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 وطرحي ن ۱۱۹ شماره

 ١٣٨۵                                        بهمن چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى   شورا                                         دهمسال  

 

 سردبير

 به كجاي اين شب تيره بياويزيم قباي ژنده خود را؟
در اين نوشته مي كوشيم به چند رخداد هفته هاي گذشته كه               
مي توانند بر آينده  ميهن ما تأثيري ويران كننده داشته باشند، اشاره              
مي كنيم تا با نگرش در اين گذشته ي نزديك بتوانيم آينده نزديك را             

رخدادها مربوط مي شوند به اپوزيسيون رژيم        اين  .  سازماندهي كنيم 
واليت فقيه، به اعدام صدام حسين، به پروژه هسته اي ايران و انتخابات            

 :هم زمان مجلس خبرگان و شوراهاي شهر و روستا در ايران
مي دانيم كه تمامي اليه هاي اپوزيسيون رژيم مالتاريا، هر چند كه             -١

 استقالل ايران مبارزه    مدعي است براي تحقق دمكراسي و آزادي و       
مي كند، اما پيكره يك دستي را تشكيل نمي دهد و بيشتر اليه هاي            

زنده «سازمان يافته ي آن كه در بيرون از ايران بسر مي برند، براي             
وابسته و خود فروخته    »  حضور داشتن «و در عرصه سياسي     »  ماندن

 چاپ  با خواندن مقاله بهمن نيرومند كه در همين شماره         .  گشته اند
شده است، درمي يابيم كه سازمان مجاهدين خلق چگونه در گذشته           
با رفتن به عراق تمامي نيرو و توان خود را در اختيار رژيم بعثي                
صدام حسين قرار داد و هم راه با آن رژيم متجاوز عليه منافع مردم              

و اينك، پس از آن كه عراق توسط ارتش            .  ايران فعاليت كرد  
شده است، رجوي ها اين سازمان را        »  فتح«امريكا و متحدينش     

دربست در اختيار جورج دبليو بوش قرار داده اند و براي اين                
 ۱۴ بازمانده در صفحه .         ابرقدرت جاسوسي و نوكري مي كند

______________________________________________ 
 )زند(خسرو شاكري 

  ز انقالب زمانه عجب مدار كه چرخ
  دارد ياد هزار انه هزاران ازين فس

 حافظ
، مجازات صدام    )١(  انگيز حكم اعدام    صرفنظر از زشتي نفرت    

نام بوش براي ما     دستور كابويي به   حسين، ديكتاتور خونخوار عراق، به    
موجب نگراني،  .  آميز است  ايرانيان موجب نگراني و در عين حال تأمل       

تحريك، رهنمايي، و    ايران به  ي تجاوز او به    چون با قتل صدام پرونده     
دريغ دولت آمريكا براي هميشه بسته خواهد شد و ما نخواهيم  كمك بي

توانست از نزديك مسؤوالن جنايات صدام در ايران را، بر پايه استشهاد    
جاي ترديد نيست كه اعدام فوري او بخاطر قتل            .  خود او، بشناسيم  

ه اين منظور  عده اي و پرهيز از محاكمه ي وي براي جنايات بزرگتري ب          
و افشاء كننده ي او عليه    »  خطرناك«صورت گرفت كه از استشهادات      

اند كه   دانيم و گفته    اين را مي   .استادان و حاميان گذشته اش اجتناب شود     
ايران  تجاور به  هاي آمريكا و همكارانش به     تحريك و كمك دولت    او به 

و دست يازيد و خسارات مالي عظيمي را بر كشور ما تحميل كرد                
قصد اين بود كه از     .  موجبات مرگ صدها هزار ايراني را فراهم آورد        

وضع هرچه بوده باشد،     .  عمل آيد  انكشاف انقالب ايران ممانعت به     
كرد بدون حمايت اربابان      روشن است كه صدام هرگز جرأت نمي        

اعدام اين ديكتاتور جاني     .  خاك ميهن ما تجاوز كند       اش به  خارجي
همدستي اربابان ديروزيش به مردم        وي به  جبران جناياتي نيست كه    

 پاسخگوي آن جنايات امروز كيست؟. ايران تحميل كرد
 ۹بازمانده در صفحه 

 :ديگر مقاالت اين شماره
 كارل كائوتسكي: ي آن انقالب پرولتري و برنامه

  حسن بهگر :مسئله اقوام در ايران، مشكالت و چهره ها 
 ه فارسي از بهروز عارفي بازگردان ب:اتحاد صوري شيعيان عراق

  Jürgen Habermasورگن هابرماس ي
 پايه هاي پيشاسياسي دولت قانوني دمكراتيك؟

 منوچهر صالحي: برگردان به فارسي
 يورگن هابرماس فيلسوف و جامعه شناس و كاردينال يوسف راتسينگر                   

Joseph Ratzinger               ميليارد كاتوليك    ٤/١ كه اينك در مقام پاپ رهبر بيش از 
با يك ديگر درباره      در  آكادمي كاتوليك مونيخ آلمان       ٢٠٠٤ ژانويه   ١٩ست، در   ا

در اينجا ترجمه متن سخنراني هابرماس چاپ            .  دين و سكوالريسم سخن گفتند       
مي شود، زيرا در اين سخنراني جنبه هاي نويني از نقش دين در جامعه سكوالر مطرح               

 »طرحي نو«                                               .                                    شده اند

موضـوعي كـه بـراي گفتگوي ما پيشنهاد شده است، پرسشي را             
 Ernst Wolfgang)بـه يـادم مـي آورد كـه ارنست ولفگانگ بوكنفورده     

Böckenforde)        در قالب فرمول دقيقي گنجانيده      ٦٠آن را در مـيانه دهه 
 آزاد از پـيش شـرط هاي هنجاريني        انگـار كـه دولـت سـكوالر       : بـود 

(normativ)           در ). ١(  تغذيه مي كند كه خود نمي تواند آنها را تضمين كند
ايـن فرمول اين ترديد و حدس نهفته است كه دولت دمكراتيك متكي      

 خود و بخاطر جهان بيني      (Ressourcen)بر قانون اساسي با اتكاء بر منابع        
 و يا آنچه كه به مثابه اخالق         و يـا دينـي خويش      (autochthone)بومـي   

الزامـي دسـته جمعي از گذشته باز مانده و او بدان وابسته است، چگونه               
اين امر . مي تواند هنجارهاي ماندگار پيش شرط هاي خود را نوسازي كند    

دولتي را كه موظف به رعايت بي طرفي در برابر جهان بيني ها است، البته               
در تنگنا قرار   ) Rawlsبه قول راولز    (» امر مسلم چندگرائي  «بـا توجه به     

 .خواهد داد، اما اين نتيجه گيري نافي حدسي كه زده ايم، نخواهد بود
نخست مي خواهم اين مشكل را از دو جنبه ويژه مورد بررسي قرار           

 ترديد متوجه اين پرسش مي شود كه        (kognitiv)از جنـبه شناختي     : دهـم 
ي حقوق موضوعه، يعني    چگـونه قـدرت سياسي سكوالر با تبديل تمام        

حقوقـي كـه به توجيه ديني و يا متافيزيكي نياز ندارند، مي تواند هنوز                
حتي اگر چنين مشروعيتي را بپذيريم، باز هم از         ). I(قابـل وصول باشد     

نقطـه نظـر انگيـزه اي ايـن ترديد باقي خواهد ماند كه چگونه جامعه اي                 
حالت خويش، با تكيه    متكي بر جهان بيني چندگرائي، آن هم در بهترين          

روندها و اصول محدود گشته است،       بـر زميـنه تفـاهم صـوري كـه به          
 را ممكن (Modus vivendi)هنجارين، يعني فراتر از اصولي كه هم زيستي 

 ۱۰بازمانده در صفحه         ).II(مي سازند، مي تواند خود را تثبيت كند 
____________________________________________ 

 من نيرومندبه
 معرفی كيف سياه ها

های شلوغ شهرهای بزرگ اروپا ديده          آنها غالبا در خيابان     
اكثراً زنان جوان روسری بسته يا مردانی با لباس آراسته كه            .  می شوند

دنبال جمع آوری  ه حمايت از دموكراسی و حقوق بشر در ايران ب            به
يف های سياهی  آنها البته تروريست نيستند، اما ك      .  امضاء مردم هستند  

همراه خود دارند، داستانی دارد و حاوی تصاوير دردناكی است از            كه به 
تحت تأثير اين تصاوير، رهگذران پای        .  اعدام و شكنجه در ايران      

متن هائی را امضاء می كنند كه خواهان آزادی و دموكراسی در ايران             
كار   می باشند و كمك های مالی خود را به صندوق های ويژه اين             

   .ی ريزندم
: اصوال اين كار خوبی است، منتها يك عيب بزرگ هم دارد              

عابرين با امضای خود جزو حاميانی قرار می گيرند كه خواهان حذف            
های تروريستی می باشند و اين       نام مجاهدين خلق از فهرست سازمان      

گروهی است كه واقعا زمانی از دستجات مبارز و مقاوم ايران بوده               
 هم جزو مزدوران صدام حسين بود و از او دستور              اما زمانی .  است

در عين حال . می گرفت و در حال حاضر در خدمت سازمان سيا می باشد
قضيه مجاهدين خلق، داستان غم انگيز سازمانی است، دارای تعصب            
ايدئولوژيك و تشنه قدرت كه رهبری آن هزاران انسان صادق                

 ۹بازمانده در صفحه            .وطن دوست را به لجنزار فرو برده است      
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 ...مسئله اقوام 
 

در مجلس اول و دوم پس از        )  بوروكراسي(ی نوين   ساالر ديوان
 ی پراكندگی ايرانیساخت تبارساالر .   شد یگزار انقالب مشروطيت پايه  

 بر قدرت حكومت     ی بود كه محدوديت    یهاي  در قدرت گروه    یرسم
. نبودند  ت برخوردار  گرچه از حقوق مستقل و مصوني      ؛رفتند یشمار م  به

شدند و يا    از جانب شاه برگزيده مي    (ها   ها و ايل    قبيله یها يا روسا   خان
شمار   به یزمينداران)  شدند  با شاه فاميل مي      یخانوادگی  ها با وصلت 

 بودند و شاه در      ی نيمه مستقل  ی پايگاه قدرت محل   یآمدند كه دارا   مي
ا اشرافيت  خواست و آنه   ی  م یهنگام بحران و جنگ از آنها يار         

 ١٩كه ايران در قرن        و سرانجام اين  .  دادند یزمينداران را تشكيل م    
 و نظامي جامعه    یكنترل متمركز بر منابع ادار     ی  معنا داراي دولت به  

 و تصويب قانون ثبت یانقالب مشروطه با برداشتن امتيازات اشراف      .نبود
فه و   و ايجاد نظام وظي     ی محل یها  و انجمن  یاسناد  و تشكيالت ايالت     

 ساخت دولت مدرن    ی از يكديگر در پ    ی و سياس  یتفكيك وظايف دين  
 ايران بوده   یچه دولت متمركز يكي از عوامل توسعه سياس           گر.  بود
علت داشتن    پس از انقالب مشروطيت به       ولی در عين حال      ،است

ها و گسترش    انحصارات گوناگون مالي و قدرت، مانع از رقابت گروه         
هاي ايالتي و واليتي   نه تنها طرح انجمن.  است  شده ینهادهاي جامعه مدن  

 ی، مشروطيت در استبداد سلطنت پهلو    ی ليبرال یها   همچون ديگر آرمان  
  همه ی و سركوب ی  پدر و پسر نابود شد، حتا با تسلط ناسيوناليسم دولت         

 كوتاه سخن اين. اقوام ايراني تخم كينه و نفاق در همه جا كاشته گرديد
ا اما غير متمركز    ،يران گرچه مستبد و اقتدارگر    هاي سنتي ا   كه حكومت 

در اداره منطقه   با نفود    ماليان    برخی اي و  بودند و نخبگان ايلي و طايفه     
با .  هاي كلي كشور مشاركت داشتند      نفوذ خود و گاهي در سياست      

حكومت پادشاهي پهلوي از مشاركت مردم و گردهمايي آنها در               
كه آن مشاركت   ضمن اين  ،د ش ی سياسي جلوگير  یها ها و گروه   حزب

 مهم  یعنوان يكي از نهادها    مجلس به .    نخبگان هم ديگر وجود نداشت    
يکی دو  جز مدت كوتاهي در      تقسيم قدرت و كنترل دولت هيچگاه به      

دوران دكتر محمد مصدق مورد نظر         دوره  اوان مشروطيت و         
قانون اساسي مشروطه ضرورت تشكيل        .  ها نبوده است    حكومت
ان و شهرستان را در نظر گرفته بود كه هرگز مجال                 است یشوراها

 و  یمذهبتنوع  يك دولت فراگير كه بتواند      هنوز جای   و  .  تحقق نيافت 
 . استی  خال،برگيرد  را دریزباني جامعه ايران

ايران در ساختارهای ابتدائی خود که بيش از هشت   :    ساختار ايران 
 جا داده بود مانند     هزار سال قدمت دارد و تمدنی عظيم را در دل خود           

تمام فرهنگ های بشری نظامی داشت مبتنی بر روابط ميان افراد که              
ساختار ايران از روزهای نخستين ساختار       .  به خود سازمان داده بودند    

هگل می گويد که اولين امپراتوری از گردهمائی         .  نژادی نبوده است  
کمفرما سيستم کاستی در آن به شدت ح      .  اقوام در ايران ساماندهی شد    

بود و به ويژه حکومت مذهبی ساسانيان تبعيض دينی را رواج داد، اما              
مساله ی نژاد به ويژه پس از حمله عرب ها به ايران ما به ازائی نداشته               

 . است
ايران کشوری است از نظر اقليمی نسبتا خشک و کم باران،  ولی             

تر نسـبت بـه کشـورهائی نظير عربستان و ترکستان از آب و هوائی به              
برخوردار بوده و به همين سبب نيز مورد تاخت و تاز قرار می گرفت و               
در ارتــباط بازرگانــی آفــريقا و آســيا و اروپــا از موقعــيت خاصــی 
بـرخورداربوده و به ويژه همواره مورد نزاع  دولت استعمارگر روس و             

کشف نفت  در اواخر قرن نوزدهم در ايران به اين           . انگليس بوده است  
امـن زد و به همين سبب انقالب مشروطيت را با کودتای            رقابـت هـا د    

 .رضاخان از درون تهی کردند
دن يخ شکل گرفته است و پاش     يران در درازنای تار   ين الگوی ا  ي  ا

گر چه هدفی را    يک الگوی د  ين الگو و تکه تکه کردن آن بر مبنای          يا
 خواهدخود  ران رنگ قومی بهيسمی در ايکند؟ هر گونه فدرال  ب می يتعق

 . گرفت و اسباب جنگ و تفرقه خواهد شد
م و در يم که در علوم انسانی با فکر و فهم سرو کار داريرياگر بپذ

ج کار  ين فهم نتا  يک انسان ع   ي دني فهم ،نييف و تب  يعی با توص  يعلوم طب 
ط زندگی او حضور    ي که در مح    است یئها گر انسان يفرهنگی او و د   

و با سنت، زبان و فرهنگ      خی است   يک موجود تار  ي انسان   چون.  دارند

 طبق   يک شبه  توان  را نمی  او  ،خ شکل گرفته است   يخود در طول تار   
 .ساخت»  انسان طراز نوين   «از نو قالب ريخت و        الگوی فرهنگی    

ها رنج   كه ايران  همواره از پراكندگي خود در طي سده            سرانجام اين 
ست  د یفرايند همبستگي مل    سد سال گذشته به    ی در ط  ،بسيار برده است  

 كشور و   ی و اقتصاد  یسود توسعه سياس    آن به  یپاشفرو كه      است يافته
 تشکيل دهنده   عضایهمبستگی ملی هماهنگی ميان ا    .   نيست یمنافع مل 

سنتی پيوندهای گوناگونی از    امعه های  در ج .  کل نظام اجتماعی است   
 اما در   ،شد قبيله تا مذهب و حکومت موجب همبستگی جامعه می            

 و همبسته   همگونو تحوالت صنعتی ميان اجزای      ، نوسازی   روزگار نو 
پاشيدن اين همبستگی به معنای    .  وجود آورده است   قديم ناهماهنگی به  

در جامعه های سنتی نزديکی خانوادگی و ارثی       .  نابودی ملت ايران است   
و شباهت های عقايد و رسوم و يکسانی موجب  همبستگی می شد، اما             

ايران در  .  دهد ها می  تفاوت د را به  ها جای خو   شباهتدر جامعه ی مدرن    
يعنی دولتی که    »   ملت -دولت«حال گذار است و برای رسيدن به         

با رسيدن به   .  نماينده ملت باشد، سد سال است در مبارزه به سر می برد           
اين مرحله می تواند برعکس جامعه ی سنتی که بر زور و سرکوب               

ی جامعه  استوار است، رابطه ی منطقی و دموکراتيک  بين اعضا             
 .برقرارسازد

که در ) مانند سازمان سوسياليست های ايران( برخـی از سازمان ها      
مـورد طـرح فدراليسم پيشتازهم بودند، پس از مطالعه بيشتر رخدادهای            

آيا اين  . روانـدا و يوگسالوی و بوسنی و صربستان آن را پس گرفتند           
 .خردمندانه است که برای برادرکشی سرمايه گزاری کنيم

 
 ف چيست؟ هد

اگـرهدف، عـدالت سياسـی و عدالت اجتماعی است، اگر هدف،            
آزادی و دموکراسی و  دفاع از حقوق مردم و  اجرای مفاد حقوق بشر               
در ايـران و رفع ستم  از آنان  و بهبود زندگی همه ی افراد ايرانی و از                   

آيا با خود مختاری و يا . جمله اقوام است، بايد دنبال راه درستش گشت     
 ه می توان به اين اهداف دست يافت؟تجزي

تاکـيد مـی کـنم مردم ايران اکنون نيازمند حل دو مساله مهم اند،               
 . عدالت سياسی، عدالت اجتماعی اين دو مشکل اساسی ما هستند

فدراليسـم تنها راه حل کوچک کردن دولت مرکزی نيست، بلکه         
چه بـرعکس وجـود چند دولت در آينده از وزنه ی دولت نمی کاهد آن              

ايـن بـار را کـم مـی کند، کاهش دخالت در امور مختلف است که از            
خصـائص دولـت های ليبرال است، دولت ليبرال با واگذاری اختيارات            

هر جا ايالت . بـه کمـون هـا اختـيارات تام ندارد  و کوچک شده است          
فـدرال درست کنيد، يک اقليت درست می کنيد و تازه راه را هم برای               

ت ديگر در دل آن خواهيد گشود، نمونه ی شوروی و پيدا شدن چند اقلي  
اروپـای شـرقی پيش چشم ماست، نهايت اين تقسيم شدن ها هم معلوم              

هـم اکـنون بحـث در مـورد آذربايجـان به تضاد بين کرد و                . نيسـت 
تجزيه طلبان آذربايجانی به کردها از هم اکنون        . آذربايجـان دامن می زند    

تا % ٢٠آذربايجان غربی به ويژه اروميه در . به چشم ميهمان نگاه می کنند
از آن طرف هم اکنون کردها نقشه ای تهيه کرده اند           . کـرد هستند  % ٣٠

کـه بسياری از مناطق غرب ايران را در خود جا داده است و فقط از قم   
آيا اين شيوه ی برخورد نژاد پرستانه . و سـوهانش صـرفنظر کـرده انـد     

 نيست؟
ه  آذری ها با کردها در وضعيت فعلی         به يک نمونه از ادبيات مقابل     

م يم جان يجان من يآذرباکـه نـه به دار است و نه به بار بنگريد از سايت               
http://urmi7000.persianblog.com/ 

های آذربايجان آمدند    کوه  سال پيش به   ۸۰کردهای بدوی که از     «
 برای قاچاق    را  سال گذشته که رژيم نژادپرست تهران دستشان       ۳۰و از   
مال و منال   آزاد گذاشته است، با قاچاق هروئين، اسلحه و غيره به کامال

رسـيده و در شـهرهای آذربايجـان سـاکن شدند، حاال با وقاحت تمام          
ملت آذربايجان بايد   . کنند خانگی در آذربايجان را مي     ادعـای صاحب  

آگـاه باشد و تا دير نشده دم اين وحشيان و سوداگران مرگ را گرفته           
ـ و بدانجا  درخاک مقدس آذربايجان برای  . پرتاپ کنند ،اند  آمده ی که ئ

، کنند ای هم رحم نمي    ساله۳ها که حتی به بچه     ايـن جانيان و تروريست    
 ». وجود نداردجائي

از سايت بای بک يا همان   :بـه يـک نمـونه ديگـر توجه بفرمائيد         
  -جان ين آذرباياشاسي ١٣٨٥ آبان ٩بابک خودمان، 



   ۱۱۹شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو
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جان جنوبی در مورد نقشه منتشر شده       يه حزب استقالل آذربا   يانيب«
 از کردستان

ـ در ا  ـ   ن اواخـر نقشـه    ي د از طرف   يانه جد يی خاورم  نام نقشه ه  ای ب
ترز برای برقراری صلح    ي رالف پ  ،�کايروهای مسلح آمر  ين�سنده مجله ينو

ـ   ل عدم اطالع از يترز به دليآقای رالف پ . انه ارائـه شده است    يدر خاورم
ز و اکثر شهرهای    ين نقشه تبر  يه در ا  خـی منطق  يای ملـی و تار    يجغـراف 
نان يچرا که ما اطم   . جـان را جـزو کردسـتان قلمداد کرده است         يآذربا
ـ دار ز وجود  يک نفر کرد هم در تبر     يدانستند که حتی     شان می يم اگر ا  ي

ـ     آن ،نـدارد  ـ ن خطا يوقـت چن گر يز و د  يدند که تبر   ش ی مرتکب نمی  ئ
 سولدوز, لماسس, ماکو, خوی, هيچون اروم  جـان هـم   يشـهرهای آذربا  

جان را  ير شهرهای آذربا  يو سا ) مهاباد(وق بوالق   يسـو , خانـا , )نقـده (
ل واضحی بر عدم آگاهی     يشان دل ين اشتباهات ا  يهم. کردسـتان بخواند  

 . باشد شان از منطقه میيا
ای مهاجر که از    هجان غربی کرد  يالبـته در بعضـی شهرهای آذربا      

همان ياند و م   هنده شده ن مناطق پنا  يهای مختلف به ا    عـراق و در زمـان     
ه را يعنوان مثال هفت الی هشت درصد اهالی اورومه  ب:جان هستنديآذربا

زان يم) مهاباد(وق بوالق   يا در سو  يد و   نده ل می يمهاجـران کـرد تشک    
 حتی از آمار    زتريآقای رالف پ  . اند افتهيای کـرد اسـکان       قابـل تـوجه   

جان در  يرک آذربا ون ت يلي م ۳۵ز خبر ندارد که     يجان ن يهای آذربا  ترک
ل يران را تشک  يت نفوس ا  يران وجود دارد که اکثر    ياصطالح ا  کشـور به  

هر نامی بخواهد  تر گفت که هر طرح و به يد به آقای رالف پ    يبا. دهد می
چ ينه تنها ه  , جان را بمانند کردستان جا بزند     ياراضـی و شهرهای آذربا    

ـ     کمکـی بـه    ری يرگ بلکه موجب بروز د    ،کند انه نمی يصـلح در خاورم
 .خته شدن خون هزاران انسان خواهد شدير بزرگ و
ـ با ا با ارائه   يت بی بی سی به نقل از منابع س        يم که سا  يد عالوه کن  ي
دهد  اشتباه جزوی از کردستان نشان می   جـان غربی را به    يای آذربا  نقشـه 

م يآرزومند. باشد ا از منطقه میيح سيای عدم آگاهی صح  يز گو يکه آن ن  
 .  رفع شودزين اشتباه نيکه ا

طلب کرد با  های فرصت ان بعضی از احزاب و گروه    ين م يامـا در ا   
های غلط و درج آن      ن اوضاع و علم کردن همان نقشه      يبرداری از ا   بهره

جان تعرض يعی و ملی آذربا   يطب, خیياراضی تار  هـای خود به    تيدر سـا  
آنها  د به يبا. کنند جـان غربـی را کردسـتان قلمداد می        ينمـوده و آذربا   

ـ  ) جانيآذربا(خی خود   ياسم تار  ن منطقه هنوز هم به    يم که ا  يدآور شو اي
 .شود و خواهد شد می, د ثبت شدهيم و جديهای قد در نقشه
ـ  نيبـد  جان جنوبی ضمن درخواست    يله حـزب استقالل آذربا    يوس

تمامی احزاب و    ق مـنابع مذکـور به     ياصـالح اشـتباهات فـوق از طـر        
, ماکی, خوی, هيجمله اوروم جان از   يهای کرد که شهرهای آذربا     گروه

و ) مهاباد(وق بوالق   يسو, )رانشهريپ(خانا  , )نقده(سـولدوز   , سـالماس 
 :دهد   اخطار می،کنند ره را کردستان قلمداد میيغ
چ شخص يجان را با هياراضی آذربا, جان جنوبیيحزب استقالل آذربا -۱

 .ا گروه مذاکره نخواهد کردي
 ).آذربایجان غربی( ن منطقه بر روی خودش هستياسم ا -۲
ـ  اگـر مـی    -۳ ن يد از ا  ي با ،ميه باش يد در صـلح و آرامـش همسا       يخواه

در . ديدست بردار ) حتما منظور ماليخوليائی است   (ائی  يادعاهای خول 
نفع  هم به د که آنيکن جان اعالن جنگ میين صورت به آذرباير ايغ

 .شما نخواهد بود
ـ جـان حتـی     ياز اراضـی آذربا    -۴  احدی   بهه باشد   متر هم ک  يک سانت ي

 .واگذار نخواهد شد
ن يملی و ب, عیيجـان جنوبـی بعنوان حق طب    ي حـزب اسـتقالل آذربا     -۵

جان دفاع  ين قطره خون از تمامی خاک آذربا      يالمللـی خـود تا آخر     
 .خواهد کرد

 ۲۸م  يريلديصالح ا ،جان جنوبی   يسـخنگوی حـزب استقالل آذربا     «
 » ۲۰۰۶-اکتبر

گونه گونی  کا با استفاده از     يمر آ اين ديگر بسيار آشکار است که     
ـ  اقـوام در    و زخـم های تاريخی که به عنوان مرز انگليس در         انه،ي خاورم

ت ها، يک قوميزی گسترده ای برای تحري برنامه رمنطقه جا گذاشته است،
در ســر انه ياســی در خاورمــيای سير جغــرافييــه کشــورها و تغيتجــز

 . می پروراند
ترز يقلم پ   ای به  هکا در مقال  ي آمر روهای مسلح يه ن ين راستا نشر  يدر ا 

راتی در نقشه   ييجاد تغ يخواستار ا ) کايته ارتش آمر  سپ دوم بازنش  يسرت(

ـ   متحدانی غير عرب برای آمريکا و اسرائيل ايجاد انه شـده کـه    يخاورم
ا يکان اسالمی در مکه  يک وات ي است    شنهاد کرده ين پ يچن وی هم . کـند 
ـ مد  گستره خود را به کشورهای       از یز بخش يران ن يو ا . س شود ينه تأس ي

عه عرب و  يجان متحد، کشور ش   ي موسـوم بـه کردستان، آذربا      نوسـاخته 
 به بينيد چه خوابی ديده اند؟ چه برادر         .بلوچسـتان آزاد واگـذار می کند      
 ! کشی و بی خانمانی در راه است

بـا فدراتيو کردن آذربايجان تکليف اقليت کرد در آذربايجان چه         
 کـه پـس از پنجاه روز از  انقالب حزب        مـی شـود؟ گفـته مـی شـود         

دموکرات که دو پادگان را در منطقه خلع سالح کرده بود، می خواست             
با تظاهرات کردها دفتر خود را که در  شهر نقده هشت هزار کرد سنی 

جا داده است بازکند، غروب آن روز   هزار شيعه آذری را در خود١٢و 
جمهوری اسالمی  .  شدند درگيـری قومی روی داد و دويست نفر کشته        

مدعـی اسـت کـه کردها می خواستند آذری ها را مرعوب کنند تا آنها        
گفته می شود   . شهر را ترک کنند تا اختيار سه پادگان به دستشان بی افتد           

اين که مال حسنی امام جمعه اروميه که اين همه پرت و پال می گويد و               
ــه ســبب هــواداری از مــردم آذری در  برابــر عوضــش نمــی کنــند، ب

اين تجربه جای بررسی    . دموکـرات هـای کرد مسلح در آن زمان است         
 ٢٠٠دارد، ايـن که عده ای می خواهند بر روی اين فاجعه و کشته شدن                

نفـر سـرپوش بگذارنـد، غافـل نيسـتند کـه فـردا ممکن است چنين                 
  نفر و بيش ترشود؟٢٠٠٠٠برادرکشی ها 

 استه است به    پس از انقالب همين حکومت اسالمی چند بار خو         
تقسيم بندی استانی دست بزند، با شورش و بلوا روبرو شده است،                
اعتراضات مردم قزوين در رابطه با مرکز استان شدن زنجان و شورش             

 .    مردم در تقسيم استان خراسان را از ياد نبريم
پس بيائيد زخم های کهنه را تازه نکنيم، ما نمی توانيم نه زبان و نه               

زمين را عمده کنيم، اگر واقعا هدف ما  دفاع از حقوق            نـژاد و نـه سـر      
انسان است که اين حقوق فارغ از زبان و جنسيت و نژاد و رنگ و اين                
قبيل قيدها رعايت شود، فقط با عدالت سياسی تامين می شود، نه با کپی              
بـرداری فدراليسم شوروی که آخرش اين کشتارهائی بود که هنوز هم        

دامن زدن به   . ای بی شماری که هنوز هم طلبکارند      ادامـه دارد و اقليت ه     
 .  بغض و کينه قومی راه چاره نيست، خود مشکل است

آذربايجانـی هـا زمانـی که حاکميت ترک بود تصميم به جدائی             
 نگرفت، چرا حاال بگيرند؟

بديهـی است نگرش من به اين مساله نگرش يک آزاديخواه است            
کسی که برای   . برابر دارند و تعصـب قومـی معنی ندارد و همه حقوق           

دموکراسـی تـالش مـی کـند، نمی تواندمحور گفتار و عمل خود را بر                
پـيش از مشـروطيت همه مستقل زندگی        . مسـائل قومـی قـرار دهـد       

مـی کردند و همه مطيع مرکز بودند، سرباز می دادند، ماليات می دادند و               
ی در  بارها شده است که دولت مرکز     . يـک بار هم دم از جدائی نزدند       

 .نهايت ضعف به سر برده، ولی يک بار هم مورد جدائی نداشته ايم
 

 حق شهروندی تامين کننده  منافع مردم است يا حق قومی؟
پيش از انقالب مشروطيت بين روستائيان و عشاير و اقوام واکنش       
ويژه ای نسبت به دولت و حکومت  محسوس نبود، فرد وابسته به ايل و               

اصال کاری نداشت؛ و وفاداری او به ايل و   عشـيره بـا دولـت مرکزی        
اما پس از تمرکز دولت در زمان رضا شاه        . طايفـه و روسـای خود بود      

اگر شاه در کار ايل دخالت نمی کرد، با شاه          . تفـاوت هـا آشـکار شـد       
کـاری نداشـتند، ولـی رضا شاه تصميم به اسکان آنها گرفته بود و در                

رضاخان با  . بي آورد ضـمن مامـور بـود کـه دولـت متمرکـز بوجود              
سرکوب آنها و غارت اموال آنان مانند خان ماکو و يا کشتار بی رحمانه 
در لرستان و آلت دست کردن يک قوم برای سرکوب ديگری در دل             

همـه تخـم کينه و نفرت کاشت؛ نفرت محصول  سرکوب آن زمان تا          
امـا بايـد ما ببينيم حقوق قومی يا حقوق          . امـروز امـتداد يافـته اسـت       

 .شهروندی کدام يک به مصلحت مردم و به نفع آحاد مردم است
اصـل، حـق فـردی اسـت و حق گروهی و جمعی اگر مبتنی بر                
. حقـوق فـردی نباشـد، نقض کننده و پايمال کننده حقوق فردی است        

اصالت کل  . دموکراسـی فـرد را قبول دارد که جمع را انتخاب می کند            
بگوئيم که نظريه ای کالسيک     با کمی تسامح می توانيم      ) اصالت جامعه (

اسـت کـه حـتا ارستو نيز از آن ياد کرده است و کل را بر جزء تقدم      
اما در  . داده است و در اين نظريه فرد از هيچ استقاللی برخوردار نيست           
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نظـريه ی اصالت فرد، دولت مجموعه ای است که تنها از رهگذر کنش              
پيش . ند، پديد می آيدافـراد و روابطی که آنان با يکديگر برقرار می کن    

اين نظر در . از هابز هيچ نظريه ای در باره ی اصالت فرد تدوين نشده بود
پيوند با دموکراسی گرچه دولت را کليتی مقدم می داند، ولی اين کليت             

نظـريه اصالت فرد انسان را به انزوا        . منـتخب تـک تـک افـراد اسـت         
ه انسان او را در نمـی رانـد، بلکه ضمن دادن استقالل و شخصيت فردی ب          

در ايل  . دموکراسـی بـا هم نوعانش در يک جامعه به اتحاد فرا می خواند             
فـرد شخصيت ندارد و هر چه رهبر يا رهبران ايل بگويند، همان است،              

برای نمونه . مقـدم شـمردن قوم بر فرد به هيچ وجه ضامن آزادی نيست   
ی زدند   شورش کردند، دست به چپاول و راهزن       ١٢٨٦ترکمن ها در سال     

و از شاه خواستند که قانون اساسی مشروطيت را کنارگذارده و استبداد            
در . سـلطنتی را اعـاده کـند تا آن ها هم مطيع حکومت مرکزی باشند              

صـدر مشروطيت و پس از آن مخالفتی در ميان فرهيختگان ترکمن با             
اين .  مشـروطيت ديـده نشـده و ايـن شورش از شاه دوستی آنان نبود          

 کـه بـه سـبب تمايل به استبداد از هر گونه قانون بي زاری       ايلخـان بـود   
چنين بود که ايل شاهسون و ايل ترکمن در صف مخالفان           . مـی جست  

 ١٢٨٦يا در سال    . مشـروطه و درکـنار محمـد علـی شـاه  قرار گرفتند             
کردهای ساکن ترکيه به آذربايجان حمله کردند و خرابی های بسيار ببار 

وطيت آن را توطئه مشترک محمد علی شاه و         آوردند که انقالبيون مشر   
سـلطان عبدالحمـيد عثمانـی دانستند، درحالی که بختياری ها به موافقان             

اما همين ايل شاهسون وقتی دولت روس       . انقـالب مشروطيت پيوستند   
ماجرا آفرينی اقوام . به ايران حمله کرد، شجاعانه با آن به جنگ پرداخت     

يت که دولت مرکزی قوی نبود، اين       به ويژه در دوره ی پس از مشروط       
تـوهم را آفـريد که دموکراسی ليبرال برای ايران مناسب نيست و بايد     

گرچه ديگر از اين اقوام و خان ها  . حکومت مقتدری در راس قرار گيرد
بـه آن صـورت خبـری نيسـت، ولـی همواره نيروهای بيگانه از آن ها              

 . سود جسته اندبه عنوان اهرم هائي برای بی ثبات کردن ايران
. نابرابـری فـردی و قومی را می توان با مفهوم شهروندی حل کرد      

منطق شهروندی خواستار هماهنگ سازی و همانند سازی نيست، بلکه به           
معنـی برابـر شناختن حقوق و هويت های همه ی افراد جامعه است که                
حاکمـان خـود را انتخاب کنند و حق مشارکت در تصميم گيری ها را               

باشند، مفهوم شهروندی بايد در برگيرنده حقوق مدنی، سياسی و       داشـته   
اجتماعـی باشـد کـه حقوق مدنی  بتواند آزادی بيان ، آزادی انديشه و        
آزادی ديـن، مالکـيت، حـق قـراردادهای معتبر و حق برخورداری از              

حقوق سياسی دربرگيرنده حق رای دادن و       . عـدالت را تضـمين کـند      
وق اجتماعی که دارای محتوای اقتصادی      گرفتن شغل دولتی است و حق     

بدين ترتيب همبستگی ملی نيز حفظ می شود، تقويت همبستگی          . اسـت 
ملـی در کشـورهای جهـان سوم شرط اصلی نوسازی و توسعه سياسی              

در مـيهن ما حکومت اسالمی کوشش می کند         . عـنوان گـرديده اسـت     
در صدد  هـويت ايرانـی را نابودکند و از آن امت بسازد و آمريکا نيز               

طرح نادرست اين مسائل ياری . بهـره گيری از ناآرامی های قومی است      
در حالی که با طرح درست و       . رساندن به استبداد داخلی و استعمار است      

منطقـی مطلـب مـی تـوان اپوزيسيون را با هم متحد کرد و در بدست                  
 .آوردن حقوق همه ی مردم ايران موفق تر عمل کرد

 
 :سخن پايانی

البـی و خشک و بی انعطاف همواره در ايران مصيبت            تفکـرات ق  
بـياد بـي آوريم پيش از انقالب که افکار مارکسيستی           . آفـريده اسـت   

حضـوری پـر رنـگ در جامعه ما داشت و همه هواخواه انقالب بودند،             
بـدون آن که به عواقب آن بی انديشند، بدون آن که برای آن برنامه ای                

 کسانی قدرت را به دست گرفتند؟       داشـته باشـند، انقـالب شـد، اما چه         
در مورد جدائی   . امروز همه از مشارکت در آن انقالب تبری می جويند         

و خودمخـتاری هـم به دام اين قالب ها و نسخه های از پيش تهيه شده و                  
 برومر و انقالب اکتبر متعلق به مناطق ديگر و        ١٨. نوشـته شـده ني افتيم     

 يک سد سال اخير مملو از       کشور ما در همين   . زمـان های ديگری است    
بوده ... حوادث گوناگون، اشغال توسط بيگانگان، انقالب ها، کودتاها و          

تاريخ معاصر   نگاهی به .  برومـر و غيره در آن گم است        ١٨اسـت کـه     
دو بار دولت مرکزی ضعيف شده بود       . درس های آموزنده ای دربر دارد     

هادينه کنيم، ولی  و مـا مـی توانسـتيم دموکراسی را برای همه ی ايران ن             
به جای آن طرح جدائی و تفرقه سرداديم و مقصر اصلی شوروی بود که       

زندگی سران فرقه ی    . مقاصـد خـود را توسـط حزب توده پيش می برد           
دموکـرات نشـان مـی دهد که همان کمونيست های پيری بودند که از               
شـورش هـای گيالن و آذربايجان پشتيبانی کرده بودند؛ من نمی خواهم             

يم اصال آذربايجان مشکل نداشت، ولی مسلما بدون دخالت مستقيم          بگو
و آشـکار شـوروی و ارتـش سـرخ  فرقه های کردستان و آذربايجان                

شاه در آن زمان قدرتی نداشت و زمان        . نمـی توانسـتند بوجـود بی آيند       
ولی در عوض با    . بـرای متحد کردن مردم برای دموکراسی مناسب بود        

ی فرصت داده شد تا ضمن سرکوب فرقه     ايـن کـار  به حکومت مرکز       
حزب توده پس از    . بـه نـام حفـظ تماميت ارضی برای خود آبرو بخرد           

واقعـه ی آذربايجان دچار انشعاب شد و شروع به ريزش کرد و بسياری   
 پس از انقالب بود که  با        ٥٨بار دوم در سال     . از آن روی گردان شدند    

ت سر خمينی متحدتر    طرح مساله خلق ترکمن و کردستان مردم را پش        
خمينی با کشتار کردها و ترکمن ها       . نتـيجه را همـه می دانيم      . کـردند 

اين کار نه به سود . حکـومت خـود را تثبـيت کـرد و محـق جلوه داد             
. تـرکمن و کردسـتان بود و نه به سود گروه ها و نه به سود مردم ايران              

، دوباره  کسـانی اگـر ندانسته چنين خطائی کرده اند، امروز اگر دانسته           
 همان اشتباهات را تکرار بکنند، چه نامی روی آن می توان گذاشت؟

اگـر امروز نخبگان سياسی آذربايجان و کرد و عرب و بلوچ که             
نقش عمده ای در تئوريزه کردن و سازماندهی مسائل منطقه خود دارند،            
کوشـش خـود را صرف جدائی کنند و فقط به فکر مساله قومی باشند،               

سود حکومت اسالمی و بيگانگان است و ثمری هم برای          ايـن فقـط به      
 .  مردم خودشان نخواهد داشت

امـروز آمـريکا بـه جای شوروی نشسته است؛ نمونه ی کردستان             
هم خونی و هم قبيله بودن مشکلی را حل         . عـراق نمـونه ی مناسبی است      

نمـی کـند؛ مگرعبدالکـريم قاسـم  کرد نبود و مگر اجازه نداد بارزانی           
ق برگـردد، امـا تا از رابطه ی کردها با کمونيست ها آگاه شد،              بـه عـرا   

امروز در عراق کردها  تا آن جا که به خود مختاری در         . روابط تيره شد  
ايـن شـرائط وانفسا رسيده اند، ظاهرا بايد راضی باشند، ولی می دانيم که               

 قراردادهای نفتی را به سود آمریکا بسته اند و حتا از باال. چنـين  نيست  
چنين رفتاری به تنش . بـردن پـرچم عـراق نيـز خـودداری کـرده انـد        

شيعه ها نيز خواستار . کشـورهای تـرکيه، سوريه و ايران خواهد انجاميد   
آيا . مـنطقه ی جداگانـه شده اند و عمال عراق در حال تجزيه شدن است              

ايـن کـه تجـزيه بـه سود مردم آن جا خواهد بود، محل ترديد بسياری              
 آمريکا پايش را از منطقه بيرون بگذارد، اولين قربانيان   اگر. وجود دارد 

کردها خواهند بود که به دست شيعيان و سنی های عرب متعصب قربانی          
اين اولين بار نخواهد بود، پرده ی اول اين فاجعه را زمان          . خواهـند شـد   

 .بوش پدر شاهد بوديم
 

 ؟دندگروه های سياسی چه طرفی از پشتيبانی از مساله قومی می بن
 بجاسـت بپرسيم آيا امروز که در برابر ما يک حکومت خونخوار     
مذهبـی تا دندان مسلح قرار دارد، اولويت برای گروه های سياسی مساله          
سياسـی اسـت يا اجتماعی؟ اين گروه ها  با گفتار قوم گرايانه پشتيبانی               
مـردم را جلـب نخواهند کرد و دارای آن قدرت و نفوذ  در ميان مردم    

د تا به يک سری جريان های اجتماعی دامن بزنند و از آن ها بهره               نيسـتن 
ايـن کـار فقـط بـه هرج و مرج مدد خواهد رساند و درنهايت                . ببـرند 

قـدرت هـای بزرگ از اين آب گل آلود ماهی خود را صيد می کنند و          
 . اين مرتبه مردم را بيش از پيش از گروه های سياسی گريزان می نمايد

ی از سر عدالت خواهی است، چرا از اقليت های         اگـر ايـن پشـتيبان     
مذهبـی چنـين حمايتی نمی شود؟ آيا تعريف اقليت های قومی در مورد      
ارمنـی هـا و يهـودی هـا بيشـتر صـادق نيسـت تا مثال در مورد مردم                    

 آذربايجان؟ آيا آنان تحت ستم نيستند؟ 
 به شهروندی رسيديم و در نهضت ما از رعيت   در انقالب مشروطيت  

 مبارزه با انگليس و آمريکا عمده بود و         ٥٧ کردن نفت و انقالب      ملـی 
بيشتر به يکپارچگی ملی پرداختيم و از پرداختن به آزادی و حقوق فردی 
و شـهروندی غافل مانديم و قانون اساسی به غايت ارتجاعی و واپس گرا     

 حکومت های پس از مشروطيت هر دو چه پهلوی          .را به کرسی نشانديم   
حکومت رضاخان . ی بر اساس نسبی گرائی فرهنگی بنا شدند    و چه اسالم  

و محمدرضـا تکـيه برناسيوناليسـم دولتی داشت و حکومت اسالمی بر             
 اتحاد ما بايد برای تحقق عدالت       .اسـاس شيعه اثنی عشری استوار است      

. سياسی و برابری حقوق شهروندی و تدريس زبان مادری و محلی باشد           
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رای برکناری حکومت اسالمی متحد شويم و       با اميد به اين که همگان ب      
بـه جـای تکـرار شعارهای بی پايه و بد عاقبت به تحليل مشخص مسائل                

 .کشورمان بپردازيم و در نجات مردم ميهنمان بکوشيم 
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 ) تهران١٣٨٣-٢٤گاهنامه ارغنون (
، نشر نی،   »م گرائی در ايران از افسانه تا واقعيت      قوميت و قو  « دکتر احمدی حميد،     -٧

  تهران ١٣٧٨
  تهران١٣٧٥، نشرمرکز، »بازانديشی زبان فارسی« آشوری داريوش، -٨
، مرکز اسناد و    »اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول       « رضا  دکتر عنايت اهللا،       -  ٩ 

  ١٣٨٠تاريخ ديپلماسی، تهران 
 ١٣٨٠، نشر شيرازه، »اقليت ها «  خوبروی پاک، محمد رضا،- ١٠
 ، نشرشيرازه »فدراليسم« خوبروی پاک محمد رضا، -١١
کوچ نشينی در ايران، پژوهشی در باره ی عشاير و          « امان اللهی بهاروند سکندر،       -١٢

 ، انتشارات آگاه »ايالت
 -، برگردان يعقوب آژند   »تداوم و تحول در تاريخ ميانه ی ايران       «  لمبتون آن      -١٣

 ١٣٧٢ نشرنی
جمشيد :  برگردان)  امپراتوری خزران و ميراث آن    (قبيله ی سيزدهم   « کسلرارتور،   -١٤

 ١٣٦١ستاری، انتشارات آلفا 
  ١٣٨١منوچهر صبوری، نشر نی « ، برگردان»جامعه شناسی« گيدنز آنتونی، -١٥
، تهران  »گستره فرهنگي و مرزهاي تاريخي ايران زمين       « تكميل همايون ناصر،     -١٦

 تر پژوهش هاي فرهنگي، دف١٣٧٩
، نشر مركز، چاپ دوم     »روشنفكران آذري و هويت ملي و قومي      « مرشدي زاده،    -١٧

 ، روزنامه شرق١٣٨٤
ديباچه اي بر مفهوم همبستگي    «  بخشي از كتاب در حال انتشار      « بشريه حسين،    -١٨

 ، روزنامه شرق»ملي
 

 : برخي آگاهي ها در مورد اقوام ايراني
آريائيان . پيش از ميالد آريائيان به فالت ايران پا گذاشته اند         در آغـاز هزاره ی سوم       

از فرايند زندگی انسان و تقسيم . همـراه خـود ملوک الطوايفی را به فالت ايران آوردند          
پيدا شدند و ازدواج از حالت درون گروهی به برون  Clanکـار او جماعـت های طايفه اي    

 و عشيره به    Zantu) زنتو( به عشيره ها     Dahyo) دهيو(چنان که قوم    .  گروهی تحول يافت  
 . تقسيم شده اندMano) مانو( و تيره به خانواده ها Vis) ويس(تيره ها 

ارکان «: استاد عبدالحسين زرين کوب در فرايند طبقات اجتماعی اين اقوام می گويد
) ويس( و طايفه Mano) مانو(، مان kvaeto) خوائتو(سـازمان اجتماعی تدريجا از خاندان      

Vis     زنتو( بـه قبيله (Zantu       توسعه يافت و حتا به قريه )دهيو (Dahya رسيد و هر يک از 
 Ratw) رتو( و داور    Poiti) پوئيتی(اين ارکان هم تحت فرمان سرکرده ای بود که رئئس           

و البته توسعه تدريجی حکومت فردی و تمرکز قدرت کاويان،          ... آن محسـوب می شد    
.  قرار می داد   Kheshaetya) خشائثيه( رفته تحت اقتدار شاه      تمـام اين سرکردگان را رفته     

بـدون شک قبل از پيدايش حکومت فردی متمرکز طی قرن های دراز، طوايف مختلف            
ايرانی تحت رهبری دهيوپدها، زنتوپدها، ويسپدها و مانپدهای خويش زندگی شبانی را            

رد با طوايف مخالف و تـا مـرحله ی اقتصـاد روسـتائی دنبال کرده اند و ناچار در برخو              
مهـاجم هـم اين سرکردگان طوايف به اتحاديه های موقت و خويشاوندی های مصلحتی               
وادار مـی شـده انـد و ايـن پيوندها بعدها هسته ی اصلی فرمانروائی های واحد و وسيع و          

- امان اللهی بهاروند سکندر    -نقل از   (» .متمرکـز را در بين آن ها به وجود آورده است          
 ) انتشارات آگاه� پژوهشی در باره ی عشاير و ايالت� در ايران کوچ نشينی

 
 گروه های خويشاوند هم تبار 

سـاختمان اجتماعـی کـوچ نشينان ايران به طور کلی بر اساس خويشاوندی و نظام                
در نظام تباری هويت و نسب فرد در رابطه با ايل و طائفه تعيين          . پدرتباری استوار است  

ه، گروه های عمده ی تشکيل دهنده ی يک طايفه يا ايل طبعا     مـی گـردد و از اين گرو       
می باشند که اعضای آن ها خود را از )  تيره و جز آن ها-دودمان(گـروه هـای پدرتـبار     

کوچکترين واحد يا گروه پدرتبار شامل تعدادی افراد        . نسل يک نيای مشترک می دانند     
نسل پيش می زيسته است، اسـت کـه خود را از نسل شخص معينی که بين سه تا چهار       

ايـالت اصـطالحات گوناگونـی برای اين واحد به کار می برند چنان که در           . مـی دانـند   
اعضای اين  . يا بووه و دربين بختياری ها اوالد می نامند        ) دودمان(لرستان آن را دودومو     

چنين گروهی  ) جد(فرض کنيم نيای    . واحـد اغلـب بـه نـام بانـی آن شناخته می شوند             
روش . در اين صورت اين گروه به نام وی نام گذاری می شوند         . ام داشته است  ن» حسـن «

» ی«و يا» وند«نـام گذاری به اين صورت است که طوايف و ايالت پارسی زبان پسوند        
چنان که گروه مذکور را به زبان . به آخر اسم اضافه می کنند  » لو«و تـرک زبانان پسوند      

و بعضی هم حسنی ) حسن  لو  ( ترکی حسنلو    و به زبان  )  وند +حسن(» حسـنوند « لـرز   
را » هوز«عالوه بر اين طوايف لر و کرد در نام گذاری پيشوند            . می نامند )  ی +حسـن (

هم چنين  . می گويند )  هوز +حسن  (» هوز حسن «مثال به جای حسنوند     . بـه کـار مـی برند      
و » وند«ند اصوال پسو. به آخر اسم اضافه مي کنند     » زهی«يا  » زائی«طوائف بلوچ پسوند    

در فارسی است که در اين جا مفهوم تباری و     » زاده  «معادل پسوند   » زهی«و  » زائـی « 
 .همبستگی را می رساند

     بـه هر حال اعضای اين گروه به صورت يک يا چند اردو در محدوده ی معينی                 
ل به سر می برند و در سرنوشت يکديگر سهيم اند، يعنی اگر يکی از اعضاء کسی را به قت                  

برساند، ساير اعضاء موظفند در پرداخت خون بها کمک کنند و يا برعکس، اگر يکی               
 .از اعضاء مورد حمله قرار گيرد، تمام اعضاء به طور دستجمعی به کمک او می شتابند

 
 تيره 

.      دومـين گـروه پدرتـبار تيـره است که از تعدادی دودمان تشکيل شده است               
ر زمان افزايش يافته و در نتيجه دودمان های جديدی       معمـوال جمعيت هر دودمان به مرو      

اعضای هر تيره معموال به نام بانی آن تيره         . به وجود می آيد و تشکيل يک تيره می دهند         
هر تيره نيز از تعدادی اردو .  تا هشت پشت می زيسته است، شناخته می شوند     ٥کـه بين    

ممکن است هر تيره عالوه     . تشکيل شده است که در محدوده ی معينی زندگی می کنند          
درگيری (بـر اعضای اصلی خود تعدادی خانواز از تيره های ديگر را که به علل مختلف                 

به آن روی  آورده اند، در درون خود جای        ) داخلـی، خشـک سـالی، قحطی و جز اين ها          
تمام اعضای تيره حق بهره گيری از مراتع و زمين های تيره را دارند، اما بعضی از        . دهـد 
 .اء به خصوص رهبران تيره از مزايای بيشتری برخوردارنداعض

 سياسی است که اعضای     -     روی هم رفته هر تيره به صورت يک واحد اجتماعی         
به طور . آن به طور دسته جمعی در مقابل هجوم ديگر گروه ها از منافع خود دفاع می کنند      

ت هر ايل و يا طايفه کلـی تيـره رکـن اصلی طايفه و ايل است و در واقع می توان گف        
 .مجموعه ای است از تيره های گوناگون

 
 طايفه 

.  سياسی است که از تعدادی تيره تشکیل می گردد-    طايفـه يک واحد اجتماعی  
واقعی يا  (تيـره هـای تشـکيل دهـنده ی يـک طايفه ممکن است دارای نيای مشترک                  

مثال . ام گذاری می شود   باشـند کـه در ايـن صورت احتماال طايفه به نام او ن             ) اسـاطيری 
از لرستان همگی به اسم بنيانگزاران خود نام گذاری         » ايـل بيـرانوند   «طوائـف مخـتلف     

طائفه در «در موارد ديگر ممکن است طائفه به اسم مکانی نام گذاری شود ماننده           . شده اند 
از ايـل قشـقائی کـه اسم خود را از محلی به نام دره شو در نزديکی مهرگرد                   » شـوری 
هم چنين طوائف و تيره ها از راه هاي گوناگون نام گذار ی             . م اقتـباس کرده است    سـمير 

 .می شوند که از حوصله ی اين بحث خارج است
 

 ايل 
طوايف .      ايـل يـک واحد سياسی است که از تعدادی طايفه تشکيل شده است             

ا ادعا تشـکيل دهـنده معمـوال دارای نيای مشترک نيستند اما با اين حال بعضی از آن ه      
چنان که ايل ببران وند خود را از نسل         . مـی کنـند کـه از نسل شخصی واحد می باشند           

 .  شخصی به نام ببران و ايل بهاروند خود را از نسل بهار می دانند
 

 ... سال  پنج
  

اما، روند قطبي شدن که بر شکل گيري خطوط حقيقي جبهه ناظر است،            
گفته هاي .  حکايت مي کند »  پيکارهاي خشونت بار و بنيادي تر    «از  

نيز آن را تاييد     »  جنبش انصارالسنه «نماينده يک گروه مسلح سني       
 ).۲(مي کند 

شيعه و  [»  جامعه«بنا بر تفاسير رايج در عراق و خارج از آن، دو             
عرب سني  »  جامعه«در يک سو،    .  براي قدرت مبارزه مي کنند   ]  سني

که احتماال انحصار   قرار دارد که وابسته به رژيم پيشين فرض مي شود          
صد ساله بر مؤسسات مرکزي را از دست داده است؛ و از طرف ديگر،              

عرب شيعه، که بطور سنتي در صحنه سياسي منزوي شده بود،           »  جامعه«
با استفاده از فرصت تاريخي که تهاجم آمريکا بدست داد، ظاهرأ               
 .توانسته است به مثابه اکثريت جمعيت، صداي خود را به گوش برساند          

امتياز اين بينش در سادگي آن است، اما اين امر چندگانگي و تنوع                
اهدافي را که بازيگران صحنه سياست در عراق در مقابل خود قرار               

عمده کردن و يک دست    «اين ديدگاه با    .  داده اند، را بازتاب نمي کند   
جوامعي که در واقعيت امر به هيچ وجه يک دست نبوده و              »  کردن

تلف اند، پيش از همه، موجب تداوم پويائي مي شود        متشکل از ذوات مخ   
 ).۳(که مي بايست محار و محصور شود و نه تغذيه و تقويت 

اين تمايل که شيعيان را موجوديتي همگون تلقي مي کند، در              
بحث هاي مربوط به سرسپردگي شيعيان عراق نسبت به ايران کامال             

، فرمول  ٢٠٠٤بر  ملک عبداله دوم پادشاه اردن در دسام      .  محسوس است 
را ابداع کرد تا شيعيان خليج فارس، عراق، سوريه و لبنان           »  هالل شيعه «

ي معرفي کند که براي منافع سني ها خطرناک بوده و          »ستون پنجم «را  
حسني مبارک رئيس جمهوري مصر با      .  از طرف تهران هدايت مي شود    

ه تاکيد بر اين که شيعيان در جهان عرب از نظر تاريخي به همساي               
. ايراني شان وفادارترند تا کشور خود، خواست دست باال را بگيرد             
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از جمله  .  پژوهشگران مد روز، از اين کلي بافي يک مفهوم ساختند           
مي توان به شيوه نظريه پرداز مقبول آمريکائي، ولي نصر اشاره کرد که            

،  عاملي براي ٢٠٠٥پيروزي انتخاباتي شيعيان عراق را در انتخابات سال  
ج مجدد همه شيعيان منطقه حول يک هويت مشترک و مطالبات             بسي

او معتقد است که اين عامل به خودی خود به               .  يکسان مي بيند 
 ).۴(بلندپروازي هاي ايران خدمت خواهد کرد 

» ناسيوناليسم عراقي «مکتب ديگري با رد و افشاي اين فرضيه،            
ني به ما گفت    يک ناظر مطلع ايرا   .  دائمي را در برابر آن قرار مي دهد       

همبستگي هاي ميان شيعيان از شکاف بنيادي ميان اعراب و پارسي ها           «
ظاهرا همه فراموش کرده اند که شيعيان عراق          .  فراتر نخواهد رفت   

 عراق، يکي از      - سال در جريان جنگ طوالني ايران          ٨به مدت  
خونين ترين جنگ هاي نيمه دوم قرن بيستم، با شيعيان ايران به پيکار             

اخباري که از عراق مي رسد، حاکي است که عراقي ها، حتي           .  تندپرداخ
آن هائي که در مهاجرت، در ايران زندگي کردند، نفوذ ايران در                

 .»کشورشان را نمي پسندند
قصد از طرح و القاي احياي شيعه        .  اين مباحثه، بي اهميت نيست   

اين است که سياست هاي اعمال شده از سوي آمريکا، رژيم هاي عرب            
سياست هائي .  را تحت تاثير قرار دهد    ]  فارس[ از جمله امارت خليج      و

اين .  که بلندپروازي هاي ايران را لزوما اقدامات دشمنانه ارزيابي مي کند        
برداشت به ويژه در محافل سني، اعم از محافظه کار و غير آن،                  

در عراق، از اين پس، بسيار       .  به پراکندن نفرت از شيعيان مي پردازد     
اين .  معرفي نکنند )  رافضي( واعظين سني که شيعيان را مرتد          نادرند

اصطالح تحقيرآميز مدت ها براي جهاديست هائي نظير ابومصعب            
 .بکار مي رفت) رهبر کشته شده القاعده در عراق(الزرقاوي 

به هيچ وجه براي  »  ناسيوناليسم«واقعيت اين است که استناد به        
مکش با ايران کافي نيست، هر      توضيح رفتار شيعيان عراق به هنگام کش     

در آن هنگام، .  چند که اين يکي از عواملي است که بايد در نظر داشت           
روند ساختار ملي که در نيمه نخست قرن بيستم شکل گرفت، کامال با              

 هنوز رژيم بصورتي فعال     ١٩٧٠در سال هاي   .  ناکامي مواجه نشده بود   
هرهائي نظير  بهمين علت ش   .  درآمدها را در جنوب تقسيم مي کرد       

. الديوانيه يا ناصريه، تعداد زيادي داوطلب به پليس و ارتش اعزام کردند          
اصالحات ارضي  پرقدرتي که پس از کودتاي بعثي به راه افتاد، هنوز از         

حمايت »  مترقي«اين سياست هاي   .  خاطر کشاورزان زدوده نشده است    
ان، منش  در همان زم  .  بسياري از شيعيان فقير از رژيم را برانگيخت         

استبدادي رژيم به حذف محافل مذهبي نجف، ريشه کني سياست هاي           
باالخره زور  .  رقباي بعثي ها، يعني کمونيست ها و اسالم گرايان منجر شد       

 هزار نفري حاکم کرده بود،      ٥٠٠و فشاري که ارتش توده اي بيش از         
 .در بسيج شيعيان عليه ايران نقش کليدي بازي کرد

از آن پس   .  ي پس از آن نقطه عطفي بود       و شورش ها  ١٩٩١جنگ  
نظير :  مرحله اي آغاز شد که تمايز کننده فزاينده هويت جمعي بود            

در )  اقتصادي(کسب خودمختاري، جنگ داخلي و سپس شکوفائي           
کردستان؛ در نقاط ديگر، با انصراف از الگوي دولت فرصت طلب،             

 که بر    اي روبرو بوديم   »حقوق ويژه «به سود اقتصاد چپاولگرانه و       
. شبکه هاي خانوادگي و سرسپردگي کور نسبت به رژيم تکيه مي کرد          

اين بازگشت به طور ويژه به محافل شيعه اي آسيب رساند که از امکانات           
کارمندان، سربازان و    -رشد اجتماعي عرضه شده از سوي رژيم             

ولي رژيم، اعراب سني و     .   بيش از همه استفاده کردند     -خرده بازرگانان
ا هم فراموش نکرد، هرچند که عموما آن ها از شرايط نسبتا             مسيحي ر 

بهتري در دسترسي به ثروت از طريق شبکه هاي خانوادگي در عراق و            
باوجود اين، در جنوب، سياست        .  خارج از آن برخوردار بودند       

 بر عليه   ١٩٩١تالفي جويانه اقتصادي عليه محالت شيعه نشين که در سال         
 .ر فقر افزودرژيم قيام کرده بودند، ب

قرباني شده، بطور واقعي پس از » جامعه شيعه«با وجود اين، مفهوم 
 بود که خود را به مثابه دگرگوني نظم سني تحميل ٢٠٠٣سقوط رژيم در 

تقسيم مقام ها  برپايه خصوصيت فرقه اي در روند سياسي، که             .  کرد
تبلور م» رقابت قربانيان«ساخته و پرداخته دولت آمريکا بود، به صورت      

شد و هر بازيگري ميزان سهم بري خود از قدرت را به اندازه رنجي که              
طرفداران مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق       .  کشيده بود، طلب کرد   

به رهبري عبدالعزيز حکيم نيز امتياز داشتن شهيد در خانواده رهبرشان و           
برعکس، .   را به رخ مي کشند   ١٩٩١نيز ايفاي نقش کليدي در شورش        

ندگان وفادار به مقتدا صدر، به آنان ايراد مي گيرند که مهاجرت             رزم
کرده و براي خوش خدمتي به ايران، زندانيان جنگ عراق را شکنجه             

 را با عقب نشيني زودرس خود به ايران،         ١٩٩١داده و شورشيان سال      
طرفداران صدر، به نوبه خود متهم اند که در        .  به حال خود رها کرده اند   

 .رژيم بوده و از ميان ماموران رژيم، عضوگيري کرده اندخدمت منافع 
بايد در نظر داشت که بازخواني تاريخ عراق در ارتباط با ثنويت             

عراقي هائي . وارد آورد»  ناسيوناليسم عراق  « شيعه تير خالص را به     -سني
مالک .  که از ريشه و تبار متفاوتند، حاال ديگر مرجع مشترکي ندارند           

، رسيدن حزب بعث     )١٩٥٨(نظير پايان سلطنت     -تاريخ جمعي آنان     
( آمريکائي  -يا مداخله انگليسي  )  ١٩٩١(، جنگ خليج    )١٩٦٨(به قدرت  
  منشاء مشاجرات تلخ فرقه گرايانه است؛ ثروت هاي ملي تقسيم          -)٢٠٠٣

. نمي شوند، ولي بي شرمانه احتکار شده و خصوصي سازي شان ادامه دارد         
به تيول گروه هاي هوادار جريانات     نهادهاي اداري تکه تکه شده و         

به يقين در گفتارها، اشاره مبهمي به عراقي  مي شود . سياسي تبديل شده اند
که پراکندگي و جدائي ها را افزايش داده است، ولي تعريف دقيقي از             

در عمل، واکنش هاي انتخاباتي، خشونت هاي        .  آن بعمل نمي آيد   
سابقه اهميت سرسپردگي هاي   مستبدانه، قوم و خويش بازي و فساد بي         

 .غير ملي را برمال مي سازد
با تمام اين حرف ها، اين شرايط از ايران براي شيعيان عراق چه              

در جنوب کشور   .  يک ملت نساخته است   »  به ضرورت «يا  »  به اختيار «
براي .  با احساسات متفاوت نسبت به همسايه پارسي روبرو مي شويم          

ه سيستاني را بهانه اي براي بي اعتبار        مثال، صدر، تبار ايراني آيت ال      
ساکنين شهر العماره به کنايه اهالي الکوت را        .  ساختن وي کرده است   

اگر تصاوير آيت اله   .  مي نامند)  واژه اي بسيار منفي به ديده آنان    (»  عجم«
روح اله خميني و جانشين اش علي خامنه اي فراوان به چشم مي خورد، تنها          

رکن (ي سياسي شيعه، مفهوم ايراني واليت فقيه بخش هاي نادري از دنيا 
مواضع آيت اله سيستاني نسبت به      .  را قبول دارند  )  جمهوري اسالمي 

 از گذار از برخي     -هم قطاران ايراني اش، در عين حال  سياستمدارانه بوده       
چنين پيدا است که    .   و شديدا مستقل است    -خطوط قرمز احتراز کرده   

» رهبر« مذهبي، حتي بيشتر از شخص         در ايران، او به عنوان مرجع     
 . آيت اله خامنه اي مورد توجه باشد

با وجود اين، ايران، با گسترش نفوذش از مسيرهاي مختلف، با             
تهران شرکت متحدين . ظرافت کامل ورق هايش را در عراق رو مي کند

خويش را در روند سياسي تقويت مي کند تا آنان بهتر بتوانند به آن               
ر عين حال، اين کشور به برقراري ارتباط با کل              د.  جهت بدهند 

مجلس اعالي  «بازيگران سياسي از جمله صدر که دشمن قسم خورده           
در سطحي محلي تر،   .  متحد ايران است، اقدام مي کند     »  انقالب اسالمي 

ايران گروه هاي کوچک وابسته به خود نظير ثاراله در بصره  را ياري              
اين کشور به صورت   .   ديد قرار دهد   مي دهد، بي آنکه خود را در معرض     

گسترده از حمالت عليه ائتالف حمايت نمي کند و براي مثال از تحويل           
نظير آن چه  (تسليحات ضد تانک به شورشيان خودداري مي کند            

در نجف، موسسه خامنه اي ارائه بورس        ).  به حزب اهللا لبنان داده است    
ل ماهواره اي ايراني   کانا.  تحصيلي و اهداء کتاب را افزايش داده است        

العالم با بهره جوئي از تجربه و مهارتش توانسته است تماشاگران زيادي           
 .در ميان شيعيان عراق کسب نمايد

روش ديگر براي کسب وجهه و  تصويري باارزش براي ايران،             
باالخره، .  فعاليت هاي انسان دوستانه و سرمايه گذاري هاي اقتصادي است     

، جمهوري اسالمي بطور گسترده اي ]فارس[ليج  برخالف امارت نشينان خ  
آرامش و  .  مرزهايش را به روي جهانگردان و زوار باز کرده است           

فراواني نسبي اين کشور، اينان را شديدا تحت تاثير قرار داده و ايران              
به آنها چهره اي گشاده روتر و مهمان نوازتر از آن چه انتظارش را               

 .داشتند، ارائه داده است
ت متناقضي، استراتژي ايران نه بر واکنش دنباله روانه، بلکه به صور

بر فهم جمعيت شيعه اي تکيه مي کند که گوناگوني اش را که از                 
چنددستگي عميق  .  هويت هاي اجتماعي مختلف تشکيل يافته، مي پذيرد     

روحانيون نجف، کسبه   (اجتماعي، از جمله محافل شيعه محافظه کار         
را در برابر توده هاي     )   شهري و غيره    اماکن مقدس، طبقات متوسط    

 )۵. (پيرو صدر قرار مي دهد» انقالبي«
هر کدام از شهرهاي جنوب، خصوصيات خاص خود و مسائل             

الکوت شهر کوچکي از يک استان بدون        .  کليدي ويژه خود را دارد     
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مسئله است که مي خواهد از تمايالت فدرال جنوب بزرگ سرپيچي             
 نفوذ آيت اله سيستاني و مجلس اعالي       شهر مقدس نجف که تحت    .  کند

انقالب اسالمي عراق قرار دارد، هم چنان موجب تيز شدن دندان طمع             
باالخره در بصره، مبارزه تا مرگ براي نظارت بر   .  بازيگران ديگر است  

و »  اسالم گرا«ثروت ها، از جمله منابع قاچاق نفت، جريانات مختلف           
 .استميليشياي آن ها را به چالش واداشته 

خالصه کنيم، هرقدر از پايتخت دور مي شويم، جائي که                
درگيري هاي ميان شيعيان و سني ها به سود اتحاد صوري هر کدام از دو            
جناح تمام مي شود، به همان نسبت، احتمال خشونت ميان شيعيان              

همين امر است که اصالحات پايان نيافتني و            .  نمايان تر مي گردد 
 .غداد را بي ثمر مي سازدابتکارات مورد بحث در ب

 :   پانوشت ها
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 ...انقالب پرولتري 
  

 كه سبب نيرومند گشتن جنبش تعاوني در        ۱۸۴۸رخدادهاي سال   
 . فرانسه شدند، بر انگلستان نيز تأثير نهادند

 كار  از ارگان خود اتحاديه) ۱۰۵(جامعه ملي اتحاديه كارگران 
 پوند استرلينگ را صرف صندوق  ۵۰۰۰۰درخواست كرد كه    ) ۱۰۶(

كمك آن نهاد بتوان شركت هاي نويني را        كند كه به    ) ۱۰۷(كاريابـي   
بوجـود آورد كـه بـراي كارگراني كه بخاطر كشمكش با كارفرمايان           

 . خود بيكار مي شوند، كار بيابد
ــن    ــين ذوب آه ــه مهندس ــنديكاي جامع ــنه س ــن زمي ) ۱۰۸(در اي

در نخستين ماه پس از ملقمه كاري . پشتكار بيشتري از خود نشان مي داد   
جامعـه ترويج   "ميسـيون اجرائـي بـا اعضـاي         اعضـاي ك  ) ۱۸۵۰سـال   (

دربـاره بهتـرين نـوع سرمايه گذاري پول  قابل    " تعاونـي هـاي كارگـري    
نتيجه آن شد كه چه در انتشارات رسمي و         . مالحظه خود مشاوره كرد   

ميان ماشين سازان تبليغ    ) ۱۰۹(ارگـان رسـمي اتحاديـه       " فعـال "چـه در  
ين وانمود شد كه توسط چن. فراوانـي بـه سود اصول تعاون انجام گيرد       

اين . تـبديل مجامع به  برنامه مي توان وضعيت كارگران را بهتر ساخت            
از آنجـا كـه ايده مجامع بسيار نيرومند بود،          . تبلـيغات ثمـربخش بـود     

 ماشـين سازان براي مدتي از سازمان اصلي كناره         Buryشـاخه ي بـوري      
 ها اصولي  گـرفت، زيـرا در اساسـنامه ايـن اتحاديه براي تحقق تعاوني            

 ).۱۱۰(» تدوين نشده بود
 چنين به نظر مي رسيد كه سنديكاها بطور جدي در           ۱۸۵۲در سـال    

براي خريد يك   ۱۸۵۱در سال   . پـي عملـي سـاختن تعاونـي هـا هستند          
 ۱۸۵۲هنگامي كه در سال     . كارگـاه ريخـته گري گام هائي برداشته شد        

ن ريخته گري بسياري از كارگران اخراج شدند، شتاب بيشتري  به خريد آ
كوشش شد عده   . داده شـد تـا اعضاي بيكار بتوانند در آن شاغل شوند           

ديگري را در تعاوني هاي بارآوري كه با شتاب بوجود آمده بودند، بكار 
اما اخراج كارگران به شكست كارگران منجر شد و با آن كه            . گيـرند 

ديگـر سـنديكاها بـه كمك اين سنديكا شتافتند، ليكن اعتصاب سبب             
باين . ينه زيـادي شـد و تقريبأ تمامي پول اندوخته سنديكا را بلعيد     هـز 

تـرتيب تمامي آزمايش ها براي تأسيس و يا خريد كارگاه هاي توليدي             
اما هنگامي كه سنديكا دوباره نيرومند شد، انديشه تعاوني هاي        . فلـج شد  

تولـيدي ديگر تأثير جادوئي خود را در ميان تمامي كارگران از دست             
ـ   و ترقـي اقتصادي كه آغاز شده بود، سبب آن چنان موفقيتي            . ودداده ب

بـراي سـنديكاها شد كه ديگر كسي به نوساماندهي شيوه توليد حاكم             
 .  نمي انديشيد

 سده پيشين اين وضعيت درخشان سنديكاها پايان ۷۰در پايان دهه 
 در اين باره چنين توضيح      ۱۸۸۲در همان مقاله  نقل شده در سال         . يافت
 :دادم

. ايـنك آن دوران سـعادت آميز براي انگلستان سپري شده است    «
اضـافه تولـيد بـه امـري همگانـي بدل گشته و در سرزمين مادري شيوه                 

هر چه بيشتر . تولـيد سـرمايه داري نيـز از اعتبار برخوردار گشته است       
برتري صنايع انگليس از بين مي رود، به همان نسبت نيز هماهنگي ميان             

سـنديكاها به ورشكستگي    . ز مـيان برداشـته مـي شـود        سـرمايه و كـار ا     
مي گرايند و طبقه كارگر هر چه بيشتر به ضرورت اصالحات اجتماعي 

تعجـب انگيـز نيسـت كـه در رابطه با تعاوني هاي بارآور              . پـي مـي بـرد     
 .دوباره به پيشنهادهاي گذشته خود بازگرديم

، مـردي كه نزد سنديكاهاي  Georg Howellآقـاي جـورج هـاول    
" كميته پارلماني اتحاديه كارگري   "انگليس بسيار مورد احترام  و دبير        

"  نزاع ميان سرمايه و كار"او در . اسـت، هـوادار اين ايده است    ) ۱۱۱(
تـا زمانـي كـه سنديكاها بخشي از ثروت خود را            : مـي گـويد   ) ۱۱۲( 

بـراي كارخانـه هـاي تولـيد كاالهـاي حـرفه خود مصرف نكنند، سهم                
و آن گـونه كه اتحاديه هاي       .... و نميـر خـواهد بـود       كارگـران بخـور      

كارگـري در حـال حاضـر سازماندهي شده اند و اداره مي شوند، بجاي           
آن كـه از سـرمايه داران تقليد كنند و از سودي كه بدست مي آورند،                

ثروتمندتـر شـوند، مجبورند سال به سال سرمايه خود را مصرف كنند               
)۱۱۳.( 

ان سرشناس امور اجتماعي انگليس از اين هم چنين ديگر سياستمدار
انتقاد آنها به مقاله اي مربوط مي شد كه در اينجا از آن             . ايده دفاع كردند  

مـن اشـاره كردم كه امكانات سنديكاها براي مقابله با           . نقـل كـرديم   
از يك سو سنديكاها بايد هميشه بخشي از        . انباشت سرمايه محدود است   

ه دارند تا بتوانند در هنگام مبارزه از آن     پـول خـود را به صورت نقد نگا        
استفاده كنند و از سوي ديگر از دست بنگاه هاي متعلق به سنديكاها عليه 
. بـيكاري كـاري ساخته نيست، زيرا آنها نيز از ترقي اقتصادي متأثرند            

وظـيفه بلندپـروازانه  آنهـا عبارت از آن است كه بايد در دوران ترقي                
ارگران و در هنگام ركود اقتصادي كارگران       اقتصادي تعداد كمي از ك    
 . زيادي را استخدام كنند

بـه اهمـيت تعاونـي هـاي بارآور سنديكائي فقط هنگامي مي تواند              
افـزوده شـود، هـرگاه دولت دخالت كند و در اختيار سنديكاها ابزار              

 . ضروري را قرار دهد
ن ليكن در آن دوران سنديكاليست هاي انگليسي نمي خواستند در اي

آنها در دولت جز بوروكراسي نمي ديدند كه با آن  . بـاره چيـزي بدانند    
ليكن طي  . تا آنجا كه ممكن بود نمي خواستند سر و كاري داشته باشند           

سنديكاها از يك سو بسيار     . دو دهـه گذشـته ايـن موضـع تغيير يافت          
نيـرومند شدند و از سوي ديگر دريافتند كه شيوه هاي سنديكائي بدون             

  شيوه هاي سياسي كه در دمكراسي مي توان از آن بهره گرفت،               پشتيباني
بهمين دليل سنديكاها در حزب . بـراي مقاصـد پرولتـري كافي نيستند     

يعني حزب كارگران متشكل شدند و انديشه كسب قدرت سياسي  كار،
بطور شتاباني در انگلستان رشد كرد، آن هم به اين خاطر كه بتوان از آن              

 . اي رهائي اقتصادي بهره گرفتهم چون ابزاري بر
در چنـين وضـعيتي انديشـه تعاوني هاي بارآور سنديكائي دوباره            
بوجـود آمـد، امـا ايـن بـار نه در قالب نارساي ليبرالي، بلكه در قالب                  

سنديكاها نه با پول صندوق هاي اعتصاب       . خردگرائـي سوسياليستي آن   
و . ر را تأسيس كنند   خود، بلكه با امكانات دولتي بايد تعاوني هاي بارآو        

تأسـيس هـر يـك از تعاوني ها بايد در خدمت هدف مشترك سترگ               
هر سنديكائي بايد در برگيرنده كارگران تمامي       . شيوه توليد نوين باشد   

يـك بخـش صـنعتي باشد و همه سنديكاها بايد با يكديگر در دستگاه     
ابزار توليد بايد در دستان   . تولـيدي اجتماعـي بزرگـي متشـكل گردند        

ولـت قـرار داشـته باشند، در عوض توليد بايد توسط سنديكاها اداره              د
 .شود

. اين انديشه اساسي سوسياليسم رسته اي است كه بدان اشاره كرديم          
ايـن ايـده در كشـوري بوجـود آمد كه در آن سنديكاها بيشتر از هر                

سر و كله   . كشور ديگري تمامي زندگي كارگران را در بر گرفته است         
اين . م رسته اي در آخرين سال هاي پيش از جنگ پيدا شدايده سوسياليس
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ايده تا كنون سبب پيدايش ادبياتي حجيم و هم چنين آزمايش هاي عملي   
در سال هاي گذشته در انگلستان رسته هاي ساختماني بوجود . گشته است

آمدند كه با شهرداري هاي مختلفي قراردادهائي براي بناي تعداد زيادي           
ي بسته اند و تا كنون نيز كارشان رضايت بخش بوده           خانـه هـاي مسكون    

در آلمـان و اتـريش هـم چنـين بـر مبناي اين الگو رسته هاي                 . اسـت 
 .ساختماني و يا كلبه سازي ها سازماندهي شدند

 اتحاديـه شركت هاي ساختماني      ۱۹۲۰ سـپتامبر    ۱۶در آلمـان در     
ي اتحاديه ها : بوجـود آمـد كـه در آن سـنديكاهاي زيـر سهيم هستند             

، Lackiererو الك كاران     Malerكارگـران ساختماني آلمان، رنگ رزان       
، كارمـندان فني،    Metallarbeiter، فلـزكاران    Holzarbeiterچـوب كـاران     
، Töpfer، كوزه گران Heizer و گـرم كاران  Maschinistenماشـين كـاران    

، Steinsetzer، سنگ چينان   Steinarbeiter، سنگ كاران    Zimmererنجـاران   
ـ  ، شيشه سازان   Asphaltteure، اسـفالت كـاران      Dachdeckerفال چيـنان    س

Glaser ــازان ــن س ــرانجام زي ــبانان Sattler و س ــواري چس  و كاغــذ دي
Tapezierer .          البـته يـك اتحاديه صنعتي در مقايسه با يك چنين تركيب

را » بنگاه اجتماعي«رنگارنگـي از اتحاديه هاي شغلي بهتر مي تواند يك           
در كـنار سـنديكاهاي نام برده، دولت ساكسن و نيز           . سـاماندهي كـند   

بسـياري از شـهرهاي مهـم آلمـان و تعاونـي هـاي مسكن در سرمايه                 
 ۶از سرمايه اصلي    . بـنگاه هـاي سـاختمان سـازي اجتماعي سهيم بودند          

ميليون مارك به سنديكاها و تقريبأ معادل آن به ارگان هاي همگاني تعلق 
 . داشت

كه از سوي اتحاديه براي مجلس، نمايندگان       در نوشـته اي يادماني      
موقعيت و هدايت «ايالـت هـا و شـهرها  انتشـار يافـته اسـت، درباره         

.  به بعد گزارش شده است     ۱۹۲۲در آلمان از    » بنگاه هاي ساختمان سازي   
 :در آنجا چنين نوشته شده است

در حـال حاضـر در اتحاديه هاي كلبه سازي و اتحاديه بنگاه هاي               «
ــ ــاختمان س ــدود س ــاه ۲۰۰ازي اجتماعــي ح ــا و  ( كارگ ــازي ه ــبه س كل

اين . برمبناي برنامه اي اقتصادي در يك مجتمع فعال هستند        ) تعاوني ها 
اين .  كارگر ساختماني را استخدام كرده اند   ۲۰۰۰۰بـنگاه هـا روي هم       

 ميليون مارك   ۳۵۰شـركت ها در گزارش سال جاري خود نزديك به           
ــد ــا آنهــا ايــن مقــدار. فــروش داشــته ان ــرارداد را در رقابــت آزاد ب  ق

شـركت هـاي ساختماني خصوصي و بر اساس عرضه هاي ارزان قيمت             
 سـهم بنگاه هاي ساختمان سازي اجتماعي در مقايسه با    . بدسـت آوردنـد   

 »   ميليون مارك بيشتر بوده است۴۰شركت هاي خصوصي بيش از 
تا چه اندازه اين شكل سازماندهي . ايـن آغـاز خوبـي بـوده است       

تواند توسعه يابد، در وهله نخست وابسته بدان است كه بفهمد بايد كار             ب
هم چنين بخشي از موفقيت نتيجه  قراردادهائي است كه     . خوب انجام دهد  

حكـومت هـاي سوسياليسـتي ايالتي، شهرها و تا حدي نيز سازمان هاي              
پرولتري هم چون تعاوني هاي مصرف پرولتري و شبيه آن با اين بنگاه ها 

بنگاه هاي ساختمان سازي اجتماعي فعأل با قراردادهاي ديگري         . ه اند بسـت 
 . نمي توانند حساب كنند

با اين حال بايد انتظار داشت كه اين گونه اشكال سازماني از آينده 
خوبـي بـرخوردارند و مـي توانند در ساختمان توليد سوسياليستي نقشي             

 . بسيار با اهميت بازي كنند
اي، هنگامي كه مي خواهد سازمان رسته اي را         امـا سوسياليسم رسته     

. بـه يگانـه شـكل توليد سوسياليستي بدل  سازد، از اين هم فراتر مي رود           
مي توان درك ابتدائي آنها از دولت و نيز از اقتصاد نامناسب را هم چون               
پرسـش هاي دكترانه ناديده گرفت، هر چند كه اين موارد نيز مي توانند            

امـا آن چه كه مي تواند حتي در عمل          . نددر عمـل مـوجب زيـان شـو        
بحران زا باشد، قالب تنگي است كه سوسياليسم رسته اي مي خواهد تمامي 

اقتصادي جامعه سوسياليستي را در آن      ) شـركت هـاي   (كارخانـه هـاي     
ايده اصلي آن درخشان و بارآور است، اما به آن نبايد           . محدوده بگنجاند 

 . عجوالنه عاميت بخشيد
صادفي نيست كه ايده رسته اي فقط در بخش ساختماني           مطمئنأ ت 

امكان استفاده از آن در ديگر        .  مورد كاركرد مصرفي قرار گرفت     
 . شاخه  هاي توليدي هنوز نامشخص است و الاقل من بدان برنخورده ام

با اين حال در مورد حرفه ساختماني همان اصولي كه بر مبناي آن            
اوني هاي بارآور بوجود آمدند، از       در ديگر حرفه ها تع     ۱۸۴۸در سال   

در آنها  .  اين همه در مرحله پيشه وري قرار دارد        :  اعتبار برخوردارند 
 . ماشين نقشي بازي نمي كند

كلبه هاي «هم چنان كه نام سوسياليسم رسته اي، بلكه حتي نام             
 . ما را به دوران رسته اي سده هاي ميانه هدايت مي كنند» ساختماني

حرفه هاي دستي ديگر قرون وسطي هر استادي با        در حالي كه در     
يك و يا چند شاگرد براي خود و در كارگاه خود كار مي كرد، ليكن               

 ۱۲ كه خود را از سده       freien Mauern»  بناهاي آزاد «اين امر در مورد     
 كه تقريبأ چيزي شبيه سنديكا است،       Bruderschaftenها  »برادري «در  

آنجا كه يك ساختمان    .  ه ديگري بود  سازماندهي كرده بودند، به گون    
بزرگ ساخته مي شد و در آن زمان چنين ساختماني غالبأ يك كليسا              
بود كه ساختن آن بنا به درخواست يك سازمان كليسائي يا يك شهر يا 

برعهده گرفته مي شد كه فعاليت      »  برادري«يك آقاي باالمقام توسط      
. مي كرد، متمركز مي نمودخود را در كلبه هائي كه در كنار ساختمان بنا 

در آن دوران كليساها را مي بايد به آرامي و بطور هميشه در طول سده ها        
مي ساختند، به همين دليل نيز سفارشي كه به كلبه ها داده مي شد، سفارشي 

. طول عمر اين سازمان بيشتر از طول عمر اعضايش بود          .  هميشگي بود 
همه اعضاي آن   .  نشده بودند در آن هنوز هنرمند و صنعتگر از هم جدا          

از تجربه ها و دانش باالئي كه در سازمان بطور تدريجي جمع آوري شده            
بودند، برخوردار مي گشتند، دانشي كه از سوي سازمان به مثابه دانشي            

بهمين دليل نيز اين دانش بر       .  مخفي با ترس و لرز نگاه داري مي شد       
ختيار اعضاي جديد   حسب اصول احتياطي و آزمايش هاي فراوان در ا        

 . قرار داده مي شد
بوجود آمد،  )  ۱۱۴(سلطنت مطلقه اي كه پس از رفرماسيون           

به فعاليت همه سازمان هاي مستقل و از آن جمله اتحاديه هاي شاگردان           
Gesellenverbände   بناهاي «آنها بيش از همه از سازمان هاي       .    پايان داد

حكومت نيز مخفي    كه اسرار خود را از مقام هاي رسمي            »  آزاد
 .مي كردند، نفرت داشتند

 gotischen Domeهم زمان با تعطيل شدن بناي كليساها جامع            
در هنر  .  به سبك گُتي شالوده مادي كلبه هاي ساختماني نيز از بين رفت         

ساختمان سازي نو كارگران از استادكاران و هنرمندان جدا شدند كه            
شد كه هر چند علني، اما از اينك دانش شان در مدارس عالي  تدريس مي 

. دسترس كارگراني كه امكانات و اطالعات شان اندك بود، دور  بودند          
ها با آگاهي هاي مخفي شان براي      »برادري«به اين ترتيب ادامه وجود      

 . كارگاه هاي ساختماني زائد شد
در اينجا اين نكته را نبايد مورد بررسي قرار دهيم كه اتحاديه هاي            

 كه سر و    Freimaurer فراماسيونرها   Philanthropischست  مخفي انسان دو  
ي »بناهاي آزاد«كله شان از آغاز سده هيجده پيدا شد، مستقيمأ از درون 

كه در حال فروپاشي بودند، روئيدند و يا اين كه چون اين اتحاديه هاي             
مخفي هرگونه ارزش كاركردي خود را از دست داده بودند، افرادي را             

 . دند، به عضويت خود برگزيدندكه صنعتگر نبو
صنعت ساختمان با وجود هرگونه تحولي شاخه ويژه اي از صنعت           
باقـي مانـده است كه در حال حاضر نيز هم چون سده هاي مياني به نوع                 
ويـژه اي از سازماندهي تمايل دارد، بطوري كه مي توان گفت كلبه هاي              

وضعيت مشابه اي   ساختماني سوسياليسم رسته اي در سده بيست از درون          
بيرون جهيدند كه موجب پيدايش كلبه هاي ساختماني برادري هاي بناها           

 . و سنگ چينان از سده دوازده تا سده شانزده شدند
و آن هـم به اين دليل كه در كارگاه هاي ساختماني ماشين هم چون               

و هم چنين در اين  بخش سرمايه ثابت . گذشته هنوز نقشي بازي نمي كند
fixes Kapitalاين سرمايه چيز .  اصوأل از انكشاف اندكي برخوردار است

زميني كه بر   . ديگـري جـز داربسـت ها و نردبان ها را در بر نمي گيرد              
.  است Auftraggeberروي آن سـاخته مـي شـود، متعلق به سفارش دهنده             

مانعـي وجود ندارد كه سفارش دهنده مواد ساختماني را فراهم آورد و             
در چنين وضعيتي رسته بايد هم چون       . ا نيز بپردازد  حتـي بهـاي آنهـا ر      

 . حرفه مزدوري فقط كار را عرضه كند
پس . بايد پذيرفت كه چنين مناسباتي در صنعت ابدأ قاعده نيست         

هم چون حرفه پرده دوزي در مقايسه با ديگر حرفه ها تفاوتي وجود دارد          
نه بـر ايـن روال كـه پـرده دوز خـود كارگـاه نـدارد و بلكـه در خا                    

 . سفارش دهنده ماده خام او را بكار مي گيرد
با اين حال نبايد گفت كه سيستم رسته اي فقط در بخش ساختمان             

اين الگو مي تواند متناسب ترين شكل       . مي تواند مورد مصرف قرار گيرد     
سـازماندهي سوسياليسـتي براي يك رده ديگر از شاخه هاي كارگاهي            
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آن اجتناب كرد كه اين الگو را       بايـد بـدون هرگونه بررسي از        . باشـد 
 . براي هر نوع سوسياليسمي مناسب دانست

لـيكن در بخـش ساختمان مي تواند اين الگو تأثيري انقالبي داشته          
فـراموش نكنـيم كـه يكـي از مهم ترين نگراني هاي يك رژيم               . باشـد 

او با اين كار خود . پرولتاريائي بايد بهتر ساختن مناسبات مسكوني باشد
اهد توانست سپاس و تمايل سه چهارم مردم شهر و روستا را از  شايد خو 

شـهرها و روسـتاها حاملين مأمور شده ي اين اصالح            . آن خـود سـازد    
ارگان هائي كه در شهرها و روستاهاي       . بـزرگ اجتماعـي خواهند بود     

 .سوسياليستي مي توانند به بهترين پشتوانه آن بدل گردند
 بازمانده در شماره آينده

 
 :وشت هاپي ن
از آنجا كه حزب    .  كوشش شد امپراتور ويلهلم اول را ترور كنند        ۱۸۷۸ در سـال     -۱۰۳

سوسـيال دمكـرات آلمان در انتخابات پارلماني به موفقيت هاي سترگي دست يافته              
بـود، بيسمارك كه در آن دوران صدراعظم امپراتوري آلمان بود، براي آن كه از               

اي پارلمان جلوگيري كند، ترور امپراتور را       دستيابي اين حزب به اكثريت كرسي ه      
قانــون «بهانـه كــرد و قانــون فـوق العــاده اي را تصــويب كــرد كـه بــا عــنوان    

بر مبناي اين قانون فعاليت احزاب سوسيال       . در تـاريخ ثبت شد    » سوسياليسـت هـا   
 .  برقرار بود۱۸۹۰اين قانون تا سال . دمكراتي، سوسياليستي و كمونيستي ممنوع شد

١٠٤- The Journeymen Steam Engine and Machine Makers 
١٠٥- Natinal Association of United Trade 
١٠٦- Labour League 
١٠٧- Employment Fund 
١٠٨- Amalgamated Society ofEngineers  
١٠٩-  The Operative 
  ۴۸۲-۴۸۸، صفحات »مجمع هاي توليدي سنديكائي«به نقل از  -١١٠
١١١- Trades Union Parliamentary Committeee 
١١٢- The Conflicts of Capital and Labour  و ۴۷۴، صفحه هاي ۱۸۷۸ منتشـر شده در سال 

۴۸۵ 
  ۴۸۵، صفحه »مجمع هاي توليدي سنديكائي«رجوع شود به  -١١٣
 جنبشـي را كه توسط مارتين لوتر عليه كليساي          ۱۷در دهـه هـاي پايانـي سـده           -١١٤

كاتولـيك بوجـود آمـده بود و سبب پيدايش مذهب پروتستانت گرديد،  بوجود               
لوتر رهبران آن زمان .  ناميدند  يا جنبش به گريReformationود، رفرماسيون آمده ب

كليسـاي كاتولـيك و به ويژه پاپ ها را متهم كرد كه تحت تأثير جنبش رنسانس                 
قـرار گـرفته دلـيل بـه دنيا گرويده اند و براي كسب مال و ثروت حتي بهشت را                    

ه همين دليل او خواهان اصالح ب. مـي فروشند و از دانش ديني آگاهي چنداني ندارند      
جنبش رفرماسيون با . دين و بازگشت به اصولي بود كه در انجيل تدوين شده بودند         

 ). ۳۱ .۱۲ .۱۵۱۷(آغاز گشت » فروش بهشت«انتشار تزهاي مارتين لوتر عليه 
 

 ...ز انقالب زمانه 
  

فايده نيست كه پس از شكست نخستين          يادآوري اين نكته بي    
قاهره فرار كرد و در      يي عليه عبدالكريم قاسم، صدام به     كودتاي آمريكا 

عراق بازگردانده شد و     استخدام سازمان سيا در آمد، و مخفيانه به        آنجا به 
در رأس كودتايي قرار گرفت كه عبدالكريم قاسم را سرنگون ساخت            

 .هاي بغداد گرداند طرز فجيعي در خيابان ي او را به و جنازه
 بپرسيم كه آيا سرنوشت خونبار صدام يا           آميز، زيرا بايد   تأمل

اش، در   »ملكه«وي كه امروز، همراه      »  ايراني«ي پيشين    نشانده دست
اند، براي جوجه نوكران كي جي       خدمت ارباب ديروز صدام قرارگرفته    

هاي تبليغاتي آمريكا قرار      بي ديروزي كه امروز در خدمت دستگاه        
ميهن ما را پيشاپيش توجيه       اتمي بوش به    /اند، تا تجاوز نظامي     گرفته

 كنند، پندآميز خواهد بود؟
دار  بوشِ كابوي اولين كسي نيست كه نوكر دولت خود را به             

 چه قدرت   ،»پاداش«هاي   ين نمونه  ا تاريخ بشر پر است از     .  آويزد مي
دهد  تاريخ ايران نشان مي  نگاهي به .  شناسد دست نمي  نوكر و ارباب و هم    

 دست كمي از اربابان كنوني جهان        امر نكه حاكمان خود ايران در اي     
هنگام جنگ جهاني    فايده نيست كه به    آوري اين نكته بي   ديا.  اند نداشته

دوم، چرچيل، در برابر انتقاد مخالفان حزبي خود از اتحاد او با استالين              
بريتانيا نه دوستان دائمي       :روشني بيان داشت  ه اين حكم قدرت را ب     

 .ست ا منافع بريتانيا،ه دائمي استدارد، نه دشمنان دائمي؛ آنچ
صدام مست لحظه بود و درس تاريخ را نياموخت؛ ميهن ما را                

خاك سياه نشاند، و خود با خفت و         ويران كرد، مردم كشور خود را به      
 آيا . صف خونخواران ذليل تاريخ پيوست خواري به

 ؟»د چون دگر مرغ در بند بين                 نرود مرغ سوي دانه فراز«
 ٢٠٠٦ دسامبر ٣٠

 :پانوشت
هايي كه در رد حكم اعدام پس از انقالب نوشته شد، بنگريد به                براي نخستين مقاله   -۱

؛ ١٣٦٤، پائيز   ٤،  ها كتاب جمعه »  باز هم در نفي حكم اعدام،      «:  خسرو شاكري 
 .١٣٦٥، زمستان ٨/٩، ها كتاب جمعه» سنت چپ و لغو حكم اعدام،«

 
 ...معرفي كيف 

  
ری سازمان مجاهدين خلق و هم سنگ چپ آن كه فدائيان          پايه گذا

 انجام يافت و اين دو سازمان تا         ١٩٦٠های   خلق باشند، در اواسط سال    
مشاركت آنها  .   بر عليه رژيم شاه مسلحانه مبارزه می كردند        ١٩٧٩سال  

همراه آورد و    در انقالب، برايشان در بين مردم طرفداران زيادی را به          
ها پس از سقوط رژيم شاه از پايگاه قابل توجهی            هر دوی اين سازمان   

 .بهره مند بودند
كه مجاهدين خلق بخشی از نيروهای اسالمی بوده          اما علی رغم اين  

و رهبری بالمنازع آيت اهللا خمينی را نيز قبول داشتند، اربابان تازه               
قدرت رسيده ايران، يعنی ماليان، حاضر نشدند قدرت را با آنها تقسيم       ه ب

های پراكنده ی موضعی گشت و      اين امر نخست موجب درگيري    .  كنند
درگيريهای وسيعی در سراسر كشور كشيده         به ١٩٨١در تابستان سال    

هزاران تن از اعضاء سازمان مجاهدين دستگير و زندانی شدند و             .  شد
موازات آن سازمان    به.  بخشی از آنها در همان زندان ها اعدام گشتند         

به اقدامات بی فرجام سوءقصدها و ضربات       برای تضعيف رژيم دست      
 .تروريستی زد

 رهبر مجاهدين خلق،    ١٩٨١ها در سال     گيری اين درگيري   با اوج 
همراهی رئيس جمهور وقت، الوالحسن بنی صدر كه          مسعود رجوی به  

پاريس فرار گردند و در آنجا پناهنده         مورد غضب قرار گرفته بود، به      
ری از اپوريسيون، شورای مقاومت     آنجا با همكاری اشخاص ديگ    .  شدند

زيرا اوال  .  اما اين همكاری چندان دوامی نيافت     .  ملی را تأسيس نمودند   
مجاهدين خلق قصد داشتند از هم پيمانان خويش استفاده ابزاری كنند و           
ثانيا بزودی آشكار شد كه آنها بدون كسب توافق هم پيمانانشان با              

قرار در عراق وارد مذاكره     رژيم صدام حسين برای تغيير مكان و است        
د و از آنها حمايت     همجاهدين خلق اسلحه د    قرار بود بغداد به   .  شده اند

مالی كند و يك فرستنده راديوئی و مكان و پايگاه نيز در اختيارشان              
 .قرار دهد

 حاميان صدام
 ، در جنگ نظامی با ايران بود        ١٩٨٠صدام حسين كه از سال        

خوبی دريافته بود كه بدين قرار         هاو ب .  خواست آنها لبيك گفت     به
. مزدوری نظامی خويش كشد    های اپوزيسون ايران را به     می تواند سازمان 

 مجاهدين خلق با هدف خيالی تصرف بخشی از خاك            ١٩٨٥در سال   
اما . ايران و سرنگونی رژيم، ارتش كوچكی در عراق سازماندهی كردند     

ايران حمله   وبت كه به  آنها در هر دو ن    .  كار بسيار وخيم بود     فرجام اين 
عقب نشينی  كردند، در عرض چند روز با دادن تلفات سنگين مجبور به           

 .شدند و هر بار صدها تن كشته بجای گذاشتند
پس از اين شكست ها برای مجاهدين خلق راه ديگری نمانده بود            

كه خود را كامال در اختيار ارتش و سازمان اطالعات عراق               جز اين 
های كرد و شيعيان اين       خلق در سركوب سازمان    مجاهدين.  قرار دهد 

گونه ای كه در نظر     ه رژيم عراق نمود، ب     كشور خدمات ارزنده ای به    
عراقی ها آنها از جهت خشونت از ساير نيروهای عراقی بسيار شديدتر            

 .عمل می نمودند
كليه اين امور برای بسياری از اعضاء سازمان مجاهدين خلق              

همين دليل نيز سازمان در خطر انشعاب قرار          غيرقابل پذيرش بود و به    
را "  انقالب فرهنگی "برای جلوگيری از انشعاب رهبری سازمان       .  گرفت

شدت  هريك از اعضاء مجبور بود به      .  در دستور كار خود قرار دارد      
 كار سازمانی كه تا آن      با اين .  تحت تعليمات ايدئولوژيك قرار گيرد    

ی از اسالميسم و استالينيسم بود،       زمان مبانی ايدئولوژيك اش آميخته ا    
فرقه ای شد كه از اعضاء خود اطاعت كوركورانه و آمادگی             تبديل به 

 .كامل فداكاری و از خودگذشتگی را طلب می نمود
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باالترين فرمانده مجاهدين با همسر نايب خويش كه مجبور             
رجوی اين طالق اجباری را يك       .  طالق دادن او شد، ازدواج كرد       به

با همين  .  بی خواند كه در خدمت سازمان صورت گرفته بود         عمل انقال 
 تالشی كشيده شدند و بدتر از آن اين         استدالل بسياری از خانواده ها به    

 .كه كودكان بسياری را از والدينشان جدا كردند

 رجوی پرستی
مقام رياست جمهوری و     مريم رجوی همسر جديد رهبر سازمان به      

مقام رهبری انقالب ارتقاء       خمينی به  تقليد از آيت اهللا   خود رجوی به  
مرور زمان   از اين هنگام كيش شخصيت آغاز شد كه به         .  درجه يافت 

بافانه زوج جديد رهبری در شعار       تصورات خيال .  شكل باطلی درآمد   به
 رجوی  -ايران رجوی :  "جديد سازمان ظاهر شد كه عبارت است از         

 .وج قرار دارد، بدين معنا كه سرنوشت كشور در دست اين ز"ايران
كه تأثير اين كيش شخصيت تا چه ميزان هست، در مقابله با               اين

 اتخاذ نمود و مريم      ٢٠٠٣تصميمی كه پليس فرانسه در ژوئيه سال          
در مقابل اين عمل،     .  زندان انداخت، جلوه گر شد     رجوی را موقتا به    

اعتراض زدند   كم ده تن از اعضاء سازمان با خودسوزی دست به            دست
آنگاه مريم رجوی پس از آزاد شدن اعالن         .  ن جان سپردند  كه دو ز  

ويژه بدين افتخار می كنيم كه ه اهداف خويش دست يافتيم و ب ما به: نمود
 .آتش كشيدند خاطر ما بهه همه افراد با از خودگذشتگی خود را ب اين

در مقابل معترضين داخل سازمان، مجاهدين خلق كوچك ترين          
ها در معرض زندان انفرادی و شكنجه قرار         آن.  تفاهمی نشان نمی دهد  

سازمان ديده بان  .  مرگشان منجر می گردد    می گيرند كه گاهی نيز به      
 عضو  ٥گفته   به:   چنين گزارش كرده است    ٢٠٠٥حقوق بشر در ماه مه      

و .  ها در زندان ابوغريب عراق زندانی بوده اند       فراری سازمان، آنها سال   
 سال و نيم در      ٨مدت   سازمان به حسين سبحانی يكی از مبارزين اين        

 ٢اردوگاه مجاهدين خلق زندانی انفرادی بوده است و پس از آن هم               
رژيم ايران تحويل  سر برده و سرانجام به سال و نيم در زندان ابوغريب به    

 تن نيز بر اثر       ٢اظهارات شهود     عالوه بر اين بنا به      .  داده می شود 
 .شكنجه های سازمان كشته می شوند

ای حمله آمريكا به عراق پايگاه مجاهدين خلق ابتدا توسط           در اثن 
همان فكری   اما گوئی آمريكائيان نيز به     .  آمريكائيان بمباران می شود  

بدين قرار كه از    .   سال بدان عمل می كرد    ٢٠می افتند كه صدام حسين     
از جانب آمريكا پس از بستن       .  دنمجاهدين خلق استفاده ابزاری كن     

اين سازمان اجازه داده شد كه        مجاهدين خلق به  قرارداد آتش بس با     
ميزان محدودی نيز تسليحات خويش را در اختيار داشته           ها و به   پايگاه
و از آنجائی كه سازمان در جنگ ميان آمريكا و نيروهای عراقی            .  باشد

افراد "عنوان   شركت نكرده بود، اعضاء سازمان بر اساس قرارداد ژنو به          
 .درجه بندی شدند" محفوظ

 در خدمت سيا
تروريسم  اين كار بسيار تمسخرانگيز است كه دولت بوش كه به          

بين المللی اعالن جنگ كرده و موجب سرنگونی صدام حسين شده              
است، با سازمانی قرارداد بسته است كه خود آمريكا و اتحاديه اروپا نيز   

عنوان تروريست ارزيابی كرده و جزو عوامل مطيع صدام             آن را به  
اين قرارداد آتش بس موجب ايجاد همكاری ای شد         .  ده است حسين بو 

كجا رسيده   كه اين همكاری تا به      اين.  كه بسيار نيز توسعه يافته است     
 موسوم به ARDاست را اخيرا در برنامه تلويزيونی فرستنده رسمی آلمان 

» ری مك گاورن  «مونيتور، يكی از كارمندان سابق سازمان سيا بنام           
Ray MacGovern وی در پاسخ اين پرسش كه چرا سيا در         .   مال نمود   بر

فكر می كنم  :  "حال حاضر با مجاهدين خلق همكاری می كند، گفت         
ست كه  اخاطر اينه ست كه آنها در ناحيه حضور دارند و ب اخاطر اينه ب

سابقا آنها در نظر ما يك سازمان . آنها حاضرند در خدمت ما عمل كنند
اما اكنون آنها   .   آنها تروريست هستند    تروريستی بودند و واقعا نيز     

 ."تروريست های ما هستند
داخل ايران فرستاده    آنها از مرز دو كشور به     "گفته مك گاورن     به
برای انجام فعاليت های عادی جاسوسی، برای كارگذاری         ".  "می شوند

وسائل شناسائی و تشخيص فعاليت های اتمی ايران و عالمت گذاری            
چنين   هوائی آمريكا در داخل خاك ايران، هم         اهداف بمباران نيروی  

های مخفی و مراقبت از نقل و انتقال های            شايد برای ايجاد پايگاه    
يك ".  نيروهای نظامی ايران و اندكی نيز بخاطر عمليات خرابكاری           

 Karenكارمند سابق وزارت دفاع آمريكا بنام كارن كوياتكفسكی           
Kwiatkowski      مجاهدين خلق  :  "نين گفت  در همان برنامه تلويزيونی چ

انجام كارهائی هستند كه خود ما از انجام آنها شرم داريم و               حاضر به 
گونه  و درست برای انجام همين     .  مايليم كه آنها را مسكوت بگذاريم      

كه  مك گاورن ترديدی نداشت در اين."  كارها از آنها استفاده می كنيم    
ما خيلی فرق   ا:"او گفت .  مجاهدين خلق يك سازمان تروريستی است      

 ".می كند كه آنها آيا تروريست من هستند يا تروريست تو
 سياه  كسانی كه برای اين       هاياين است داستانی كه در آن كيف      

. ميان نيامده است  ه سازمان كمك جمع آوری می كنند، حرفی از آن ب         
عالوه اين فقط رهگذران بی اطالع نيستند كه پای آن متن را امضاء              ه ب

خی از اعضاء پارلمان ها و فراكسيون های مختلف در اروپا          بر.  می كنند
بعنوان نمونه دوتن از فراكسيون چپ ، آندره .  نيز همين كار را می كنند    

 از جمله كسانی     Hemut Markov و هلموت ماركو      Andre Brieبری  
 .هستند كه از سازمان مجاهدين خلق حمايت می كنند

 برگردان به فارسي از حميد بهشتي
 

 ...ه هاي پيشاسياسي پاي
  

حتـي اگر بتوانيم اين ترديد را از ميان برداريم، باز آن چه باقي مي ماند،                
نظـم ليبرالـي به هم بستگي شهروندان خود نيازمند است و اين سرچشمه              

اين تشخيص را   . مـي تواند بخاطر انحراف جامعه سكوالر به كلي بخشكد         
ايد چنين فهميد كه    نمـي تـوان بسـادگي رد كـرد، امـا آن را نيـز نـب                

آگـاه تـرين كسـاني كه از دين دفاع مي كنند، اين تشخيص را به نوعي              
ـ بـدل   »  اضـافه ارزش  « پيشـنهاد مـي كـنم كه بجاي آن         ). III(ازند  نس

سكوالريسـم فرهنگـي و اجتماعـي را به مثابه روند آموزشي دو جانبه               
بـه پذيـريم كـه هر از گاهي بر اساس سنت هاي روشنگري و هم چنين              

  عكس العمل در برابر مرزهايش ضروري         نشان دادن  ،موزش هاي ديني  آ
سرانجام در رابطه با جامعه فراسكوالريسم اين پرسش        ). IV ( دشـو مـي   

مطـرح مـي شـود كـه كدام ميزان شناخت و انتظارات هنجارين دولت               
 سـبب مراوده قابل تحمل ميان شهروندان معتقد و           بـتواند  ليبـرال بايـد   

 ).V(دد نامعتقد به دين گر
 

دربـاره اثـبات دولت سكوالر متكي بر قانون اساسي بر مبناي منابع         . ١
 خرد تجربي

كه من از آن به مثابه شكل ويژه اي از جمهوري           [ليبراليسم سياسي   
  توجيه غيرديني و پسا    خود را به مثابه    )]٢(كانتـي پشـتيباني مـي كـنم         

اين . كندمتافيزيكي اصول هنجارين دولت قانوني دمكراتيك درك مي         
 استوار است كه در آن      (Vernunftsrecht)تـئوري بر سنت حق خردورز       

كيهان شناسي و يا تقديس تاريخ باستان و آموزش هاي حق           فرضيه هاي   
البته تاريخ يزدان شناسي مسيحي     . طبيعـي دينـي دخالـت داده نشـده اند         

سـده هـاي مـيانه و بـه ويـژه اسكوالستيك مؤخر اسپانيا به تبارشناسي                
(Genealogie)    اما شالوده مشروعيت قهر دولتي از      .  حقوق بشر تعلق دارد

 ١٨ و   ١٧جهـان بينـي متكـي بـر منابع غيرديني كه در پايان سده هاي                
يزدان شناسي و كليسا بسيار ديرتر با دولت        .  تـدوين شده اند، جدا است     

هر گاه درست فهميده باشم،     . متكـي به قانون اساسي به مبارزه پرداختند       
ـ   lumen)وي كليسـاي كاتولـيك كـه رابطـه خوبي با نور طبيعي     از س

naturale)   مستقل از  ( و حق استداللي     خـالق ا بـدر برابـر       دارد، اصـوأل
 . داردقرار) حقايق مكاشفه

 كم تر با   ٢٠اثـبات پسـاكانتي اصول قانون اساسي ليبرالي در سده           
اشكال تا با ) هم چنين ارزش اخالقي مادي(درد زايمان حق طبيعي عيني  

بنا بر فهم من، درباره محتوي      . تاريخي و تجربي انتقاد به مقابله پرداخت      
فرض هاي گزينش  (kommunikativ)هـنجارين قانـون اساسـي فرارساني     

 اشكال زندگي فرهنگ اجتماعي كافي هستند تا بتوان          دربـاره  ضـعيفي 
ــي   ــتن كاوگرائ ــيه م ــاوري (Kontexttualismus)عل ــت ناب -nicht) شكس

defaitistisch) مفهوم خرد و عليه يافت باوري حق (Rechtspositivisms) از 
 .  حق اعتباري به دفاع پرداخت(nicht-dezisionistisch)مفهوم نامشخص 

 در اين رابطه وظيفه مركزي توضيح نكات زير است،
است ) ٣( چرا اعتبار روند دمكراسي منوط به روند مشروعيت حقوقي           -

 و



   ۱۱۹شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١١  صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 در روند تدوين قانون اساسي با موانعي         چـرا دمكراسـي و حقوق بشر       -
 .مشابه روبرويند

 برهان براي توضيح اين نكات عبارتند  از اين،
 كـه رونـد دمكراسي به اندازه شرائطي كه عقيده و خواست همه گير                -

(inclusive)     و برهانـي (disursive)        را فراهم مي آورد، مي تواند گماني 
  را مستدل سازد و (rationale Akzeptabilität)منطبق بر نتايج خردپذيرا 

 كـه نهادينه سازي حق به يك چنين روند حقوق دمكراتيك همراه با              -
 ضـمانت هم زمان حقوق اساسي ليبرالي و سياسي را مقتضي مي سازد             

)٤.( 
قانـون اساسـي نقطـه اتكـاء چنـين اسـتراتژي مستدلي است كه               

 (domestizierung)ي   قهر دولتي خانگ   (assoziiert)شهروندان پيوسته به هم     
و اين امر بايد نخست از طريق تدوين    . مي كنند ن بـراي خـود تدوين       را

و نه (قهر دولتي مبتني بر قانون . قانـون اساسـي دمكراتيك بوجود آيد   
 تا اعماق دورني خويش قانون گرا گشته      كه  ) فقـط دسـت آمـوز قانون      

اوري در حالي كه يافت ب    . ندكمي  ، در تمامـي قهـر دولتي رخنه         اسـت 
 مبتنـي بر آموزش حقوق      (Staatswillenspositivismus)خواسـت دولتـي   
 گرفته تا كارل (Jellinek) و يلينك    (Laband)از البانـد    (دولتـي آلمـان     

ده است، وئيدر امپراتوري قيصر رريشه اش كه ) (Carl Schmidt)اشميت 
را » سياست«و يـا    » دولـت «هـنوز گوهـر اخالقـي رهـا از حقـوق            

ي ساخت، ليكن در دولت متكي بر قانون اساسي فرمانگزار          امكان پذير م  
 از حاكميت پيشا  ). ٥(حـاكم متكـي بر گوهر پيشاحقوقي جائي ندارد          

قانـون سـاالري اميرنشينان هيچ اثري باقي نمي ماند تا به اتكاء آن بتوان               
  ملتي را كه بايد توسط حاكميت خلق گوهرين      (Ethos)مجموعه اخالقي 

 . ن پيكربندي كردشود،كم و بيش همسا
چنـين ميراث بغرنجي است كه پرسش بوكنفورده         در پـرتو يـك    

(Böckenförde)             را مـي توان چنين درك كرد كه تمامي يك نظم قانوني 
قدرت «يافـت باور براي تضمين بنيادي شالوده هاي خويش به دين و يا          

بر اساس چنين قرائتي اعتبار ادعائي      . ديگـري نيازمند است   » بازدارنـده 
 پيشاسياسي ديني - به باورهائي اخالقي(positives Recht)قوق موضوعه ح

و يـا اشـتراك ملـي وابسـته اسـت، زيـرا نبايد از نظر دور داشت كه        
نظام هاي حقوقي مي توانند مشروعيت خود را از فرآورده هاي روندهاي             

 هم  (هرگاه روندهاي دمكراتيك را     . حقوقـي دمكراتيك بدست آورند    
نه يافت باورانه، بلكه به مثابه يك        ) يا نيكالس لوهمن   چون هانس كلزن  

روش بـراي فراهم آوردن مشروعيت مبتني بر قانونيت درك كنيم، در            
آن صورت با كمبود اعتبار مواجه نخواهيم گشت كه بخواهيم جاي آن            

در تقابل با درك حق هگلي از دولت قانوني،         . پر كنيم »  اخالق«را با   
 كه  ي است ، مبتني بر روند مستقل    بودانت  كـه الهـام بخش آن ك       حقـي 

 . اصول اساسي آن براي همه شهروندان خردمند قابل پذيرش است
 چگونه همبستگي دولت مدني خود را بازتوليد مي كند؟. ٢

در ادامـه بـاين نكته مي پردازم كه قانون اساسي دولت ليبرال نياز              
روايات مشـروعيت  رضـايتمندانه خـود را از مانـدگارهاي شناختاري             

مذهبـي و متافيزيكـي كـه مسـتقل از استدالل هاي اقتصادي اند، كسب         
 نيز بازهم [Prämisse]حتي با در نظر گرفتن اين پيش گذارده        . مـي كـند   

پيش شرط هاي . نوعي شك نسبت به اين جنبه از اين انگيزه باقي مي ماند 
با ماندگار هنجارگذار دولت متكي بر قانون اساسي دمكراتيك در رابطه  

نقش شهروندان يك دولت، يعني كساني كه به خود هم چون نويسندگان 
قانـون مي نگرند، نسبت به نقش شهروندان يك جامعه كه خود موضوع           

در عوض از كساني كه موضوع      . قانـون هسـتند، بلندپـروازانه تر است       
 قانـون هسـتند، فقـط انـتظار مي رود كه در رابطه با برداشت هايشان از                

شخصي خويش از مرزهاي قانوني فراتر      )  خواسـت هـاي    و(آزادي هـا    
 آزادي انگيزه  و نيز      ،ليكن در رابطه با اطاعت از جباريت قوانين       . نروند
ع قانون دمكراتيك ضخود را در نقش وا يك دولت كه شهروندان عقيده

 . مي دانند، غير از اين است
ايـنان بايـد حـق مراوده و حق شركت فعال خود، و البته نه فقط                

ي را همگانخواسـت ها و منافع شخصي خويش، بلكه خواست ها و منافع        
 كه نتوان بدان با  جبر  اياشتياق فراوان به انگيزه  پر هزينه. لمـس كنند  

بطور مثال در دولت هاي قانوني دمكراتيك شركت . قانـون دست يافت   
اجازه . اجـباري در انـتخابات هم چون همبستگي مقرر شده، جائي ندارد           

از شهروندان جامعه اي ليبرال بخواهيم كه حدالمقدور از خود در           داريـم   
جهـت پشـتيباني از خواسـت هـاي هـم شهريان بيگانه و ناشناس و نيز         

بهمين دليل . واست هاي همگاني آمادگي و ازخودگذشتگي نشان دهندخ
» پول سياه«نيـز فضـيلت هـاي سياسي، حتي هنگامي كه بيشتر از يك      

ـ     آنها . دگاري دمكراسـي امـري بـا اهميت اند   ارزش ندارنـد، بـراي مان
 و عادت به كردمان و      [Sozialisierung]محصـول رونـد اجتماعـي گري        

وضعيت . شـيوه فكري مبتني بر فرهنگ سياسي آزاديخواهانه مي باشند         
 تـا اندازه اي از بطن جامعه مدني         [Staatsbürgerstatus]شـهروند دولـت     
[Zivilgesellschaft]    اين خود به مدد منابع خودجوش و         نشئت مي گيرد كه 

 .زنده است» پيشاسياسي«هرگاه خواهان آن باشيد، منابع 
از ايـن امـر هـنوز نمـي توان نتيجه گرفت كه دولت ليبرال براي         
بازتولـيد پـيش شـرط هـاي انگيـزه اي از ماندگارهاي سكوالر خويش               

انگيزه هاي شركت در پديد آوردن عقايد سياسي و         . بـي اسـتعداد است    
واست ها هر چند كه يقينأ نيروي خود را از طرح هاي اخالق زندگي و  خ

اشـكال زيسـتي مي گيرند، اما نبايد از نظر دور داشت كه كردمان هاي               
فقط دولتي حقوقي، آن هم . دمكراسي ديناميسم خود را گسترش مي دهند

بدون دمكراسي كه بدان در آلمان مدت ها عادت كرده بوديم، مي تواند             
تا چه هنگامي «:  بوكـنفورد پاسـخي منفـي را تلقـين كند      بـه پرسـش   

خلـق هائـي كـه در يـك دولـت متحد شده اند، مي توانند تنها به صرف            
تضـمين آزادي هـاي فردي و بدون بند متحد كننده اي كه پيش از اين              

آري، دولت  ). ٦ (»آزادي وجـود داشـته اسـت، بـا هـم زندگـي كنند             
ادي هاي منفي اي را كه شهروند       قانونـي متكـي بر قانون اساسي فقط آز        

بلكه با  . اجتماعي در رابطه با خود دل نگران آنها است، تضمين نمي كند           
زايمـان آزادي هـاي مـراوده اي شـركت شهروندان دولت در مشاجره              
اجتماعـي دربـاره موضوع هائي كه به همه مربوط مي شوند، را نيز تجهيز      

  كه است ايگم شده» نندهبند متحدك«روند دمكراسي خود آن .  ندنمامي 
 سبب  تمـرين كـردمان مراوده ي دسته جمعي سرانجام        فقـط از طـريق      

 .دشو تفهيم درست از قانون اساسي مي پيدايش
در حال حاضر نيز نه فقط درباره يكايك شهروندان، بلكه هم چنين         
دائمأ بر سر تعابير مختلف از اصول قانون اساسي، و بطور ضمني درباره             

 مي توانيم در پرتو شيوه هاي زندگي فرهنگي بسيار متنوع  اين كه چگونه  
خـود، بـا توجه به جهان بيني ها و باورهاي ديني خويش، خود را به مثابه                 
شهروند آلمان فدرال و نيز شهروند اروپائي درك كنيم،  بر همين روال 
دربـاره اصالح دولت رفاء، سياست مربوط به مهاجرين، جنگ در عراق            

 البته با نگرش به تاريخ گذشته در      . كنيمظيفه مشاجره مي    يـا لغو نظام و    
مي يابيم كه وجود يك دين مشترك، يك زبان مشترك و اما پيش از              
هـر چيـز شـعور ملـي تـازه بيدار شده براي پيدايش همبستگي واالي                

ليكن در اين ميان منش .  شـهروندي يـاري رسـان بـوده است         -دولـت 
ه پيشاسياسـي بسيار دور     جمهـوري خواهـي خـود را از ايـن لنگـرگا           

بخاطر «، بطوري كه طرح اين نكته كه ما ديگر حاضر نيستيم            يما ساخته
كشـته شويم، نمي تواند مانعي بر سر راه قانون اساسي اروپا           ) ٧(» نـيس 
لوكاست ا اخالقي اي كه در رابطه با ه       -بـه گفـتمان هاي سياسي     . باشـد 

[Holocaust] )ه نام حكومت  خودي      وجود دارد و كشتار توده اي كه ب        )٨
براي شهروندان آلمان فدرال قانون اساسي     : انجـام گـرفتند، بـي انديشيد      

همين نمونه آشكار مي سازد كه      . دستاورد خودآگاه همين رخدادها بود    
ديگر  امري كه در اين ميان     (مانخود» حافظه سياسي «چگونه انتقاد بر    

مي تواند ) نـه غيـرعادي، بلكـه در ديگر كشورها نيز مرسوم شده است          
را هـم چون وابستگي ميهني به قانون اساسي در رسانه هاي سياسي             خـود   

 . نمودار  سازد و دوباره سازي كند
وجود دارد،  » قانون اساسي ميهني  «بـرخالف سؤتفاهمي كه درباره    

شـهروندان از اصـول قانـون اساسـي نـه دركي تجريدي، بلكه درك               
پس هرگاه  . م مي گيرد  مشخصـي دارنـد كـه از متن تاريخ ملي شان الها           

محـتواي اخالقـي قوانـين اساسـي بايد در عقايد ريشه داشته باشد، در               
نگرش هاي  . آن صـورت بـراي ايـن امـر شناخت جريان كافي نيست            

اخالقـي و توافق در نشان دادن برآشفتگي جهاني نسبت به پايمال شدن             
شـديد حقوق بشر فقط مي توانند براي جدب بسيار اندك شهروندان در             

و البته اگر   (محدوده يك قانون اساسي براي اجتماع جهاني كافي باشند          
 شهروندان تنها   -در ميان دولت  ). چنـين چيـزي روزگاري بوجود آيد      

هنگامــي نوعــي همبســتگي حقوقــي بوجــود مــي آيــد، كــه اصــول 
 . عدالت خواهانه در شبكه فرهنگي نظام ارزشي راه يابند

 ... هرگاه بند اجتماعي پاره شود. ٣
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بـر مبـناي نگـرش تـا كنوني طبيعت سكوالر دولت دمكراتيك             
متكـي بر قانون اساسي ضعف هائي را آشكار نمي كند كه در درون اين              
سيسـتم سياسـي قرار دارند، يعني ضعف هائي كه در زمينه شناختي و يا          

با اين حال عوامل بيروني     .  انگيزه اي ثبات اين سيستم را تهديد مي كنند        
مدرنيزاسيون اجتماعي از راه منحرف شده در       . يده گرفت را نمي توان ناد   

نوع سبب آن   كـل مي تواند سبب فرسوده گي اين بند شود و ضعف آن              
از همبستگي گردد كه دولت دمكراتيك بدون آن كه بخواهد تحقق آن 

در نتيجه آن پيكربندي اي كه      . را قانونأ اجباري سازد، بدان نيازمند است      
دگرگوني شهروندان  : ، بوجـود خـواهد آمد     بوكـنفورده در نظـر دارد     

بدل ) ٩ ([Monaden]جامعـه اي ليبـرال، صـلح جـو و دارا به مونادهائي              
مي شوند كه در پي منافع خويش اند و در اين رابطه حقوق ذهني خود را                

گواه براي يك چنين    . هم چون ابزار جنگي عليه يكديگر بكار مي گيرند        
دي خود را در ارتباط بزرگ تري   شهرون -فرسايشي در همبستگي دولت   

در رابطـه با ديناميك از نقطه نظر سياسي غير قابل كنترل اقتصاد جهاني       
 . و جامعه جهاني نشان مي دهد

بازارهائـي كـه آنها را نمي توان هم چون ادارات دولتي دمكراتيزه             
كـرد، بطور چشم گيري كاركرد هدايت حوزه هاي زندگي را در دست             

 ، يعني از طريق اشكال سياسي و يا بودندنون هنجارينمي گيرند كه تا ك
باين ترتيب نه . پيشاسياسـي مراوده با يكديگر در ارتباط بودند      اشـكال 

 آميز  داد و      فقـط سـپهر زندگي خصوصي توسط مكانيسم هاي موفقيت         
 دارد، هر چه بيشتر تغيير جهت       [präfrenz]داشتي   سـتدي كه سويه پيش    

كه تحت كنترل جبرهاي عمومأ مشروع قرار حتي از حوزه اي . مـي دهد  
 شهروندي خصوصي در نتيجه كاهش      -دولت. دارد، كاسـته مـي شـود      

 كاركـردي افكار و خواست هاي عمومي دمكراتيك كه فقط بطور نيمه      
كـاره در مـيدان هـاي ملـي هنوز فعال است و بهمين دليل نيز به روند               

 ارتقاء نمي يابد،    [Subranationale]تصـميم گيـري هـا در  سـطح  زبرملي             
هم چنين اميدهاي بربادرفته نيروي آرايش دهنده       . نيرومندتـر مـي شـود     

با . جامعـه جهانـي تمايـل سياست گريزي شهروندان را تقويت مي كند            
تـوجه بـه سـتيزها و نابرابري هاي اجتماعي رسواآميز جامعه جهاني كه              

ز با هر   بـه شـدت تكـه پاره گي اش دانمأ افزوده مي شود، سرخوردگي ني              
راهي كه نخست (تحقق قانون ساالري حقوق بين الملل   شكستي در زمينه  

 .بيشتر مي شود)   آغاز شد١٩٤٥از 
خرد نقادانه تئوري هاي پسامدرنيته اين بحران ها را نه به مثابه نتيجه             
نوعي تخليه گزينشي توانائي هاي عقلي كه در هر حال در مدرنيته غرب          

 نتيجه منطقي برنامه اي مبتني بر خودويرانگري وجـود دارد، بلكه به مثابه    
خرد شكاك  .  و اجتماعي درك مي كنند     [geistig]مـنطق پذيـري روحي      

تـندرو هـر چـند كـه موطـنأ از كليسـاي كاتوليك بيگانه است، اما                 
 سـده پيشـين با انديشه هاي سكوالري   ٦٠كاتوليسيسـم تـا سـال هـاي      

.  داشت يبسيارت  مشكالهومانيسـم، روشـنگري و ليبراليسـم سياسـي          
 وجود داشت كه مدرنيسم     [Theorem]بهمـين دليل نيز اين قضيه فلسفي        

پشـيمان تـنها مـي تواند كاوش ديني را هم چون پژواك كنوني آن، با                
.  از بن بست بيرون آورد     [transzendent]كمـك نقطه   اتكائي ترافرازنده        

خ فرهنگي و  تاري يدر تهران يكي از همكارانم از من پرسيد كه از جنبه
جامعـه شناسي ديني آيا نبايد سكوالريسم اروپائي را به مثابه راه ويژه اي              

اين امر مرا به ياد فضاي دوران       . پذيـرفت كه اينك نياز به اصالح دارد       
، مارتين هايدگر [Karl Schmitt]، كارل اشميت )١٠(جمهـوري وايمـار   

[Martin Heideger] يا لئو اشتراوس [Leo Strauß]خت اندا. 
 دوگرايشي   ي بهتـر مـي دانـم كـه بـه اين پرسش كه آيا مدرنيته              

[ambivalent]               بـه تنهائـي مـي تواند با نيروهاي سكوالر به خرد مراوده اي 
 را از جنبه خرد نقاد زياد كش ندهيم، بلكه بدون هرگونه         ،استحكام دهد 

با اين وسيله   . دراماتيكـي به آن هم چون يك پرسش باز تجربي بنگريم          
خواهم پديده دوام دين در محيطي كامأل سكوالر را به مثابه واقعيتي            نمي  

فلسـفه بايد در عين حال اين پديده را به مثابه       . اجتماعـي مطـرح سـازم     
ليكن پيش از آن كه اين راه       . شناخت دروني  مبارزه طلبي جدي بگيرد      

م، مي خواهيم الاقل به راه انشعابي نزديك ديگري از          يگفتگو را ادامه ده   
 بخاطر تمايل خرد نقاد به تندروي فلسفه نوعي خود        : فـتگو اشاره كنم   گ

 متافيزيكي خويش و گاه گاهي با       -بازتابـي اسـت نسبت به منشاء ديني       
دينـي به گفتگو پرداخته كه كوشيده است خود را به فلسفه مرتبط سازد   

 ). ١١(تا بتواند به خرد خودبازتاب پساهگلي دست يابد 

 [Exkurs]حاشيه 
س فكـري هميشـه بازگشتني اي نقطه اتصال گفتمان فلسفي           تـندي 

خرد بازتابنده اي كه در     :  است  [Offenbarung]دربـاره خـرد و مكاشـفه        
ژرفاي شالوده خويش منشاء خود را در چيز ديگري كشف مي كند كه             
قدرت سرنوشت سازش را بايد بپذيرد، نبايد خود را در بن بست تصرف             

در اينجا مدلي از زورآزمائي . اي آن گم كند خرد راهنم[hybrid]پيوندي 
[Exerzitium]                بازگشـت كه با  نيروي خود به آن رسيده ايم و يا الاقل آن 

را سـبب شـده ايـم، در خدمت ما قرار دارد كه خود نوعي باور به خرد                  
 با اين حال اين كه آيا اين نوعي عكس العمل -توسـط خـود خرد است    

در خودآگاهي شناخت و    ) Schleiermacherچـون نزد شاليرماخر     هـم   (
چون نزد كيركه گارد (يا   اسـت، [handelndes Subjekt]ذهنـيت كـارا   

Kierkegaard (         بـه وجـود خودوجداني تاريخي مربوط است يا) چون نزد
 مسئله برسر ژندگي) Marx و ماركس Feuerbach، فوير باخ Hegelهگل  

اي دين شناسانه ي    بدون جنبه ه  .  مناسـبات اخالقـي است     ايانهانگيزشـگر 
آغازين در اين راه از مرزهاي خرد دروني شده رد گشته و به مرزهاي              

باشد كه در تركيب عرفاني همراه با خودآگاهي اي : ديگـري مـي رسيم   
كـيهان فراگيـر در امــيد ترديدآميـز بـه رخــدادهاي تاريخـي پيامــي      
نجـات دهـنده يا در سيماي همبستگي فشاردهنده اي با اهانت شدگان و              

ـ        اين . دند به نجات مسيحائي شتاب بخش     نتحقيرگتشـگان كـه مـي خواه
 خودآگاهي فراگير، رخدادهاي -خـدايان گمـنام متافيـزيك پساهگلي     

 براي دين شناسي طعمه هائي -غيرقابل انديشه، جامعه ازخود بيگانه نگشته
 [Dreifaltigkeit] تثليت   [Pseudonyme]آنها خود را به مثابه نام واره        . آسانند

ـ  ، [dechiffrieren]داي ابـالغ كنـنده اي كه رمزهايش را خود مي خواند             خ
 . عرضه مي كنند

پـس از هگـل ايـن تـالش ها براي نوسازي فلسفه ديني نسبت به           
 شنوائي و   [Konnotation]نـيچه ايسـم كه از مسيحيت فقط معناي نهفته ي            

ا بازجوئي، عبادت و انتظار بخشش، ورود و رخداد را وام گرفته است ت            
بـتواند انديشـه اي تهـي شده از هسته اش را در پس عيسي و سقراط تا                  

در برابر آن   .  ترند  آويز دوران كهـن نامعـين دنـبال كـند، بسيار هم دل           
فلسفه اي قرار دارد كه بر خطاكاري و موقعيت شكستني  اي كه در درون 

 و نيز بر تفاوت كلي اي كه        قرار دارد محفظـه ي نايكسـان جامعه مدرن        
 توجه به بدگرائي ميان گفتار حق سكوالري عامه فهم و گفتار ديني بدون

. وابسـته بـه حقايـق مكاشـفه مـي تواند وجود داشته باشد، آگاه است               
بـرخالف كانـت و هگـل چنـين مـرزبندي دسـتور زباني با ادعاهاي             
فلسـفه اي كـه مـي خواهد خود تعيين گر درستي و يا نادرستي محتواي                

، -ته فراتر از دانش جهاني اجتماعأ نهادي شده  الب -سـنت هاي ديني باشد    
احترامي كه با يك چنين  شناخت اجتناب پذير . در ارتباط قرار نمي گيرد

قضـاوتي همـراه است، عبارت است از احترام به آن دسته از كسان و                
شـيوه هـاي زندگـي شـان كه آشكارا به عقايد ديني خود و اصالت آن                 

دالئلي وجود دارد كه بر مبناي آن : ز نيستي چ اما احترام همه .  پاي بندند
 .فلسفه آمادگي آموختن از دين  را دارد

 
 سكوالريزاســيون بــه مــثابه رونــد دوبــاره آمــوزي و تكمــيل كنــنده .٤

[komplimentär]   
برخالف انديشه خويشتن داري اخالقي فرامتافيزيكي كه با اصل هر 

ندارد، در كتاب هاي    مفهـوم الزامـي از زندگي خوب و نمونه هم خواني            
ـ         خطا و رهائي و بر      [Intuition] بر درون يافت     يمقـدس  و روايـات دين

ز پايـان نجات بخش يك زندگي كفرآميز تأكيد مي شود كه در گذار ا             
 زنده نگاه ) ١٢(هـزاره هـا زيركانه هجي گشته و با روش هرمنوتيكي            

آن كه آنها بهمين دليل زندگي جماعت دينداران، به شرط .  داشته شده اند 
از تعصـب و جبـر وجـدان پرهيـز كنند، مي تواند دست نخورده پابرجا           
بمانـد، در حالي كه اين امر در ميان ديگران از بين رفته است و آن را                 

 منظورم -ي دوباره سازي كردانمي توان تنها به ياري دانش آدم هاي حرفه     
سان براي  عـبارت است از امكان بيان و خوش فهمي به اندازه كافي نايك            

 اجتماعي، براي [Pathologie]يـك زندگي كفرآميز، براي آسيب شناسي        
طـرح هـاي شكسـت خـورده زندگـي هـاي فردي و زندگي بهم پيوسته           

جنبه آموزش فلسفه از دين را مي توان از ورطه ادعاهاي           . بدريخت شده 
 بلكه با   -ناقـرينه ي دانستگي اثبات كرد و البته نه بر محور كاركردي،             

 .  و دالئل محتوائي اش-»هگلي«آوري روند آموزشي موفقيت آميز ياد
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نفـوذ مـتقابل متافيـزيك مسيحي و يوناني درهم نه فقط در قالب              
 ليكن  -بركت نبود  دگماتيسم ديني درآمد، قالبي كه در هر زمينه اي پر         

هلنيسم از سوي ديگر    . شدگشته  ) ١٣(سـبب پيدايش مسيحيت يوناني      
اين كار  . تشگيل مسيحيت توسط فلسفه     سـبب پـيش بـرد محتوي اص       

فراگيـر خـود را در شـبكه سختي از مفاهيم هنجاريني چون مسئوليت              
[Verantwortung]   خودمختاري ،[Autonomie]    و توجيه [Rechtsfertigung] ،

، نوآوري  [Neubeginn]، آغـاز نو     [Erinnerung]مانـند تـاريخ و خاطـره        
[Innovation]     و بازگشـت [Wiederkehr]  ،   مثل رهايش[Emanzipation]  و 

، دروني سازي   [Entäußerung]، هـم چـون چشـم پوشي         [Erfüllung]انجـام   
[Verinnerlichung]     و نقش آفريني [Verkörperung]   فرديت ،[Individualität] 

هلنيسم هر چند كه معناي اوليه      .  بارز ساخت  [Gemeinschaft]و اجـتماع    
ئي ننمود و  دوه اي تهي كننده تورم زا     دين را منتقل ساخت، اما از آن به شي        

اين ترجمه كه سيماي انسان عين سيماي خدا        . مـورد مصرف قرار نداد    
اسـت، آن هـم با توجه به شأن همه انسان ها، يكي از چنين ترجمه هاي                 

را از ) ١٤(ايـن تـرجمه محتواي مفاهيم كتاب مقدس       . رهانـنده اسـت   
ــرده و آن را در  ــوده اي از مــرزهاي اجــتماع دينــي فراتــر ب برابــر ت

 [Walter Benjamin]والتر بنيامين . دگردينداران و بي دينان قرار داده است
 . يكي از كساني است كه در انجام چنين ترجمه هائي موفق بود

بـر پايـه چنين تجربه اي از زايمان سكوالري توانائي هاي مفهومي             
 كپسـول شـده در ديـن مـي توانـيم معنائـي بـي ضرر در قضيه فلسفي                  

 اشاره كرده ام    [Diagnose]من خود به اين تشخيص      . بوكـنفورده  بجوئيم   
كـه در مدرنيـته تـوازن ميان سه رسانه بزرگ جذب اجتماعي با خطر               
روبـرو مـي شـود، زيرا كه بازارها و قدرت اداري همبستگي اجتماعي،          
يعنـي هماهنگي كنشي درباره ارزش ها، هنجارها و استعمال زبان براي            

اين . ئمـأ هـر چـه بيشتر از حوزه هاي زندگي كنار مي راند      تفـاهم را دا   
به نفع دولت متكي بر قانون اساسي است كه با تمامي منابع فرهنگي كه              
خودآگاهـي هـنجارين و همبسـتگي تـوده ها از آن ها منشاء مي شوند،                

چنين خودآگاهي محافظه كارانه خود     . رفتاري مالحظه كارانه داشته باشد    
 .  ي كه از آن سخن مي گوئيم، بازتاب مي دهد»سكوالرجامعه پسا«را در 

در ايـنجا مـنظور نه فقط اين واقعيت است كه دين در محيطي كه     
هـر چه بيشتر سكوالريزه مي شود، بايد خود را اثبات كند و جامعه بايد       

هم چنين نه » پساسكوالريسم«مفهوم . در آيـنده نيز بقاي دين را بپذيرد      
سهم كاركردي اجتماعات ديني كه براي فقـط مـي پذيـرد كـه بـراي       

پذيرشي بايد  بازتولـيد انگيـزه هـاي مطلـوب و عقايـد سياسي الزمند،              
بلكه در خودآگاهي اجتماعي جامعه ي پساسكوالر       . شداجتماعـي قائـل     

نگرش هنجارين براي برخورد سياسي ميان شهروندان دين باور و بي دين 
عه پساسكوالر اين شناخت    در جام .  دارد [Konsequenzen]پـي آيندهائي    

در مراحلي كه   » مدرن سازي خودآگاهي اجتماعي   «جـا افتاده است كه      
 ديني و دنيائي بخود مي گيرد و        [Mentalität]در پـي هم مي آيند، روحيه        

اين هر دو طرف مي توانند به شرط آن كه جامعه           . بـه گذشـته مـي گرايد      
، نقش خود را متقابأل سـكوالريزه را به مثابه روندي تكميل كننده بفهمند    

در رابطه با موضوع هاي بحث انگيز اجتماعي، حتي در رابطه با جنبه هاي              
 . شناختي، جدي بگيرند

 
 رفـتار شـهروندان دينـي و سـكوالر نسـبت بـه يكديگر چگونه بايد                 .٥

  باشد؟
هر . از يـك سـو خودآگاهـي ديني به روندهاي سازشي مجبور شد      

تدار و به دنبال پي ريزي شكل كاملي ديني چون در آغاز در پي كسب اق 
دكتريني «و يـا    » تصـويري جهانـي   «از زندگـي اسـت، پـس خـود          

دين بايد از ادعاي خود در رابطه       . است» [Comprehensive]دريافت پذير   
با در اختيار داشتن انحصار تفسير و ارائه شكل كاملي از زندگي، آن هم    

 خنثي شده و آزادي     تحت شرائط دانش سكوالريزه گشته، قدرت دولتي      
با تفاوت هاي كاركردي . دينـي همگانـي گـرديده، چشـم پوشـي كند       

بخـش هائـي از سيسـتم اجتماعي زندگي جماعت ديني نيز از پيرامون              
نقش اعضاي چنين جماعتي با نقش      . اجتماعـي خـويش جـدا مـي شود        

و از آنجا كه دولت ليبرال به       . اجتماعي شهروند اجتماعي متفاوت است    
 Modus]ي شهروندان وابسته است، امري كه از شيوه زندگي پارچگ يك

vivendi]        آنـان فراتـر مـي رود، پس تفاوت ميان اعضاي چنين جماعتي 
 ديني از قوانين [Ethos]نبايد به شناخت تطابقي بدون ادعاي اخالق جامع  

بـر عكس، نظم حقوقي     . حـاكم بـر جامعـه سـكوالر محـدود گـردد           
 بايد از درون با     [egatitär]برابري خواهانه   جهانشمول و اخالقي اجتماعي     

اخـالق جامـع جماعـت آن چـنان وصـل گردد كه سازگاري يكي از                
تصوير يك  » هم بستري «جان راولز براي يك چنين      . ديگري ناشي شود  

اين مقياس از عدالت دنيوي، با      : را برگزيده است  ) ١٥ ([Modul]مقياس  
ئي پايه ريزي شده است، بايد      بيني خنثا  كه ساختار آن با ياري جهان      آن  

 )١٦. (در هر ارتباط اثباتي محافظه كارانه جا باز كند
با آن با جماعت هاي ديني       انـتظارات هنجارينـي كه دولت ليبرال      

درگيـر مـي شـود، تـا آنجا كه بتواند از اين امكان براي نفوذ بر مردم                  
در سياسـي و بـر تمامي جامعه بهره گيرد، با خواست هاي چنين دولتي               

اگـر چـه نـتايج سـنگين شـكيبائي، آن گونه كه             . انطـباق قـرار دارد    
قانـونگذاري سـقط جنـين ليبرالي كم و بيش نشان مي دهد، بطور قرينه               

[symmetrisch]              مـيان دين باوران و بي دينان تقسيم نمي شود، با اين حال 
خودآگاهـي سـكوالري نيـز از لـذت منفـي آزادي ديني بطور مجاني       

تمرين مراوده خودبازتاب    انتظاراز اين خودآگاهي    . گرددبهره مند نمي    
تفهيم شكيبائي تدوين شده در جوامع      . را داريم بـا مـرزهاي روشنگري      

پلوراليستي ليبرال نه فقط از رفتار دين باوران با بي دينان و پيروان اديان              
كه بر مبناي آن بايد با شيوه اي        بل،  استديگـر بصـيرت انتظار بي جائي        

از سوي ديگر در    . در حساب ك  [Dissens]بـر تداوم ناهمسازي     عقالئـي   
چارچـوب فـرهنگ سياسـي ليبرالي از بي دينان اين انتطار بي جا مطالبه       

 .مي شود كه بر مبناي همين بصيرت با دين باوران رفتار كنند
بـراي بـي ديـنان غيـرموزيكال كه مي خواهند از چشم انداز دانش               

نش را نقادانه تعيين كنند، چنين خواستي       جهاني مناسبات ميان باور و دا     
چشم داشت ناانطباقي مداوم ميان     .  نيست [trivial]به هيچ وجه پيش پا افتاده       

مي يابد، هرگاه كه از نقطه نظر       » معقول«باور و دانش تنها زماني ارزش       
دانــش ســكوالر بــراي باورهــاي دينــي نيــز نوعــي مــرتبه شــناختي 

[epistemisch]     ين خود به سادگي نوعي بي خردي است قائـل شويم، كه ا .
ــه محصــول    ــتي ك ــي ناتوراليس ــاوير جهان ــي تص در سياســت عموم

 اخالق بديهي   در خور مانـه زنـي هـاي اطالعات علمي  اند و با آن كه               گُ
آن به هيچ وجه برتر از     ) ١٨ (نخسـتين جلوه  ، اما     )١٧(ند  هستشهروندان  

ا برداشت هاي ديني    جهـان بينـي هائي كه با يكديگر رقابت مي كنند و ي            
 . نيست

بي طرفي قدرت دولتي در رابطه با جهان بيني هائي كه در عين حال               
آزادي هـاي اخالقـي را براي هر شهروندي تضمين مي كنند، با علميت              

شهروندان سكوالر  .  جهان سكوالري ناهم خواني دارد     ي سياسـي چهـره   
 اجازه ندارند   شـده تا زماني كه در نقش شهروند دولتي نمايان مي شوند،           

اصـوأل علـيه تصاوير جهان ديني موضع بگيرند و يا آن كه شهروندان              
 مورد بحث  هايديـن بـاور را از حق اظهارنظر ديني در رابطه با موضوع      

يك فرهنگ سياسي ليبرالي حتي مي تواند از شهروندان         . محـروم سازند  
  به سـكوالر ايـن انـتظار را داشته باشد كه بكوشند آن مباحث ديني را              

 )١٩( زباني كه براي عامه قابل فهم است، ترجمه كنند 
 :پي نوشت ها

 E.W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang رجـوع شود به  -١
der Säkularisierung (1967) in : ders., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt/Main 

1991, Seite 92-112 
 J. Habermas, Die Einbeziehung der Anderen, Frankfurt/Main رجـوع شود به  -٢

1996. 
 بهره گرفته است كه واژه اي است خود         (Rechtsetzung) هابرماس در اينجا از واژه       -٣

 كه  (setzen) كـه به معناي حق و قانون است و نيز            (Recht)سـاخته و از دو واژه       
گذاشتن، شرط بندي كردن،    ، نشاندن، قرار دادن،     )ساختمان(به معناي نشست كردن     
بكار گرفته مي شود، ساخته شده است و براي اين واژه ي            ... حروفچينـي نمـودن و      

تركيبي معادلي فارسي نمي توان ساخت و بهمين دليل در اين ترجمه براي اين واژه            
 .معادل حق بكار گرفته شده است

 ,J. Habermas, Faktizität und Geltung, Frankfurt/Main,1992 رجـوع شـود بـه    -٤
Kapitel III 

  H. Brunkhorst, "Der lange Schatten des رجــــوع شــــود بــــه -٥
Staatswillenspositivismus", Leviathan 31 (2003), Seiten 362- 381    

 Böckenförde 1991, Seite 111 رجوع شود به  -٦
» نيس«ر   اشـاره بـه طرحـي است كه رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در شه               -٧

فرانسـه براي تدوين يك قانون اساسي مشترك براي اتحاديه اروپا تصويب كرده             
 .  بودند

لوكاسـت واژه اي انگليسـي است و قربانيان آتش سوزي ها را دربر مي گيرد و در                  ا ه -٨
همين . اصـل شـامل كساني مي شود كه در نتيجه آتش سوزي كامأل سوخته شده اند               
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 توسط ارتش هيتلري در     ١٩٣٣ -١٩٤٥طي سال هاي    واژه تمامـي جناياتـي را كـه         
آلمـان و مـناطق اشـغالي علـيه يهـودان و ديگر اقليت ها نظير كولي ها، ولگردها،        

 . معلولين و غيره انجام شده است، دربرمي گيرد
منظور هابرماس نيز آن است     .   در فلسفه به معناي جوهر فردي است        [Monad] موناد   -٩

آيـند كه در پي منافع و خواست هاي خويشند و با            كـه گـروه هائـي بوجـود مـي           
 . بخش هاي ديگر جامعه همبستگي و همدردي نشان نمي دهند

 پـس از جنگ جهاني اول و سرنگوني  (weimarer Republik) جمهـوري وايمـار   -١٠
 پايان يافت،   ١٩٣٣سلطنت در آلمان بوجود آمد و با به قدرت رسيدن هيتلر در سال              

ي را منحل كرد و ديگر احزاب را غيرقانوني اعالن داشت و    زيـرا هيتلـر مجلس مل     
 .هم چون در روسيه شوروي، در آلمان حكومت تك حزبي را بوجود آورد

١١- P. Neuner, G. Wenz (Hg.) Theologen des 20. Jahrhunderts, Darmstadt 
2002 

دن و شيوه خوانبه ياري آن مي توان     دانشـي است كه      Hermeneutik هـرمنوتيك    -١٢
و يا يك اثر ادبي را      ) مسيحيان(تفسـير يك متن و به ويژه متن هاي كتاب مقدس            

در اسالم نيز براي خواندن و تفسير قرآن        . اين علم در غرب بوجود آمد     . آمـوخت 
 . علم تفسير بوجود آمد

  بهـره گـرفته شـده اسـت كه مكتب هلنيسم       Hellenisierung  در ايـنجا از واژه        -١٣
Hellenismus   توسط  ١٩براي نخستين بار واژه هلنيسم در سده        . بازتـاب مي دهد    را 

او آن .   مورد استفاده قرار گرفتG. Droysenدرويزن . تـاريخ شـناس آلماني گ  
بخـش از تمـدن يـونان را كه پس از تمدن يونان باستان بوجود آمد، دوران تمدن        

ن با تمدن شرق    ويژگي تمدن هلنيستي آن است كه تمدن بومي يونا        . هلنيستي ناميد 
 درهـم آميخـته مـي شـود كـه مسيحيت نقطه اوج اين آميختگي                Orientنـزديك   
 .  تمدني را نمودار مي سازد-فرهنگي

 برگزيده شده است كه دربرگيرنده [Bibel]  در ايـنجا كـتاب مقـدس بـراي واژه        -١٤
 .  انجيل است روايت هاي مختلفتورات و

در يك معني به مقدار يا اندازه معيني        . سـت  داراي معانـي مختلفـي ا      [Modul] واژه   -١٥
در معماري و به ويژه در . گفـته مـي شـود كـه در يك سيستم دائمأ تكرار مي شود          

ساختمان هاي پيش ساخته از چنين واحدي بهره گرفته مي شود، يعني قطعاتي با اندازه 
ري را  معيني ساخته مي شوند كه مي توان آنها را به هم وصل نمود و ساختمان بزرگت               

هم چنين  .   مي گويند   ][Modulدر رياضي و فيزيك به اعداد تناسبي        . بـا آنها ساخت   
در ماشـين سـازي بـه قطعات يك ماشين كه خود يك واحد كاركردي را تشكيل                 

 . مي گويند[Modul] ،مي دهند و قابل تعويض هستند
 John Rawls, Politischer Liberalismus, Frankfurt/Main  كتاب رجـوع شـود به   -١٦

1998, Seite 76ff 
هيچ كس نمي تواند طور ديگري باشد، «: W. Singerزينگر . رجـوع شود به مثال و   -١٧

اتصال ها ما را تعيين كرده اند، بايد از سخن گفتن درباره آزادي             . از آن چه كه هست    
 W. Singer, Frankfurter Allgemeiner Zeitung vom 8. Januar»  خودداري كنيم

2004, Seite 33 
 .  است[prima facie]نخستين جلوه بازگردان اصطالح التيني  -١٨
 J. Habermas, Glauben und Wissen, Frankfurt/Main, 2001:  رجوع شود به-١٩

 
 ...به كجاي اين 

  
     انشعاب در حزب دمكرات ايران نيز آشكار ساخت همه كساني كه      

يستند در راهي گام نهند     در اين حزب سازماندهي شده اند، حاضر ن       
آقاي مصطفي  .  كه رهبري كنوني اين حزب از آن پيروي مي كند         

هجري در پي گام نهادن در همان راه رجوي ها بود، زيرا مي خواست 
بدنه سازمان را در اختيار ابرقدرت امريكا قرار دهد و در رابطه با               
 خواست ها و منافع آن ابرقدرت سياست و كاركرد روزانه حزب را          

تجزيه حزب دمكرات ايران به سه بخش هم چنين آشكار        .  تعيين كند 
ساخت كه آن بخش از كردهاي ايراني كه خواستار تجزيه ايرانند،            
بخش ناچيزي هستند و اكثريت بزرگ كردهاي ايران هم چون            
شهيد دكتر قاسملو خود را ايراني اصيل مي دانند و هدف شان نه              

الري در همه ايالت ها و استان هاي      تجزيه ايران، بلكه تحقق مردم سا    
البته درك بسياري از كردان ايران از خودمختاري           .  ايران است 

دركي است متكي بر قوم گرائي كه با مباني دمكراسي مدرن در              
تضاد است، زيرا بر اين اساس همه ايرانياني كه كرد نيستند، اما در              

سياسي كردستان ايران زندگي مي كنند، از حق شركت در زندگي           
 . اين ايالت محروم خواهند  شد

    انشعاب در كومله كه حتي پيش تر از شركت رهبري اين سازمان در 
جلسه بررسي مشكالت اقوام ايران در سناي امريكا رخ داد، نشانه             
ديگري از هم فروپاشي آن بخش از سازمان هاي اپوزيسيون ايراني           

ن از دست داده اند و     است كه اعتماد خود را به توانمندي مردم ايرا        
براي دستيابي زودرس و شتاب زده به قدرت سياسي حاضرند با             
ابرقدرت امريكا و ديگر كشورهائي كه براي تأمين منافع ملي              
خويش خواهان ناديده انگاشتن  منافع ملي ما ايرانيان هستند،               

به گفتمان سياسي دست زنند و با آنها عليه منافع ملي مردم ايران               
 . گردندهم آوازه 

     به  نقل از نامه سرگشاده يكي از اعضاي فدائيان اكثريت كه در              
بخشي از اعضاي سازمان اكثريت از راه رشد         «ايران به سر مي برد،    

سرمايه داري دفاع مي كنند، بخشي سوسياليسم ستيز هستند و نظام          
سوسياليستي را با نظام هاي استبدادي مقايسه مي كنند، بخشي از             

كثريت پايگاه طبقاتي خود را تغيير داده و از پايگاه               اعضاي ا 
ديگري دفاع مي كنند، بخشي در اتحاد با سلطنت طلبان از تماس با            
ساواكيان و ماموران سيا و قاچاقچيان اسلحه دريغ نمي كنند، بخشي 
عاشقانه سياست هاي نئوليبراليستي را در برنامه هاي خود                   

م كه بخش ديگري از همين         با اين حال مي بيني   .  »گنجانده اند
در پي اتحاد    »  اتحاد فدائيان خلق   «هم چون  »  اپوزيسيون چپ «

تشكيالتي دگرباره با همين سازمان اكثريت است كه به آش              
شله قلمكاري بدل شده است كه در آن هر كسي مي تواند سبزيجات           

 . دلخواه خود را بيابد
با تشكيل  »  چپي«    و غم انگيز آن كه رهبران چنين سازمان هاي           

ميزگردهاي پي در پي با سلطنت طلبان مي خواهند كارنامه دمكرات          
بودن خود را از كساني چون داريوش همايون دريافت كنند، مردي           

 مرداد رهبر فكري شعبان بي مخ بود و به همين          ۲۸كه در كودتاي    
دليل پس از پيروزي كودتا داماد و همسر دختر سرلشكر زاهدي             

 كه اردشير زاهدي داماد شاه و همسر شاهزاده           شد، به همان گونه  
 ساله آريا مهر ۲۵اين مرد در  دوران سلطنت ديكتاتوري   .  شهناز شد 

از ياد برد كه آن پادشاه برخالف قانون اساسي مشروطه بر ايران              
حكومت مي كرد و در بنياد نهادن حزب رستاخيز سر همه نخ ها را             

 از قدرت سياسي     در دست داشت و اينك در تبعيد و به دور            
است و  »  سلطنت مشروطه «شده و خواهان تحقق نظام      »  دمكرات«

البته كسي كه در اين نظام قرار است پادشاه شود، پسر همان پدر و              
پسري است كه ايران را به روز سياه نشاندند و زمينه را براي تحقق              
انقالب اسالمي، يعني نخستين انقالب ضد سكوالريستي تاريخ فراهم         

 . دساختن
بايد به اين نكته   »  اتحاد جمهوري خواهان ايران  «    هم چنين در رابطه با     

اشاره كرد كه برخي از رهبران اين جريان به حزب سبزهاي آلمان            
وابسته اند و به خاطر وابستگي به اين حزب، از ديدگاه سبزهاي آلمان          
به مسائل ايران مي نگرند و مي كوشند خواست هاي اين حزب را             

بطور مثال حزب سبزهاي     .  است هاي مردم ايران بدل سازند     به خو
آلمان از موجوديت اسرائيل به شدت پشتيباني مي كند و با هر               
وضعيتي كه سبب تضعيف موقعيت اسرائيل در منطقه گردد، به شدت 

از آنجا كه اسرائيل پروژه اتمي ايران را تهديدي         .  مخالفت مي ورزد 
ب در دوراني كه اُسكار فيشر وزير       عليه امنيت خود مي داند، اين حز     

امور خارجه آلمان بود، از سياست فشار همه جانبه به ايران پشتيباني           
مي كرد و آغاز مذاكره ميان ايران و اتحاديه  اروپا را به تعليق                

در آن دوران   .  غني سازي اورانيوم از سوي ايران منوط ساخته بود        
 سازمان سياسي ايراني    به مثابه يك »  اتحاد جمهوري  خواهان ايران   «

اما از زماني كه يورگن تريتين       .  همين موضع را مطرح مي ساخت     
Jürgen Tritin          مسئول سياست خارجي اين حزب شد، مطرح ساخت 

كه آغاز مذاكرات ميان ايران و اتحاديه اروپا بايد فورأ و بدون               
در  پيش شرط از جانب دو طرف آغاز و مسئله غني سازي اورانيوم          

و ديديم كه چگونه      .  يد به موضوع مذاكره بدل گردد      ايران با 
گرفته »  حزب توده «كه در آن از     »  اتحاديه جمهوريخواهان ايران  «

و مشتي به ظاهر دمكرات كه مي پندارند با بند        »  فدائيان اكثريت «تا  
و بست با غرب مي توان به قدرت سياسي در ايران دست يافت،               

خود را در رابطه با پروژه       حضور دارند، از امروز به فردا سياست         
هسته اي ايران تغيير داد و به تكرار موضع تازه حزب سبزها بسنده             
كرد، بدون آن كه به مردم ايران توضيحي دهد كه چرا و به چه دليل             

 . در سياست اين سازمان چنين تحولي رخ داده است
 كيست كه بتواند انكار كند كه صدام حسين ديكتاتوري قسي القلب           -۲

تاريخ شرق  .  ستبدي آسيائي و جنايتكاري جنگي نبوده است        و م 
تاريخ نگاشته شده چنين مستبدان پليدي است كه كشور و مردمي را 
كه در آن سرزمين زندگي مي كنند، ملك شخصي خود مي دانند و بر 
اين باورند كه قدرت سياسي به آنها اجازه و حق مي دهد با چنين               
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اراده و خواست   .  ند، رفتار كنند  مردمي هر گونه كه خود مي خواه      
چنين رهبراني هم چون قانون و در مواردي حتي از آن باالتر به مثابه            

 . پنداشته مي شود» اراده الهي«
 سال حكومت خود در عراق، جز تباهي و            ۲۵    صدام حسين طي     

ويراني و مرگ، چيز ديگري را به مردم ستم ديده آن كشور عرضه            
وشته خسرو شاكري ثبت شده است، صدام       آن چنان كه در ن   .  نكرد

عليه حكومت  »  سيا«درآمد و با كمك      »  سيا«در تبعيد به خدمت    
قاسم كودتا و با ياري امريكا به ايران حمله كرد و با كمك اتحاديه             
اروپا و به ويژه آلمان و فرانسه، صاحب صنايع توليد بمب هاي              

ح ها نه فقط   شيميائي و ميكروبي شد و با بهره گيري از همين سال           
عليه ما ايرانيان، بلكه عليه كردان و شيعيان عراق به جنايات جنگي و 

روشن است كه يك چنين       .  جنايت عليه بشريت دست زد        
 . جنايتكاري بايد به سزاي اعمال خود مي رسيد

    اما محاكمه صدام حسين در رابطه با كشتار چند صد شيعه و اعدام               
عدالت باشد، كوششي بود از      زودرس او پيش از آن كه اجراي          

سوي امريكا و غرب براي جلوگيري از تشكيل دادگاه هائي در مورد 
. جنگ ايران و عراق و كشتار مردم حلبچه توسط بمب هاي شيميائي         

در اين دادگاه ها اين امكان وجود داشت كه بسادگي  بتوان نقش              
غرب را در تسليح صدام حسين و مجهز ساختن ارتش عراق                 

اعدام زودرس صدام   .  هاي شيميائي و ميكروبي رديابي كرد      به بمب 
به اين دليل رخ داد تا امريكا و اتحاديه اروپا بتوانند همكاري هاي             

هواداران «خود با صدام را در پس پرده پنهان نگاه دارند تا دامن اين             
به همكاري با رژيمي كه بارها به جنايت عليه بشريت         »  حقوق بشر 

روشن است كه يك چنين محاكمه اي نه       .  ددست زد، آلوده نگرد    
در آن دادگاه خواست فاتحين جنگ،      .  عادالنه بود و نه دمكراتيك    

اين دادگاهي بود   .  يعني امريكا، انگليس و متحدينشان حاكم بود        
 . براي انتقام گرفتن و نه اجراي عدالت

    هم چنين سياست نوين ديوانساالري بوش مبتني بر افزايش سربازان          
كا در عراق است تا بهتر بتوان گروه هاي تروريستي را سركوب امري

ساخت و در عين حال از گسترش نفوذ ايران در اين كشور                  
 .جلوگيري كرد

در تهران، اعضاي   »  هالوكاست« باالخره پس از تشكيل كنفرانس        -۳
دائمي شوراي امنيت بر سر قطعنامه اي توافق كردند كه طي آن              

ز فعاليت هاي خود را در همه          رو ۶۰ايران موظف است طي       
زمينه هاي غني سازي اورانيوم تعطيل كند و به پاي ميز مذاكره              

كه مخارجش  »  راديو فردا « روز بنا به ادعاي      ۶۰طي اين   .  بازگردد
تأمين مي كند و كارمندانش همگي حقوق بگير اين مؤسسه        »  سيا«را  

های  یصادرات مواد و فن آور   مين تحر يا بر اساس « امنيتي هستند، 
های آب   ای برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه        موشکی و هسته   

آوری سامانه موشکی دوربرد     سنگين و بازآمايی، و قطعات و فن        
  البته .»شده است  به ايران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع          

مي دانيم كه ايران در گذشته نيز چنين ابزارها، ماشين ها و                 
اكت هاي دوربرد را در بازارهاي     فن آوري هاي هسته اي و ساخت ر    

عادي تهيه ننموده و بلكه بيشتر اين دانش و فن آوري را در                  
بنابراين چنين محاصره اي در    .  بازارهاي قاچاق خريداري كرده است    

 . كوتاه مدت رژيم را با مشكلي روبرو نخواهد ساخت
    اما تصويب اين قطعنامه آشكار ساخت كه ديپلماسي حكومت             

 زمينه دفاع از منافع و حقوق ملي ايران با ناكامي روبرو             اسالمي در 
اقتصادي و هسته اي اين رژيم، يعني روسيه و        »  متحدين«شد و حتي    

بنا به سخنراني خامنه اي كه     .  چين نيز به اين قطعنامه رأي مثبت دادند      
باالترين مقام تصميم گيري در اوليگارشي نظام اسالمي است، ايران          

وژه هسته اي خود ادامه خواهد داد و در نتيجه امريكا          به پياده سازي پر 
و متحدينش خواهند كوشيد به ابعاد فشارهاي اقتصادي، علمي و فني          

و مي دانيم كه از زمان به قدرت رسيدن احمدي        .  عليه  ايران بي افزايند  
 نژاد، مردي كه الفباي ديپلماسي را نياموخته و به همين دليل غير              

افع ملي مردم ايران سخن مي گويد، نه فقط           مسئوالنه و عليه من    
سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران به شدت تقليل يافته، بلكه به            
ابعاد صدور سرمايه بومي از ايران به طور چشم گيري افزوده شده             

 از سوي شوراي امنيت ۱۷۳۷روشن است كه تصويب قطعنامه    .  است
امريكا و  .  استنخستين گام براي افزودن فشار بر حكومت ايران          

اسرائيل مي خواهند از دستيابي حكومت اسالمي به فناوري هسته اي          
جلوگيري كنند و به همين دليل نيز با تصويب چنين قطعنامه اي             
مي خواهند به افكار عمومي كشورهاي خود چنين وانمود كنند كه           
ايران ناقض توافق نامه هائي است كه خود امضاء كرده است و در             

م اقتصادي و علمي و در نهايت بمباران اتمي صنايع             نتيجه تحري 
صلح «براي حفظ » مشروع«هسته اي و حتي نظامي ايران عملي است 

 .»و امنيت جهان
 انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي شهر و روستا چند حقيقت              -۴

يكم آن كه دست اندركاران حكومت       :  ساده را آشكار ساخت    
د در نتايج انتخابات تقلب كنند و       اسالمي هوادار احمدي نژاد كوشيدن   

تا حدي نيز در اين امر موفق شدند و با اين حال نتوانستند به نتايج                
دوم آن كه مردم ايران بسيار هوشيارند و        .  مطلوب خود دست يابند   

مي دانند كه با آرأ خود مي توانند بر سياست هاي رژيم واليت فقيه            
ين انتخابات تعداد آرأ    سوم آن كه در ا    .  تأثيري هر چند اندك نهند    

سفيد و باطل از هر انتخابات ديگري بيشتر بود و هرگاه اين رقم را              
به تعداد كساني كه در انتخابات شركت نكردند، بي افزائيم، در آن            

چهارم آن . صورت اكثريت مردم ايران در انتخابات شركت نجستند       
ز بدان  كه احمدي نژاد ني  »  اصول گرايان «كه جناح افراطي موسوم به    

 ۱۵وابسته است، در اين انتخابات به سختي شكست خورد و كم تر از            
پنجم آن كه هاشمي رفسنجاني كه در        .  درصد آرأ را كسب كرد     

دوران رياست جمهوري خاتمي حتي نتوانست به نمايندگي مجلس          
شوراي اسالمي برگزيده شود و در انتخابات رياست جمهوري از            

ت در اين انتخابات پس از سازش       احمدي نژاد شكست خورد، توانس   
كه اينك علنأ توسط محمد خاتمي رهبري        »  صالح طلب«با جناح   

مي شود، با دريافت اكثريت آراي مردم تهران به مجلس خبرگان راه          
» آبادگران«و  »  اصالح طلب«و ششم آن كه ائتالف جناح هاي       .  يابد

خود توانست اكثريت كرسي هاي شوراهاي شهر و روستاها را از آن 
خالصه آن كه براي چندمين بار قدرت سياسي در اليه هاي            .  سازد

مختلف اجتماعي توسط رأي مردم دست به دست گشت و جناح             
. ديگري از هيئت حاكمه اسالمي قدرت را از آن خود ساخت              

ويژگي انتخابات اخير آن است كه مردم با رأي خود برخي از                
 . سازش با هم ساختندجناح هاي هيئت حاكمه را مجبور به ائتالف و

 را  Puzzleبا توجه به اين رخدادها كه هر يك تكه اي از پاسلي               
 تشكيل مي دهند، چه مي توان نتيجه گرفت؟ 

 كه   نخست آن كه رژيم اسالمي هم چون تمامي رژيم هاي ديگري         
خود را در چنبره ايدئولوژي اسير ساخته اند، از بدو پيدايش خويش              

بحران آفريني ذاتي چنين حكومتي    .   ساز است حكومتي بحران زا و بحران   
است، زيرا هميشه بخشي از ديوانساالري حكومتي براي اثبات حقانيت           
و مشروعيت كاركردهاي خود مجبور است ايدئولوژي را به ابزار سلطه           

توسط دار و   »  هالوكاست«به راه انداختن كارزار     .  خويش بدل سازد  
ملي ما را مد نظر داشته باشد،        دسته احمدي نژاد پيش از آن كه منافع         

در »  اصول گرايان«ابزاري است براي ثبيت موقعيت جناح ارتجاعي          
 .درون هيئت حاكمه كنوني

دوم آن كه امپرياليسم امريكا، اسرائيل و متحدين اروپائي اين دو با            
بهره گيري از سرشت بحران آفريني حكومت اسالمي، پروژه هسته اي          

ان آفريني اين رژيم بدل ساخته اند و در نتيجه براي         ايران را  به  ابزار بحر    
مهار رژيمي چنين بحران زا جلوگيري از دست يابي ايران به فن آوري           
غني سازي اورانيوم را در دستور كار خود قرار داده اند و با آن كه اقليت             
كوچكي از كشورهاي جهان را تشكيل مي دهند، ليكن با تصويب              

 . واضع خود را به خواست جهاني بدل ساخته اندقطعنامه شوراي امنيت، م
سوم آن كه دولت هاي غربي با افزايش فشار اقتصادي و سياسي و             
محدود ساختن درآمدهاي ارزي رژيم در پي آنند كه حكومت اسالمي را 
از درون دچار مخاطره و تهديد سازند و مي خواهند هرگاه بتوانند، با              

بهترين حالت سرنگون كنند و در       افزايش بحران داخلي، رژيم را در        
 .بدترين وضعيت به سازش و پذيرش خواست هايشان مجبور سازند

از آنجا كه رژيم اسالمي نشان داده است كه هميشه فرصت هاي              
طالئي را از دست مي دهد و هنگام معامله  مجادله مي كند و هنگام                

، تن در   مجادله به معامله اي كه در تضاد با منافع ملي ما قرار دارد               
. مي دهد، بايد آينده ايران را ناروشن و حتي خطرناك پيش بيني كرد            

معلوم نيست اين رژيم قباي ژنده خود را به كدام چوبه دار خواهد                 
 آويخت؟ 
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 )٢ (مساله اقوام در ايران، مشکالت و چاره ها
 آيا فدراليسم راه حل مشکل است؟

 حكومت ی است برایفدراليسم شيوه  و راه حل ي چه؟فدراليسم يعن
يك دولت بر اجتماعات گوناگون با حفظ استقالل اين اجتماعات يا             

 . چندين دولت حاكم در كنار هم یگردهماي
علت   فدراليسم به  يکی از بهانه های عمده ی پافشاری بر استقرار        

 حال ببينيم كه ايران همواره      .   است یتمركزداشتن حكومت مركز   
 دولت متمركز بوده است يا نه و اين نوع حكومت با ايران تا چه             یدارا

 حد سازگار است و در نقاط ديگر تا چه حد موفق بوده است؟
  بوده است؟  ی قو ی يك حكومت مركز   یآيا ايران همواره دارا   

همين   مستقل از حق شهريار وجود نداشت و بهی حق،در نظام قديم ايران
 اقطاعی و     براساس تيولدار   یدار  زمين سبب در ايران اساس نظام      

در .   بود یچرخيد كه براساس مناسبات با شاه و حكومت مركز           ی م
 كه  ی مطلقه نبودند و هنگام     ی ول ، بودند یها استبداد  نتيجه حكومت 

تجاوز و    دست به  ی محل یها  حكومت ،شدی  ضعيف م  یدولت مركز 
ق و  نبودن حد و حقو     بدين ترتيب با توجه به      .  گشودندی  م یتعد

 در نظام   ی و محل  ی اجتماع یها ، قدرت گروه  یاختيارات  حاكمان محل   
  بيشتر بود  ی مشابه در نظام فئودال     یها  از قدرت گروه    یاستبداد شرق 

ويژه در   پادشاهان قاجار به  )  به لمبتون نظريه دولت در ايران      .  نك(
 از اختيارات بسيار     .)شاه  نمونه ناصرالدين   یبرا(دوران پاياني خود     

 مقاالت در جامعه  .  يروان ابراهاميان   .نك(   برخوردار بودند  یمحدود
 قديم ايران   ینظام سياس )  ی فارسان یبرگردان سهيال تراب  .  شناسي ايران  

 ،تمركز و از حيث شيوه اعمال قدرت           متمايل به   یملوك الطوايف 
  یشيوه  به ی قاجار هم بوروكراس    ی و ديوان  ینظام ادار .   بود یاستبداد

گرفتن ماليات   منحصر به )  یبوروكراس  (یساالر انغربي نداشت و ديو   
  .شدی دربار و شاه مصرف م هزينه های بود كه براي تامين

 ۹بازمانده در صفحه            
__________________________________________ 

 )١(پيتر هارلينگ و حميد ياسين 

 »جنگ با تروريسم«پنج سال 
 اتحاد صوري شيعيان عراق

 به فارسي از بهروز عارفيبرگردان 

» محور شيعه «پاره اي از رسانه ها در جستجوي مفاهيم جديد، از وجود يک              
به عقيده آنان اين محور از جمهوري اسالمي           .  در عراق صحبت مي کنند      

اما مذهب براي    .  ايران و متحدينش در لبنان و عراق تشکيل شده است                
ح خاورميانه و نه حتي      تعريف يک پديده همگون کفايت نميکند، نه در سط          

دليل اين امر، گوناگوني شيعه گري در        .  در هيچکدام از کشورهاي نامبرده       
 .عراق است

هر روز در عراق، در جريان حمالتي که ريشه هاي فرقه اي داشته،             
عـادي تلقـي شده و سني ها را در مصاف شيعيان قرار مي دهد، ده ها تن                  

منه اين خشونت ها حتي از      دا. کشـته شده و صدها تن زخمي مي گردند        
بدين ترتيب که در  . عملـيات نيروهاي اشغالگر نيز بسيار وسيع تر است        

بغـداد پايـتخت عـراق، جريان رود دجله خط شکافي است ميان ساحل     
با ) دجله(ساکنند و کرانه شرقي     ) الرصافي(غربـي کـه عمدتا شيعيان       

دارند درهر دو طرف محالت بسته اي وجود    ). الکـرخ (اکثـريت سـني     
 ۵بازمانده در صفحه ).               سني(و ادهميه ) شيعه(مانند کاظميه 

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

    سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 انقالب اقتصادي

 اشكال اجتماعي سازي  -۸
 Gildensozialismus سوسياليسم رسته اي -ت

ن، هنگامـي كه ايده رهائي پرولتاريا توسط        در مـيانه سـده پيشـي      
تعاوني هاي بارآور در نقطه اوج خود بود، در قاره اروپا سنديكاها هنوز             

حتي در انگلستان هر چند سنديكاها از انكشاف       . تقـريبأ ناشناخته بودند   
اندكي برخوردار، ضعيف و پراكنده بودند، اما در حال نيروئي محسوب           

 . مي شدند
ايـن انديشه پيدا شد كه مي توان تعاوني هاي  ] سـتان انگل[در آنجـا   

در . بـارآور را در ارتـباط بـا سنديكاها موفقيت آميزتر ساماندهي كرد            
كه نام   (Genfferthكه توسط دكتر گنفرت     » رسـاله هاي اقتصاد دولتي    «

 Stuttgart در اشــتوتگارت ۱۸۸۲و )  بــودHöchbergمســتعار هشــبرگ 
با نام  » مجمع هاي توليدي سنديكائي   «رباره  انتشـار مـي يافت، مقاله اي د       

چون در آن زمان با قانون ( نوشتم Karl Kämpfferمسـتعار كارل كمپفر  
 ).۱۰۳!) (سوسياليست ها زندگي مي كرديم

در آن نوشته به كمبودهاي تعاوني هاي بارآور اشاره كردم و چنين            
 :توضيح دادم

مجتمع ها به ايـن وضـعيت بـد بايـد بـه ايـن ترتيب بهتر شود كه            «
 مالكين سنديكاها بدل گردند، به طوري كه سود آنها در خدمت تمامي             

طبيعتأ سنديكا نمي تواند    . كارگـران متشـكل در سـنديكاها قرار گيرد        
براي كارگراني كه درمجتمع هاي متعلق به او كار مي كنند، شرائط بهتر 
از آن چــه را كــه هــم كــاران  شــاغل شــان در صــنايع خصوصــي از آن  

بنابراين كارگران تعاوني ها همان خواست هاي . رخوردارند، قرار دهدب
هرگاه وضعيت اقتصادي بهتر شود، به تعداد       . ديگـر كارگران را دارند    

گسترش . كارگرانـي كـه بـه سرمايه وابسته نيستند، افزوده خواهد شد        
هر چه بيشتر تجارت سبب مي شود تا گام ديگري در جهت رهائي كار 

و نه چون امروز كه در جهت افزايش سرمايه داران قدم          برداشـته شود    
اين تعاوني ها بايد اما در كنار چنين مقاصد   . ديگـري برداشـته مي شود     

آنها بايد بيكاران   . صـلح آميز به مثابه ابزار مبارزه نيز بكار گرفته شوند          
ــراي      ــي بـ ــيه گاهـ ــاب تكـ ــنگام اعتصـ ــند و در هـ ــتخدام كنـ را اسـ

ن امـيدواري وجود دارد كه با گسترش        ايـ . اعتصـاب كنـندگان باشـند     
چنـين مجتمع هائي بتوان كارفرمايان را آن چنان زير فشار قرار داد كه      

در آن صورت . در نتـيجهِ ي آن هـر نـوع اعتصـابي غيرضروري گردد       
مـي تـوان پـول هـاي صـندوق هـاي اعتصـاب را بـراي گسـترش چنين                   

 .مجتمع هائي مصرف كرد
در . ائي پيشـنهاد نوئي نيست    ايجـاد تعاونـي هـاي بـارآور سـنديك         

ــال  ــتان در س ــوزان  " اعضــاي ۱۸۴۲انگلس ــتداران كارآم ــه دوس جامع
را يافتيم كه در نشست هاي      ) ۱۰۴" (ماشـين هـاي بخـار و ماشـين سازي         

نمايـندگان خـود پيشـنهاد كـردند كـه پـول جامعـه شان صرف خريد                 
 اين پيشنهاد دوباره مطرح شد و بطور جدي         ۱۸۴۵. كارخانـه هـا شـود     

 از نو در اين باره گفتگو شد، اما ۱۸۴۷. د ارزيابـي قـرار گـرفت    مـور 
چـون پـس از پايان نشست اعضاء امور اداري ضعيف شد، تمامي پول              

 ۷ بازمانده در صفحه.                 جامعه بايد در اين زمينه خرج مي شد


