران و به     
 .یت جامعه تأمین کندیعنی اکثر

ی تبلیغـات حاکمـان    که در نتیجه» سوسیالیسم واقعاً موجود  «زوال  
شوروی سابق و روشنفکرانِ با تفکـر سوسیالیسـم خـرده بـورژوایی و              

داری و    ی سـرمایه    چنین بـورژوازی کشـورهای پیشـرفته       دهقانی و هم  
ایی های آن، نزد مردمانِ آغشته به ذهنیت و ایدئولوژی بورژو           ایدئولوگ

 تحلیـل  و خرده بورژوایی به عنوان تحقق عملیِ تئوری تاریخ مارکس و         
 بـا  داری و تنهـا نـوع سوسیالیسـم تلقـی و          او از گرایش تکامل سرمایه    

داری یکی    عنوان بدیلی در برابر نظام سرمایه       و به  طور کلی  سوسیالیسم به 
ابـه  مث ، در ذهن آنـان بـه      شود  شد، و نزد بسیاری هنوز هم می        انگاشته می 

تلقـی شـد و     » سوسیالیسم واقعاً موجـود   «داری بر     اثبات برتری سرمایه  
مثابه گرایشی تـاریخی در گـذر از         بهکمونیستی  = ی سوسیالیستی   جامعه
ی طبقاتیِ استوار بـر اسـتثمار         عنوان آخرین جامعه   ی بورواژیی به    جامعه

 صوصـیات ناشـی از    فردِ مالکِ وسایل تولید از فردِ فاقد آن وسایل و خ          
 !بایگانی تاریخ سپرده شد  خیال بههم وآن، چون اتوپی، و

البته کفن و دفن مارکسیسم انقالبی پیش از این هـم بارهـا اتفـاق           
 و نگـرش مـادی او   ولی از آنجا که تئوری تـاریخ مـارکس   . افتاده بود 

یـه و تحلیـل او از       تاریخ از سویی و از سوی دیگر بررسی، نقد و تجز           به
، و تضـادهای ذاتـیِ آن و نشـان دادن           کاپیتـال ،  داری ی سـرمایه    جامعه

مثابـه ارگانیسـمی زنـده،       ی تولد، رشد و فنای آن به        پروسهخصوصیات  
هـایی کـه تـا        رغم تمام کوشش   ههای طبقاتیِ پیش از آن، ب       همانند نظام 

ترین و بهتـرین       هنوز هم نزدیک   ،عمل آمده  بهاش    کنون برای رد و نفی    
 -فعلیت این مناسباتِ تولیـدیِ اجتمـاعی      دریافت از مکانیسم کارکرد و      

تاریخی است، هر بار پس از گذشت زمانی بـا رشـد بیشـتر تضـادهای                
هـای تئـوری    داری و تشدید آن که با پیش بینـی    مناسبات تولید سرمایه  

ی   از باب مثال همین قضـیه     (مارکس در انطباق بسیار نزدیکی قرار دارد        
 یعنی حـدود  1848یست در  گلبالیزاسیون که مارکس در مانیفست کمون     

)  سالِ پیش ضرورت و خصوصیات آن را شرح و توضیح داده است     150
 و فناپـذیریِ   آورد  وس بار دیگر سـر از زیـرِ خاکسـتر برمـی           قچون قن 
 .دهد داری را در برابر دیدگانِ آگاه قرار می سرمایه

 بسیاری که چشم امید به جاودانی بـودن          پنداری رغم خوش  هچون ب 
 و نه  اتوپی و وهم و خیال واقعی این اسـت        اند، و     داری بسته   هنظام سرمای 
کمونیسـتی بـه عنـوان      =ی سوسیالیسـتی    وجود آمدن جامعه    به ضرورتِ

ی   داری، تضادهای ذاتـی جامعـه       ی سرمایه   گرایش تاریخیِ تکامل جامعه   
داری مانند اجتماعی بودن تولید و خصوصی بودن تملکِ حاصـل             سرمایه

اُفتِ درصـد سـود؛ قـانون انباشـت سـرمایه کـه             تولید؛ گرایش دایمی    
های   ل توانایی کند؛ تکام   داری را ایجاب می     گسترش دایمی تولید سرمایه   

شود کـه بـا ارتقـاء         کارگرفتن ابزار و وسایلی می     تولیدی که موجب به   
باروری کار به طور فزاینده با صرف نیروی کار کمتری حجم بیشـتری          

 الزامـاً بـه   گـذر زمـان   ر نتیجه چـون در      کند و د    از فراورده را تولید می    
ا، ه دهد و مانند آن      تعداد بیکاران را افزایش می     ،کارگر کمتری نیاز دارد   
 را   هـای رونـق و بحـران        تناوب سیکل  کند و به    در بطن جامعه عمل می    

تر عمـل   تر و تکامل یافته گردد که هر بار در سطحی گسترده موجب می 
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هـای بحـران و رونـق تولیـد           سـیکل بی دلیل نیست که میان      . کند  می
داری و اُفت و خیز مارکسیسم، کفن و دفن و رسـتاخیز مجـدد                سرمایه

های   ها، جنبش   ها، اقدامات، حرکت    آن، فروکش کردن و رونق فعالیت     
 .ای وجود دارد داری رابطه ضد سرمایه

داری فکرت جاودانی بودن آن و  های رونق تولید سرمایه    در دوران 
گیـرد و بسـیاری از    ها و نظرات مارکس قوت مـی     ئوریپایه بودن ت    بی

 ،انگاشتند  کسانی که پیشتر خود را چپ، سوسیالیست و مارکسیست می         
ی  شـان فاقـد پایـه      از آن جا که چپ، سوسیالیست و مارکسیست شدن        

های   تئوریکی بوده است و تقریباً هیچ دانشی یا دانش ناچیزی از تحلیل           
خـود در تحقیـق و       ند و هیچ زحمتی بـه     ا  داری داشته   مارکس از سرمایه  

  ، نـداده کاپیتـال تـرین کـار او،    ویژه اساسی هی آثار مارکس و ب    مطالعه
اند و یک شبه ره صد ساله رفته و چه بسا تنها از طریق گوش و بر            بوده
 ،ی احساسات انسان دوستانه یا چون چپ بودن مد روز بوده اسـت              پایه

» عاقـل «انـد، بـه ناگهـان     هچپ، سوسیالیست و مارکسیست شده بـود    
ای   برند چرخشـی صدوهشـتاد درجـه        شوند به اشتباهات خود پی می       می
شوند و چه بسا از       کنند با منتقدان بورژوا و خرده بورژوا هم صدا می           می

های مـارکس و نظـرات او         آنان نیز با شداد و غالظ بیشتری از تئوری        
طـور    نه بهداری، البته کنند و آن را نفی کرده در رسای سرمایه انتقاد می 

 بلکـه بـا   ،های بورژوازی آشکار و نه با اصطالحات مبلغان و ایدئولوگ    
ی  جــای جامعــه ی مــدنی بـه  تـری ماننــد جامعـه    قشــنگاصـطالحات 

ی   رزهجـای مبـا     گفتمـان بـه    داری، شهروندان به جای طبقـات،       سرمایه
 بسته  ران،های بح   و در دوران  . کنند  فرسایی می  ها، قلم   طبقاتی و مانند آن   

پـردازان بـورژوا و خـرده     ز آن جا که نظریـه    عمق و گسترش آن، ا     به
 توانا نهاند و      قادر به تبیین و توضیح دالیل کیفیِ بروز بحران          نه بورژوا  

ای کـه     به نشان دادن راه خروج از آن، گرایش به ارجاع به تنها تئوری            
در لـل و دالیـل بـروز بحـران          ی ع   از نظر کیفـی توضـیحی در بـاره        

داری ارایه داده است، روی آوردنِ مجـدد بـه تجزیـه و تحلیـل         سرمایه
 .گیرد داری، قوت می مارکس از اقتصاد سرمایه

داری  دانان بورژوا که مقوالت اساسی اقتصاد سرمایه   برخورد اقتصاد 
ها به  را مانند سرمایه، سود، بهره، بها، پول، مالکیت خصوصی و مانند آن

 بدون آن که منشـاء  ،گیرند   و ابدی مفروض می    عنوان عواملی داده شده   
 و نـه  کمـی ها را تبیین کنند، برخوردی اسـت اساسـاً     و تبارشناسیِ آن  

داری است و   اقتصاد سرمایهنمودهـای از این رو برخورد آنان به   . کیفی
ی بحران فقط عوامل     های آنان در باره     به این دلیل تئوری   . نه به ذات آن   

د حجم پـولِ در گـردش، سـطح دسـتمزدها،           نمودی یعنی کمی را مانن    
از این رو آنان نه . گیرد ها را در نظر می    ی تولید، تورم و مانند آن       هزینه
های   بینی کرده و از پیش با اتخاذ سیاست        توانند وقوع بحران را پیش      می

مناسب آن را پیشگیری کنند و نه پس از بروز بحران قادرند راه خروج       
ای مـاوراء     چـون حادثـه   . رود  آید و می    ران می بح. از آن را نشان دهند    

طبیعی و تغییر ناپذیر بیرون از کنترل آدمیان که باید به عنوان جزیی از 
ای ندارند جز آن که باید با آن          سرنوشت آنان تلقی شود که آنان چاره      

اقتصاددانان عامیانه هنگامی که در تنگنای توضـیحی قـرار    . کنار بیایند 
اقتصادی مانند حالت روانی مردم متوسل      های غیر   قولهم   به  حتا ،گیرند  می
 از اوج عالقـه و تمایـل        توضیحِ این تغییر روانـی      آنان قادر به   !شوند  می
زیرا پیش از بروز    . صرفه جویی نیستد   مصرف و مصرف و مصرف به       به

 بلکـه نظـر آنـان       روانی مردم حالتی متعادل بوده،    بحران نه تنها حالت     
ی وضع موجود کامالً مثبت و خوش         اد و ادامه  اقتص» سالمت«نسبت به   

. باالخره پیش از بحران رونق اقتصادی حاکم بوده است        . بین بوده است  
ی مزد بیشتر  های دولت، مطالبه ی سیاست یا این که بروز بحران را نتیجه

ماننـد  و و شرایط بهتر کار توسط سندیکاها یا عوامـل غیـر اقتصـادیِ           
 .کنند ها توجیه می این

 یعنی سوسیالیسم واقعاً موجود از صحنه و بـاز        ،با محو رقیب  . ریبا
ی بــورژوازیِ  بــه روی ســرمایه» اردوگــاه سوسیالیســم«شــدن بــازارِ 

کشورهای صنعتیِ پیشرفته از یک سو و از سوی دیگر خالصی از فشار           
های ایمنیِ اجتماعی که وجود سیستم اجتماعیِ رقیب بـر آنـان            سیاست

 و شرایطی برای حرکـت و گـردش سـرمایه در             زمینه ،کرد  تحمیل می 
. سـابقه بـود   داری کـامالً بـی   سطح جهان پدید آمد که در تاریخ سرمایه   

 آن را از هرگونـه کنتـرل        ،تبدیل کل جهان به محل عملکـرد سـرمایه        
های ملی خارج کرد و سطح متفاوتِ دستمزدها، مالیات و وجـود              دولت

 کشور نسبت بـه کشـور       گذاری در یک    شرایط مساعدتر برای سرمایه     
دیگر که افت در صد سود را در کشورهای با سطح بـاالی تکنولـوژی               

 موجب انتقال بسیاری از صنایع تولیـدی از کشـورهای           ،کرد  جبران می 
 ماننـد   ،پیشرفته به کشورهای اردوگاه سابق و کشورهای نوصنعتی شده        
 .ره شدچین، هندوستان، اندونزی، تایلند، کشورهای آمریکای التین و غی

سرمایه مالی نیز با شتابِ روزافزون بازار بورس را به کانون فعـال             
ی  ها برا ی تأمین سـرمایه       دلیل آن این بود که شرکت     . خود تبدیل کرد  

گذاری ناگزیر به صدور سـهام و فـروش آن در             مورد نیاز برای سرمایه   
 ساخت که بدون پرداخت     فروش سهام آنان را قادر می     . بازار سهام بودند  

هـا وام      که در صورتی که پول مورد نیاز را از بانک          ساخت   رها می  بهره
این امـر الزامـاً آنـان را وادار         . ر به پرداخت آن بودند    گرفتند ناگزی   می
کوشند  هساخت تا برای جلب خریدار برای سهام خود در بازار بورس ب می

ن را  تا حداکثر سود ممکن را در رقابت با رقیبان خود تأمین کنند یـا آ              
این امر تنها از این طریق امکان داشـت         . در چشم انداز آینده قرار دهند     

کـارگرفتن    کـار بـا بـه      ی  ی تولید را از طریق باالبردنِ بازده        که هزینه 
تر تولید یا انتقـال       ترین تکنولوژی موجود و سازمان دادن اقتصادی        مدرن

آمد این امر    پی. کامل تولید به کشورهای با شرایط مساعدتر تقلیل دهند        
 .کار شدنِ کارگران و کارمندان بود بی

از سوی دیگر رشدِ بیکاری در این کشورها فشـار برکـارگران و             
داران   برای پذیرفتن شـرایط سـرمایه  ،کارمندانی را که هنوز شاغل بودند 

طـور    در بسیاری از موارد دستمزدها بـه       .در حفظ شغل خود تشدید کرد     
بیکاری میان جوانان   . ز افزایش یافت  واقعی کاهش و ساعت کار در رو      

 رگونه فشار و بند اجتماعی رها شـد،       سان سرمایه از ه    بدین. شدت یافت 
عنـوان   نیازهای گردش و انباشت خود را به      آزادی کامل یافت و تأمین      

این واقعیت که در تولید     . نیاز و سرنوشت جامعه بر آدمیان تحمیل کرد       
 و در خدمت سرمایه      و تحت سلطه  داری آدمیان موضوعِ عملکرد       سرمایه

های پنهانیِ رازآمیز      روز به روز خود را هر چه بیشتر از هاله          ،قرار دارند 
 ،کند  کرد و می    ایدئولوژی بورژوایی و لیبرالی که عکس آن را تبلیغ می         

، خارج داری انسان کانون همه چیز است ی سرمایه یعنی این که در جامعه
چـون و   ی بـی  ، یعنی سـلطه   بر این جامعه  ی واقعیِ حاکم       و رابطه  ساخت

. د را آشـکار نمـو     چرای سرمایه و نیازهای آن برای گردش و انباشـت         
ی کار مرده بر کار زنده هر چه بیشتر  ی سرمایه بر کار، یعنی سلطه سلطه

 .شود ملموس می
هـای هفتـاد      در این امر تقریباً اتفاق نظر وجود دارد کـه از سـال            

ده در مرزهای طور عم انی که در آن سرمایه به     ، دور میالدی به این طرف   
کرد و بازارهای ملی وجود  داری پیشرفته عمل می   ملی کشورهای سرمایه  

داشت که از طریق وضع گمرگ و عوارض برای بورژوازی خـودی در   
ها  شد و این رقابت های بورژوازی کشورهای رقیب حفظ می برابر سرمایه
.  پایان رسـیده اسـت     ، به  گردید های خانمان سوز چندی نیز      باعث جنگ 

صورت محل فعالیت سرمایه درآمـده        به اکنون کل جهان و هر کشوری     
اکنـون  .  از دست داده اسـت     سرمایه هرگونه خصلت ملی خود را     . است

ش  ا معتبری را یافت که سرمایهتوان شرکت یا کنسرن     ندرت می  دیگر به 
. باشـد ...  آلمانی یا  طور خالص آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، ژاپونی،      به

 بند ملـیِ سـرمایه،    وولی در برابر این فعالیت آزاد و رها شده از هر قید   
در نتیجه سندیکاها . کند ی ملی فعالیت می کارگر هنوز اجباراً در محدوده

که در سراسر دوران گذشته عاملی اساسـی در بهبـود وضـع کـاری و                
هـرم اساسـیِ قـدرت    اقتصادی و اجتماعی کارگرانِ کشور خود بودند، ا      

زیرا سرمایه در برابـر فشـار       . اند  خود را در کشور خویش از دست داده       
بستن کارخانه یا کارگاه و انتقال تولید  هدید بهسندیکا فوراً کارگران را ت

در برابـر   . کنـد   تر برای سرمایه مـی      به کشوری با شرایط بهتر و مناسب      
ی    کار نیز از محدوده    فشار عملکرد جهانی سرمایه بر کار الزم است که        
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های خود بـا سـرمایه در سـطح           ملی خارج شود و برای تحقق خواست      
ی اول از ایـن   این امر در مرحلـه . ای مبارزه کند جهانی یا حداقل منطقه   

تواند به انجام رسد که سندیکاهای کارگری نه در سطح یـک        طریق می 
هنـگ   بلکه در سطح چند کشور و منطقه فعالیت مشترک و هما      ،کشور

اخیـراً  . داشته شده است  رهای مقدماتی ب    کنند در این راه هم اکنون گام      
 این اتوموبیـل    ها  ی کشورهای اروپایی که در آن       کارگران اُپِل در همه   

ای در یـک      تعطیـل کارخانـه    ، در برابر تهدید مدیران بـه      شود  تولید می 
 کشور و انتقال تولید آن به کشور دیگر در صورتی که شرایط تحمیلیِ            

مـدیران را تهدیـد     جمعی و هماهنـگ      طور دسته   ، به آنان پذیرفته نشود  
رسـد کـه      به نظر می  . جمعی کردند  هاقدامات مشترک همزمان و دست     به

کارگران جهان متحـد    «ی    ی تحقق شعار دیرینه     شرایط تاریخی و زمینه   
داری است که در حـال        تکامل سرمایه  تازه در این دوران جدیدِ    » شوید

دلیل ضعف جنبش کارگری از یک سو         بنا بر این به    .استفراهم آمدن   
 ،کمونیستی روسی از سوی دیگر   =و از هم پاشیدگیِ جنبش سوسیالیستی     

 حالت فقدان آلترنـاتیوی  ،حالتی که اکنون بر سراسر جهان حاکم است     
تواند تجدید حیات  البته این آلترناتیو تنها می. داری است در برابر سرمایه

کمونیستی باشد که با سوسیالیسم روسی به عنـوان         =جنبش سوسیالیستی 
های مـارکس قـرار       ی مقابل نظرات و تئوری      سوسیالیسمی که در نقطه   

طبیعی اسـت کـه     .  تسویه حساب تاریخی و تئوریکی کرده باشد       ،دارد
یت حـاکم  وضـع  های ابتدایی اعتراضی به رون حرکت چنین جنبشی از د   

 بیرون خواهد آمد کـه هـم        داری پیشرفته  موجود در کشورهای سرمایه   
 فرانسه، آلمان  مانندهایی از آن را در برخی از این کشورها        اکنون نشانه 

 .کنیم مشاهده می... و
 گفته شد که در ایران در بیش از صد سال گذشته در کانون           ،باری

البته خواسـت   . ی استقالل قرار داشته است      ای مسئله   هر جنبش و مبارزه   
ولـی  . دمکراتیک نیز همواره مطرح بوده است     آزادی و استقرار نظامی     

 یعنـی کسـب   ،تـر  ها منوط به تحقق خواست ابتدایی    تحقق این خواست  
گرایان، مذهبیان  ملی: از این رو سه نیروی اجتماعی     . استقالل سیاسی بود  

ها نوک تیز پیکان مبارزات خود را به سوی نفوذ بیگانگان، ابتدا              و چپ 
ی    مـرداد، ایـاالت متحـده      28سـیاه   روس و انگیس و پس از کودتای        

گرایان و    ویژه ملی  رهبران این سه جریان و به     . رفتندگ  آمریکا نشانه می  
مذهبیان که نقش عمده و اساسی را در این مبارزات داشـتند، اسـتدالل              

ی الزم و اساسی برای پیشرفت اقتصـادی و           کردند که شرط و زمینه      می
ین امر تأمین نشود و حکومت      تا ا . اجتماعی تأمین استقالل کشور است    

 انجام اصالحات اساسی در شئون گونـاگون    ،به دست مردم نیافتاده باشد    
بنا بر ایـن، از جنـبش تنبـاکو تـا           . اجتماعی و اقتصادی ناممکن است    

ی    مبارزه با استعمار و امپریالیسم و قطع نفوذِ تعیین کننده          1357انقالب  
هیـت جنـبش را تعیـین       اش در امور کشـور ما       آن و کارگزاران بومی   

با پیروزی انقالب بهمن و برچیده شدن بسـاط سـلطنت           . کرده است   می
خاندان پهلوی به مثابه کانون این نفوذ و کسب استقالل سیاسی ماهیت            

 کـه تـا کنـون       دشمن خارجی مبارزه با   . مبارزات نیز تغییر یافته است    
ای   رزهکرد و در کانون هر مبـا        موضوع و ماهیت مبارزات را تعیین می      

 .  تغییر یافته استدشمن داخلیقرار داشت اکنون به مبارزه با 
 ،ی پیروزی انقالب استقالل سیاسی به دست آمـد          هرچند در نتیجه  

 یعنی اِعمال حق حاکمیـت مـردم در         ،ولی آزادی عمومی و دمکراسی    
اش که آن نیز در کنار خواست استقالل طبیعتاً خواست            شکل بورژوایی 
اسـتبدادی رفـت و اسـتبداد       . هنوز تأمین نشده اسـت     ،دیگر مردم بود  

ولی این استبداد بر خالف استبداد گذشـته بـر         . دیگری جانشین آن شد   
ی تاریخی مـردم ایـران        در ذهنیت و حافظه   . نیروهای ایرانی تکیه دارد   

 ،داشـت  ی حکومت استبدادی و نیرویی که آن را بر سر پا نگاه می            پایه
 به آنان همواره گفته شده بود که با قطع نفوذ           .استعمار و امپریالیسم بود   

ی  هـا و آروزی دیرینـه      ی دیگـر خواسـت      بیگانه از شئون کشور جنبه    
های سیاسی و اجتماعی و استقرار دمکراسی و           یعنی تامین آزادی   ،ایشان

گام برداشتن در جهت پیشرفت و بهبود زندگی نیز به عنوان دستاوردی      
 . شدجنبی به خودی خود تأمین خواهد

. ای روبرو هستند    ولی اکنون مردم با شرایط و اوضاع و احوال تازه         
اتفاق مردم که در تـاریخ       دست اکثریت قریب به     انقالبی با شرکت و به    

رسد و نظـام و حکـومتی را          پیروزی می  ، به سابقه بود  معاصر در جهان بی   
ی قـدرت      بـر اریکـه    ، در صد مردم برخـوردار بـود       99که از پشتیبانی    

نظامی که از همان ابتدا خصلت استبدادی و خـود کامـه را در              . شاندن  می
کردند که اگر حکومت از آنـان         مردمی که گمان می   . خود نهفته داشت  

گـاهش خـود مـردم باشـند و نـه             و از میان آنان برآمده باشد و تکیـه        
، اکنون در    حکومتی خواهد بود آزادیخواه و دمکرات      ،های بیگانه   قدرت

دست و زور خود آنـان   دیدند که حکومتی که به   می زدگی  کمال شگفت 
 بسـا   انا به اسـتبداد و خودکـامگی و       تو، حکومتی است    بر سر کار آمده   

در این جا مجـال     . اش بر بیگانگان بود     بدتر از حکومت پیشین که تکیه     
. نیسـت » غیر منتظره «های تاریخی و اجتماعی این پیشامد         بررسیِ زمینه 

ر این جا این است که نشـان داده شـود کـه        منظور از ذکر این مطلب د     
پس از انقالب و با استقرار نظام جمهوری اسالمی که خیلی زود ماهیـت       

چنـین   خود را نشان داد که نه اسالمی است و نه جمهوری مـردم و هـم               
عناصر و نیروهای سیاسی با شرایط و اوضاع و احوالی تازه روبرو شدند،             

دشمنی خودی، کـه بـا گذشـته بسـیار           تبدیل مبارزه با دشمنی بیگانه به     
متفاوت بود و آنان نه آمادگی ذهنی و نه ابزار و وسایل مبارزه با آن را                

 .در اختیار داشتند
هـا،    گرایان، مذهبیان و چپ      نیرویی که در باال ذکر شد، ملی       از سه 

اکنون با خارج شدن خواست استقالل و مبارزه برای کسب آن از کانون      
ی  گرایـان نیـز از صـحنه    وضوع اصلی و اساسـیِ ملـی  و محور مبارزه، م 

آنان دیگر چیزی برای گفتن و بسیج و تشکل         . مبارزات محو شده است   
بنا بـر   . زیرا اکنون دشمن آنان دشمنی داخلی و بومی است        . مردم ندارند 

های سیاسی گذشته اکنون شعارها و        جای شعارهای جنگی و نوشته     این به 
هایی که باید برای مسـایل        شعارها و نوشته  . ستای الزم ا    های تازه   نوشته

هـایی را ارایـه دهـد کـه بتوانـد             اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی راه حـل     
هـای کلـی      ر خود متشکل سازد و نه راه حـل        های وسیعی را به دو      توده

البته . های وسیعی ملموس  های مشخص و برای توده       بلکه راه حل   انتزاعی،
روهای مخالف بـا نظـام موجـود مرتبـاً از           گرایان نیز مانند دیگر نی      ملی

سند ینو  گویند و می     سخن می    دمکراسی و حقوق بشر و مانند آن       ،آزادی
های خوبِ کلی الزم است ولی کـافی بـرای    و هرچند ذکر این خواست  

 که برای ایجاد جنبشی که بتوان با آن نظام     نیست های وسیعی   جلب توده 
 .، بدان نیاز استموجود را سرنگون کرد

ای از قرن بیستم شعارهایی       های هیجده و نوزده و نیمه       شاید در قرن  
هـای همـین      ولـی تجربـه   . این چنین کافی بود تا با آن انقـالب کـرد          

 - برابـری  - از انقالب کبیر فرانسه بـا شـعار تـاریخی آزادی           ،ها  انقالب
های روس و چین و ایران غیره و جوامعی کـه             برادری گرفته تا انقالب   

 ایـن  دهد کـه  ، نشان میهایی شکل گرفتند  زی چنین انقالب  پس از پیرو  
 ،افزون بـر ایـن    . اند  شعارها اکنون برندگی انقالبی خود را از دست داده        

. کافی نیسـت   تنها طرح شعار و خواستی برای جلب مردم و تشکل آنان          
های اقتصادی و اجتماعیِ درست و     ها و برنامه    ها، خواست   البته طرح شعار  

طـور   همان. ولی کافی نیست  .  کاری الزم و ضروری است     مناسبِ زمانه 
 ولی کافی   ،که برای بارندگی حضور ابر در آسمان الزم و ضروی است          

بـرای باریـدن    . بـارد    ولی بارانی نمی   ،چه بسا آسمان ابری است    . نیست
وقتـی مجمـوع آن عوامـل     . حضور عوامل مناسب دیگر نیز الزم اسـت       

هـا بایـد هـم        وه بر طرح شعارها و هـدف      عال. بارد   باران می  ، آمد  فراهم
های عملیِ رسیدن به آن اهداف را دانست و ارایه داد و هم ابـزار و                  گام

 کافی نیسـت    ،خواهد به جایی مسافرت کند      کسی که می  . وسایل آن را  
ها و وسایل رسیدن بـه آن         هرآینه راه . که فقط مقصد خود را تعیین کند      
 هـر انـدازه هـم       ،ها را تأمین کنـد       آن مقصد را نداند یا بداند ولی نتواند      

ای   ذره،خواست و آروزی خود را برای مسافرت به آن مکان تکرار کند      
در جوامع دوران معاصر شرط الزم برای هـر         . به آن نزدیک نخواهد شد    

ای جـامع و کامـل البتـه در چـارچوب             ی سیاسی داشتن برنامـه      مبارزه
ت اقتصـادی، اجتمـاعی،     امکانات موجود در رابطه با معضالت و مشکال       
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 در خـور و   یعنـی حزبـی  ، تشـکیالت الزم فرهنگی و سیاسی و داشـتن   
ی    که در صحنه   ، حزبی مدرن  بدون داشتن تشکیالت الزم   . مناسب است 

ی سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و حتـا در             مبارزه و فعالیت همه جانبه    
مـردم نشـان     و صالحیت خود را بـه مواردی اقتصادی کاردانی، کیفیت  

صداقت  ی عملی اعتماد آنان را به       مبارزهده باشد و از طریق فعالیت و        دا
ای است کـه تنهـا بـه           انتظار بیهوده  ،و دلسوزی خود جلب کرده باشد     

ای   های زیبا مردم در راه مبـارزه        های خوب و وعد و وعید       خاطر حرف 
گذارند و هستی و زنـدگی      گام ب  سخت و سهمگین با رژیمی خودکامه     

ای کـه     انـدازی از آینـده       بدون آن که حتا چشم     ، اندازند خطر خود را به  
 . به آنان عرضه شده باشد،توانند داشته باشند می

گرایـان     پس در حال حاضر از آن سه نیروی تاریخی، ملـی           ،باری
اجتمـاعی بـرای     -ای اقتصـادی    ، یعنی برنامه  موضوع مشخص و روشنی   

ی اسـتقاللِ     مسـأله مبارزه ندارند و از آن جا که         لب و تشکل مردم به    ج
عنـوان   ، ایشان بـه   ی مردم ایران، تأمین شده است       سیاسی، آرمان دیرینه  

ویـژه جوانـان کـه فـارغ از          ی مردم و بـه      روی سیاسی جذب کننده   نی
.  به حساب آیند توانند   نمی ،نوستالژی مبارزات و خاطرات گذشته هستند     

 طبقاتی خود    هرآینه موقعیت  چنین نیرویی تبدیل شوند،     توانند به   ولی می 
خیِ تکامـل   ی تـاری     که در انطباق است با مرحله      را، موقعیت بورژوایی،  

ای سازند برای ایجاد حزبی مدرن بـا          داری، زمینه  ی ایران، سرمایه    جامعه
ها اقدام ورزند     ی زمینه   مهتشکیالت و برنامه و به مبارزاتی طوالنی در ه        

، ویژه جوانان  مردم و به  م کنونی با کسب اعتماد      تدریج در برابر نظا    تا به 
نخستین گام در این راه این است که آنان         . نیرویی عمده تبدیل شوند    به

دیگـر جـذابیتی نـزد      » جبهه ملی «این واقعیت را بپذیرند که تحت نام        
ی آن    ها که بتواننـد بـر پایـه         ساله   یعنی پایین سی   ،اکثریت مردم ایران  

گاه تشکیالتی   هیچ» ملیجبهه«.  ندارند،جنبشی همگانی را سازمان دهند
ی   لـه ای چون ایران که هنـوز مرح        مدرن که پاسخگوی نیازهای جامعه    

داری  ی سـرمایه    جامعـه  داری را بـه     ی سنتی و پیشاسرمایه     گذر از جامعه  
 بـوده اسـت کـه در       جریانی بلکه   ، نبوده، مدرن پشت سر گذاشته باشد    

 ،طلبانـه نهضت ملی شدن صنعت نفت که نهضتی بود در واقع اسـتقالل             
 !چندان شکوهمند داشت  نیز نقشی نه57 در جریان انقالب بوجود آمد و
آن بخـش از   .  دیگر مذهبیان هستند که بر خر مراد سوارند        نیروی

 در  ،گیرد  اپوزیسیون مذهبی که ژست مخالفت با حاکمان کنونی را می         
خواهند برای حفظ     بر عکس آنان می   . واقع خواهان براندازی نظام نیست    

وجـه    و دراز کردن عمر این نظام تغییراتی که حیات نظام را بـه هـیچ              
 این جا و آن جا انجام دهند تـا بـرای نظـام مقبولیـت                ،خطر نیاندازد  به

 .های بیشری از مردم فراهم آید بیشتری نزد بخش
ابتدا گفته شود که این مقوله در . ها  چپعنی، ی نیروی سوم  ماند  می
ایـن  .  و مشخصی نداشته استنگاه تعین چندان روش   ی ایران هیچ    جامعه

ای است از جریانـات ضـد و نقـیض کـه اغلـب       جریان در واقع ملقمه   
توان با قاطعیت گفت کـه فکـر و           ولی می . دیگر را نیز قبول ندارند     هم

ـ        روسـی بـوده کـه آن نیـز         م  برداشت حاکم در میان آنـان سوسیالیس
داری   ضد سرمایهشاید بتوان گفت که. بایگانی تاریخ سپرده شده است به

طـور کـه     ولی همـان  .  این چپ روسی بوده است     ی  بودن وجه مشخصه  
و پـل پـت و اسـتالین نیـز ضـد            الدن     خمینـی و بـن     ،تجربه کـردیم  

ی  های سابق را باید اکنـون در زمـره        »چپی«اغلب  . داری بودند  سرمایه
 بدون وجود فکـر  ،حساب آورد  بورژواهای رادیکال به    بورژواها و خرده  

شان کـه آنـان را        های گذشته   مانهای تلخی از ساز     متحد کننده با تجربه   
و طبیعی اسـت    . عناصری ضد سازمان و تشکیالت تبدیل کرده است        به

 بدون داشتن یک حزب ،تر که بدون داشتن سازمان و تشکیالت و دقیق       
ی مؤثر سیاسی در سـطح جامعـه چیـزی جـز               از مبارزه   صحبت ،مدرن

 .شوخی نیست
نتیجـه ایـن کـه در شـرایط کنـونی، هـیچ اپوزیسـیون متشـکل و         
 مؤثری نه در داخل و نه در خارج از کشور در برابر رژیم وجود ندارد     

تــوان از طریـق اتحادهــای مصــنوعی از عناصــر و   و آن را نیـز نمــی 
 ، بوجـود آورد،   ای نیستند   قشر و طبقه  ی هیچ     هایی که نماینده  »سازمان«

ریزی کـرد و     فر شروع نمود و اپوزیسیون را پایه      بلکه کار را باید از ص     
ــرای . کمونیســت را بوجــود آورد=در نهایــت حــزب سوسیالیســت ب

ها گام نخسـت در ایـن راه روشـن سـاختن              کمونیست =ها  سوسیالیست
چوب آن  قالبی که ایـن کـار در چـار        . موازین نظری و تئوریکی است    

کنفـرانس،  : های شـناخته شـده اسـت         همان قالب  ،تواند انجام پذیرد    می
 .سمینار، نوشتار و دیالوگ

 
 ...پیمائی  راه

 
 1357 سال بعد از انقالب بهمن       27یعنی  ،  2006 فوریه   12 در تاریخ 

 انـرژی   "م ایران را با شـعار       ، رژیم جمهوری اسالمی با یک توطئه مرد       
 .خیابان ها کشاند  به"ستای حق مردم ایران ا هسته

، هولوکاسـت در محـور      هائی چون نابودی اسرائیل     قرار دادن بحث  
واهـد  اختالفات بر سر برنامه اتمی ایران باعث بروز اختالفات خارجی خ          

سرپوش گذاشـتن بـر روی معضـالت و          شد که در نهایت و در عمل به       
ـ            ه مشکالت سیاست داخلی یاری خواهد رساند و هدفی جز انحراف توج

 . از این معضالت داخلی نخواهد داشت
نـژاد   محمـود احمـدی   آمیز تحریـک سخنرانی عامیانـه و تبلیغـاتی       

 آنها سیاست خاصی را جمهور ایران بیان کننده این مسئله است که رئیس
ثبات قدرت و منافع آنان  نمایند که در مرحله نخست باید به نمایندگی می
 . یاری رساند

که با یک جمهوری     بل ، مذهبی روبرو نیستیم   ما امروز تنها با دولتی    
. نماید دگی می مفهوم واقعی اسالم سیاسی را نماین      اسالمی روبروئیم که به   

واضح است کـه    . ای با اعتقادات ندارد    اسالم سیاسی که هیچگونه  رابطه     
نـد و   ا  ال منافع خویش  دنب هکشورهای دیگر هم در اختالفات اتمی ایران ب       

در اینجا بطـوری روشـن و   . یت را حادتر نمایند   کنند این وضع   تالش می 
توان گفت که آمریکا بخصوص در منطقه خاورمیانه به لحـاظ   صریح می 

ـ  اش بـه     برای اعمال اهداف هژمونی طلبانـه      منافع متعدد، سیاستی را    یش پ
توان  وجه نمی االت متحده آمریکا را به هیچ   از این رو اهداف ای     و. برد  می

 . همسان دانستبا اهداف جامعه جهانی 
اختالفات اتمی ایـران    در حال حاضر جامعه جهانی با نگرانی عظیم         

هـای    راه نماید و امیـد دارد کـه ایـن اختالفـات از طریـق              را دنبال می  
اختالفات اتمی با   . آمیز و نه از طریق عملیات نظامی حل گردند         المتمس

ـ اختالف سیا . ایران تقریبا به اختالفی سیاسی تبدیل گشته است        ی کـه   س
تواند از آن برای اهداف خویش سوء اسـتفاده    رژیم جمهوری اسالمی می   

 .نماید
حلـی    فتار دیپلماسی و گشـتن بـدنبال راه       جمهوری اسالمی بجای ر   

 5/3 اورانیوم غنی شـده      تولیداعالم علنی و رسمی      ، با برای حل اختالف  
 .شده استحمله نظامی به ایران محرک درصدی بطوری آشکار و واضح 

 از اقـدامات تحریمـی      ، حال حاضر در باره احتمـاالت مختلفـی        در
فضـائی کـه در حـال       . دشو  ث و گفتگو می   گرفته تا اقدامات نظامی بح    
. گردد ی مردم ایران با نگرانی دنبال می از سو،حاضر به وجود آمده است

بیشتر برای مردم ایران     علیه ایران به مفهوم فقر و فشار      هرگونه تحریمی   
مشـکل کشـور را    که وضـعیت   استری برای دولت ایران   و دلیل بیشت  

مثال خوب در این باره تحـریم اقتصـادی کشـور           . نفع خود حل نماید    به
 و  عراق با خود فقـر     1990-2003های    تحریم اقتصادی سال  . عراق است 

.  کودک گردیـد   500000همراه داشت و باعث مرگ       بدبختی زیادی به  
هیچگونـه  ایـن تحـریم    انـد و از اما رژیم صدام حسین در قدرت باقی م       

 . ای نخورد لطمه
ـ      ماننـد عـراق از همـان     ه تحریم اقتصادی علیه ایران هم درسـت ب

ای   هـیچ وجـه لطمـه       پیامـدهائی کـه بـه     . یامدها برخوردار خواهد شد   پ
یشتر باعث خواهد شد کـه رژیـم         بلکه ب  ،جمهوری اسالمی نخواهد زد    به

 .  های برنده خویش را بازی نماید کارت
و زخمی شدن و     میر علیه ایران باعث مرگ و    اقدام نظامی   هرگونه  

زمـان جمهـوری اسـالمی از آن         هـم  ای که   همسئل. انهدام و ویرانی است   
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از .  مـردم اسـتفاده کنـد      ی  دوستانه تواند برای جلب احساسات وطن      می
ای تسلیحاتی صـرف    ه سوی دیگر سرمایه کشور هم مجددأ برای هزینه       

تر  ماتیک صنایع تسلیحاتی را ثروتمند     که بطور آتو   ای مسئله. خواهد شد 
 .خواهد نمود
. کاری اخبار و اطالعات کار روزانه جمهوری اسالمی اسـت          دست

 بـا مبـادالت روزمـره       ،رسانند ام مذهب بفروش می   آنچه که دیگران بن   
ید و  مردم ایران به لحاظ سانسورهای شـد      . ای ندارد   رابطه زندگی  مردم  

هیچ وجه در باره انرژی اتمـی و پیامـدهای    عقیده بهنبود آزادی بیان و     
از ایـن رو بـرای      . دسترسی ندارند زیانبار آن به اطالعات و اخبار الزم        

اش با برنامـه اتمـی        عواقب آن و رابطه    یل و ی چرنوب   فاجعهاز  بعد  مثال  
 . شود ایران بحث و گفتگوئی انجام نگرفته و نمیایران در افکارعمومی 

رژیم جمهوری اسالمی مردم ایران را از پیامدهای         اگرمن مطمئنم   
ع ساخته بود، آنهـا مسـلما انـرژی اتمـی را رد             انرژی اتمی مطل   زیانبار

  .وضعیت اقتصادی کشور همواره در شرایطی بحرانـی اسـت       . نمودند می
. تولید و استخراج نفت و فروش آن است مجموعه اقتصاد ایران وابسته به

، کند ای فروش نفت و گاز را دریافت می       هدر حال حاضر دولت درآمد    
های دیگـر    ری و تقویت و امنیت بخش     ها را در راه پایدا    اما این درآمد  

 . دکن گذاری نمی ، سرمایهاقتصادی که ضرورتی فوری دارند
، چـون   گونه برنامه مشخصی بـرای حـل مشـکالت جوانـان           هیچ

ـ   ایـن . وجـود نـدارد   .....   آموزشی و  های بیکاری، ایجاد مکان   ا همـه   ه
دهند که جمهوری اسالمی  منـافع        های کوچکی است که نشان می       مثال

 بلکـه تنهـا منـافع بخـش خاصـی از      کند، یم را نمایندگی نمردم ایران 
 را   یعنی شـیعیان ایـران و هوادارانشـان در خـارج از ایـران              ،مذهبیون

های قومی و مـذهبی کـار         و فشار براقلیت   استثمار. نماید نمایندگی می 
 . این سیستم استروزمره 

ن پیامدهای ای. اند  ساله با عراق را تجربه نموده      8مردم ایران جنگی    
ها انسان و انهدام ساختار تاسیسـاتی و          ساله از بین رفتن میلیون     8جنگ  

، بلکـه خواهـان     خواهنـد  مردم ایران جنگ نمـی    .   بود اقتصادی کشور 
انتظار مردم . باشند  دمکراسی و حقوق بشری عادالنه می،صلحی اجتماعی
در الملل این است که تنها نفـی جمهـوری اسـالمی              بین ایران از جامعه  

از طریـق قطـع     الملـل     جامعـه بـین     بلکه ،ها باقی نماند   ها و بیان    حرف
این امـر تـا کنـون رخ        . ، به مردم ایران یاری رساند     پشتیبانی این رژیم  

قـوق  تـر از ح    دادهـای اقتصـادی مهـم     ، زیرا برای آنان قرار    نداده است 
 . برند میهائی بوده است که زیر حکومت این رژیم رنج  انسان

از . های فرهنگی جهان را داراسـت      ترین تاریخ    از کهن  ایران یکی 
اش چون افغانستان     وجه قابل مقایسه با کشورهای همسایه       هیچ  این رو به  

توسط وجه   هیچ    عالئق ملی مردم ایران به     در حال حاضر  . و عراق نیست  
روز رشد  هجامعه متمدن و شهروندی روز ب. شود مایندگی نمیاین رژیم ن  

کند و تـالش دارد آگـاهی سیاسـی و اجتمـاعی را در جامعـه جـا          می
د و خواسته عـدالت و آزادی       ان گیری  اعتراضات در حال شکل   . اندازد  بی

های شـدید دانشـجویان،     با وجـود فشـار    . گردد تر می   روز علنی   روز به 
های سیاسی خویش را مطرح  کارگران خواستهنویسندگان، خبرنگاران و 

های اجتماعی حل  کنند در جنبش     تالش می  اقشار میانی جامعه  . نمایند می
. ها احتیاج به همبستگی و پشـتیبانی دارنـد          و جنبش   این مجامع  .گردند

باید هر کاری که ممکن است صورت پذیرد تا مردم ایران به حقوقشان 
اند که مردم ایران شـهامت دارنـد و از   دست یابند و این رژیم مستبد بد 

سرنوشت آینده ایران باید از     . اخالقی متمدنانه برخوردارند و تنها نیستند     
. سوی مردم ایران تعیین گردد و بدون وابستگی به خارج صورت پذیرد          

اولین قدم این . پاره و پراکنده شده است     تکهاپوزیسیون خارج از کشور     
، هائی که برای دمکراسی     ها و انجمن    ، گروه ها  ، سازمان ها  است که انسان  

عنوان  هنزدیک شوند و ب دیگر هم ، بهکنند میحقوق بشر و آزادی مبارزه    
هر گونـه دخالـت دول   . اپوزیسیون قوی بر علیه این رژیم مبارزه کنند   

صورت مالی و چـه   هخارجی با توجیه پشتیبانی از اپوزیسیون ایران چه ب  
چون  دیوانساالری بوش هم  .  ما مردود است    از سوی  وده و اخالقی غلط ب  

فتـه  رژیم ایران منافع خویش را که بر بستر جنگ و تشنج نـاآرامی نه             
 .کند است، دنبال می

توان با رژیـم فعلـی دمکراسـی و     این یک خیال باطل است که می   
ها تنها از طریـق      بدست آوردن این خواست   . بدست آورد حقوق بشر را    

 برقـراری سیسـتمی سـکوالر بـر پایـه           سرنگونی جمهوری اسـالمی و    
 .دمکراسی امکان پذیر خواهد بود

       
 ...ای پیرامون  مکاتبه

 
شدید  تاریخی، بار و یمفهومبه لحاظ ) برخالف الئیسیته(..."

ی خردگرا، هم تاریخ  هم الهیات مسیحی، هم فلسفه. یحی دارد مس-نیدی
سکوالریزاسیون  و موضوع سکوالریسم پروتستانتیسم به مسیحیت و هم

در نتیجه، . اند خدمت مقاصد خود گرفته  و این مقوله را درند ا هپرداخت
ویژه  یکدیگر و به تفکیک معانی و مفاهیم مختلف سکوالریسم از

دینی از تعاریف غیر) دنیوی شدن مسیحیت(تفکیک تعاریف دینی 
 ای هعبارت دیگر، انجام گون یا به) از قیمومتِ دین خروج(
 اگر نگوییم ناممکن ،بس دشوار ، کاری»سکوالریسم سیونالئیسیزا«

 ".است
ی شما برتمایز مفاهیم سکوالریسم و الئیسیته و  تأکید تبارشناسانه

تشریح خلط این دو مفهوم نزد روشنفکران ایرانی بسی روشنگر و 
دست کم در این نوشتارهایی که  -ای که به نظر من اما نکته. گشاست راه

ه داده شده، توجه به مغفول مانده یا کم اهمیت جلو - اماز شما خوانده
ای که  زمینه. ی برای تحقق الئیسیته استی فکری، اجتماع اهمیت زمینه

 با فروکاستن شود، و شما  فرآیند سکوالریزاسیون خوانده میعموماً
 پروتستان اروپایی، یک روند تاریخی در کشورهای مفهوم سکوالریسم به

از چه بسا این فقدان ناشی از تأکید بیش . اید کردهدایی ز از آن عمومیت
پوشی از کاربردهای متعارف مفاهیم  حد بر تبارشناسی واژگان و چشم

به نظر من، این رویکرد به خالئی در وجه تجویزی نوشتارهایتان .. باشد
 :انجامیده است

شود،  ی مفاهیم  واژگان مربوط می توصیف تاریخچه تا جایی که به
، این است که شما سکوالریسم وارد است  بر رویکرد شما بهدی کهایرا

کنم  فکر می. اید گذشته، معنای فعلی سکوالریسم را فرونهاده با نظر به
منصفانه بتوان گفت که در استعمال متعارف و امروزی کلمه، دست کم 

های تاریخی  دیگر خویشاوندی ناگسستنی با ریشهدر ایران، سکوالریسم 
خالف بیان شما، کمتر مسلمان ارتودوکسی را بتوان یافت آن ندارد و بر

گویند که اسالم برای زندگی   چه میکه اسالم را دینی سکوالر بنامد، گر
مؤمنان بوده ی تابو نزد  سکوالریسم همواره یک واژه.  دارددنیوی برنامه

یا (زدایی از جامعه  عنوان فرآیند دین خوبی به سکوالریسم به. و هست
جا افتاده ) si vous voulez  بشرییی توسط عقالنیت تجربیزدا ستقد
عقالنیتی که ناگزیر در تقابل با و لذا فروتر از فرامین االهی قرار . است

و احتماالً شما .  آید حساب می شده، یا از بروزات شیطانی کفر بهداده  
هم قبول دارید که معانی بالفعل واژگان را کاربرد فعلی آنها معین 

ی  در کاربرد متعارفی واژه. یمولوژیند و نه تجویز یا اتکن می
 محلی از اعراب "ون سکوالریسمزاسیالئیسی"سکوالریسم، سخن گفتن از 

ساساً آن رویکرد فکری انگاشته یابد، چرا که  سکوالریسم خود ا نمی
 .  ی سیاسی آن الئیسیته است و نه برعکس شود  که ثمره می

آور نیست که هنگامی  ریسم، شگفتسکوال ا بهبا این رویکرد شم
تا آنجا که من در این چهار وجه تجویزی نوشتارتان بپردازیم،  که به
نیروهای مترقی  ام، صرفاً به ، دیدهایم مان درج کرده تان که در سایت مقاله

 سکوالریسم،  الئیسیته جای  مفهوم گنگ اید که به سیاسی توصیه کرده
از سوی دیگر، در این . د قرار دهندی مطالبات سیاسی خو را سرلوحه
 :کنید که درستی اشاره می نوشتارها به

اسالمی که همواره از بدو تأسیس خصلت دین حکومتی را داشته "
امت " کومت برحکردن، دین  سیاست گذاری و دین قانون. است

دین دنیوی  امور مدینه، ، دین جنگ و صلح، دین مدیریتِ"مسلمان
دین سان، پیوندِ دولت، دین و روحانیت در ب. و اخروی!) سکوالر(
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طول تاریخ، با کمیت و کیفیت بیشتر یا کمتری، همیشه  ایران، در
  ".برقرار بوده است

خواهیم  ا این نظر موافق باشید که اگر میکنم که ب بنابراین فکر می
ی  داریم جز آنکه  اسالم را از صحنهای ن الئیسیته داشته باشیم، چاره

ری، اسالم قابلیت همزیستی بیان استعا به.  برانیممومی بیرونع
. را ندارد) اید با دو رکنی که ذکر کرده(م الئیک آمیز با نظا مسالمت

ی اجتماعی تحقق الئیسیته مستلزم در هم  پس فراهم کردن  زمینه
سازی همان مطلبی نیست  اما آیا این زمینه. نی اسالم استشکستن هژمو
شود؟ اگر چنین است، پس  جامعه خوانده میالریزاسیون که عرفاً سکو
های عاجل نیروهای  ین استراتژی نیز در فهرست برنامهآیا نباید ا

 خواه قرار گیرد؟  ترقی
ممکن است شما بین مطالبات صریح و عاجل سیاسی با روندهای 

ی  دنبال کردن پروژه ی خود  به تماعی تفاوت قائل باشید، و توصیهاج
ی دوم  ی سکوالریزاسیون را از مقوله ی اول و پروژه ه را از مقولالئیسیته
اما اگر این .  محق بدانمتوانم شما را ، باز هم میاگر چنین باشد. بدانید

تجویزی بیانجامد که فرآیند سکوالریزاسیون را کم اهمیت  مطلب به
بازنگری  ه را  کم و بیش مستقل از نیاز بهجلوه دهد، و تحقق الئیسیت

خره اسالمِ باال(تر در باورهای اسالمی بداند دی و فراگسانتقادی، بنیا
آن را  ناموجه ) دمان مؤمن استمشکل ساز همان ذهنیت غالب مر

ای و تجویز شما این مطالب را تلقین  رسد تمایزنه نظر می به.  یابم می
 . نیاز از آن  است سیته مقدم بر سکوالریزاسیون و بیکند که الئی می

 . اگر نظرتان را در این زمینه بدانمسپاسگزار خواهم شد
با داللت (میت سکوالریزاسیون چنین، اگر شما در مورد اه هم

عقیده هستید،  نیاز الئیسیته با ما هم عنوان پیش به) زدایی از جامعه دین
کارهایی  برایمان بسیار مغتنم خواهد بود اگر موانع این فرآیند و نیز راه

 با شرایط و که ویژه این به. د، بیان فرماییدیابی ا میگش را که مؤثر و راه
عنوان فعالین دانشجویی و اینترنتی که سعی داریم  امکانات فعلی ما، به

ه باشیم، به نظرتان انجام چه وری برای فرآیند نیل به الئیسیتاتکاتالیز
 .تر خواهد بود قسم مطالبی برای خوانندگان مفیدی چه ها و  ارائه کنش

تان را  بود که در صورت موافقت شما، پاسختنان خواهد برای ما مزید ام
 . درج کنیم "سکوالریسم برای ایران"یت در سا

از حسن توجه شما سپاسگزارم و برایتان سالی سرشار از سالمت، 
                       .موفقیت و شادکامی آرزو دارم
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 شیدان وثیق و پاسخ  نامه
 آقای امیر غالمی گرامی

، شمای نافذ و تأمل برانگیز  ا عرض سالم و اظهار تشکر از نامهب
ر اید و با تشک  کردهنم های ز نگاه منتقد و ژرفی که به نوشتهبا سپاس ا

سکوالریسم برای « تان در تارنمای قدر شما و یاراناز فعالیت گران
 مایلم، … در ایران"نیل به الئیسیته" در جهت هموار کردن راه »ایران

 . بحث گذارم شما، نکاتی را طرح و در حقیقت بهی  در پاسخ به نامه
فرایند «که ) ام و همواره بوده(ام  من هم، مانند شما، بر این عقیده

هیچ رو،  بهتوان،  در غرب را نمی»  دولت و دینجدایی«یا » الئیسیته
از » جدا« یعنی ،های اجتماعی تکوین آن از زمینه» مستقل«
چنین  فلسفی و هم فرهنگی و سیاسی، فکری و» های شرط پیش«

 . تصور کرد…اقتصادی و در یک کالم تاریخی زیربنایی و
الئیسیته «های دوم و سوم کتاب  از این جهت است که بخش

بنیادهای " و "های الئیسیته ها و زمینه ریشه"را به توضیح ) 1(»چیست؟
در . ام  اختصاص داده- از هابز تا مارکس- این پدیدار"سیاسی -یفلس
دایی دولت و ج«های  زمینه» ردپای«نجا، البته به اختصار، نوشتم که آ

 یعنی ،توان حتا در خودِ مسیحیت و در بنیاد آن در غرب را می» کلیسا
ها را سپس در  ن زمینهای. ار و کردار پیامبر آن پیدا کرددر گفت
در چالش با (های خودمختار و مستقل شمال ایتالیا  گیری جمهوری شکل

 یعنی امپراطوری ژرمنی از یکسو و واتیکان از ،دو قدرت بزرگ مسلط

ها را در  ام و سرانجام آن زمینه مورد توجه قرار داده) 2( )سوی دیگر
 آلمانی، Les lumières ،Aufklärung روشنگری، تستانتیسمپرو، رفرماسیون

ی   اجتماعی اروپا در سده-های سیاسی انقالب فرانسه و جنبش
 .معروف است، نشان دادم» مدرنیته«مبانی   یعنی آن چه که به،…نوزدهم

-ی تأمالت فوق، تالش من این است که بنیادهای فلسفی در ادامه
ر غرب را در پیوند با سیر تحوالت د) 3( »الئیک ی مساله«سیاسی  

 در مراحل مختلف و در تاریخ ،اجتماعی و سیاسی و دینی این سرزمین
بایست از  ابتدا نیز، می. ی سیاسی، مورد بررسی و کنکاش قرار دهم فلسفه

 با -» یونانیت«کردم، یعنی از  اصلی و بنیادین آغاز می» ی سرچشمه«
تقابل و جدل بزرگ  و به -هم استی نوزد این که الئیسیته پدیدار سده

 ). 4( پرداختم  میpoliteia  پولیتیا افالطون بر سر  -پروتاگوراس
فکری تکوین فرایند های اجتماعی و  پذیرم که زمینه با این حال می

 گرفته نین سکوالریسم در غرب، کمتر مورد توجه قرارچ الئیسیته و هم
ویژه، همان  به. س استهای من نیز محسو است و این کاستی در نوشته

موانع "کنید، در مورد  درستی اشاره می تان به ی طور که در آخر نامه
ر ایران، ی آن د" و نیز راه کارهای موثر و راهگشا)الئیسیته(فرایند 

این .  روشنفکران الئیک صورت نگرفته استکار قابل توجهی از جانب
ر ما که یته در شرایط خاص کشوی الئیس  قضیه"مغفول"ی  جنبه
اگر (حاکم است، یکی از کمبودهای بزرگ ساالری خاصی بر آن  دین

آن در  های ناگوار و منفیی پیامد نظری، با همه) ترین کمبود نه مهم
 .رود ، به شمار می»عمل سیاسی«ی  زمینه

اختالف بر سر تصدیق و . اما اختالف نظر در این جا نیست
 که مورد "تحقق الئیسیتهفکری و اجتماعی  های اهمیت زمینه"تشخیص 
ست که شما از یک سو، این  جا بلکه تمایز در آن. باشد، نیست توافق می

 را سکوالریسم یا سکوالریزاسیون "های فکری و اجتماعی زمینه"
 یگویید، برداشت طور که می  و از سوی دیگر، همان"خوانید می"
 در همین ی آن، کنید که در باره را تجویز می» مفهومی« از "متعارف"

است، » سکوالریسم«و سرزمین  غرب، یعنی در جایی که گهواره
 گرفتنکار  وال بردن منطق و بهئ تا حد زیر س-شمارند بی ها اختالف

ی   سدهطی و بر سر آن، مشاجرات فراوان و سختی -چنین اصطالحی
 .اند بیستم در گرفته

 : در آن جاست کهاختالف در چند نکته،
ای، ولو  گیری الئیسیته را به جنبه گون شکل نههای گو  شما زمینه-1
. دهید می» تقلیل«) باشد» سکوالریزاسیون«که (ی مهمی، از قضایا  جنبه
در حالی که این . انگارید کالم دیگر، اولی را حاصل دومی میدر 

دهند  را تشکیل می های متنوعی  پدیدار"های اجتماعی و فکری زمینه"
، رشد روابط ها فروپاشی فئودالیته. شوند میخالصه ن» گرایی گیتی«که در 
در اروپای غربی؛ پیدایش ) 5(های ملی  و تشکیل دولتداری سرمایه

و استقالل ) از جمله آزادی وجدان(ناسبات اجتماعی مبتنی بر آزادی م
شده، تقسیم سه قوای  فردی و برابر حقوقی فردی، دمکراسی نمایندگی

شهرنشینی و از امر قضایی، رشد مملکتی از جمله تفکیک امر اجرایی 
 یعنی ،»جدایی«ترین   تحقق نخستین و مهم،از همهتر  مهمشهروندی و 
. …دومی  نسبت بهاولیدولت و استقالل و ) 6(ی مدنی جدایی جامعه

سرانجام، عالوه بر . دهند را تشکیل می» ها زمینه«بخشی از آن 
هم دیگری در ی م ، حادثهها همراه و همزمان با آنهای فوق،  شاخص

شود  نامیده می» سکوالریزاسیون«یا » گرایی گیتی«دهد که  اروپا رخ می
و  زدایی، کاهش نفوذ و نقش دین در جامعه، پایان یافتن سلطه تقدس  بهو

طور کلی بر   و بهحاکمیت مذهب بر امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
در ) حیتدر این جا مسی(اصالح دین  و در عین حال به مدیریت کشوری

 .انجامد  می… با شرایط زمانه و دنیوییافتن آنجهت انطباق 
های مختلف فرایند الئیسیته  کردن زمینه کنید که محدود تصدیق می
  دومی"ی سیاسی ثمره"و اولی را » سکوالریسم«در اصطالح 

 این مگر.  نیستای چندان ساده، کار )ی شما به نقل از نوشته( خواندن
باره در» بومیی  نظریه«یکفر، تحت عنوان ن مد رضاآقای محسان   بهکه
ی  ی مشخصات مدرنیته همه) سکوالریسم ایرانی؟( »سکوالریزاسیون«
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 در این صورت، … تحویل دهیم سکوالریزاسیون،به نام،  راغربی
مسمای  پرسش این است که چه نیازی به حفظ نام بی

ش را از دست ا »ویژگی« یا  این مقوله،داریم؟ چون» نیوسکوالریزاس«
خویشاوندی با "ه تعبیر شما، و یا، ب) نیکفرآقای نزد (داده است 

 . است"گسسته"اش را "های تاریخی ریشه
عموماً " ،"کاربردهای متعارف"ی خود، به حکم   شما، در نامه-2

بیان "، ")پسندید اگر جنین می (Si vous voulez"، "خوانند چنین می
 از متضادی های متفاوت اگر نه یف، تعر»سکوالریسم« از …"استعاری

عنوان فرایند  خوبی به سکوالریسم به": دهید دست می  بهسکوالریزاسیون
 Si توسط عقالنیت بشری زدایی تقدسیا  (از جامعه زدایی دین

voulez vous( رویکردسکوالریسم خود اساساً آن ؛ " استجا افتاده 
تماعی تحقق ی اج فراهم کردن زمینه"؛ "…شود  انگاشته میفکری

سازی  آیا این زمینه.  اسالم استدر هم شکستن هژمونیالئیسیته مستلزم 
؛ "؟شود  خوانده میعموماً سکوالریسم جامعههمان مطلبی نیست که 

ی نداریم ا چاره"؛ "… از جامعهزدایی دیناهمیت سکوالریسم با داللت "
، اسالم عاریبیان است به. ی عمومی بیرون رانیم صحنه اسالم را ازجز آنکه 

ی  همه. (" را ندارد…نظام الئیکقابلیت همزیستی مسالمت آمیز با 
 ).تاکیدات از من است

زدایی از  دین« بین  در تعریف سکوالریزاسیون، کهپذیرید می
کرد روی«، »شکستن هژمونی دین درهم«، »زدایی تقدس«، »جامعه
» صحنه«منظور کدام (» ی عمومی بیرون راندن از صحنه«، »فکری

 . بزرگ و ژرف است بسی اختالف…)است؟ جامعه؟ نهادهای دولتی؟
ی  سلطه پایان دادن به  زدایی، جامعه، تقدس زدایی از دین :های عبارت
 به هیچ رو …الئیک با نظام آمیز عدم قابلیت همزیستی مسالمت دین،

قول شما از یک  ن تعابیر و تعاریف متفاوتی که بهنیچبا . همسان نیستند
زعم  و البته به(خیزند  ای بر می  پذیرفته شده"عموماً" و "تعارفم"درک 

  حداقل- چون در غرب،شما چنین درک متعارفی در ایران وجود دارد
با  -ام پردازانی که من مطالعه کرده نزد آن دسته از متفکران و نظریه

 یکتوان از  چگونه می) ام رو نشده  رو بهچنین برداشتی
 سخن راند؟   ) 7( »ونسکوالریزاسی ی نظریه«

شان،  های ی خود، بدون توجه به اختالف  سر انجام شما در نامه-3
در حالی که . خوانید می» سکوالریسم«"ی سیاسی ثمره"را » الئیسیته«
واقع، تا آنجا  به. این سادگی نیست باور من چنین نیست و حداقل به به

ها اشاره  آن  بهآید و در باال که از تعاریف شما از سکوالریسم بر می
 میان  این دو مقوله یا پدیدار وجود ندارد فرق چندان محسوسیکردم، 

سخن راند چون کار او » سیتهالئی«و در نتیجه معلوم نیست چرا باید از 
دهد؟ آیا بهتر  انجام می» زاسیونسکوالری«خوبی و حتا خیلی بهتر  را به

» سمسکوالری«ان هم هبگیریم و ب» فاکتور» «الئیسیته«نیست که از 
 بسنده کنیم؟

بغرنج «در پایان، مایلم از دید خود و در چند نکته، 
مخالف هیچ رو،  بهمن . در میان گذارمبا شما را » سکوالریزاسیون

در گفتمان » سکوالریزاسیون«یا » سکوالریسم« استفاده از اصطالح
، این نیستم و خود نیز) های الزم با احتیاط(اجتماعی، فرهنگی یا فلسفی 

ها  اما معتقدم که کاربرد آن. ام کار برده ها را به این مقوله آن جا،  وجا
تا حد زیادی مساله » گری سیاسی مداخله«و در » جنبش سیاسی«در 

و » الریسمسکو« مشکلدر حقیقت، . است) Problématique( برانگیز
 توانم در چهار نکته، به صورت تلگرافی، چنین را می» سکوالریزاسیون«

   :    بیان کنم
-ایم ای قرارگرفته   از این مقوله، بر حسب این که در چه حوزه-1

شناسی؛ فرهنگی،  شناسی یا جامعه ی سیاسی یا فلسفی؛ یزدان حوزه 
زبان   بهchargé(ربار پ تعاریف گوناگون، -هنری، تاریخی یا اجتماعی

چون » مسکوالریس«در یک کالم، . اند دست داده و متفاوتی به) فرانسه
های مختلف، به موضوعات  ول زمان و تاریخ و در مکانپدیدار، در ط

ها  به آنهای خود  نوشتهبسیار مختلف و متفاوتی اطالق شده که در 
 .ام اشاره کرده

ای از  و پاره» مدرنیته«در همین رابطه، قابل توجه است که بانیان 
. اند امتناع کردهگیری این واژه کار  از بهمتفکران اصلی معاصرفالسفه و 

ای  شود، چنین مقوله  محسوب میAufklärungو  نزد کانت که پدر مدرنیته
 دین تحت لوای رفرمهگل نیز، با این که طرفدار . کنیم را پیدا نمی

 ،برد کار نمی گاه به  را هیچSäkularisierungپروتستانتیسم است، اصطالح 
در مفهوم از جمله ، »دنیایی شدن«معنای  ، بهVerweltlichungولی از 

شناس  بزرگترین جامعه. گوید سخن می»  مسیحیتگرایی روح و گیتی«
 را داری اخالق پروتستان و روح سرمایهوبر، که  ، ماکس)8(دین
ی  نمونه"عنوان  ورد و بلومنبرگ از این اثر او بهآ ی تحریر در می رشته به

ی   واژههیچ جا برد، نام می) 9("ی سکوالریزاسیون عالی نظری برای قضیه
 مشهور عبارتکند، اما در عوض  را استفاده نمی» سکوالریزاسیون«
 در تنهااو . کند  را ابداع میEntzauberung der Welt» زده افسون جهان«

های پروتستان، اصطالح  ی فرقه ، در باره1906ای، در سال  مقاله
Säkularisationsprozess10(برد کار می  را به(. 

، اندیشمندان معاصری چون هایدگر و دریدا نیز اصل از سوی دیگر
صحبت کردن از ": گوید هایدگر می. اند وال بردهئواژه را زیر س

 است، ای فکری گمراه کننده ، بی)Säkularisierung(» سکوالریزاسیون«
» گرایی گیتی«یا » سکوالریزاسیون« اینکه زیرا برای

)»Verweltlichung« (ه باشد تا ید دنیایی وجود داشتدر کار باشد، ابتدا با
دریدا نیز ). 11( "»دنیوی کرد«خاطر آن و در بطن آن بتوان خود را  به 
» سکوالریزاسیون« چون هم در ،برد وال میئطریق اولی مقوله را زیر س به

مشاهده » مضامین خیلی مسیحی«، »الئیسیزاسیون«و هم در 
والریزاسیون و که اصطالح سکتذکر نیست  الزم به( .…)12(کند می

 و -ن دینساطور عمده نزد جامعه شنا  آن، بهی های مختلف درباره نظریه
شناسان آمریکایی و بخشاً اروپایی  طور عمده در بین جامعه آن هم به

های  ویژه در دهه هو ب  به بعدی بیستم  سدهی از نیمه) انگلیسی و آلمانی(
 ). شوند رایج می - 1970 و 1960

 ی این است که سکوالریزاسیون، بر خالف نظر من  مشکل دوم-2
ویژه  ه و بمشخصاً مسیحیت و( است، با دین "زدایی دین"گوید  که می

قول  به complicité (»تبانی و همدستیمناسبات «  در یک)پروتستانتیسم
از  (20 و 19ی  مشاجره بزرگ متفکران سده. داردقرار ) ها فرانسوی

 لوویتز اشتروس، اشمیت، ایدگر، آرنت، ه...فوئرباخ، مارکس و نیچه تا
) 13( "سکوالریزاسیون ی مشاجره در باره" که به) ... بلومنبرگو

این که آیا : اصلی است» گره گاه«معروف است، بر سر همین 
ی  ادامه «،در عین حال، است و یا» گسست از دین» «سکوالریزاسیون«

جای    ما را بهقپرسش فو؟ )زمینی یا دنیوی( دیگری در شکلاما » همان
یا عصر »  تجدد« و آن این است که خود دهد سوق میتری  بس مهم

) رود شمار می  اصلی آن بههای موتور، یکی ازکه سکوالریزاسیون(» نو«
هست و یا » نو«است؟ آیا واقعاً » جدید«گذشته  تا چه حد نسبت به

ر  و این با-دیگری» شکل«ی است که خود را در ا »کهنه«ادامه همان 
 به نمایش - بلکه زمینی و این جهانی،»جهانی آن«و » ترافرازنده«نه
جانشین ) Progrès(» ترقی«عبارت دیگر، آیا  گذارد؟ به می
در .. و» کلیسا«جانشین ) Etat(» دولت«؛ )Providence(» الهی مشیت«

 …» موعودرستگاری«جانشین » کمونیسم«،  مبتذلی مارکسیسم نمونه
 گردد؟          نمی

شناسی و نه فقط تبار(ه از لحاظ تاریخی  مشکل سوم این است ک-3
 ، سکوالریسم عمیقاً با فرایند پروتستانتیسم و)لغوی، به قول شما

برخی از . باشد میدر کشورهای پروتستان عجین ) لوتریسم(رفرماسیون 
پردازان سکوالریسم و سکوالریزاسیون، چون  ترین نظریه مهم

Ernst Troeltschدر مناسبات با . شناسان پروتستان بودند ن، یزدا
» واقعی» «جدایی «پروتستانتیسم است که سکوالریزاسیون هیچگاه به

ره در همزیستی و همکاری با  بلکه این دو هموا،انجامد دولت و دین نمی
مطلب تنها کافی است نگاه برای دریافت این . برند و میسر برده  هم به

های  کشور دولت، دین و جامعه دروضعیت کنونی مناسبات کنیم به
 …عمدتاً پروتستان چون انگلستان، آلمان، ایاالت متحده آمریکا
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من این است که ) و فعالً آخری( و سرانجام، مشکل چهارم -4
های باال را  حتا اگر تمام ایراد-»گرایی گیتی«یا » سکوالریزاسیون«

. سیاسی درآید» هبرنام«و » شعار«به تواند  نمیباز هم -نادیده انگاریم 
کنید  تصدیق می. گونه نیست لی که در مورد الئیسیته وضع بدینحا در

اتکای   قانونی به-از طریق اقدامی سیاسی» ولت و دینجدایی د«که 
 توان از ، میعنوان نمونه به. پذیر است  اجتماعی امکان-یجنبشی سیاس

دولت و جدایی   که به نام بردفرانسهدر  1905اقدام تاریخی قانون 
ش و ا اما سکوالریزاسیون در معناهای مختلف. بخشیدکلیساها رسمیت 

ی   از سلطهاش تمامیت جامعه در خروجفرایند «از جمله در مفهوم 
 …یدولتاقدام  سیاسی و یا ریزی ، برنامهگذاری  کار قانونصرفاً »دین

 . نیست
 .مپرداز اید، می الی که کردهؤی شما و س اکنون به قسمت آخر نامه

زدایی  با داللت دین (یوناسیزموانع فرایند سکوالر": پرسید شما می
: دهید و ادامه می. ؟ چیستند"گشا کارهای موثر و راه و نیز راه) از جامعه

عنوان فعالین دانشجویی و اینترنتی که  با شرایط و امکانات فعلی ما، به"
اشیم، چه  نیل به الئیسیته  بوری برای فرآیندراتسعی داریم کاتالیز

 ."؟تر خواهد بود قسم مطالبی برای خوانندگان مفیدها و ارایه چه کنش
شاید بهتر باشد (ی ایران »جامعه«از » زدایی دین«دانیم که  می

، در شرایط تاریخی )»ساالری  دینیای دین  خروج از سلطه«گفته شود 
در خود غرب و . کشور ما، فرایندی بغرنج، سخت و طوالنی است

و » مدرنیته« سال از آغاز  300اروپای غربی، با گذشت ر دمشخصاً 
 cléricalisme کلریکالیسم با سال مبارزه 150  طیو حداقل» روشنگری«
از این » دین« نه تنها …»الئیسیته«و » سکوالریزاسیون« شکل در

» بازگشت دین« بلکه حتا امروزه سخن از ،جوامع رخت نبسته است
به نظر من موانع فرایند الئیسیته . کنند می )البته نه در شکل گذشته(

همان سدهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی هستند که 
ی ایران را از آزادی، دموکراسی، جمهوری، حقوق بشر، حکومت  جامعه

داشته   باز نگه…قانون، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، ترقی و 
 و استبداد شرقی یعنی ،یماندگی، دو عامل اصل در این واپس. است
 ای ، بدون تردید نقش مهم و اساسی و تعیین کننده اسالمیساالری دین

اند   انجام گرفتهای شایستههای نظری  کار،در این رابطه. داشته و دارند
 .پردازم ن نامه، بیش از این به مساله نمی من در حد ایکه

ه هم اکنون نظر من فعالیتی ک تان، به الؤاما در مورد بخش دوم س
دهید،  انجام می» سکوالریسم برای ایران«شما در چهارچوب تارنمای 

.  است و در خور شرایط زمانههای عملی و نظری مناسب یکی از پاسخ
 ایران، این درشد، به منظور تبلیغ و ترویج الئیسیته  البته چه خوب می

 .کرد  پیدا میحضور ای در عنوان سایت شما گونه واژه نیز به
 خواه  جمهوریفعاالن«کاری که امروزه در مقابل  نظر من راه به
نقدگری فعالیت عملی، نظری و  همان ایران قرار دارد، همواره »الئیک
ی فوئرباخ،  چیزی که مارکس در نخستین تز از یازده تز در باره (.است

روشن ). 14( نامد می»“ نقدگری -عملی«یا فعالیت » انقالبی«عالیت ف"
عمل تواند جدا و منفصل از  لیت نظری و فرهنگی ما نمیاست که فعا

جدا و منفصل از تواند  نمی. ی ما باشد ما، یعنی مبارزه) »پراتیک«(
» اپوزیسیونی«جنبشی که . برای تغییر وضع موجود باشد» جنبش«

 بلکه برای ،Pouvoir» احراز قدرت و حاکمیت«، یعنی نه برای است
 ، برای تغییرموجود سیاسی -اجتماعی مناسبات دگرگون ساختن

 .کند ، عمل می»خارج از خود« و واقعیت »خود«
  سیاسی اپوزیسیونی جنبش-نظر من، تا آنجا که به وجه عملی به
 برای ایران، سه این جنبش شود، در دستور کار تاریخی  مربوط میتغییر
و تا . گیرد  قرار میجمهوریت، دموکراتیسم و الئیسیتهی بنیادین  مؤلفه

شود؛   جنبش مربوط  مینقدگریوجه فرهنگی، نظری و  جا که به نآ
؛ پردازی پیرامون معضالت مهم نظری جنبش بحث، جدل و نظریه

ایرانی از مشروطه » ی سیاسی اندیشه « رادیکال و نقدبررسی، بازبینی
  ی اندیشه و  در زمینه  آثار عمدهو نشر ترجمه و هم چنین امروز بهتا 

گشای فرایندی گردند  وانند، راهت  می… زبان فارسی ی سیاسی به فلسفه
 . باشد  می و همه ماکه مورد نظر شما

 از فرصتی  با تشکربا پوزش از طوالنی شدن بیش از حد این نامه و
ارم که توانسته باشم تا حدودی گذارید، امیدو که برای خواندن آن می

تان آرزوی  برای شما و همکاران. های شما پاسخ داده باشم پرسش به
 .کنم موفقیت می

 و سکوالریسم برای ایران در سایت نگاری با درج بیرونی این نامه
 . مخالفتی ندارمی دیگری یا در هر رسانه

ی  ی چند کتاب مهم و ارزنده در بارهمعرف  به،ها در پایان یادداشت
 . ام الئیسیته و سکوالریزاسیون پرداخته

 صمیمانه
 cvassigh@wanadoo.fr شیدان وثیق
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 :ها یادداشت
ی الئیسیته و  های ایرانی در باره چیست؟ و نقدی بر نظریه پردازی الئیسیته)  1(

 .  1384 –  نشر اختران -وثیق شیدان. سکوالریسم
 ازی گسست  چهار لحظه«های من تحت عنوان  در این باره رجوع کنید به نوشته) 2(

ویژه  به. »پروتاگوراسی، ماکیاولی، اسپینوزا یی و  مارکسی :ه سیاسی گالسیکفلسف
، سال هفتم و طرحی نو. خواهی و ماکیاولی ی چمهوری ی لحظه مقاالت در باره به

 در سایت اینترنتی. . 77، 75، 73، 72، 70، 66، 63 :یها شماره. 1382-1381هشتم، 
 www.tarhino.com: نو طرحی

)3 (La question laïque 
 نزد یونانیان »ی الئیک مساله« فلسفی -بر مبانی سیاسی  تأملی:  رجوع کنید به مقاله) 4(

 )ی پریکلس آنتیگون و خطابه پروتاگوراس، (
)5 (Etat - Nation 
)6 (Société civile 
)7 (Théorie de la sécularisation 
)8 (Sociologie de la religion 
 18.  ص– Die Legitimität der Neuzeitهانس بلومنبرگ در ) 9(

 La légitimité des temps modernes: به زبان فرانسه 
 Kirchen" und "Sekten" in Nordamerika "   1906 :در) 10(
 Nietzsche t. 2 p. 146: مارتین هایکر در ) 11(
 Jacques Derrida et Gianni Vattimo, La religion, Paris, seuil: ژاک دریدا در ) 12(

1996, p. 80 
)13 (La querelle de la sécularisation 
)14 (activité "révolutionnaire" ou l'activité "pratique - critique" ‘L  تز : در تز اول از

 هایی در باره ی فئورباخ
Karl Marx, Thèses sur Feuerbach, Œuvres choisies, page 8, édition du progrès   

    
 Georges Labica, Karl Marx Les thèses sur Feuerbach, page 20,1987, PUF  

 
 :چند اثر مهم برای مطالعه و ترجمه به فارسی

 
 )به زبان فرانسه (:ی الئیسیته در باره

 
1. De la séparation des Eglises de l'Etat à l'avenir de la laïcité. Sous la direction 
de: Jean BAUBEROT et Michel WIEVIORKA - Editions de l'Aube - 2005. 367 
pages.  

 . بوبرو و میشل ویویورکا   ژان-ی الئیسیته  ز جدایی کلیساها و دولت تا آیندها
 

 سوربن در عالی العاتطم سرای دانشبوبرو، مسئول بخش علوم دینی در  ژان     
l'Ecole pratique des hautes études ناد فرانسوی دان مورد است و تاریخ، جامعه شناس

تألیفات رود که  شمار می بهالئیسیته نظران معاصر و اصلی  او یکی از صاحب. است
بوبرو در کمیسیون  ژان.  جامعه شناسی دینی داردی فراوانی در این زمینه و در در حوزه

ک رسمی مربوط به ارایه راه حلی بر مشکل روسری اسالمی در مدارس دولتی و الئی
 کتاب فوق الذکر، مجموعه او، در.  عضویت داشت) Stasiمعروف به کمیسیون (فرانسه 
 تحت عنوان -های متنوعی که در سمیناری پیرامون موضوع الئیسیته سخنرانی
 طرح گردید را جمع آوری و - Les entretiens d'Auxerre اوکسِر گوهای و گفت

 ی مسأله ریخی بهرویکرد تا: ارتند ازموضوعات اصلی این مباحث عب. انتشار داده است
؛  تاریخی آن– فرانسه و شرایط اجتماعی 1905پیرامون قانون ؛ جدایی دولت و دین

نگاه آمریکای التینی به  الئیسیته، ارزشی جهانشمول؟؛ الئیسیته، جدایی و سازندگی اروپا
ی  ؛ آینده..)اوکراین، روسیه(الئیسیته در فضای پساشوروی ی  الئیسیته؛ حضور و آینده

 ...ه و پیوند اجتماعیالئیسیته؛ اصل الئیسیته و جهانی شدن؛ الئیسیته و آزادی؛ الئیسیت
2. La laïcité - Henri PENA- RUZ, Textes choisis et présentés - Flammarion, 
2003, 255 pages. 

 .های منتخب و معرفی شده توسط هانری پنا روز الئیسیته، متن
 

ی مطالعات سیاسی در پاریس، هانری   و در مؤسسهFénelonی  لسفه در لیسهاستاد ف     
ها  لقبی که فرانسوی (خدا و ماریان:  داردالئیسیتهی  نا روز تألیفات پر ارزشی در بارهپ
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او، در کتاب ...  چیست؟الئیسیته؛ ی الئیسیته فلسفه؛ )اند جمهوری فرانسه داده به
با سیاست و دولت وقعیت دین در جامعه، مناسبات آن الذکر و در رابطه با نقش و م فوق

رفی و منتشر  اساسی فلسفی را معهای هایی از  متن گزیده... ی جدایی و هم چنین مساله
عمدتاً (ها شامل اندیشمندان و متفکران محتلف در طول تاریخ  این گزیده. کرده است
د، پاسکال، دکارت، افالطون، سن اگوستن، سن توماس، ابن رش: گردند می) در غرب

ورس، ژول فری، الک، اسپینوزا، کانت، روسو، ولتر، بنژامن کنستان، کندورسه، ژ
؛ خطرناک پیوندی: دین و سیاست: ها عبارتند از های اصلی گزیده سرفصل... ماکس وبر

؛ جدایی الئیک: دولت رهایی یافته؛ الئیسیتهها و اصول  عقل در برابر ستم؛ ارزش
 ).دولتی(ی عمومی  ی مدرسه الئیسیته

3. La laïcité - Guy HAARSCHER, Que sais-je? - Edition PUF - 2ème édition - 
1998. 128 pages.  

 .ی گی هارشر نوشته-الئیسیته: چه میدانم؟
؟ فرانسوی در دانم چه میای در مجموعه جزوات  یکی از کتاب های آموزشی و پایه

نزد الک  (رواداری، حقوق بشرطور عمده، از منظر  گی هارشر، به.  استالئیسیتهی  باره
های  سرفصل.  پرداخته استالئیسیتهی   به مسالهRawls رالز  عدالتی نظریهو ) و هابس

؛  در برخی کشورهای اروپاییالئیسیته؛ ی فرانسوی الئیسیته: اصلی کتاب عبارتند از
 .الئیسیتهلسفی به های فرویکرد؛ ها بغرنجی و پرادکس: الئیسیتهتحلیلی از مفهوم 

 
 )به زبان فرانسه و انگلیسی (:در باره ی سکوالریزاسیون و سکوالریسم

 
1. La querelle de la sécularisation de Hegel à Blumenberg, Jean Claude 
MONOD - J.Vrin, 2002, 317 pages. 

به . (د مونوی ژان کلو  نوشته–از هگل تا بلومنبرگ : یونی سکوالریزاس مشاجره در باره
 ).زبان فرانسه

، ژان کلود مونو، در این )CNRS( فرانسه مرکز ملی تحقیقات علمیاستاد فلسفه در 
از منظر (او، با رویکردی فلسفی . دهد ای را ارایه می جا، اثر بسیار با ارزش و کارشده

در این و بررسی او  کانون مطالعه. پردازد بغرتج سکوالریزاسیون می ، به)ی آلمانی فلسفه
 از هگل تا بلومنبرگ با گذر از قوئرباخ، مارکس، نیچه، هایدگر، ماکس وبر، -کتاب 

 وجود دوگانگی یا تناقضی ژرف -... لوویت و بلومنبرگ... اشمیت، استروس، پترسون
چون ، »سکوالریزاسیون«این که مفهوم . است» سکوالریزاسیون«ی پربار  در مقوله

 افول دین از هم به معنایی آلمانی برای تفسیر تاریخ،  ابزار نیرومندی در دست فلسفه
 و نمادها» انتقال«و » تحول «هم به معنایمقام و موقعیت مسلط بر جامعه است و 

 به حوزه و سطح théologiqueشناسانه  های دینی و یزدان ها و مفهوم ها و ارزش سمبول
 ...»سکوالر«و » دنیوی«

2. The sacred canopy : Elements of a Sociological theory of religion - Peter 
BERGER , 1967 - Garden City - New York - Douleday  

 ).به زبان انگلیسی. ( پیتر برژه-شناسانه از دین  ی جامعه مبانی یک نظریه: گنبد مقدس
 

 در اتریش، پس از جنگ جهانی دوم به ایاالت متحده 1929پیتر برژه، متولد 
با این . شود شناسی دین، مقیم می گر در جامعه رود و در آن جا، چون پژوهش ریکا میآم

یگاه دین در جوامع غربی تغییر ی نقش و جا خود را در باره که او، بعدها، نطرات
کند، اما، با این حال،  تردیدهای جدی می» سکوالریزاسیون«ی  دهد و نسبت به مقوله می

 از جمله در کتاب نام برده -اش شناسانه های جامعه ل فعالیت اوی آن چه که او در مرحله
The sacred canopyها  پردازی ترین نطریه ترین و جامع منزله یکی از اصلی نویسد، به  می

ی سکوالریزاسیون پیتر برژه به  نظریه. شناخته شده است» ریزاسیونسکوال«ی  در باره
ریخی و در سه بخش طرح ت عنوان مبانی تا، تحمقدس گنبدطور کامل در فصل دوم 

 و پذیری امکانی  سکوالریزاسیون و مسأله، فرایند سکوالریزاسیون: شده است
از دیدگاه پیتر برژه، حاملین اصلی . مشروعیتی  سکوالریزاسیون و مسأله

 اما حاملین دیگری چون ،باشند سکوالریزاسیون در دنیای غرب فرایندهای اقتصادی می
 ... نقش ایجابی دارند نیز)تمسیحی(دین  در خود یعوامل

3. Religion in Secular Society: A sociological comment - Bryan R. WILSON,    
1966 - London- C.A. Watts. 

 ).به زبان انگلیسی. ( بریان ویلسون–تفسیری جامعه شناسانه: ی سکوالر دین در جامعه
 

ی اصلی او  ا این که رشتهب. انگلستان است در 1926بریان ویلسون متولد سال 
 نخستین 1966پردازد و در سال  شناسی دین می مطالعات جامعه اقتصاد است، ویلسون به

در . دهد این موضوع اختصاص می ی سکوالر به ب خود را تحت عنوان دین در جامعهکتا
 طرح شده The Pattern of secularization سکوالریزاسیون ی بخش اول کتاب، نظریه

از این نقطه نظر، او . از دیگاه ویلسون، سکوالریزاسیون فرایندی تحول پذیر است.  است
تئوری «کند تا  ی سکوالریزاسیون می»نقشه«یا » طرح«بیشتر صحبت از 

سکوالریزاسیون، از نظر ما، فرایندی است که طبق آن اندیشه، ".  »سکوالریزاسیون
 نزد ."دهند  را از دست میاجتماعی خود) و معنای(عمل و نهادهای دینی اهمیت 

ظام احتماعی   در ن کاهش اهمیت اجتماعی دین"معنای  ویلسون، سکوالریزاسیون به
سکوالریزاسیون، یکی از ابعاد مدرنیزاسیون . داری افراد جامعه  و نه پایان دین"است

 ... است و نه فرایند مدرنیزاسیون در تمامیت اش
4. Les Théories de la sécularisation - Olivier TSCHANNEN - Librairie Droz, 
Génève, Paris, 1992 - 407 pages. 

 ).به زبان فرانسه. ( اولیویه چانن–های سکوالریزاسیون نطریه
 

ی  وئیسی، تز دکترای خود را در بارهشناس س اولیویه چانن، جامعه
ی مربوط ها مجموعه بحثاو در این کتاب پر حجم خود، . سکوالریزاسیون نوشته است

مختلف آمریکایی و اروپایی در شناسان   ی سکوالریزاسیون از دیگاه جامعههای به نظریه

 به این سو را مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار 1960های  ویژه از سال هی بیستم و ب سده
و به » ها تئوری«باید از » تئوری«ی  جای واژه نظر خود چانن بر این است که به. دهد می

: های کتاب عبارتند از سرفصل. سخن راند» پارادیگم سکوالریزاسیون«تر از  یقطور دق
ماکس وبر و ؛ تکوین پارادیگم سکوالریزاسیون؛  ؟چیست»  سکوالریزاسیونی نظریه«

سکوالریزاسیون در جامعه ؛ شناسی عمومی سکوالریزاسیون در جامعه؛ سکوالریزاسیون
شناسانه  بحث یزدان؛ )بعد  به1929(ا ، اروپ) به بعد1918( آمریکا – شناسی دین

Théologique پیتر برژه : سکوالریزاسیون امروز ؛Peter BERGER توماس ، 
 David Martin، دیوید مارتین Bryan Wison، بریان ویلسونThomas Luckmannلوکمان

، تالکوت  Karel Dobbelaere، کارل دوبالار Richard Fenn، ریچارد فن
:  سکوالریزاسیون"جدل"؛ ... Robert Bellah، روبرت باله Talcott Parsonsپارسونس

-، دانیل هرویو Jeffrey Hadden، جفری هادنAndrew Greeleyآندریو گریلی
، نیکالس  Jürgen Habermas، یورگن هابرماس Danièle Hervieu-Légerلژه

 ... Daniel Bell، دانیل بل Niklas Luhmannلوهمان
 

برای کسانی که در جست و جوی :  فوقهای رفی کتابگیری از مع در نتیحه
از منظر (تاب اولیویه چانن جامعی از سکوالریسم و سکوالریزاسیون هستند،  ک تألیف
ی  مسأله از رویکرد فلسفه آلمانی به(مونو و اثر کلود ) شناسی سکوالریزاسیون جامعه

های نام برده در باال  ی کتاب طور کلی، ترجمه  به.کنم را توصیه می) سکوالریزاسیون
کار بسیار  با ارزش و  -ئیسیته و چه سکوالریزاسیونی ال  چه در زمینه-زبان فارسی به
عالقه مندان و فعاالن الئیک در داخل کشور  فیدی خواهد بود و خدمت بزرگی  بهم

 .   خواهد کرد
 

  ...کاخ بلورین
 
ا بـه جـورج      الهـی ر   های دینی ادیان     ارزش در نامه خود  نژاد     احمدی -2

 انتقاد  را مورد   کارکردهای حکومت او   کند تا بتواند   میبوش گوشزد   
های  سیاستنژاد از  روشن است که بیشتر انتقادهای احمدی   . دقرار ده 

 امریکـا و متحـدانش کـم و         ی  امپریالیستی، مبتنی بر منافع بالواسطه    
 کـه بـرای تحقـق آزادی،     باشدهائی  انسانبیش باید مورد تأئید همه   

 با این تفاوت که ، منتهیکنند الت اجتماعی و دمکراسی مبارزه می     عد
 از کارکردهای حکومت اسـالمی      ای  نامه ترازنامه نژاد در این      احمدی

زغال  رود و  روسیاهی به  تا روشن شود که زمستان میکند عرضه نمی
نـژاد در     سازد که احمدی    عبارت دیگر، این نامه آشکار می       به. ماند  می

بین و    ها و کارکردهای دیوانساالری امریکا بسیار باریک       نقد سیاست 
 اما در رابطه با کارکردهـای جمهـوری اسـالمی در            سنج است،   تهنک

ــان و    ــانی دگراندیش ــت انس ــالی آزادی و کرام ــرکوب و پایم س
 مسیحعیسی  کالم   چنان فراموشکار است که بنا به       آن» ها  غیرخودی«
در چشم خـود    ا تیر چوبی     ام د،یاب  ای را در چشم دیگری می       تراشه«
  .»بیند  نمیرا

 میان کارکردهای دیوانسـاالری امریکـا     نشان دهیم که   برای آن که     -3
بوش و رژیم جمهوری اسالمی توفیر زیادی وجـود         جورج  رهبری    به

 .ای از خروار شود کوشیم چند نمونه ارائه دهیم تا نمونه ندارد، می
  همه شود که خدای    دعی می  م  خود هنژاد در نام        نخست آن که احمدی   

او خدایی اسـت کـه هـدایت و عـزت     «ادیان توحیدی یکی است و     
 .»ها کرامت بخشیده است    خواهد و به انسان    همه بندگان خود را می    

رفتارهـای ضـددمکراتیک حکومـت        در انتقاد بـه   و در همین رابطه     
امو در متهمانی در گوانتانـ «کند که  درستی اشاره می   بهایاالت متحده   

. وکیـل دسترسـی ندارنـد      بـه . شـوند  د هستنــد کـه محاکمـه نمـی        بن
ارج از کشـور    توانند آنـان را ببیننــد و در خـ          های آنان نمی   خانواده

. المللی بر آنان نیست    شوند و هیچ نظارت بین     خـــــود نگهداری می  
انـد و یـا      انـد، مـتهم     اسـیر جنگـی    ،معلوم نیست اینها زندانی هسـتند     

هـای   اند که زنـدان  یــه اروپایی تاییـد کرده   ن اتحاد بازرسا ؟محکوم
ــا هــم وجــود دارد  ــراد و  . مخفــی در اروپ ــودن اف مــن نتوانســتم رب

هـای   یـک از نظـام   هـای مخفـی بـا هـیچ     داشتن آنان را در زنـدان     نگه
یـک از    قضایی دنیا تطبیق دهم و نفهمیدم که این اقدامات با کـدام           

ـات حضـرت مسـیح     با تعلیمـ  . های صدر این مقال تطابق دارد      ارزش
 .»های لیبرالیسم یا حقوق بشر یا ارزش) ع(

ادعای  جمهور که بنا به طور که در پیش گفتیم، این رئیس       منتهی همان    
 ، اسـت  »و دائم با آنـان در تمـاس       « دکن ی م »با مردم زندگی  « خود

فراموش کرده است که دستگاه قضائی جمهـوری اسـالمی، نـه بـا              
تـر دارد   تر و ددمنشانه   رفتاری بسیار زننده   بیگانگان که با مردم ایران    

نژاد نامه به جورج بـوش را         و بطور نمونه در زمانی که آقای احمدی       
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 عوامـل  نوشت، رامین جهانبگلو را که انسانی غیرسیاسـی اسـت،         می
جـرم واهـی       بـه  های موازی تعلق دارنـد،      سازمان  امنیتی رژیم که به   

 هـای   ه و در دخمـه    زنـدان افکنـد     دستگیر کرده و بـه    » جاسوسی«
آری، «نـد کـه     ا  های خویش از او اقرار گرفته       گاه   شکنجه دهشتناک

 که دایر کردن زندان گوانتانامو در       گونه  پس همان . »ام  من جاسوس 
 و ملی امریکـا و      المللی   برخالف قوانین بین    زشت، کوبا کاری است  

که چون حیوان    زندانیانی» کرامت انسانی « به    آشکار  است تجاوزی
دستگیری، شکنجه و   همان اندازه نیز      بهشوند،    داشته می   س نگاه در قف 

ند و برخوردشان بـه مسـائل    ا   که دگراندیش  انیانیزندانی ساختن ایرا  
خـوانی نـدارد،      ایران و جهان با نگرش رسمی جمهوری اسالمی هم        

 کرامت انسـان و بـرخالف        به  آشکار کاری است غیرانسانی، تجاوز   
وانین در کشـور  اجراء آن ق    وری اسالمی به   که جمه  المللی  قوانین بین 

 اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی که  نیز وخود متعهد شده است 
اصول و مفـاد آن سـوگند خـورده           نژاد به حراست از       آقای احمدی 

نژاد تجاوز روزمره نهادهای قانونی و        چگونه است که احمدی   . است
ـ   غیرقانونی دولتی به حقوق مردم ایران را نمـی         د و در عـوض از      بین

جـرم واهـی      حقوق غیرامریکائیانی که به     خواهد تا به    آقای بوش می  
اند، احتـرام گـذارد؟       های تروریست دستگیر شده     وابستگی به گروه  

توان توفیری را دید؟      نژاد می   آیا میان نگرش جورج بوش و احمدی      
داننـد تـا در       گرایند و خود را برگزیده خدا مـی         این دو تن که دین    

کننـد، چـون     تالش   »شر« و   »کفر«ائی بشریت از چنبره     جهت ره 
ه دانند، در نتیج    می» تروریست«و  » کافر «،»شریر«مخالفان خود را    

  را امری مشروع و با احکام دیـن      حقوق مدنی چنین مردمی     تجاوز به 
نژاد برادر کوچولوی جورج  احمدی. دهند   منطبق تشخیص می   خویش

توان گفت که سـگ بـرادر    یدرستی م بوش است و در این رابطه به      
 . شغال است

عـراق را   افغانسـتان و    نژاد کارکردهای ارتـش امریکـا در           احمدی -4
حتمـال حضـور    فقط بـا ا   «کند، زیرا این ارتش       درستی محکوم می    به

، تمام آن روسـتا یـا       چند مجرم در یک روستا، یا شهر و یا کاروان         
حتمـال وجـود    یـا بـــا ا    « .دکش می »آتش به«  را »شهر و یا کاروان   

 تصـرف    را »، آن کشـور   های کشتـار جمعی در یـک کشـور        سالح
منـابع  «کشـد،    را می»حدود صد هزار نفر از جمعیت آن«. دکن  می

ـ   می منهدم   را» آب و کشاورزی و صـنعت آن       نزدیـک بـه   «د و  کن
 . دانــگرد مــی » نفــر نیــروی نظــامی در آن مســتقر   000/180

شـاید بـیش از     «و   کندش   را می  »های شهروندان  حریم مقدس خانه  «
بـا چـه    « هـم    آن .شـود   می »عقب برگردانده  به  سال یک کشور   50

؟ با صـرف صـدها میلیـارد دالر از خزانـه یـک کشـور و                 ای هزینه
عنـوان   ها هـزار از جوانـان بـه        بعضی کشورهای دیگر و با اعزام ده      

، قـرار دادن آنـان در معـرض کشـتار و دور       سربازان نیروی مهاجم  
، آلوده کردن دست آنان به خـون        های خود  انواده خ کردن آنان از  

نحوی که هـر     فشارهای روحی و روانی به آنان به      دیگران و اعمال    
شــی کننــد و وقتــی بــه کشــور خــود روز تعــدادی از آنــان خودک

اض گونـاگون سـر و     رنجور و افسرده باشند و با امـر        ،گردند برمی
 آنان تحویـل  تعدادی نیز کشته شده و جنازه های. کار داشته باشند  

 .»خانواده های آنان گردد
هـا شـود، زیـرا سـخنان آقـای            تواند منکر این گفتـه      چه کسی می      

ای که مردم جهان شاهد       نژاد بازتابی است از واقعیت روزمره       احمدی
افـزار سـاختن      امپریالیسم امریکا با دست    چگونهبینند که     آنند و می  

غال نظامی کرده است تـا       سپتامبر افغانستان و عراق را اش      11رخداد  
  خلیج  و گاز  ای خویش، یعنی کنترل منابع نفت       بتواند از منافع منطقه   

 حراست کند و هر گونه مقاومت با حضور نظامی، اقتصادی و      فارس
هـای   تیک را درهم شکند و دولـت     یوپلژئسیاسی خود در این حوزه      

ای   هائی را کـه حاضـر نیسـتند منـافع منطقـه             ، یعنی دولت  »یاغی«
ـ    خود ق   و ملی  ریکا را فراسوی منافع ایدئولوژیک    ام  وردرار دهند، م

 تسـلیم   چون حکومت لیبی بـه      تهدید دائمی قرار دهد و یا آنها را هم        
فتـاب آمـد، دلیـل از       آ«گونه که مولوی گفته اسـت،       همان. دوادار
 ، را بیان کرده استاین واقعییات نژاد  احمدیچونتوان  نمی. »آفتاب
ای از  نـژاد آن اسـت کـه او نیمـه          اشکال احمدی   اما .آنها شد منکر  

در گویـد و      میشود،    امریکا مربوط می    که به حقیقت و یا واقعیت را      
مـره جامعـه ایـران      هـای روز    واقعیت  که به را  عوض نیمه دیگر آن     

نژاد فراموش کرده است کـه       احمدی .گیرد  نادیده می شود،    مربوط می 
گ خاتمه دهـد و حتـی       جن  توانست به   پس از فتح خرمشهر ایران می     

خیـز خلـیج فـارس        های خود را از کشـورهای نفـت         تاوان خسارت 
لجوجانه » فتح قدس از طریق بغداد    «خاطر    اما خمینی به  . د کن دریافت

ها دالر ثروت مملکـت را در ایـن    جنگ ادامه داد و نه تنها میلیارد   به
سبب ویرانی بسیاری از شـهرهای ایـران گشـت،          راه هدر داد، بلکه     

د و فقـط هنگـامی      کام مرگ فرسـتا      ایرانی را به   ا هزار جوانان  صده
را سرکشید که دیگر نه پولی داشت، نـه سـالحی و نـه             » جام زهر «

 . ها بجنگند جوانانی که بتوانند در جبهه
در این مورد نیز . در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل نیز جز این نیست -۵

 واقعییاتی  پردازد،  ت تلخ می  نژاد به بازگوئی بسیاری از واقعییا       احمدی
 مبنـی بـر     دعاهای جهـان غـرب    که در تضاد آشکار با بسیاری از ا       

اتحادیه اروپـا و  .  قرار داردها در تعیین سرنوشت خویش   ادی ملت آز
و » موجودیت اسرائیل قابل بحث نیست    «سازند که     امریکا مطرح می  

مثابـه کشـوری    خواهد از سوی سران این کشـورها بـه       کسی که می  
و در همین   . پذیرد  نامیده شود، باید موجودیت اسرائیل را به      » متمدن«

انـد، زیـرا      مردم فلسطین را قطع کرده      های خود به    رابطه اینک کمک  
آنهـا از   . پذیرش چنـین خواسـتی نیسـت        حکومت حماس حاضر به   

حکومت اسرائیل و از تمامی جنایات این حکومت آپارتایـد بـدون            
د، در حالی که در همین هفتـه دادگـاه          کنن  پشتیبانی می  چون و چرا    

عالی اسرائیل رأی صادر کرد مبنی بر این که اعراب اسرائیلی هرگاه           
با فلسطینیان مناطق اشغالی ازدواج کنند، همسرانشان از حق سکونت          

چنان بیـرون از اسـرائیل    در اسرائیل برخوردار نخواهند شد و باید هم       
المللـی   ری از قـوانین بـین  بسر برند و حال آن که حقوق بشر و بسیا 

در . سکونت مشترک اعضای یک خانواده را تضـمین کـرده اسـت           
مثابه قانونی نژادپرسـتانه      حالی که این مصوبه دادگاه عالی اسرائیل به       

 شـده اسـت،     مهـای حقـوق بشـر جهـان محکـو           از سوی سـازمان   
انـد کـه      چنـان مـدعی      اتحادیه اروپا و جورج بوش هم      های  حکومت

 است دمکراتیک و ضدیت با صهیونیسم برابر است         اسرائیل کشوری 
بینیم که جمهـوری اسـالمی از کلیـت     با این حال می . با یهودستیزی 
کنـد و بلکـه       بخش ملت ستمدیده فلسطین دفـاع نمـی         مبارزه رهائی 

اینک  های سال یاسر عرفات و جنبش الفتح را بایکوت کرد و هم سال
رسـاند کـه گروهـی      می»جهاد اسالمی«ها را به      نیز بیشترین کمک  

 . های ایران در منطقه سیاست است وابسته و سرسپرده به
خـوار جنـبش ملـی     ریگ شود مرده نژاد می    احمدی سرانجام آن که   و   -6

او در این باره در     . رهبری شادروان دکتر محمد مصدق      صنایع نفت به  
 مرداد در پنجـاه و دو  28انجام کودتای   «: اش چنین نوشته است     نامه

پیش و سرنگونی دولت قانونی وقت، مقابله با انقالب اسـالمی           سال  
و تبدیل سفارت به ستاد حمایت از مخالفین جمهوری اسالمی مستند 

هــزاران بــرگ ســند، حمایــت از صــدام در جنــگ علیــه ایــران،  بــه
سرنگون کردن هواپیمـای مسـافربری ایـران، توقیـف امـوال ملـت         

حتی و عصبانیت از پیشرفت ایران، تهدیدات روز افزون و ابراز نارا
خـاطر   ، در حـالی کـه تمـام ایرانیـان بـه     ای ملت ایران علمی و هسته  

. »... و شـادند و جشـن و سـرور برپـا کردنـــد       پیشرفت کشورشان   
جالب است حکومتی که از همان نخستین روزهای پیدایش خـویش           

اهللا کاشانی را گرفت و به تخطئه دکتر مصدق پرداخـت،             جانب آیت 
کند،   می» محکوم«نامد و کودتا را       می» قانونی«ومت او را    اینک حک 

 آن کودتای شوم آهللا کاشانی از  آیت بنا به اسناد تاریخیدر حالی که
دیدار کاشانی    ایران به   گشت به  و شاه فراری پس از باز      پشتیبانی کرد 

  در آغاز پیـدایش خـویش      حکومتی که . رفت تا از او قدردانی کند     
 جانشـین آن     اسـالمیت را   خواسـت    می خته بود و  نفی ایرانیت پردا    به

امـت  « را بـه     »ملـت ایـران   « حکومتی که در پی آن بود تـا          سازد،
کوشد پروژه   اینک با دامن زدن به عرق ملی، می   بدل سازد،  »مسلمان
د تـا بتوانـد بـا تکیـه بـر       ملی بدل گردان خواستی   را به   خود ای  هسته
 . دخوردار شوپشتیبانی مردم بردوستی ایرانیان از  میهن

نژاد باید بداند که مردم ایـران در دفـاع از اسـتقالل خـود                 احمدی
مبارزه با امریکا ادامه خواهند داد و برای تحقق حقوق مدنی خویش تا               به

نـژاد   سرنگونی جمهوری اسالمی از پای نخواهند نشست، چرا که احمدی      
ی ترین الیه ارتجاعی ایـن حکومـت اسـت، حکـومت            مانده  نماینده عقب 

 . مردم ایرانمشارکت دمکراتیک خودکامه، ضد آزادی و نافی 
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    امی. ب. الف و مهدی مجتهدپور:   برگردان

 ناکجاآباد
“ ها جایی در دور دست“. “جایی مشکوک“ناکجاآباد چیست؟ 

 . دارد ان میئوبو بی
رویند و از آسمان  جایی که درختان در رختخواب می: ناکجاآباد
 .مکانی تخیلی. مکان مکانِ بی... بارد  آبی، برف می
دارند  اندازها وامی چشم. اندازی است نفی کنندۀ هر چشم. ناکجاآباد

ساز  ها هم این دیدگاه. مسیحی، یهودی یا اسالمی: که دیدگاهی برگزینی
. ها قرار دارد ناکجاآباد برفراز دیدگاه. جنگند با یکدیگر مینیستند و 

یک واقعیت متحرک و کوچ کننده . ناکجاآباد یک نقطۀ ثابت نیست
  ناکجاآباد، سیطره. تابد واقعیتی که هیچ تابلوی راهنما را برنمی. است

آنگاه که انسان بر  هر. ناکجاآباد، خود، سرگردانی است. پذیر نیست
هرگز . گردد و باز در جایی دیگر ظاهر می. گریزد ، میاسکانش بکوشد

گری مذهبی  ماند، زیرا اردوگاه مکانی برای نظامی در یک اردوگاه نمی
ناکجاآباد، مستقل عمل . پاشد اردوگاه را از هم می. ناکجاآباد. است
او . کند و از جنگ اردوگاهی گریزان است حرکت ایجاد می. کند می

 ناکجا. گریزد رباز فراری است که از جبهه میس. طلبد گی می گسترده
یک موضع ضد : ناکجاآباد. جوید آباد از هر رفتار مذهبی تمرد می

ناکجاآباد از رفتن . مذهبی، یک موضع پاتافیزیکی و منهدم کننده است
 .*نامد می“ کفاثت“کند و آنان را  به اردوگاه خدایان سرپیچی می

 چنگال
جواب ندهید؛ دور شوید و . استبه خدایان گوش کردن، حماقت 

 .هرگونه اعتقاد مذهبی را نابود کنید
 . هرگز مورد اعتمادشان نباشید، از شرکت در جنون آنان بپرهیزید

بینند و   نه می،کنند گان که در این بازی احمقانه شرکت می دیوانه
 .شنوند نه می

 . آنان به درون خود فرو شوید فراخوان  در مقابل زمزمۀ
. ننگین و کشتارگری آنان نشوید کشی، اعمال رص آدماسیر ح

 .شان برهانید خود را از چنگال
، ای را قرار داد  پاتافیزیک منطقهای باید های منطقه در برابر سیاست

طلبانه، شاهراهی را  های جنگ در برابر ایمان، خالقیت را و در برابر راه
 .گردد که به ناکجاآباد منتهی می

 ).ژان فری(“ ده در سبدچهخدایان پارس کنن“
 

 آتیال
افروز، قهرمانِ حماسۀ نظم نوین جهانی است، آتیالی  جنگآتیالی 
کند، از  اش از صحراها عبور می های ابراهیمی با تانک: مدرن دوران پست
گشاید بر هرآنچه  برد و آتش می گذرد، بر شهرها هجوم می رودها می

. آراید ام مناطق را از نو میتم. کند دشمنان را لگدکوب می. جنبد که می
او پدران . گسترد کشد و عفو و ترحم می خشم و نفرت را به بند می

شود تا به  سازد، برهنه می رو را رها می گان خنده گیر و بیوه سخت
او عشقی است در قالبِ . انگیز، هجوم برد  و ابرهای اعجاب آسمان

  4ادامه در صفحه                                                .هذیانِ مستی

  کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحیبرگردان به فارسی از 
 انقالب اقتصادی

 انقالب بورژوائی و پرولتری -4
 عوض یا با عوض توسط دولت سلب مالکیت بی: پ

 و انقـالب سیاسـی برقـرار       تناسب معکوسی میان انقالب اقتصادی    
انقالب سیاسی بورژوائی باید در مقایسه با تصرف قدرت سیاسـی           . است

گذاشت و تکـالیف   پرولتری در این زمان، موانع بزرگی را پشت سر می      
 آن یک باید ابزار قدرت حکومت مطلقه را با قهر       .کرد  سختی را حل می   

ایـن  . آورد   نوئی را بوجود مـی     شکست و ساختار دولتی کامال      رهم می د
شود که در نتیجه انقالب بورژوائی         روبرو می  ای   ساختار دولتی  یک اما با  

 ، بیش از انـدازه و دولت دمکراتیکی که پس از آن انقالب شکل گرفت      
ار نیروی کافی برخورد    تکامل یافته است تا در آن لحظه که پرولتاریا از           

  . داش بدل گرد ابزار رهائی شود، به
 بایـد نخسـت     بورژوائی بر عکس انقالب سیاسی، انقالب اقتصادی     

 داشـت، لـیکن     یک رده عوارض اقتصـادی و موانـع را از میـان برمـی             
در عـوض   . ورد نـوینی را بوجـود آ      زمانی اقتصـاد   اشکال سا  بایست  نمی

هـای    ای کـه کارخانـه      های پراکنـده    پایه  انقالب پرولتری باید از سنگ    
 از  فاء اجتماعی سـترگی را    رگذارند،     برایش باقی می   داری  بزرگ سرمایه 

وه نو بوجود آورد، ساختمان نوینی بر شالوده همان سـاختمانی کـه شـی             
  . تولید کهن بر روی آن قرار داشت

وین سوسیالیسـتی   نهای ساختمان  اما با انجام این کار هنوز دشواری      
 . است به اندازه کافی ترسیم نشده

تر بود، زیـرا اشـکال        در این زمینه نیز کار انقالب بورژوائی آسان       
ها پیش کامأل غیرضروری و حتـی         وری از مدت    د فئودالی و پیشه   موجو
 انقالبی بـه    شد در کشوری با بلوغ      این اشکال را می   . آور شده بودند    زیان
 .  ازمیان برداشتهای تولید  شاخهباره در هر یک از یک

تدریج   داری فقط به    از دوران فروپاشی فئودالیسم، شیوه تولید سرمایه      
ما . ای زندگی اقتصادی، همسان انکشاف یافته است      ه  و نه در همه حوزه    

یابیم که در آن کارگاه خصوصی به انحصار بدل شـده             هائی را می    حوزه
های دیگری را     چنین حوزه    و هم  آماده است است و برای اجتماعی شدن      

درباره از میان برداشـتن مالکیـت خصوصـی ابـدأ           در آنجا   یابیم که     می
 . توان اندیشید نمی

های گذشته با  هائی که خود را در سال      اره همه سوسیالیست  در این ب  
اند که روند اجتماعی شـدن        عقیده  اند، هم   اجتماعی ساختن سرگرم ساخته   

ای  د متحقق گردد و در چندین دهه آینده بخش عمده  توان  فقط بتدریج می  
 .دارانه خواهد بود از تولید دارای وجهی سرمایه

: ک و بزرگ خواهد گشت    وچهمین امر سبب پیدایش مشکالت ک     
تولید سوسیالیستی و مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید را متحقق ساختن و            

نگاهداشتن و حتی سبب پیشـرفت       داری را پابرجا    زمان تولید سرمایه    هم
 ۲ ادامه در صفحه                                       .                آن شدن


