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 يردبسر
 !يمنياز دار» سازي ملت« آيا در ايران به

در »  قـومي  -مليتـي «هـاي      جنبش  گذشته  چند ماه از آنجا كه در     
ـ    و در خوزستان، آذربايجـان     اند  ايران گسترش يافته   تان كـار    و بلوچس

گناه توسـط سـپاه پاسـداران         گذاري و كشتار مردم بي      خشونت، بمب   به
كوشـند بـراي حـل        سياسي مي هاي    كشيده شد، اينك برخي از سازمان     

هـاي چـپ      سازمان سوسياليست «. هائي اراده دهند     راه حل  »مسئله ملي «
خود را انتشـار داد، بـراي       » طرح قانون اساسي  «كه چندي پيش    » ايران

حل اين معضل نظام فدراليسم را پيشنهاد كرد كه بر مبنـاي آن ايـران               
 خواهند دمختار خوهائي كه داراي حكومت محلي شود به ايالت تقسيم مي

چه زبـاني     ها مردم تعيين خواهند كرد به       بود و در هر يك از اين ايالت       
 . بنياد نهندچگونه  خود را سخن گويند و سيستم آموزش و پرورش

آن است كه در       منوط به  ي كشور شرط تحقق نظام فدراليسم در هر     
، زيـرا بـدون احسـاس و         وجـود داشـته باشـد       واحـد  آن كشور ملتي  

هـا و     ها، فرهنـگ    لي دليلي وجود ندارد كه مردمي با زبان       خودآگاهي م 
 . ديگر در كشور واحدي زندگي كنند هاي محتلف با هم سنت

 فرهنگي ايراني و نيز برخـي از    -هاي سياسي   اما برخي از شخصيت   
هستند، بر  »  قومي -مليتي«هاي سياسي ايراني كه داراي پشتوانه         سازمان

وجود ندارد و اين پديده در دوران       » ملت«اين باورند كه در ايران يك       
رضا شاه ساخته و پرداخته شده اسـت و از ژرفـاي اجتمـاعي چنـداني                

گوينـد و     سخن مي » ستم ملي «بهمين دليل نيز آنها از      . برخوردار نيست 
 اراده، خواست و حتـي زبـان         فارس» مليت«كنند كه     چنين وانمود مي  
رده است و در نتيجه حميل ك تيو اقوام ايران» ها مليت«خود را بر ديگر 
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 محمود راسخ
 )۵(نگاهي به نظرات آقاي شاهنده 

ما از  « عنوان با زيري كه خود در بخشِ  دوم ي  در مقاله   شاهنده  قايآ
  مشخص شده است،»  داريم  در دست  تعريفي  چهو  دانيم  مي چه  كمونيسم
   كلي  هاي  اخصش از     برخي  ي   درباره   ماركس  نظرات   چند را به    ايرادهائي

  نظـر ايشـان      بـه    از ايرادهـاي    يكي. كنند   مي   مطرح   كمونيستي  ي  جامعه
 " آلمـاني   ايـدئولوژي " در     و نـه   " مانيفست" در    نه «  كه   است   اين  ساسيا

   ارائـه   كمونيستي  نظام محتواي...  و  كمونيستي  نقالبا  ي   درباره  توضيحي
   و ايده  دريافت  هيچ  و انگلس اركسم   شاهنده   آقاي   گمان  و به » ... نشده

   كه الگوئي « ظر ايشانن  به. اند  نداشته  كمونيستي  جامعه ي  در باره خاصي
  شـتراكي ا  مالكيت" و   "  زمين   اشتراكي  يتمالك" دارند     چشم  پيش] نانآ[

  گيرنـد كـه      مـي   و نتيجه »   است   بشري  ي   جامعه  ي   اوليه   شكل " روستائي
   مالكيـت   الغـاي  «  بـه    فقـط    در اصل   شان   تئوري   تمام  نگلسا و    ماركس
 .شود  مي خالصه»  خصوصي

  گلس و ان  ماركس گويند كه  ما نمي  به   شاهنده   آقاي   كه   آن  خستن
گفتند تـا      مي   سخن   كمونيستي   انقالب  ي   درباره  بايستي  يم   تفصيلي  با چه 
 حتماً    ايشان  چون. آورد   را برمي   شان  نتظاراتاكرد و      مي   را راضي   ايشان
   كـه    ايـن   دوم.   اسـت   سـبي ن   حد و حدود هر توضـيحي       پذيرند كه   مي

»  مانيفسـت «   آنان ي ه دو نوشت  به  و انگلس  ماركس هاي ها و گفته   نوشته
   خود مدام    با ادعاهاي    در رابطه    شاهنده   آقاي  كه»   آلماني  ايدئولوژي«و  

 ۱۲بازمانده در صفحه            .شود  نمي ، خالصهآورند  مي قلنها  از آن
 

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

 امين بيات :اند يك سكهاستقالل و آزادي دو روي 
 بازگردان بهروز عارفي : »شود روي ما بسته مي جهان به«در غزه  

 منوچهر صالحي
صد سال تالش، صد سال ناكامي در تحقق 

 )۲( پروژه دمكراسي در ايران
 هاي دمكراسي شرط  پيش-٥

در دوران باستان حكومت دمكراتيك در يونان و روم وجود داشت 
پس از تحقق استقالل اياالت متحده امريكا در و دمكراسي مدرن نخست 

آن سرزمين و پس از انقالب كبير فرانسه در آن كشور بوجود آمد و 
تدريج در بيشتر  داري به توليد سرمايه شيوهبا گسترش تدريجي 

بهمين دليل نيز دمكراسي . كشورهاي اروپاي باختري متحقق گرديد
طي تنگاتنگ و ديالكتيكي قرار داري در ارتبا مدرن با شيوه توليد سرمايه

داري دمكراسي مدرن قابل تحقق نيست و  دارد، زيرا بدون توليد سرمايه
رشد خود  تواند به داري نمي بدون دمكراسي مدرن، شيوه توليد سرمايه

خالصه آن كه اين دو الزم و ملزوم يكديگرند و يكي بدون . ادامه دهد
تر ديديم،  طور كه پيش ا همانام. تواند وجود داشته باشد آن ديگري نمي

در نهايت، مناسبات اقتصادي عامل تعيين كننده است و بهمين دليل نيز 
داري  زاد شيوه توليد سرمايه توان نتيجه گرفت كه دمكراسي مدرن هم مي

داري  سو با رشد توليد سرمايه آيد و هم زمان با او بوجود مي است و هم
هاي توليد  شرط اختصار پيش بهكوشيم  در اينجا مي. يابد گسترش مي

  :داري را بيان كنيم سرمايه
انديشـه،  . شـود   كاال بدل مـي     داري همه چيز به     در شيوه توليد سرمايه    -١

هاي كشاورزي و صنعتي، خالصه همه چيـز،          نيروي كار و فرآورده   
 . توان خريد و فروخت حتي ايمان و باور و وجدان را مي

 ۲بازمانده در صفحه 
____________________________________________ 

 fr.cvassigh@wanadoo شيدان وثيق
 گنجیآقای اکبر " پيشنهادیهایتز" مالحظاتی بر

   )٢" (مبانی جنبش تحول دموکراتيک در ايران" ی در باره
 پسامدرنيسم   به سخره گرفتن

تنها که سه مرجع فوق شود   میدعاا ،ن بحثيی هم  در ادامه.٢
از اين لحاظ ": است و در نتيجه" خواهی دموکراتيک جنبش تحول"مراجع 

است، نه ) modern( جنبشی مدرن ،اين جنبش"توان گفت که می
پيشامدرن نيست . post-modern  و نه پسامدرنpre-modernپيشامدرن 

... کند ضه میزيرا حتا سنت گذشتگان حود را نيز بر اين سه محک عر
ی که جمع ئانگاری بی پروا نسبی را بهيباشد، ز سامدرنيستی نيز نمیپ
ز مفروض يکام عقل جهانشمول، اخالق جهانی، و حقوق بشر را نحا

   .)٢٢" (داند، باور ندارد ت و فاقد اعتبار مطلق میينسب
تلقی  بودن جنبش" مدرن" برده تنها معيار از آن جا که سه مرجع نام

  احکام جهانشمول"جا که از آن سه، دو مرجع يعنی  ، از آنشوند می
جا که اصل   سرانجام، از آناند و ، مجهول"اخالق جهانی"و " عقل

 در شکل نیي دپيشامدرن باوری  مرجعی ادامهمدرن، » گرائی مرجع«
" جنبش"ی ادعائی  »مدرنيته«ديگر و سکوالر است، در نتيجه، آيا کل 

 ؟رود اقل گيريم دو سوم آن، زير سؤال نمیمورد نظر آقای گنجی، حد
و ) »نقد مدرنيته« يکو نه (» مدرنيته«دانيم که نقدهای   می-
ی  ، اولی از نيمه)»مدرنيسم -پسا «يکو نه (» مدرنيسم -پسا «های بحث
حداقل با يکی از تفسيرها و  ( با مارکسای گونه  به-ی نوزدهم م سدهدو
ی  سدهی دوم  و دومی از نيمه -هولی بويژه با نيج) های آن»روح«
شناسی و روانشناسی،   هنر و ادبيات، جامعهمختلف های  در حوزه-مستيب

، از جمله در  مختلف نظریهای گرايشها و  با مکتب... سياسی و فلسفی
همواره  - ) مدرنيسم-در رابطه با پست(ميان متفکران معاصر فرانسوی

چنان  را تشکيل داده و همجنبش فکری غرب غولی شم بخش مهمی از دل
 ۴ دامه در صفحها                                                 . دهد نيز می
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 ...صد سال تالش، 
 
بازار نياز  براي آن كه بتوان چيزي را خريد و يا فروخت، به -٢

ها و يا كاالهاي خود  در اين بازار همه كساني كه فرآورده. است
 از شرائط برابر برخوردار باشند، يعني كنند، بايد را عرضه مي

. مكانيسم كاركرد بازار نبايد سبب نابرابري ميان آنان گردد
سازد  داري برقرار مي قانون ارزش اين برابري را در بازار سرمايه

هاي برابري كه  كه بر اساس آن در هنگام مبادله كاالها، ارزش
 . شوند اند، با يكديگر مبادله مي در كاالها نهفته

توليدكنندگان كاالها چون از آزادي توليد و خريد و فروش  -٣
توانند با يكديگر رقابت  توليدات خود برخوردارند، در نتيجه مي

رقابت آزاد، . رقابت بدون آزادي بازار ممكن نيست. كنند
 .  سازد ناپذير مي آزادي بازار را ضروري و اجتناب

براي . گردد عرضه ميمثابه كاال  نيروي كار نيز در اين بازار به -٤
خريد و فروش اين كاال، بايد صاحبان و خريداران آن، يعني 

داران از آزادي خريد و فروش برخوردار  كارگران و سرمايه
سو  رقابت آزاد براي خريد و فروش اين كاال از يك. باشند

داران و از سوي ديگر رقابت ميان كارگران  رقابت ميان سرمايه
ا براي آن كه كارگران هر شاخه توليد ام. سازد را ضروري مي

سازماندهي  تر بفروشند، نياز به بتوانند نيروي كار خود را گران
داران با تشكل خود  چنين سرمايه هم. خويش در سنديكاها دارند

توانند از  ، صنايع و غيره بهتر مي)تجارت(هاي بازرگاني  در اتاق
باين .  كنندمنافع خود در برابر فروشندگان نيروي كار دفاع

ترتيب آزادي مبادله كاالها سبب تحقق آزادي سياسي در جوامع 
در كشورهائي كه آزادي سياسي وجود . شود داري مي سرمايه

بازار آزاد متكي بر رقابت آزاد يا نياز نيست و يا آن  ندارد، به
هاي ضروري تحقق اين  شرط كه در چنين كشورهائي هنوز پيش

 . پديده فراهم نگشته است
داري سبب گسترش تقسيم كار در جامعه و  توليد كالن سرمايه -٥

توليد صنعتي . شود  ميStandart» سازي سان هم«موجب پيدايش 
سازد، زيرا بدون  مي» سان هم«مجموعه روابط زندگي اجتماعي را 

توليد متكي بر رقابت آزاد در  توان به نمي» گون معيارهاي هم«
داري تحقق پديده  دولت سرمايهوظيفه اصلي . بازار آزاد پرداخت

استاندارد . در همه روندهاي اجتماعي است» گرائي همسان«
 Normenگيري، تصويب هنجارهاي  كردن واحدهاي اندازه

» سان هم«صنعتي و بازرگاني، استقرار سيستم آموزش و پرورش 
در سراسر كشور، ارتش ملي، تنطيم قوانين كار و غيره بخشي از 

 . سازد داري را نمودار مي دولت سرمايه» زيسا همسان«كاركرد 
چنين وظيفه دارد شرائط آموزشي را براي  داري هم  دولت سرمايه -٦

تواند  توليد كالن نمي. تخصص و انضباظ در جامعه فراهم آورد
بدون انضباط و تخصص ممكن گردد، زيرا فعاليت هر بخش 

 . تهاي توليد وابسته اس ديگر بخش توليد با هزاران رشته به
توليد صنعتي دير يا زود سبب پيدايش تراكم و تمركز در توليد  -٧

داري  و در رابطه با آن در ديگر پديدارهاي جامعه سرمايه
چون تراكم جمعيت در شهرها، پيدايش شهرهاي  گردد، هم مي

كالن، تراكم توليد از طريق پيدايش نهادهاي توليدي كالن، 
 ...تي، صنعتي و تمركز سرمايه در انحصارهاي مالي، خدما

 
 هاي پروژه دمكراسي در ايران شرط  فقدان پيش-٦

ديديم كه در دوران قاجار در ايران شيوه توليد آسيائي و در نتيجه 
حكومت استبدادي وجود داشت كه بنا به گاسپار دروويل فرانسوي كه 

شاه چند سالي در ايران زيست، در كتاب خاطرات  علي در دوران فتع
شود، در رابطه با ساختار   خورشيدي مربوط مي١١٩١ سال خود كه به

در اين كشور اراده پادشاه حاكم بر همه «: سياسي ايران چنين نوشت
هر طريقي  شاه تعلق دارند و شاه به تمام مردم ايران به. [...] چيز است

غالمي شاه مباهات  هر ايراني به. كند آنها رفتار مي كه ميل دارد، با 
گاه . هاي ايران است چنين مالك تمام ثروت ادشاه همپ. [...] كند مي
كند و  گاه پادشاه از آنها كه ناراضي است، سلب مالكيت مي به

دكتر فووريه فرانسوي ). ٢٢. (»بخشد زيردستان خود مي شان را به اموال

شاه و در زماني كه جنبش تنباكو رخ داد، در  كه در دوران ناصرالدين
ل در دربار ايران زيست، در خاطرات خود مقام پزشك ويژه او سه سا

غير از آن كه مالك سرزميني است كه بر  شاه به«يادآور شده است كه 
تواند در آن تصرف نمايد، وارث  ميل خود مي كند و به آن سلطنت مي

اراده  تواند به شود و مي حقيقي هر ايراني نيز كه بميرد، محسوب مي
كسان  يا آن را كأل يا جزأ بهشخصي تمام اموال او را در ضبط آرد 

 ). ٢٣(» متوفي واگذارد
باين ترتيب حتي در آستانه پيروزي انقالب مشروطه، شاه كه 
او  سمبول دولت بود، مالك تمامي ثروت جامعه بود و مردم ايران نيز به

. توانست از هر كسي كه ميل كند، سلب مالكيت نمايد تعلق داشتند و مي
چنين وضعيتي هيچ كس حاضر  روشن است كه با وجود يك

) حكومت(گذاري صنعتي نبود، زيرا هنگامي كه شاه  سرمايه به
توانست به سليقه و اراده خود هر كسي را از همه چيز و ثروت خود  مي

در چنين . گذاري كالن امري غيرمنطقي بود محروم سازد، سرمايه
ند تا توا اي سوداگر است، مي  كه سرمايه وضعيتي تنها سرمايه تجاري

توان كاالي خريداري شده را در  حدي رشد كند، زيرا در تجارت مي
آمده  بازتوليد شده و سود بدست) پول(زمان كوتاهي فروخت و سرمايه 

 براي خريد زمين و  خرج شده را پنهان ساخت، در حالي كه سرمايه پيش
ها نصب  آالتي كه در كارخانه ها و ماشين هاي كارخانه بناي ساختمان

 .پول تبديل كرد سادگي و با شتاب فروخت و به توان به اند را نمي شده
 سال پيش از پيروزي انقالب مشروطه، ايران ٦، يعني ١٩٠٠در سال 

 درصد توليد ناخالص ١٠تر از  يك كشور غيرصنعتي بود، يعني كم«
تر از صنعت  مه بيش) ٢٤(» آمد دست مي داخلي آن از صنعت به

 كل جمعيت ١٩٠١در سال . شكيل شده بودوري بومي و سنتي ت پيشه
 درصد ٢١ ميليون نفر تخمين زده شده است كه تنها ١٠ايران كمتر از 

 درصد روستانشين و يا عشاير ٧٩كردند و  آن در شهرها زندگي مي
، ١٩١٠بنا بر آماري تقريبي كه در دسترس است، در سال ). ٢٥(بودند 
ن بخش از جمعيت ايران  سال پس از پيروزي انقالب مشروطه آ٤يعني 

.  ميليون نفر تخمين زده شده است٩/٣كه از لحاظ اقتصادي فعال بوده، 
داد   هزار تن نيروي كار فعال شهري را تشكيل مي٤٠٠از اين تعداد  فقط 

كرده است و  كه در صنايع دستي، خدمات، بازرگاني و صنعت كار مي
كردند، يا   مي ميليون نفر كه در روستاها زندگي٥/٣مابقي، يعني 

وري روستائي و  داري عشايري، پيشه كار بودند و يا در دام كشت
بنا بر اسناد ديگري تعداد كساني كه در سال ). ٢٦(بافي فعال بودند  قالي
 ٦٧٠٠كردند، بسيار اندك و برابر با  كار مي» صنعت جديد« در ١٩١٠

 ٣٧و كردند  آهن كار مي  درصد آنان در صنعت راه٤٥كارگر بود كه 
 درصد آنان در ديگر ١٢تنها . درصد در صنايع نفت شاغل بودند

بنا بر آماري كه وجود دارند، طي ). ٢٧(كردند  ها كار مي كارخانه
 كارخانه مدرن صنعتي ايجاد ٨هم   در ايران روي١٨٩٠-١٩٠٠هاي  سال

الضرب، كارخانه  تابي امين اند كارخانه ابريشم شدند كه از آن جمله
، كارخانه كاغذسازي )تهران(سازي  ي بركاده، كارخانه كبريتتاب ابريشم

سازي   و چيني ، كارخانه شيشه)كهريزك(، كارخانه قند )تهران(
و پااليشگاه نفت گيالن كه در آنها ) تهران(، كارخانه آجرپزي )تهران(

 ).   ٢٨(كردند   تن كار مي٦٧٤هم نزديك به  روي
و سهم  %) ١/٤٣(ن قران  ميليو١/٢٩٣  سهم صادرات١٩٠٦در سال 

بود و مازاد واردات بر  %) ٩/٥٦( ميليون قران ٤/٣٨٦واردات برابر با 
همين ). ٢٩( ميليون قران بوده است ٩٣پول آن زمان بيش از  صادرات به

اش چيز ديگري جز  ماندگي دهد كه ايران بخاطر عقب امر نشان مي
گاني ايران در در آن زمان بازر. كاالهاي سنتي براي صادرات نداشت

 درصد تجارت خارجي با اين ٩٠انحصار روسيه و انگلستان قرار داشت و 
گرفت كه در آن ميان روسيه در مقام نخست قرار  دو كشور انجام مي

 ). ٣٠(داشت 
هند قرار نداشت، در نتيجه  از آنجا كه ايران بر سر راه انگليس به

گذاري در ايران از  گذاران انگليسي تمايل زيادي براي سرمايه سرمايه
مانده  خود نشان ندادند و بهمين دليل ايران در مقايسه با مصر بسيار عقب

در حالي كه در آغاز انقالب مشروطه تعداد اروپائيان ساكن تهران . بود
 هزار اروپائي در مصر زندگي ٢٥٠اندك بود، اما در همان زمان حدود 

 ). ٣١(كردند   بازي ميكردند و در بازسازي اين كشور نقشي برجسته مي
رو و  هاي گاري و ماشين ماندگي ايران، يعني عدم وجود راه عقب

سنگ سبب شد تا  نيز عدم آگاهي از دانش استخراج معادن زغال
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣  صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

سازي، گاز و  بافي، كبريت قندسازي، بلورسازي، نخ(چندين كارخانه «
گردند » زغالي بسته و ويران در تهران و حوالي آن از بي) غيره

 موجود در ايران براي Infrastrukturعبارت ديگر زيرساخت  به).٣٢( 
 . گسترش صنعت مدرن مناسب نبود

چنين زيرساختي روشن است كه در آن زمان در  يك با توجه به
دار صنعتي و كارگر كه براي ادامه زندگي  ايران طبقات سرمايه
كراسي دم داري و در نتيجه به شيوه توليد سرمايه اجتماعي خويش به

مدرن نيازمند باشند، هنوز بوجود نيامده بودند و يا آن كه از رشد بسيار 
داران خارجي  جنبش تنباكو هر چند عليه سرمايه. اندكي برخوردار بودند
خواستند انحصار خريد و فروش تنباكو را از آن  انجام گرفت كه مي

ان در خود سازند، ليكن جنبشي بود براي تثبيت مناسباتي كه در آن زم
. گذشته داشت همين دليل آن جنبش نگاه به ايران وجود داشت و به

مدد روحانيت شيعه كه فتواي تحريم  دليل نيست كه جنبش تنباكو به بي
آن . هاي خود دست يابد خواست توتون را صادر كرد، توانست به

پيروزي سبب شد تا بازاريان و روحانيت شيعه براي حفظ موقعيت 
ديگر متحد شوند، يكي براي آن كه  خويش با يكاقتصادي و ديني 

بتواند بازار سنتي را حفظ كند و ديگري براي آن كه از فعاليت مبلغين 
تجربه جنبش تنباكو آشكار . جامعه جلوگيرد» مدرن شدن«مسيحي و 

توان  سختي مي ساخت تا زماني كه شاه مستبد و قدرقدرت وجود دارد، به
 . ها دست يافت اين هدف به

 سلطنت   روسيه و ايران انقالب براي تبديل سلطنت استبدادي بهدر
در آن زمان در شهرهاي بزرگ روسيه . زمان انجام گرفت مشروطه هم

ها و مدارس مدرن وجود  هاي مدرن، حتي بازار بورس، دانشگاه كارخانه
داران صنعتي و كارگران  عبارت ديگر هر چند تعداد سرمايه به. داشتند

دهقانان زياد نبود، اما نقش آنان در اقتصاد ملي بسيار  ت بهدر روسيه نسب
عالوه بر آن دولت در صنايع سنگيني كه براي توليد . كننده بود تعيين

چنين  هم. گذاري كرده بود تجهيزات جنگي اهميت داشتند، سرمايه
آهن و غيره در  چون صنايع نفت و راه بخشي از صنايع مدرن روسيه، هم

 . داران خارجي قرار داشت سرمايه ولت روسيه ومالكيت مشترك د
 در Putilov با اعتصاب كارگران كارخانه پوتيلف ١٩٠٥انقالب 

زمان با  اين انقالب هم). ٣٢(آغاز شد St. Petersburg سان پترزبورگ 
سختي  جنگ ژاپن عليه روسيه رخ داد، جنگي كه در آن ارتش روسيه به

در آغاز . مستبده را لرزاندشكست خورد، شكستي كه اركان سلطنت 
. شدند پترزبورگ توسط يك كشيش رهبري مي انقالب كارگران سان

دست سربازان دولتي سبب شد تا طي  كشتار كارگران اين شهر به
 جنبش انقالبي تمامي شهرهاي بزرگ و كوچك ١٩٠٥-٠٦هاي  سال

در آغاز رژيم استبدادي كوشيد جنبش را سركوب . روسيه را فراگيرد
آموزان و دانشجوياني را كه در  و كارگران اعتصابي و حتي دانشكند 

حتي با . گلوله بست كردند، به ها و تظاهرات سياسي شركت مي اعتصاب
برقراري حكومت نظامي و تصويب قانون اعدام فوري و بدون محاكمه 

روز نيرومندتر گشت و سرانجام  مخالفين دولت جنبش انقالبي روز به
باين ترتيب . هاي مردم تن در دهد بخشي از خواست تزار مجبور شد به

هاي مدني   تزار قانون تشكيل مجلس دوما و آزادي١٩٠٥ اكتبر ١٧در 
در دسامبر همان سال قانون انتخابات اصالح شد و . را امضاء كرد
بورژوازي شهري از حق رأي برخوردار  وران و خرده كارگران، پيشه

در » شوراي امپراتوري«ل مجلس  قانون تشكي١٩٠٦در فوريه . گشتند
شد كه اعضاي آن بايد از ميان اشراف،  كنار مجلس دوما توشيح 
هاي بازرگاني و صنايع توسط  ها و اعضاي اتاق روحانيت، اساتيد دانشگاه

در مارس همان سال فعاليت سنديكاهاي كارگري . شدند تزار تعيين مي
اسي جديد اس«در آوريل قانون . و احزاب سياسي مجاز گرديد

شد كه بر مبناي آن مصوبات مجلس  توسط تزار عرضه » امپراتوري
امضاء  گرفت و به دوما بايد مورد تأئيد مجلس شوراي امپراتوري قرار مي

تزار اين حق   همان قانون اساسي به٨٧چنين اصل  هم. رسيد امپراتور مي
و . داد كه در صورت لزوم بدون آن دو مجلس سلطنت كند را مي
جام نخستين مجلس دوما در آخر ماه آوريل همان سال كار خود را سران

 نماينده تشكيل شده بود، حزب ٤٧٨در اين مجلس كه از . آغاز كرد
داد  ترين فراكسيون را تشكيل مي  نماينده بزرگ١٧٩ها با داشتن  كادت

)٣٤  .( 

هاي بازرگاني و  در ايران اما نه سنديكاهاي كارگري و نه اتاق
زمان مدرسه دارالفنون در كنار چند مدرسه  در آن . د داشتندصنايع وجو

تازه چند كارخانه . مدرن تنها نهادهاي آموزشي مدرن كشور بودند
كوچك در تهران و چند شهر بزرگ ايجاد شده بودند و با اين حال 

تازه چند . داد ترين بخش اقتصاد ملي را تشكيل مي كشاورزي بزرگ
دولت امتياز . عبدالعظيم ساخته شده بود ن و شاهآهن بين تهرا كيلومتر راه

داران  هاي خارجي داده بود، زيرا سرمايه شركت استخراج معادن را به
ايراني نه از دانش مدرن استخراج معادن آگاهي داشتند و نه سرمايه 

حتي تأسيس . گذاري كنند كالني كه بتوانند در اين بخش سرمايه
ر گرديد، زيرا ايرانيان خود از اين مقوله ها نيز به بيگانگان واگذا بانك

 . آگاهي چنداني نداشتند
آن . بنابراين شيوه توليد مدرن زمينه اجتماعي انقالب مشروطه نبود        

اين دليل رخ داد، زيرا كه ضعف دولت مركزي قدرقـدرت در              جنبش به 
هاي بيگانه مسيحي كه ايران را از دو سو در چنبره خـود               برابر حكومت 

حكومت، يعني نهادهاي   ند، سبب گسترش تضاد ميان دو پاره        گرفته بود 
 نظامي كه در اختيار شاه بود و نهاد قضائي كه روحانيت بر آن              -اجرائي

 سلطه داشت،  گشت و همين امر سبب ضعف دستگاه دولـت گرديـد و    
اين وحشت را بوجود آورد كه دير يـا زود سـاختارهاي سـنتي درهـم               

پس . ين از دست خواهد رفت و هم دنيا شكست و در نتيجه هم دهندخوا
راه   داري و هم    جنبش مشروطه پيش از آن كه بخواهد شيوه توليد سرمايه         

با آن دمكراسي مدرن را در ايران تحقق بخشد، در پي نجـات مناسـبات             
سنتي آسيائي بود كه با ضعف دولت مركزي دچار ركود و فترت شـده           

 . بود
ايـن نتيجـه رسـيدند كـه          دند، به اروپا سفر كرده بو     ايرانياني كه به  

پيشرفت كشورهاي اروپائي محصول حكومت پارلماني متكي بر قـانون          
است، زيرا قانون حقوق حكومت در برابر ملت و مردم در برابر دولت را 
مشخص ساخته و در نتيجه افراد از امنيت حقوقي برخوردارنـد و چـون              

تواند در     هر كسي مي   حقوق آنان تجاوز كند، در نتيجه       تواند به   كسي نمي 
بهمين دليـل ايـن   . جهت بهبود زندگاني خود و آبادي جامعه تالش كند  

رهبـران روحـاني    بودند، به» ممالك مشروطه را ديـده    «كه  روشنفكران  
پـس  . گردد مي» مشروطيت موجب امنيت و آبادي مملكت     «گفتند كه   

شد تا    يماندگي بايد در ايران انقالب م       براي بيرون آوردن ايران از عقب     
  )٣٥(ساخت » ترتيب مشروطيت را در اين مملكت برقرار«بتوان 

 هجـري   ۱۳۲۴با پيروزي انقالب مشروطه حكومت ايران از سـال          
به سلطنت مشروطه بدل گشت و در همان سـال          )  ميالدي ۱۹۰۶(قمري  

نمايندگان نخستين دوره مجلس شوراي ملي توسط مردم برگزيده شدند و 
 ۵۰ نخستين قانون اساسـي تـاريخ ايـران را در    اين مجلس در همان سال   

ترين دستاورد قانون اساسي آن بود كه بـراي           بزرگ. ماده تصويب كرد  
نخستين بار در تاريخ ايران، قدرت بيكـران شـاه محـدود و از او حـق                 

 .حكومت كردن گرفته شد
  

  قانون اساسي ضد سكوالر-۷
هـاي    ي از قانون  گير  در متن نخستين قانون اساسي ايران كه با بهره        

 ۱۹۰۶ دسامبر ۳۰اساسي بلژيك، بلغارستان و فرانسه نوشته شده بود و در 
شاه رسيد، در ماده يازدهم ايـن قـانون اساسـي كـه               امضاي مظفرالدين   به

نامه داخلي، در اصل يـازدهم كـه در           معجوني بود از قانون اساسي و نظام      
نام » قرآن«و » خدا«نمايندگان تدوين شده است، از  » نامه  قسم«آن متن   

قـرآن    بـه «گيرند و     مي» شهادت  خداوند را به  «نمايندگان  . برده شده بود  
وظايف » با كمال راستي و درستي و جد و جهد     «كنند كه     مي» قسم ياد 

باشـند و   » صديق و راستگو  » «شاهنشاه«خود را انجام دهند و نسبت به        
مصـالح  فوائـد و    «نكننـد و    » اساس سلطنت و حقوق ملـت خيانـت         به«

همـين مـتن قـانون      ). ۳۶(را مد نظر داشته باشند      » دولت و ملت ايـران    
دهد كه هر چنـد انقـالب بـدون پشـتيباني روحـانيون               اساسي نشان مي  

توانست پيروز شود، اما در نگارش نخستين قانون اساسي تا      سرشناس نمي 
 . اي جدائي دين از دولت در نظر گرفته شده بود اندازه

ــاي   ۱۹۰۷ اكتبــر ۷در  ــيالدي، يعنــي پــيش از شكســت كودت م
مـتمم  «ي مـردم      شاه و فرار او از ايران، همان مجلس برگزيده          محمدعلي

 آن هـم از ديـن شـيعه         اصل اول را تصويب كرد كه در      » قانون اساسي 
برده شده اسـت و هـم آنكـه تأكيـد      نام » مذهب رسمي ايران  «مثابه    به
قواعد مقدسة اسالم و    «كند كه مجلس از حق تصويب قوانيني كه با            مي
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هـا محـروم      ي دوران   پيامبر در تضاد باشد، براي همه     » قوانين موضوعه 
شود كه تمام قوانين مصوبه مجلـس         چنين در اين اصل قيد مي       هم. است

مورد بررسـي قـرار   » هيئتي از مجتهدين و فقهاي متدينين   «بايد توسط   
» ه اسـالم  بـا قواعـد مقدسـ     «گيرند و هرگاه آنها آن قوانين را مخالف         

در همين اصل . يابند» قانونيت«توانند   تشخيص دهند، چنين قوانيني نمي    
بـود، نيـز      چگونگي گزينش آن هيئت كه نبايد كمتر از پنج تـن مـي            

مجـوز  « قيد شـد كـه فقـط بـا     ۱۵اصـل  چنين در  هم. تشريح شده بود  
تحصـيل و تعلـيم      «۱۸اصل  در  . توان ملكي را تصرف كرد      مي» شرعي

در . » ممنوع باشد  شرعأ و صنايع آزاد است، مگر آنچه        علوم و معارف  
توانـد   در تضاد قرار داشته باشد، نمـي » با دين مبين« آنچه كه   ۲۰اصل  

 و  فتنة ديني مولد  «ها و اجتماعاتي كه        انجمن ۲۱اصل  انتشار يابد و در     
قواي مملكت به سه « هرچند ۲۷اصل در . اند باشند، ممنوع شده  » دنيوي

محاكم شرعيه  «شود از     ، اما قوه قضائيه تشكيل مي     »شود شعبه تجزيه مي  
، يعني دو سيستم حقوقي بايد      » و محاكم عدليه در عرفيات     در شرعيات 

سـلطنت  «شـود كـه     قيد مي۳۵اصل در . آيند در كنار يكديگر بوجود    
شخص شـاه مفـوض     از طرف ملت بهموهبت الهي بهاي است كه      وديعه
شه كهن ايراني مبني بر اين كه شاهان        باين ترتيب همان اندي   . »شود  مي
برخوردارند، در قانون اساسي انقالب مشروطه بازتوليـد    » نور ايزدي «از  
قضـاوت در امـور شـرعيه بـا     « قيد شده است كه ۷۱اصـل  در . شود  مي

 آمده بود   ۸۳اصل  و سرانجام در    . »الشرائط است   عدول مجتهدين جامع  
 در عهدة پادشاه    شرعتصويب حاكم   تعيين شخص مدعي عموم با      «كه  

ديگـر حفـظ      در نتيجه دولت و دين پيوند خود را با يك         ). ۳۷(» اسـت 
كردند و شاه هر چند كه از درجه اقتدارش كاسته شد، لـيكن سـلطنت               

 .ماند پا برجا » اي آسماني وديعه«مثابه  چنان به هم
طـور كـه ديـديم، ايـن همـه مواضـع اسـالمي و ضـد                   اما همان 

كـافي نبـود و آنهـا پـس از         » خواهـان   وعهمشـر «سكوالريستي براي   
شاه كوشيدند حكومـت مشـروطه را         برخورداري از پشتيباني محمدعلي   

حكومت مشروعه بدل سازند كه در آن زمان موفـق نشـدند، امـا بـا                  به
رهبري خميني، نه فقط نخسـتين انقـالب ضـد          به ۱۳۵۷پيروزي انقالب   

 ايـران تحقـق     سكوالريستي تاريخ، بلكه حكومت مشروعه اسـالمي در       
 ادامه دارد .                                                               يافت

 
 :ها پانوشت

 خورشيدي، مترجم منوچهر اعتماد مقدم، ١١٩١ سفر در ايرانكاسپار دروويل،  -۲۲
  ١٨١، صفحه ١٣٦٤انتشارات شباويز، 

باس اقبال، انتشارات علمي، ، ترجمه عسه سال در دربار ايراندكتر فووريه،  -٢٣
  ٢٤٦، صفحه ١٣٦٣

-١٩٢٥صنعتي شدن ايران و شورش شيخ احمد مدني دكتر ويلم فلور،  -۲۴
  ٩، صفحه ١٣٧١، ترجمه دكتر ابولقاسم سري، انتشارات توس، سال ١٩٠٠

  ١٢همانجا، صفحه  -۲۵
  ١٤همانجا، صفحه  -٢۶
 همانجا، همان صفحه  -۲۷
-١٩٢٥ي شدن ايران و شورش شيخ احمد مدني صمعتدكتر ويلم فلور،  -۲۸

  ٢٠، صفحه ١٣٧١، ترجمه دكتر ابولقاسم سري، انتشارات توس، ١٩٠٠
 برلين، سال انتشار -، انتشارات كاوهگنج شايگانزاده،  سيد محمد علي جمال -۲۹

  ٨، صفحه ١٣٦٢ هجري، تجديد چاپ توسط انتشارات كتاب تهذان، ١٣٣٥
  ٩همانجا، صفحه  -۳۰
 هجري ١٢١٥-١٣٣٢عصر قاجار، (تاريخ اقتصادي ايران چارلز عيسوي،  -۳۱

  ٢٣، صفحه ١٣٦٩ ترجمه دكتر يعقوب آژند، نشر گستره، ،)قمري
 برلين، سال انتشار -، انتشارات كاوهگنج شايگانزاده،  سيد محمد علي جمال -۳۲

  ٨٢، صفحه ١٣٦٢ هجري، تجديد چاپ توسط انتشارات كتاب تهذان، ١٣٣٥
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  ٢٣٧-٢٤٥همانجا، صفحات  -٣۴
، »فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايرانفريدون آدميت،  -٣۵

  ٤، صفحه ١٣٦٤انتشارات نويد، سال انتشار 
، ١٣٤٤سينا، سال انتشار  ، انتشارات ابنحقوق اساسيزاده،  دكتر قاسم -٣٦

  ٤٥٠صفحه 
  ٤٦٠-٤٧٥همانجا، صفحات  -٣٧

 

 ...مالحظاتي بر 
 

هر  فلسفی -نظری زير بنای ی منزله ، بهها بدون ترديد، طرح آن
، ضروری و "مبانی حنبش دموکراتيک ايران "ی تأملی در باره

انعکاس " تزهای پيشنهادی"صورت ناروائی که در  است، اما نه به جا به
آن ... احکامی جانبدارانه، نامستدل و شعارگونهم اعاليافته است، يعنی با 

طور  به. شود هم در جائی که صحبت از مبانی عام جنبش دموکراتيک می
، اين گونه صحرائی و عريهای س  کردنتعيين تکليفکلی، اين گونه 

 که طی یئها ، بحثيک چرخش قلمبا های نظری  بحث  بهفيصله دادن
 بزرگ غربی، در گرفته و ی  فالسفهساليان متمادی، بين انديشمندان و

جدی  بيش از همه به... چنان نيز، بدون پايان و سرانجام، ادامه دارد هم
 .رساند آسيب میی آن  بودن تالش فکری نويسنده

تقليل " پروا بی"انگاری  نسبی به» مدرنيسم -پست«عنوان نمونه،   به-
حکام عقل  اجمع"جرم مخالفت با   بهگرائی تينسب و شود داده می

آيا در اين جا نيز، بيش از هر چيز، . شود سخريه گرفته می به" جهانشمول
های   و مکتب از مقوالت و مباحثکشیکاتوريسازی و کار با ساده

نيستيم؟ در اين باره و با اين که از سير بحث  مواجه... فلسفی و نظری
 -پسا « آيا لزومی دارد، اجماالً، يادآوری کنيم کهم،يشو خود خارج می

؛ که نندز داريم که يک حرف نمی» اه مدرن -پسا«نداريم، بلکه » مدرن
حتا در تقابل  -، در نقد يا نفی جوانب گوناگون مدرنيتهها مدرنيست -پسا

؛ که تقليل اند  متنوع و مختلفی طرح کردهایه  بحث-با يکديگر
يچ رو ه به... مطلق» یئگرا تينسب«ها به  های آن ايدهی  گرايانه ساده

چه » یئگرا تينسب«و سرانجام، آيا نبايد پرسيد که از . صحيح نيست
؟ با چه نگاه ميدارخود، چه برداشتی از آن اند و  دادهدست  ی بهئها فيتعر

 »انگاری مطلق«، در برابر »یئگرا تينسب«توان از  و تا کجا می
 و نتوا ، میبعد  بهاز چه حدی و دست و ويرانگر امروزی، دفاع کرد چيره

   ؟کرد رد يا بايد آن را نقد يا
 

 ها گوئی  و گزافهشعارها...  نادرستهای همانند سازی
روشنفکران و فعاالن و مرسوم در بين   آشناهای   يکی از شيوه.٣

 با مقوالت و بازیرفته است، کار  بهنيز  "تزها"ی، که در اين اسيس
گوئی و توسل به  آميز، گزافه  نادقيق و اغراقهای مفاهيم، ارائه تعريف

آن را در زير ی   مفهومی نارواست که چند نمونههای همانندسازی
 .ميآور می

 صحيح نيست بگوئيم که هر حرکتی، هنگامی تحول است و هر -
در جهت لغو همه امتيازهای "تحولی، هنگامی دموکراتيک است که 

 مثبت در جهت هميشه، »تحول«". باشد های ناروا حق و همه تبعيض نابه
تواند  می» تحول دموکراتيک«.  نيز باشدمنفیواند   نيست و می

ازها و يی امت های مختلفی را در بر گيرد که مناسبتی با مسئله حوزه
جمله است تحوالت فرهنگی،   از آن.دنه باشتهای اجتماعی نداش ضيتبع

 و سياسی در جهت تحول در آداب و رسوم، تحوالت اقتصادی، اداری
از سوی ديگر، ... غير از تبعيض يا امتياز ای ديگری بهه رفع نابسامانی

" های ناروا حق و همه تبعيض  لغو همه امتيازهای نابه"و  » دموکراسی«
مثالً (شوند  سو و همراه می ديگر را پيدا کرده، هم مترادف نيستند، گاه هم

 ولی )...»سياسیموکراسی د« يا »موکراسی اجتماعید « ازیهائ حوزهدر 
گذرد و هنوز  های غربی می قريب دويست سال از دموکراسی. هنه هميش

فاصله فراوان "... ای نارواه حق و همه تبعيض  لغو همه امتيازهای نابه"تا 
 .است

 ]تبعيض بر اساس دين که اساس ساختار سياسی ايران است[ رفع "-
جدايی دين و دولت گام اول و . معنای سكوالر شدن نظام سياسی است به

نام  ، به)٢٤( مختلفی های در کتابی و در مقاله). ٢٣" (رای آن استاصلی ب
جدائی دولت «که (» الئيسيته« که ميا نظران، گفته خود و از قول صاحب

در » سکوالريزاسيون«و ) ، يکی از دو رکن اصلی آن است»و دين
 و مشخصاً، اولی اند را تشکيل داده غرب، پديدارهای تاريخی متفاوتی

سکوالريسم و سکوالريزاسيون در . بر دومی نبوده استپيش درآمدی 
 اتيح غرب، همواره بدون جدائی دولت و دين، به وجود آمده و ادامه

خانگی کند،  تواند با دولت سکوالر هم خوبی می دين سکوالر به. اند داده
در نتيجه، در . همان طور که در کشورهای پروتستانت غربی کرده است

 ی متارکه  دين در جامعه، نيازی بهی سلطه ان دادن بهسکوالريسم، برای پاي
 م کهيا توضيح دادهها  در آن نوشته... زوجين دولت و دين نيست

است؛ بخشاً بار  موضوع غامضی» سکوالريزاسيون«يا » سکوالريسم«
 مسيحی دارد و در خودِ غرب، يعی در جائی که سکوالريسم متولد -دينی

دن کاربرد چنين اصطالحی، جدل سختی بو" مشروع"شده است، پيرامون 
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و » سکوالريسم «های با اين همه، استفاده از واژه. در گرفته است
ی اجتماعی و  ، در حوزههای الزم با احتياط، البته »سکوالريزاسيون«
اگر جنانچه ...  مفيد و مثبت است،شناسانه های جامعه ويژه در بحث به

جای  ، نشاندن سکوالريسم به در کار نباشد، مثالًای پنهانی انگيزه
ی   و يا حذف الئيسيته در مبانی و برنامهتهيسيالئ زدن دور يا تهيسيالئ

 ... کيدمکرات و خواهی جنبش جمهوری
 

 شعاراشباع کننده
آرمان اساسی تحول دموكراتيك در كشور را صلح قرار   "-٤
 ...خواست ثابت ما صلح جهانی است... هدف ما صلح اجتماعی.. .دهيم

ی جهانی صلح را  جبهه. خواهانه، خواهان صلحيم ما جمهوری
 ).٢٥"(خوانيم فرامی

  جمهوری اسالمی ايران، کهای طلبی منطقه گری و قدرت نظامی
الح کشتار جمعی، يکی از س يافتن به  دستسازی اتمی برای غنی

يکی از مسائل مهم   را بهجنگ يا صلح، های آن است ترين جلوه نمادی
ی  باور نويسنده از اين رو، به.  و کشورما تبديل کرده استامروز جامعه

 ايران در منطقه، مخالفت طلبی گری و هژمونی ، نفی نظامین مالحظاتيا
، دفاع از صلح و در هر کاربردی،  در ايرانای با توليد انرژی هسته

ی   مبارزهاز محورهای برخی... مخالفت با دخالت نظامی خارجی
 . ما را بايد تشکيل دهدخواهی ترقی و خواهی آزادی

 آرمان اساسی،صلح چون : خوانيم می" تزها"که در اين  چه اما، آن
، فراخواندن )؟؟(صلح جمهوری خواهی، هدف چون صلح اجتماعی

ی، های کانت دهيا از رسد نظر می  با اين که به...رهي و غجهانی صلح جبهه
اين نکته  زير بهدر (او، برگرفته شده است » جاويدان صلح«در  بويژه

، و آن هم باشد می شعار و لفاظی نزديک بيشتر به)... اشاره خواهيم کرد
» صلح«  معينگاهي ی جا نظری سنجيده در باره تا به... شعاری اشباع کننده

 جنبش دموکراتيک ايران، با های گوناگون مبانی و آرمان جمعدر 
 .نی و واقعی آن کنوهای شرايط، موقعيت، امکانات و توانائی توجه به

در کشور ما بايد تنها يک آرمان " جنبش تحول دموکراتيک"آيا 
باشد » صلح«اساسی داشته باشد؟ و در اين صورت چرا اين آرمان بايد 

و نه چيز ديگری، مثالً دموکراسی؟ يا جمهوری دموکراتيک و الئيک؟ 
" ماعیصلح اجت"از ... توان، ديروز، امروز و فردا آيا در جوامع بشری، می

صحبت کرد، که هر بار و هر دم، با هر اعتراض و اعتصاب و 
 پاشد؟ فرو می... ای مبارزه

خواهی   جمهوری...خواهی ما وجه اصلی صلح"  کهشود گفته می
 اما صلح"... .خواهانه، خواهان صلحيم ما جمهوری. ماست

در » جمهوری«ای است؟ زمانی که صيغهخواهی ديگر از چه  جمهوری
 که اين نوع حکومت، کرد کانت تصور می نی بيش نبود،جهان آرما

در نتيجه، .  خواهد کرداقدام صلحبرای  ی،کومتهر نوع ديگر ح از بيشتر
 و  از بين خواهند رفتها اگر جمهوری در جهان استقرار يابد، جنگ

در  سال پيش، يعنی ٢٥٠اما اگر، در  .جهانی برقرار خواهد شدصلح 
» جمهوری«ن، توهمات کانت نسبت به يت در جهاجمهوره دم ديسپ

درک و توجيه کرد، امروزه، در توان  بخش و صلح آفرين را می نجات
ها در عصر جهانی شدن انواع  حالی که تاريخ شاهد وقوع بيشترين جنگ

: از جمله دو بزرگترين جنگ تاريخ بشريت(هاست  و اقسام جمهوری
 نهمانیيادر " زهات"توان لفاظی  ، چگونه می)جنگ جهانی اول و دوم

 ؟ ی جدی گرفت ديده را به» صلح« و »جمهوری« کردن
هنوز، " جنبش تحول دموکراتيک ايران"سرانجام، در شرائطی که 

فراخواندن جبهه " آيا ،زند دست و پا می ،اش ن مبانیييتبی  در گهواره
آن چه که در ادبيات رايج سياسی  ، بيش از هر چيز به"جهانی صلح

نامند، شباهت ندارد؟ آيا امروز، جنگ   میابزده و توخالی شتیئگو گزافه
جهانی سومی دنیا را تحدید می کند که برای پیشگیری از آن 

باشد، آن هم از سوی اپوزيسيون " فراخواندن جبهه جهانی صلح"نیاز به 
نگ جی پس از  شصت سالهی  دورهی  تجربه! نابسامان ايرانی در تبعيد

های بزرگ اقتصادی و اتمی جهان  قدرتکه دهد   نشان می،جهانی دوم
 از طرق خود راميان های   رقابت وها ، اختالفتاکنوناند،  قادر شده

جهانی نابود کننده، از طريق مکانيسم  جنگ ديگری بدون توسل به
 اند، ی که بدين منظور ايجاد کردهگوناگون المللی نيهای بمذاکره در نهاد

داده و خواهند ای رخ  ختلف منطقهی مها  البته جنگ.حل و فصل کنند
خطراتی . کنند اما، امروزه، بويژه، خطرات ديگری ما را تهديد می. داد

 ضدبر  ئی کهها ؛ روند)بويژه از نوع اسالمی(چون بنيادگرائی دينی 
، الئيسيته، برابری زن و مرد، حقوق بشر و حقوق آزادی، دموکراسی

 و در اقسا نقاط دنيا و کنند میعمل ... های ملی  از جمله اقليتها اقليت
 و يا ...اند يافته حتا در غرب دموکراتيک نيز، رشد و گسترش

 ی  امروزی در زير سلطهشدن جهانی ناشی از نوع های فرينیآ خطر
های  زيست، ماجراجوئی سرمايه؛ نابودی محيطهای  قوانين و مالک

 را ای جبههدر نتيجه، امروز اگر قرار باشد ... ها  نظامی قدرت-سياسی
برای مقابله با  ای جهانی تشکيل جبهه فرابخوانيم، آيا، بيش از همه، نياز به

  فوق، نداريم؟های چالش
 

 ؟  او» های اونيورسال«کانت و " مرجعيت"
های  تحت تأثير دريافت" تزهای پيشنهادی" اشاره کرديم که .۵
. اند ر گرفتهفيلسوف نامدار آلمانی، قرا ،کانت ايمانوئل از ی آن نويسنده

 در اين رساله آشکارا توان  کانت را میهای اونيورسالبطور مشخص، 
، حق )جهانشمول يا جهانی(اونيورسال ) يا عقل(خرد : مشاهده کرد

اين که آيا افکار آن . صلح جاويداناونيورسال، اخالق اونيورسال و 
درک شده  درستی از سوی آقای گنجی گذار اصلی مدرنيته،  به بنيان

اما اين که تا چه حد، در . ست يا نه، موضوع بحث ما در اين جا نيستا
، تواند ، کانت می»اجتماعی-اسیيجنبش س«و » اسیيس ی فلسفه«ی  حوزه

ياری ما آيد، پرسشی  در تبيين مبانی جنبش دموکراتيک کنونی ايران، به
 .باشد راستی قابل طرح می است که به

،  کانتدستگاه استعالئی ، در»سياست«ابتدا بايد پذيرفت که 
اين خاطر که در سه اثر بزرگ او،  فقط به فروع، نه.  داردفروعجايگاهی 

غير از پاراگرافی در  به ،ی داوری نقد قوه و نقد خرد عملی، نقد خرد ناب
وار مورد توجه قرار  جائی ندارد و تنها اشاره» سياست« سومين اثر،

در تفکر ايدئاليستی » سياست«، بلکه بدين سبب اصلی که رديگ می
ی   و يا پيامدی از دکترين حق، فلسفهیکانتی، تابعی، انشعابی، برآمد

 . اوست» سيستم اونيورسال« و خيتار
، اسیيی س  مدرنيتهای دانيم که کانت، با طرح اصول مهم و پايه می

» مدرن سياست«گذار   بنياندهند، او را تشکيل می "اسیين سيدکتر"که 
نام  که به( قانون حکومت اند از اصولی که عبارت. شود محسوب می

 در زمان کانت تا قبل از انقالب فرانسه بيشتر شد و خوانده می جمهوری
، ) بود تا نفی پادشاهیمبتنی بر قانون اساسی سلطنتی مشروطهمعنای  به

، با اين وجود، صحيح اما. جاويدان صلحالمللی  سامان بين و بشر حقوق
 اخص مفهوم در ، کانتیاسیيس ی فلسفهتوان از  ، نمیمعنائی است که، به

صحبت  حقیی   فلسفه سياسیهایپيامدسخن راند، بلکه بايد از کلمه، 
 .است يخی تار  فلسفهو ضامنشی اخالق   مبنايش فلسفه کهکرد

. »باال پائين به«است و نه از » پائين باال به«نزد کانت، حرکت از 
يدارهای سياسی در بطن خود، از بدين معنا که، در آن جا، از پد

کنيم تا  عينی و عملی واقعی و حی و حاضر، حرکت نمی» جنبش«
بلکه، بر عکس، از اصول ... برسيم» تئوری عمل«يا » تئوری جنبش«به

خارج «کنيم که در مالحظاتی  اونيورسال و استعالئی سيستمی حرکت می
ول برين يا  اين اصمتيی عظ اند، و از نقطه تبيين شده» از سياست

به نتايج و ...   سرانجام ...نزولیترافرازنده است که در پايان سير 
 .رسيم  میها پيامدهای سياسی آن

ن ي ا،)چنين گفتاگر بتوان ( کانت" اسیيی س فلسفه "پارادکس
وجود  بدون ،صلح جاويدان، بويژه  اویها ورساليسو، اون کياست که از 

ا يورسال يی، دولت اونالملل ني بحکومتمرکز جهانی، يک 
 پذيری پيدا نخواهند تحققاجرائی و  ضمانت ...هانیج مرکزی ی تهيکم
اما از سوی ديگر، وجود چنين دستگاه متمرکز فراملی و فرا . کرد

 در تناقض شديد قرار  بشر کانتیحقوقآزادی و ی  با فلسفهدولتی، 
دسپوتيسم  بهزعم خودِ کانت، چنين دولت اونيورسالی  زيرا، به. گيرد می

از .  در خواهند آمدصلح قبرستان  و چنين صلح جاويدانی بهاونيورسال
های ديگری را در نظر  ، کانت راهبغرنجیاين رو، در برابر چنين 

قانون «ا يو » ها جمهوری جمهوری«، »فدراليسم جهانی«: رديگ می
 جا به را فقط جا» مشکل«ها  اينی   اما همه...»ورسالياساسی مدنی اون

 احکام اجرائی ضمانت چنان مشکل زيرا هم. کنند و نه برطرف می
 فرهنگ  ترقیتوسعه و  سرانجام، کانت به.ماند نحل باقی میيورسال الياون

بندد تا بلکه از اين طريق راه نيل   در جوامع بشری اميد میروشنگری
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 های آپوریاما، در هر حالت، ...  هموار شود های اونيورسال آرمان به
مان سوق  موضوع سوم و نهائی بحث  کانتی ما را به)های نحلالي(

، »شهر«، دو نگاه يا دو روش نسبت بهدو بينشبررسی : دنده می
 . رنديگ که در برابر هم قرار می... »سياست«و » جنبش«، »جامعه«

 
 گرا؟  ای بينش مرجع باور و قيموميت ، گونه»بينش«دو : گيری نتيجه

دست آمده،   بهاسیي سدر پرتو تجاربی اين مالحظات،  نگارنده
و در پی تأملی بر بحران ژرف  ، چه جمعی و چه شخصی،ها طی سال

اين  ، بهاسیيس -از  تأسيس تا امروز، با رويکردی فلسفی» سياست«
 ،politeia »امر شهر«، »استيس« يا مناسبتنتيجه رسيده است که در 

اساساً دو ... »طبقه«، »جنبش«، جامعه، res publica» امر عمومی«
در برابر هم ) ٢٦(» بينش«تر بگوئيم، دو   يا، کاملبرداشت، دو ديدگاه
که بيش از دو (ها  درست است که از بينشالبته . رنديگ قرار می

 در ،ای گونه ، در مجموع و بهها ی آن ، همه، اماسخن برانيم) باشند می
ز يا آن، تمي ني ااب شان نسبت نزديکی  بهنش اصلی ويو بدرابطه با آن 

گيری از اين بحث،    از اين رو، پرسشی که، در نتيجه.شوند داده می
اکبر " تزهای پيشنهادی"، اين است که روح ميم طرح کنيخواه می

متضاد، تمايل » بينش«سوی کدام يک از اين دو  ديدگاه يا  گنجی، به
 دارد؟

 )شهری آرمان (گذار ، ديدگاه يا بينش مصلح، منجی يا بنيانيکی
مسلط بوده و » سياست واقعاً موجود« که، همواره تا امروز، بر است
 مطالعه و ی ابژه ...»طبقه«، »جنبش«، جامعه، »شهر«جا،   در اين.هست

، بنيادها، گمديارپاگذار،   ذهن بنيان.ندگير قرار می...  مصلحموضوع کار
، »جنبش«، جامعه، »شهر «درونو در " خلق"را ... نجات تئوری

 بشر تحقق پذير ها، رستگاری تا تحت آن... کند  میوارد... »طبقه«
کی است؛ ي، رستگاری، جای اين بينش و سرانجام، در همه. گردد

کی يراه نجات، تئوری و کی است؛ يگم، ي؛ پاراداست یکيجنبش، 
اين بينش، در ... حل، يکی است؛ مردم، يکی است کار و راه ؛ راهاست

 )ستبدادی و آريستوکراتيک نيز داردچون وجه ا (اش وجه دموکراتيک
تواند مروج و مبلغ آن هم  کند، بلکه حتا می را نفی نمی» جمهور«

 .طلب باشد تيمومير و قوبا  که مرجعخواهد ی میا»جمهور« اما... باشد
بسيارگونگی، و باشی،  ، بينشی است که درونديگری

ت رسمي را به... »طبقه«، »جنبش«، جامعه، »شهر«ی دهخودسامان
 ،در کار است یگذار در اين ديدگاه، نه مصلح، منجی يا بنيان. شناسد می

 يا گمدي نه پارادر ميان و موهومیشهر   و آرمانی رستگاری نه وعده
، »جنبش«، جامعه، »شهر«که ...  در دست تجويزبحشی تئوری نجات

در اين بينش، . را تحت رهبری و قيموميت خود درآورند... »طبقه«
اين  .و متضادند... اجتماعی،  بغرنج، چندگانه، چندسويهپديدارهای 

نقد وضع ، زيرا، در آن، ميا ناميده»  انتقادی-عملی«ديدگاه را ما بينش 
تواند انجام  ، نمیعمل تغيير و دگرسازی وضع موجود جدا از موجود

نقد و بازنگری خود و به زير سؤال پذيرد و اين دو، و هر دو، جدا از 
سرانجام، . ، ميسر نخواهند شدخود ...های عمال و طرحبردن افکار، ا

 در خودمختاری و -تواند برای دنيای بهتری اين بينش تنها می
 ... کند) پاسکالیاز نوع  (بندی شرط -های اجتماعی خودگردانی جنبش

اين دو بينش ارائه داديم   از کهحال، بنا بر تعريف موجزی
، پرسش اين است که )ميا وردهآ تر را در پايان نوشتار توضيح مفصل(

اکبر گنجی قرابت بيشتری با بينش اولی ندارند؟ البته " تزهای"آيا 
ای   گونهی دهنده ، خود نشان»پيشنهادی تزهای«انتخاب عنوان 

اما، متأسفانه، .  دومی استجوی ساز و پرسش سوئی با بينش پرسش هم
دارند؛ » بشجن«به" تزها" که نگاهیغالب است؛  " تزها" که بر روحی
 صادر جهانشمول مراجعنام   که بهریيناپذ پرسشو  مطلق احکام
گرا  باور و قيموميت  مرجعنشيای ب گونه ، حکايت ازهمه... شوند می
    ؟کنند نمی

 اند گونه تا کنون خود را نشان داده های اجتماعی، بدين  واقعيت-
شويم،  یرو نم که ما هيچگاه با جنبشی واحد، منسجم و يکدست رو به

متفاوت، با شرکت اقشار و طبقات مختلف،  های جنبشبلکه همواره با 
متفاوت و حتا متضاد، مواجه سو و گه  های گوناگون، گه هم با مضمون

ی ئها بايد سخن راند، جنبش صورت جمع در نتيجه، از جنبش به. هستيم
خود را تعريف، تعيين و تبيين ،  و تکوينجاديند اي در فرايک،که هر 

 .کرده و خواهند کرد

روشنفکر مصلح جامعه، توسط از پيش،  »جنبش«ی ها تعيين بنياد-
که يگانه  »یجنبش« برای تبيين احکامی بخشاً مطلق و بخشاً مجهول

چند  ، هر... را، هنوز، نيافته و شکل نداده استخودجنبشی که ، نيست
ز که از روی خيرخواهی باشد که هست، اما تالشی واهی است، جون ا

؛ گذرد  می»ها جنبش «خودمختاری و خودساماندهی ورای مسير طبيعی
  واحد و قالبیدرهای چندگانه و بغرنج را  کوشد واقعيت چون بيهوده می

    . توضيح دهدتام و تمام
 ا وه حل  راه ساختارها،ها،  برنامهها،  بنيادها، مضمونها،  نظريه-

 جمعی، ی مبارزه محصول تالش، فکر و ها، جنبش... یکارها راه
در   که،يندها جنبش شرکت کنندگان آنی  مشارکتی، آزاد و داوطلبانه

، فرايند ارتباط و برخورد و چالش عقايد و شنود و فرايند بحث و گفت
 و ها  و انجمنها ، در نهادها، مجمع...در روند همکوشی و همراهی

 .شوند تعيين و تبيين می.. ها  آن جنبشهای محمل
مفهومی ) (٢٧(» روشنفکر منتقد کُلکتيف« ميان، نقش   و در اين-
 -عملیباور بينش   چيست؟ اين نقش، به)ميريگ  وام میبورديوکه از 
برای تغيير ) ٢٨(اجتماعی  یاه  جنبش، همراهی و همکوشی با انتقادی

مبارزه  از طريق اجتماعی گری دخالتوضع موجود يا، در عبارتی ديگر، 
خاطر تعيين تکليف برای  نه به...  است)کُلکتيف( جمعی مشارکتو 

، تالش ها همراه با آنبلکه ... ها آن فراسویيا  ها و آن جای به، ها جنبش
عمل تغيير و دگرسازی اوضاع و شرائط، همراه و توأم با در جهتی که 
 همپراتيک دگرسازانه و تئوری انتقادگر، :  انجام پذيردفکر انتقادگر

 !نسبت به خود) همزمانو  (مهبيرون از خود و  نسبت به
-------------------- 

مطالب مختلفی، در ، برده نام» بينش« و توضيح دو فيتعردر 
برای شرح و تفصيل بيشتر، . ميا  انجام دادهیئها بحث م ويا گذشته، نوشته

 با اين حال و ).٢٩( ميده آن نوشتارها رجوع می  را بهمند ی عالقه خواننده
 هر يک از آن مفهومی های شاخصايانی اين نوشته،  پی عنوان نقطه به

 .کنيم ، بازگو میدر خطوط اساسی و کلیدو بينش را، 
 

 گرا  تيموميباور و ق بينش مرجع
قيموميت   است و روی بهباور مرجع است که مسلطیبينش 

بر ") مدرن" و سکوالرِچه در شکل دينی و چه در شکل ( گونه خدای
سياسی چنين  - پايه و اساس فلسفی.دارد ...»جنبش«، جامعه، »شهر«

  وشهری آرمانی  ، در نظريهجمهوریبينشی را، نخست، افالطون، در 
 ارکان مفهومی اصلی). ٣٠(نهاد  ، افتتاح و بنایادشاه پ-لسوفيف

 و اسیيی س رغم تکامل و تطوری که در طول تاريخ فلسفه  به-ی او نظريه
» سياست واقعاً موجود«يند و همواره پابرجا -ندنک ، پيدا می»سياست«

پنج ، »بينش«در تبيين اين . ها مستقر و استوار است امروزی بر روی آن
 .ميده میدست  به  را تميز و از هر يک، تعريف کوتاهیای  پايهمفهوم
و هم ) بهشت (اش دينی ، هم در مفهوم اصلی)٣١(» رستگاری «-

و » نجات« ، نويد روز)شهر آرمان (سکوالرشدر مفهوم مدرن و 
 از جور و ستم، مبراای »جامعه«، يا »شهر«، »دنيا«: دهد را می» یئهار«

طبقات و  از وجود.. .ازيو امت ضيتبع از استثمار انسان از انسان، از
 از ..قانونی و بی حقوقی از بی... عدالتی و بی از نابرابری.. اختالفات طبقاتی

 ... جنگ و نزاع
ی بايد از ايمان مذهبی يا اعتقاد رستگار). ٣٢(» باوری سرمشق «-

نيروی پروژه و دورنمای مشخص سياسی درآيد تا به  ماترياليستی به
  فاضلهی مدينهاين دورنما، همان . تبديل شود) اجتماعی -سياسی( مادی
 پاراديگمپس ). ٣٣(است ) آسمانی يا زمينی (خدائی شهريا 

 ...شنا و ناآشنايشی آها  و ساز و برگها شاخصی  ، با همهیشهر آرمان 
 . شود  يا سرمشق در راه نيل به رستگاری تبديل میتنها افقبه 

 يا مبانی، تئوری انقالبی، پاراديگم). ٣٤ (»انگاری برين «-
، برونی  بلکه،ندستينپديدارها  اندرباش، آيند  بر نمیدرون از... بنيادها

علم شهری آرمانرمشق س ،نجاترستگاری و ی  هينظر. اندمتعالی  ونيرب ،
، جامعه، »شهر«درون  به... همه، از برون، از خارج... بخش رهائی

، اندرخوداز درون و با نيروی » جنبش«. شوند  میوارد.. »جنبش«
، به خارجیمحرکی  حرکت درآمدن، به يابد، بلکه برای به تحرک نمی

 . نياز دارد...  فراسوی خود و، ترافرازنده از خودبرون ای نيروی محرکه
ی  مدينه) ٣٧(يا معمار ) ٣٦(آفريدگار ). ٣٥(» ذاریگ بنيان «-
هر کسی در درون . ، هر کسی نيستشهری پاراديگم آرمان و فاضله
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... »شهر«کسی است، البته، از همان . نيست... »جنبش«، جامعه، »شهر«
، »شهر« از برونای  گونه اما در مقامی يا جايگاهی واال و برين، يعنی به

خداست؛   بهنزديکاين کس، البته خدا نيست، اما ... »نبشج«جامعه و 
»   رشه«خداست تا به تر به هر حال، نزديک  خداست؛ بهخويشاونداناز 

 . است» ذارگ بنيان«...  )٣٨(
را از طريق » دانش خدائی«و پاراديگم گذار کسی است که  بنيان

 و تيبرد تا تحت هدا می» شهر«درون  به... يا» پادشاه -فيلسوف«
گذار، مديريت   بنيانپس،. دريپذ  تحققی فاضله مدينهها،  آن قيموميت

... گرانيداين مهم را به او . رديگ دست می  به،خواهد و نه شهر را، نه، می
 یهابنيادگذار اين است که   نقش تعالی بنيان.کند گذار میوا 

ی را، از لحاظ اخالق» شهر« را پی ريزد، مديران و مدبران شهری آرمان
تر از  مهم... ، برای مديريت و هدايت مردمان آماده سازد و..و معنوی

ديگر مهم آخری و ی  وظيفه.. آنان تفهيم کند  را بهکرد؟ بايد چههمه، 
، با »شهر« پادشاه يا رهبر -گذار اين است که درِ گوش فيلسوف بنيان

      کند پچ -مردم بايد گفت، پچ  را که بهدروغ بزرگ، آن offصدای 
)٣٩   .( 

، عبارت از اين است که دروغ بزرگو آن ). ٤٠(» يگانگی« -
پس بايد دست از ). ٤١( برادرند  وآدميان همه با هم عضو يک خانواده

، شهری پاراديگم آرمان. اختالف، دو دستگی و نفاق بين خود بردارند
در (تعارض  آرام، منسجم، متحد و بی» شهر«فرارسيدن  ی نويد دهنده
، »توحيد«، »يگانگی«پس ... است) هر واقعی آشفته و شلوغمقابل ش
های گوناگونی چون   با نام و نشان،»گونی هم«و » يک«تقدس 

، )واحد( »ملت«يا ... »تجانس«، »وحدت«، »اتحاد«
، گرا قيموميتباور و  مرجع» بينش«در مرکز ) ... واحد( »پرولتاريای«

 . گيرد قرار می
 
 »  انتقادی-عملی «بينش 
باور و  مرجع در تقابل با بينش ،)٤٢(»  انتقادی-عملی«نش بي

ی نقد و  عبارت ديگر، حاصل و نتيجه به. ديرگ میشکل  گرا تيموميق
، » انتقادی-عملی«چه، بينش . است »سياست«آن بينش مسلط در نفی 

هيچ گاه  ،»سياست واقعاً موجود« و در اسیيس در طول تاريخ فلسفه
، »سياست نقد«اين بينش،  و علت وجودیموضوع . نبوده است غالب
  گريدهای  وهيها و ش و کشف راه» سياستِ واقعاً موجود«رد 

 .است» اسیيس -تماعیجا گری دخالت«
که عنوان و برخی  -»  انتقادی-عملی«در تعريف و توضيح بينش 

 تزهای اول، سوم و يازدهم مارکس، در  مضمونی آن را ازهای ايده
  اساسی زير، سه مفهوم- )٤٣( ميا  وام گرفنه،ئرباخی فو در باره تزهائی

  .دکنن  ايفا میای نقش پايه
ها و  ها، راه ها، برنامهها، بنياد نظريه). ٤٤(» بودی درون« -
تعيين ... »جنبش«، جامعه، »شهر «ی امور ئی که برای ادارهها طرح
بلکه .. .نه از ذهنيت مصلحان... یئتعالس ا ونيگاهی بري از جا، نهشوند می
 عمل تغيير اوضاع و شرائط توأم با تغيير خود، از فرايند دروناز 
، در ))٤٣(مارکس، تز سوم " تربيت کننده خود بايد تربيت شود("

کنندکان در جنبش و به  ميدان نقد و برخورد آرا و عقايد ميان شرکت
 . دينآ بر می... صورت جمعی

، »کار سياسی«و  »سياست«به گرِد نگاه ).٤٥(» بسيارگونگی «-
 اصل واقعيت، اصل ،ی را اصل هست»چندگانگی« يا »گیبسيارگون«
ی،  شدن، اصل فعاليت اجتماع، اصل اصل بودن، اصل جنبش،»شهر«

، جون نام »گیبسيارگون«. دهد قرار می ... خود و جامعهیدگرديساصل 
ها،  تعدد فرديت.  نداردی واحد نيست، وحدانيت،»بودی درون« ديگر

... ها ، جنبشها ، وضعيتها ی ويژگ،ها ، نزديکیها دوریها،  اختالف
 تعاون . نيستندشدن ی است كه قابل نمايندگیائه  یبود جمع تك. ستا

، »گیبسيارگون«پذيرش اصل . ..ستها ی تمايزها و ويژگيا مشاركت
 در بحران و رنج، در پيوند و ی و شادی آزادیسو  گذار بهپذيرش
 .  استگُسست
، در تقابل با » انتقادی-عملی«بينش ). ٤٦(» بغرنجی « -

ه، دو سره، يرا دو سو كه تضادی انگار گرا و دوگانه مطلقيک الكتيد
 اش ی و چند سويگیبغرنجيت را در  واقع،پندارد مطلق و منزه می

نگر،  سادهگرا،  مطلق بينش  بر خالف- اين بينش.رديپذ می و شناسد می
 ، ناهمسانی-طي محیها محركه گرا نسبت به كسانيواحدانگار و 

چند . شناسد ت میيرسم را به  آشفتگینامسلمی، ناايقانی، بحران و
ها را  داريپد ،گرین جانبه كياين بينش، در نفی ) ٤٧(      گرین جانبه

ط و اوضاع و احوال عمومی و ئشان، در شرا و بافت تيدر جامع
 دخالت عوامل و رات متقابليتاث. دهد  نظر قرار می  مد…شان خیيتار

خی، ملی و يستی، تاريط زينی، محيمختلف اقتصادی، فرهنگی، انسانی، د
 .آورد حساب می  را بهشان گون در ابعاد گونه... مللیال نيب

گوئيم که  فوق، میای  بدين ترتيب، با حرکت از سه مفهوم پايه
 هایاردي برای پدزيرا نيست،) ٤٨( باور ذات » انتقادی-عملی«بينش 
 نيست )٤٩(ساز ستميس .شود مینل ئ قاماهویا ي ذاتیخصلت  یاجتماع

  انعطاف يا ساختارهای ستمي نسبی، سیها "قتيحق"ن معنا كه از ه ايب
جه راه هر گونه يسازد و در نت مینن ي، اصول جزمی و دكترناپذير

اصل اين بينش، پيرو . بندد نمی را عقيدهر ييد نظر و تغياصالح، تجد
شنهادی ي پیها ها، و طرح حل ها، راه تئوریين معنا که بد  است،قانیيا نا
 و بنا بر اين باطل نديان عمل و آزمون خطا از كار در آيتوانند در جر می

از ...اند و نه انعكاسی تي ما از واقعیها  ما پنداشتیها دهيرا اي ز…شوند
 .آن

 معنای پذيرش اصل  بههای فوق پذيرش اصل ،سرانجام 
ی گردان -خودو  )٥٠(ی ده سازمان -خود  در اجتماعيگری دخالت

، ستگاریر يعنی» سياست واقعاً موجود «یها  است كه مطلق)٥١(
 .گذارد یكنار م را گانگیي و ادگذاریيبن، انگاری نيبر، باوری سرمشق

 
 :ها نوشت ها و پی يادداشت

  ١١، بند "...تزهای پيشنهادی ")٢٢(
 ١٣، بند "...تزهای پيشنهادی ")٢٣(
ـ يی الئ  رانی در باره  يهای ا  پردازی هيست؟ و نقدی بر نظر    يچ الئيسيته - )٢٤( ته و  يس

 . ١٣٨٤  نشر اختران. سميسكوالر
: انيونانينزد  »كيی الئ مساله«فلسفی  -اسیيبر مبانی س تأملی -        

   ١٠٨،١٠٩،١١٠: طرحی نو ،كلسيی پر گون و خطابهيپروتاگوراس، آنت
ی دولت و ئجدا« قانون گرد سالمينصدبه مناسبت : پنجهزار و نهصد و  -        
   ١٠٧، ١٠٦:  طرحی نو-)١٩٠٥ دسامبر ٩ (در فرانسه» ساهايكل
در مناسبت با ون يزاسيته و سکوالريسيالئ ی ای پيرامون مسأله ه  مکاتب-        

    ١١١:  شيدان وثيق طرحی نو� امير غالمی-رانيا ی جامعه
 ١٧ تا ١٥، بندهای "...تزهای پيشنهادی ")٢٥(
 vision يا conception، برابر با بينش) ٢٦(
 روشـنفکر منتقـد کُلکتيـف     .. ، جمعی، اشتراکی، مشارکتی   collectif،  کُلکتيـف ) ٢٧(

)intellectuel critique collectif( به روشنفکریبورديو، نزد ،)   نويسـنده، جامعـه
 انديشـه و     شـود کـه در عـين حفـظ اسـتقالل            مـی  گفتـه  ...)شناس، فيلسوف 

، از طريـق    جمعـی  و   ارگانيـک صـورت      بـه  ،)انتلکتـوئلی (خودمختاری فکری   
 . کند گری اجتماعی می ، دخالتاجتماعی ایه جنبشمشارکت در 

 معنا و مفهـوم  ی در باره .mouvements sociauxهای اجتماعی برابر با  جنبش) ٢٨(
ی هـا  يژگـی  مضـمون و و    اسی،ي س � اجتماعی اين مقوله و پديدار چون پراتيک     

دار يـ ی پد دربـاره  من تحـت عنـوان   ی ، رحوع کنيد به مقاله  »جنبش اجتماعی «
 ١٣٨٤، سال نهم، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١  شمارهنو طرحی، »یئجنبش گرا«

نقـِد سياسـت در   «: ، رجوع کنيد به مقـاالت مـن  نقد سياسـت در مورد مبحث  ) ٢٩(
:  طرحی نـو   .١٣٨٠ -١٣٧٩سال پنجم،   . »پرتو قرائتی از پرواگوراس و مارکس     

اسـی  ي فلسـفه س ازی گسسـت   چهـار لحظـه  «. ٥١ و ٥٠،  ٤٧،  ٤٥،  ٤٤  :یها شماره
، سال  طرحی نو . »پروتاگوراسی، ماکياولی، اسپينوزا ئی و  مارکسی       :کيالسك

 . ٧٧، ٧٥، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ٦٦، ٦٣ :یها شماره. ١٣٨٢-١٣٨١هفتم و هشتم، 
 ســتون اصــلی و بنيــادين ايــن مقولــه:  philosophe-roi:   پادشــاه�فيلســوف) ٣٠(

 را  »یشهر دلاع«ا  ي» شهر کمال  «ی  ی او در باره     نظريهو   اسی افالطون يس فلسفه
 :دهد میتشکيل 

فيلسوفان پادشاه نشوند، يا کسانی که      ]  شهر �دولت [ها  پوليستا زمانی که در        «  
سـفه  فل  طور جدی دل به     راستی و به    اند به   امروز عنوان شاه و زمامدار به خود بسته       

... نسپارند؛ تا زمانی که قدرت سياسی و فلسفه در يک فاعل با هم تومـأ نشـوند               
پايان نخواهد رسيد و هرگز      طور کلی بدبختی نوع بشر، به        و به  ها  پوليسبدبختی  
-473 (٤٧٣، جمهوری» .ی عمل نخواهد پوشيد ايم جامه  که وصف کرده  پوليسی

d .( 
ی مجدد  ترجمه. لطفی چمه محمد حسن، تر ٩٤٩، ص٣٨٢،جمهوری،        افالطون

 . ی فارسی در تطبيق با متن فرانسه صورت گرفته است متن با استفاده از  ترجمه
Platon, République, 382 e, tr. Baccou, Flammarion        

   salut, mision rédemtrice, rédemption برابر با رستگاری ) ٣١(
ـ  paradigmeبرابـر بـا     سرمشق  )  ٣٢( و  )paradeigma(ونـانی دارد  يی  ه ريشـه   ک

 .معنای نمونه يا مدل است به
کار بـرده    برای شهر آرمانی خود به   فارابیاصطالحی است که     فاضله   ی مدينه) ٣٣(

الطون اما  افکه بيش و کم بدلی است از شهر آرمانی) سساست مدينهدر کتاب (
 .با رنگ و لعاب اسالمی
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، ترافرازنده، تراگزرنده، استعالئی، برشونده، فراباشنده، يا متعالی، تعالیبرين  ) ٣٤(
 transپيشوند نی است و از يی الت  که واژهtranscendanceبرترين،  برابر با 

 ).گذر از باال( يعنی باال رفتن است ascendere  و..  گذر، گذار معنای به
اد مـا از  نخست بايد توضيح دهيم کـه مـر  «: خوانيم  افالطون می  جمهوریدر  ) ٣٥(

دست آنان سپرده شـود، چـه کسـانی            به پوليسخواهيم زمام     فيلسوفان، که می  
دفـاع از خـود خـواهيم         پس از آن که روشن شد فيلسوف کيست، بـه         . هستند

پرداخت و ثابت حواهيم کرد که طبيعت گروهی از مردمان چنان است که به              
ديگـر بـه    فلسفه و حکومت کردن در پوليس بپردازند در حالی که گروهـی             

اقتضای طبيعت خود بايد کاری به فلسفه نداشته باشند و از زمامـداران تبعيـت               
    ). a-474 (٤٧٤، جمهوری»  .کنند

دانند و بنا بـر ايـن لياقـت        سو کسانی هستند که از فلسفه چيزی نمی         از يک       «
 از سـوی ديگـر، فيلسـوفانی هسـتند کـه از             .پادشاه شدن را ندارند    -فيلسوف
اکراه دارند و متقاعداند که از هـم        ] پراتيک[ن به هرگونه کار عملی      زد دست

»   .انـد   بختـی انتقـال داده      اکنون زندگی خود را بـه جزايـر سـعادت و خـوش            
 ). bd-519 (٥١٩، جمهوری

گذاران پوليس هستيم اين اسـت کـه ايـن           ی ما که بنيان     پس وظيفه : گفتم      «
بختـی    اند در جزاير سعادت و خـوش        عیاند که مد    منظور همان هائی  [فيلسوفان  
ها  کنيم تا آن دانشی را که باالترين دانش] anankè[را مجبور ] کنند زندگی می
نائل شوند و راهی را کـه       » خوب«ديدار خودِ    دست آورند، يعنی به    ناميديم به 

سـر   ولی پس از آن که ايـن راه را بـه          . پيوندد، بپيمايند   به جهان روشنائی می   
توفيق يافتند، نبايد اجازه دهيم همان کاری را بکنند         » خوب«ديدار   بردند و به  

 .کنند که امروز می
 چه کاری؟:      پرسيد
مرادم اين است که نبايد بگذاريم در همـان جـا بماننـد و از بازگشـتن                :      گفتم
 ...نزد زندانيان و شريک شـدن در غـم و شـادی آنـان خـودداری کننـد       به

 . )bd-519 (٥١٩، جمهوری
 -فيلسوف«پوليس و   » بنيان گذار «     الزم به تأکيد نيست که نزد افالطون، ميان         

دسـت رسـی داشـته،      » ايـده «عالَم    اولی به . تفاوتی اساسی وجود دارد   » پادشاه
ی   ، وظيفه »گذار بنيان«خويشاوند خدايان است و دومی، تحت منويات معنوی         

 . را بر عهده داردسعادت  و هدايت اجرائی آن بهپوليسعملی اداره 
 démiurgeبرابر با آفريدگار ) ٣٦(
 architecteبرابر با معمار ) ٣٧(
در برخـی از آثـارش، از     جايگاهی که افالطون،    .. شاوند خدا يگذار خو  بنيان) ٣٨(

" گذار بنيان" پادشاه و به ويژه �، برای، فيلسوف،  فيلسوف  جمهـوری جمله در   
  .دهد  ارتقأ می"یئخدا"خويشاوندی واالی تا مرز ن جماعت را يشود، ا میل ئقا

، زمزمه کنان، حقيقتی    offی که در گوشی، با صدای       گذار بنيان:  offصـدای   ) ٣٩(
خواهد اعالم کند، ولی، به صورت غير رسمی و غيـر             گويد که خود نمی     را می 

ايـن بحـث نافـذ را مـا از         . گويد تا او مطرح کند      مستقيم، به کس ديگری می    
ـ ا وام گرفتـه  ) قتل شـبان    (Benny Lévy کتاب با ارزش   نگـاه کنيـد بـه       (مي

 :)٤١نوشت  پی
Benny Lévy, Le meurtre du pasteur, Critique de la vision politique du 
monde, Berbard Grasset, 2002- page 46 

 uniformisme,univoque, unité, uniqueبرابر با يگانگی ) ٤٠(
ـ در پا) ٤١( هــای  ن شـاخص يـي ، ســقراط، پـس از تع وریجمهـ ان كتـاب سـوم   ي

ـ  ترد …گاه هـر كـس در آن      يو جا ) عادل شهر (» كامل شهر« ـ  د مـی  ي .. دكن
ن كه مخاطبانش ي با ا…ترسد می... د كن د ولی جرات نمیيزی بگويخواهد چ  می

 : آورند كه حرفش را بزند بر او فشار می
 . ز جرات گفتن آن را نداریيشود تو خود ن میمعلوم  -«
 .   ستيل نيد من بی دليد كه ترديم خواهی دي بگواگر - 
 ».مترس، بگو - 

گونه به كلی با دروغ  و خدای یئعت خدايطب«: شتر اعالم كرده بوديو سقراط كه پ
 .ديگو سخن می» دروغی بزرگ«اكنون از ضرورت ، »گانه استيب

كه م يد كاری كني ولی با…ميدا كنيده است كه دروغی بزرگ پياكنون وقت آن رس«
 ...ا الاقل شهروندان آن را باور كننديآن را خود زمامداران راست پندارند 

 گري و سپس شهروندان ديانم كه نخست صاحب منصبان و سپاهيد كاری كنيبا…     
م و ين تعليم و اثراتی كه ايا تی را كه ما به آنان دادهيم و تربيباور كنند كه تمام تعل

ن است كه تا يقت امر اياند و حق دهي در خواب دت بر روی آنان گذاشته است،يترب
ن ي زم…اند افتهيت ين جای داشته و در آن جا رشد كرده و تربيكنون در شكم زم

. ی آورده استئای روشنايده و به دنئيی جانداران است آنان را زا كه مادر همه
ون نی را كه بر آن ساكنند چي زمن است كهيای كه به عهده دارند ا فهياكنون وظ
گر ي و دو هنگام هجوم دشمن به دفاع از آن بپردازندی خود بدانند  هيمادر و دا

ن مشترك ي كه هم چون آنان از شكم زمشهروندان را چون برادران خود بنگرند
، ٤١٤ و  ٩٤٩، ص٣٨٢،جمهوریافالطون،  ). از من استهاديكتأ(» .اند رون آمدهيب

ی  متن با استفاده از  ترجمهی مجدد  ترجمه. لطفی ، ترجمه محمد حسن٩٩٣ص
 . فارسی در تطبيق با متن فرانسه صورت گرفته است

       Platon, République, 414 c, tr. Baccou, Flammarion  
اين مفهوم . conception / vision pratque-critiqueبرابر با  انتقادی -بينش عملي) ٤٢(

از اين روست که : "... ميا وام گرفته،  فوئرباخی تزهای در بارهرا ما از مارکس، در 
 معنا و مفهوم فعاليت ) مترجم- استهای تاکنونی منظور فوئرباخ و ماتريالبيست(او 
 )تز اول."(فهمد  را نمیpratique - critique»  انتقادی�عملی«، فعاليت »انقالبی«

 :آمده استن تز يدر سوم) ٤٢(
منظور ماركس در  (تيم و تربيط و تعلئر اوضاع و شراييستی تغيالين ماتريدكتر«     
  كه اوضاع ودكن می فراموش) ستی نوع فوئرباخی استيدئاليسم ايالين جا ماتريا

از . ت شوديد تربي با خودزي ننندهک تربيتو   كنند میر ييها تغ ط توسط انسانئشرا
 بخشی را باال - دكن میم ين جامعه را به دو بخش تقسين دكترين روست كه ايا

  .)د از من استيتاك (».دهد میگر قرار يه، مافوق بخش دبرد
 autochangementدگرسازی  -تقارن تغيير اوضاع و شرائط با فعاليت بشری يا خود             «

 پراتيک انقالبـی قابـل درک اسـت و از لحـاظ عقالنـی قابـل فهـم                    ی مثابه تنها به 
  ».گردد  می

Karl Marx, Thèses sur Feuerbach, Œuvres choisies, page 8, édition du progrès    
Georges Labica, Karl Marx Les thèses sur Feuerbach, page 20,1987, PUF        

 immanence برابر با بودی درون) ٤٤(
، multitude معنـا و مفهـوم   ی در بـاره . multitude, pluralité برابر با بسـيارگونگی ) ٤٥(

بسـيار  «از  سوي يك تعريف هستي شناسانه به«: Toni Negri ی رجوع کنيد به مقاله
  ٦٨،  طرحی نو شماره »گونه

 complexe, complexité, pensée برابــر بــا ی بغـرنج  بغـرنج، بغرنجـی، انديشــه  ) ٤٦(
complexe 

 unilatéral: گری  در مقابل يکجانبهmultilatéral، برابر گری چندجانبه) ٤٧(
  essentialismeبرابر با ذات باور ) ٤٨(
  systématique, systémisme: سيستم ساز يا سيستمانه) ٤٩(
  auto-organisation برابر باحود سازماندهی ) ٥٠(
 autogestion برابر باحود گردان ) ٥١(

  
 ...استقالل و آزادي 

 
 "ونيسيت اپوزيی وضع مالحظاتی درباره"شان يی ا نوشته عنوان

، ونيسيی اپوز عمده ی و مشکلن سئوال اساسيا ستی بهيبا ميپس  .است
عواملي كه سبب و در صفوف آن  تشتت و پراکندگی يعني به علل

اما بجای . ددادن  پاسخ می،"ابديون تحقق نيسياتحاد در اپوز"شوند تا  مي
م از ي در نه خط و ن"جهينت"ان نوشته با عنوان ي در پايپاسخدريافت چنين 

بلکه  ... ":  دهد ميپاسخ نين اين پرسش چ  خود بهای ی چهار صفحه مقاله
زی کرد و در ير هيون را پايسيد از صفر شروع نمود و اپوزيکار را با

برای . ست را بوجود آورديکمون= ستياليت حزب سوسينها
ن راه روشن ساختن يها گام نخست در ا ستيکمون= ها ستياليسوس
 "...کی استين نظری و تئوريمواز

. شان استيی ا رد نقد ما از نوشتهکی از دو موي، ریيگ جهين نتيهم
ست را با عالمت يست و کمونيالين سوسيشان حد فاصل بيکه ا نياول ا

سم يالين معنا باشد که سوسيستی به اياند که با مشخص کرده= مساوی
ن ادعائی است نادرست، چون يم که ايدان همه می. سم استيمساوی کمون

خود  ک که دارند،ين تئورهات گوناگويها با توج ستيالياری از سوسيبس
 .دانند و  بر عکس ست نمیيرا کمون

ران يون ايسيشان از کل اپوزيکه ا نينخست ا: اما نقد اصلی اول
روهای چپ ي ن، يعنياند حساب آورده به را عمده ک بخش آنيتنها 
که " :  هستندها با يكديگر ن گروهي و تنها خواهان اتحاد اراست يکمون

ن نظری و يو با روشن ساختن مواز! ردشروع ک ستی از صفريبا
خورد  چشم می ی عمده به نجا چند مسئلهيدر ا" ! ديبه اتحاد رس" کی يتئور

نی و تنها خود را يخودمحورب کی،ي. توان از کنار آن گذشت که نمی
 ستی استيکمون) Arrogance(جا و نخوت  حساب آوردن و غرور بی به

 و تنها و گيرد نميحساب  بهرا ون يسيگری در اپوزيروی ديچ نيکه ه
ون يسيحسابشان آورد و اپوز ستی بهيها هستند که با ستين کمونيتنها ا

 .باشند ران میيت فعلی ايواقعی حاکم
حزبی است که جائی  ي تک شهيربنای اندين همان زيکه ا نيدوم، ا
در حالی که هنوز . گذارد نمیباز دتی ياسی و عقيسم سيبرای پلورال

 خشک نشده است » نويطرح«نشريه ن يشان در هميی اها مرکب نوشته
که  نيمگر ا. ال دمکرات بودنديجاد حزب سوسي خواهان ادر آنهاکه 

ست بدانند که يست و کمونياليال دموکراسی را مساوی سوسيشان سوسيا
ست را برخواهد يالي سوسوست يهای کمون نيسيهم خشم تئور نيا

 .  ختيانگ
ری که يگ جهيچند خط باالتر از نتشان در يکه خود ا نيسوم، ا

کنند که چگونه و   اقرار می،پردازند روهای چپ میيل نيه و تحليتجز به
روهای چپ وجود دارد که با يان نيتا چه حد اختالف و پراکندگی م

  راه حل آن ،اند گرفته" جهينت"ی خود  انی نوشتهيآنچه در بخش پا توجه به
ن  يدانند که اتفاقا هم  می"کیيتئورن نظری و يروشن ساختن مواز"را در 
م از يک قرن و نيش يکی، پس از گذشت کم و بين نظری و تئوريمواز
ن ياتی که در سطح جهان در ايهای مارکس و انگلس و آنهمه ادب نوشته
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 كسب ی جهان اتی که بشر در چهار گوشهينه منتشر شده و تجربيزم
 .باشد دگی چپ می علت اساسی اختالفات و تشتت و پراکن، استكرده

اند که در مسائل  رفتهين اصل مسلم را همه پذيکه ا نيچهارم، ا
ی  دهيک عقيوحدت نظر و  توان به دتی  نمیيکی و عقينظری و تئور

های  نهمه دستگاهيی مردم جهان با ا ن بود همهياگر چن. ديواحد رس
غاتی و کتب و مقاالت و مجالت و وسائل  گوناگون روشنگری در يتبل
دتی و فلسفی که وجود دارد، يکی و عقين نظری و تئوريرد موازمو
ک مکتب  اقتصادی و يک فلسفه و ين و مذهب و يک ديستی به يبا
و چون اين امر ممكن نيست، در ! دنديرس ی حکومتی می وهيک شي

ای آزاد است و  نهيده در هر زميعقاين نتيجه رسيد كه  نتيجه بشريت به
ل و فشار محفوظ ياز دستبرد زور و تحمشه و اعتقادات يم انديحر
 نيز بهمين خاطر حقوق بشر اعالميه جهاني ی  باشد که سی ماده می

 . تنظيم و تصويب شده است
های  کی از عمده خصلتيری يرپذيه و تفسيکه توج نيپنجم، ا

ت و يحيهود و مسين يادا که از آنجا. باشد ها می دئولوژیيان و اياد
 اند، ر و توجیهيقابل تفس... ل ويعه و قرآن و انجياسالم و مذهب ش
 : حافظ گفته است

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه                   "
 "قت ره افسانه زدنديدند حقي چون ند

ن و ين و استاليلن. ر هستنديپذ هير و توجيها هم تفس دئولوژیيپس ا
 کائوتسکی و کنشت و روزا لوکزامبورگ و پلخانف ويبمائو و ل

گر، مانند فالسفه و مکاتب يهای د ستيها و کمون تيساری مارکسيبس
ه خود را دارند که حق آنها ير و توجيک تفسيهر  گوناگون اقتصادی،
از صفر "ن يبنا برا.  ک برداشت خود را داشته باشنديهم هست که هر 

 هرگز "کیين نظری و تئوريشروع کردن و روشن ساختن مواز
اگر  اما .ديران نخواهد انجاميون ايسيهای اپوز ستيموناتحاد ک به

منظورشان بر خورد با نظرات مارکس و انگلس و مسائل مربوط 
تواند  اند که می دهيمواضعی رس شان بهيسم است و ايسم و کمونياليسوس به
ستی گفت که يران منجر شود، بايروهای متشتت چپ ايی ن اتحاد همه به

تواند موجب  اند كه خود مي ي را بنيان نهادها صورت مكتب تازه در آن
 .اختالف بيشتري ميان پيروان ماركس گردد

شورای موقت «شان حدود ده سال است که در يا ششم،
ن يسئوال ا .کنند ت میي فعال»طرحی نو« و »رانيهای چپ ا ستياليسوس

ها و  ها و نوشته نارها و کنفرانسين مدت که سميا در اياست که آ
جاد ين گروه خود اياند در هم ا توانستهي آ،اند اری داشتهيی بسها الوگيد

 وسته است؟ يشان پ شان و گروهيا ها به ا کسی از چپياتحاد کنند؟ آ
شان که اتحاد را بر محور يتذکر است که بر عکس نظر ا الزم به

ها در  م که اتحاد  انسانيما معتقددانند،  ده ممکن میينظر و تئوری و عق
نی و حاد جامعه و يهای ع منطقه بر اساس ضرورتک کشور و ي

باشد به  زندگی ممکن است و بس، که آنهم موقت و مشروط می
 .نی دارد يکه آن ضرورت وجود ع دورانی

جاب ينی ايفرانسه ضرورت ع ها به ی نازی برای مثال در حمله
حی، يملی، مس  اعم ازهروهای گوناگون فرانسيی ن کرد که همه می

ا در ي. ی مقاومت متحد شوند ره در جبههيست وغياليسست، سويکمون
ی دشمنی و اختالفی که با  س با همهيکا و انگليجنگ جهانی دوم، امر

تلری يه آلمان هيان جنگ عليها و اتحاد شوروی داشتند، تا پا ستيکمون
 مخالف که ئي بوجود آمدروهايی ن تنام جبههيا در وي. متحد شدند

ها  ا در هند که مسلماني.  كشور خود بودنددرکا يحضور فرانسه و آمر
ا در نهضت ي. س متحد شدنديه استعمار انگليو هندوها با هم عل

 ی ملی، ا حکومت ملی دکتر محمد مصدق و جبههيران و يت ايمشروط
ن انقالب يا در هميروهای ملی متحد شدند ين) به استثناء حزب توده(
گر، که وجود و حضور يدها مثال  ه سلطنت و دهيست و دو بهمن عليب
المللی موجب اتحاد  نيا در سطح بينی در سطح ملی و يک ضرورت عي
ک و يدر حال حاضر جنبش جمهوری خواهان الئ. گردد روها میين

ادی از اعضاء يران کوششی قابل ذکر است که بخش زيدمکرات ا
ک و يهای آن شر تيمانه و دلسوزانه در فعالين گروه شما صميهم
 . اند ميسه

ستی که يران طرح مواضع چپ کمونيدر شرائط فعلی حاکم بر ا
ی  ی کارگری که با طبقه طبقه(ران يدفاع از منافع بخشی از ملت ا

ه يرا عل) ی دارد ست سال فاصلهيکارگر اروپا و مورد نظر مارکس دو
ن علت اختالف ملی يتر  خود عمده،کند گر از ملت مطرح میيبخشی د

اختالف  آن اضافه کنند، قالبی را هم بههای ان وهياست که اگر ش
چرا که در . گر و برادرکشی منجر خواهد شديکديدشمنی افراد ملت با  به
مه دمکرات، بهر حال ضد يا ملی و نيها مردم مذهبی و  ونيليران هنوز ميا

نی يسم هستند و نه فرهنگ جامعه و نه شرائط عيست و ضد کمونيکمون
ن يپس بنابرا. ستی را ندارندينظام کمونرش يک آمادگی پذي چيه جامعه،

زی به يران جز با جنگ و خونرين نظامی در ايبرقراری و استقرار چن
 .  رممکن استين و مائو غين و استاليی لن وهيش

= ست ياليسوس"جاد حزب يشان از اي که هدف اني استديپرس
ک حزب يجاد يا ايک يک پالتفرم آکادميجاد يست؟ اي ، چ"ستيکمون

خواهند با   برای گرفتن قدرت؟ حال اگر اولی باشد که  میاسیيس
تجربه ثابت شده است   به اتحاد برسند؟ که البته ک بهيهای آکادم بحث
ز  يک خود اختالف انگيهای آکادم چرا که بحث. رممکن استين غيکه ا
ران باعث اتحاد ي و اگر دومی باشد که آنهم نه فقط در اندرايناپذ انيو پا
زی و برادرکشی را ي جنگ و خونر،ميبلکه همانطور که گفت ،شود نمی

روهای موجود در ين با کدام نيعالوه بر ا. هم بدنبال خواهد داشت
حزب  د؟ حزب توده،يست هستيل حزب کمونيون بدنبال  تشکيسياپوز

ها  ني؟ که اکثر ا...ت و يان اکثريران، کومله، فدائيک مردم ايدمکرات
انت بار و مفتضح ياه خيی سها  ند که  پروندههای انحرافی هست همان چپ

انت يدن در منجالب خيروها درغلتين نيکی با اينزد. و قطوری دارند
 .ران استيمنافع مردم ا به

شان از نهضت ملی يخی اينادرست تار ليتحل: و اما نقد اصلی دوم
که ... ": شودين جمالت آغاز ميران است که با ايی مردم ا ک سد سالهي

ای  ش از صد سال گذشته در کانون هر جنبش و مبارزهيان در بريدر ا
البته خواست آزادی و استقرار نظامی . مسئله استقالل قرار داشته است

ن خواست يولی تحقق ا. ز همواره مطرح بوده استيک نيدموکرات
 "...اسی بود يعنی کسب استقالل س يتر، تحقق خواست ابتدائی منوط به

شان در مورد يی ا ن بخش از نوشتهيتی گفت که اسيبا کمال تأسف با. 
ت و يشان از نهضت مشروطياطالعی ا ی ملی نشان از بی ها  و جبهه ملی
ستی ينه باين زميدر ا. خ استيف تاريا تحريخواهی و يانات آزاديجر

ی غرب  شرفتهيها و تزهای آن در جهان پ گرائی و خواست گفت که ملی
ت ناپلئون يد و در اواسط تا اواخر حاکمر فرانسه مطرح شيبا انقالب کب
خ عمومی يتار(  ديشه دوانيگر اروپا هم ريدر کشورهای د در اروپا و

 ،ر فرانسهيزاک، مجالت قرن هجدهم و انقالب کبيآلبرماله و ژول ا
فرانسه مستعمره نبود و انقالب هم بر ).  قسمت سوم،اسمیيد يترجمه رش

دست آوردن استقالل بوقوع   ه قدرت استعمار خارجی و برای بهيعل
ت استبدادی در قرون وسطی عمق و توسعه يه حاکميانقالب عل. وستينپ
د، و ياوج خود رس زم بهيبعد با نظام ابسولیت افت و از لوئی چهاردهم بهي

. افتيسا، تحقق يت کلياسی و حاکميبرای آزادی و رهائی از استبداد س
ران و روس هر يهای ا ز جنگ پس ا،بعد ران هم که از قرن نوزدهم بهيا

ژه انگلستان و يشتر با اروپا و نظام حاکم بر کشورهای اروپائی بويچه ب
ی اروپا  خواهانهير افکار آزاديشد، رفته رفته تحت تأث فرانسه آشنا می

جاد فراموشخانه و بعد يهائی چون ملکم خان با ا تيشخص. قرار گرفت 
الدین اسد آبادی با انتشار  د جماليی قانون و س با انتشار روزنامه

ی  احتنامهيای با انتشار کتاب س ن مراغهيالعابد نيرزا زيالوثقی و م عروة
اری از جمله کتاب احمد و ياف با انتشار کتب بس ک و طالبيم بيابراه

رزا يآقاخان کرمانی و م رزايها و کارهای م ن و نوشتهيالمحسن مسالک
ت و خانم يدون آدميهای آقای فرکار د بهينگاه کن( نخان سپهساالر،يحس

ت استبدادی قاجارها و يی حاکم ، مسئله. . .گرياری ديو بس) هما ناطق
مردم نخست خواهان . ران مطرح کردنديشاهزادگان و حکام آنان را در ا

 .ختيسپهساالر حتی طرح قانون اساسی را هم ر. مجلس عدل شدند
تبداد با آزادی و ی تضاد اس ن شاه مسئلهيدر اواخر سلطنت ناصرالد

ن ياز ا. ان روشنفکران آن دوره مطرح شديحکومت قانون، حداقل م
شود و  ت شروع میيران با مشروطيبعد است که نهضت ملی ا دوران به

ران در متن مبارزات يون ايخواهی برای مليت قانون و آزاديحاکم
بر خواه و مخالفانشان  ان علمای مشروطهيجدال م. رديگ اجتماعی قرار می
کی مبارزه با استبداد و يه حکومت استبدادی بود که يسر آزادی و عل

. ت را حراميگری آزادی و مشروطيدانست و د ت را واجب میيمشروط
: سدينو ای بشاه می ن شاه در نامهيدوران ناصرالد حاج مال علی کنی به
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لی خوش نماست و خوب، و در يبه ظاهر خ. . . جه آزادیيکلمه قب"
شه ترقی و ياند" (تا به آخر. . . وب ي نقص است و عباطن سراپا

ت، يدون آدميست، فريی دو حکومت قانون عصر سپهساالر، صفحه
 ).ک يو پنجاه و  صديهزار و س انتشارات خوارزمی،

ت درست همان سه شعار اصلی انقالب يات صدر مشروطيدر ادب
ن و چه چه مدافعا. برابری و برادری منعکس است آزادی، ر فرانسه،يکب

ن آزادی و مساوات يژه مدافعان و مخالفان هميو ت، بهيمخالفان مشروط
رسائل "ن زرگری نژاد در کتاب با ارزش يآقای دکتر غالمحس. باشند می

ی موافق و مخالف را در مورد  حهيجده مقاله و اليه" تيمشروط
. ميکن ه میيی آن را توص آوری کرده  است که مطالعه ت جمعيمشروط
ه از عبدالرسول کاشانی يی انصاف کی رسالهين رسائل يی ا از جمله

عنی ي هجری ۱۳۱۸شاهی در ر محمد علیيباشد که پس از استبداد صغ می
ن رساله يا. افته استيت انتشار يچهار سال پس از فرمان مشروط

وان آزادی و بندگی يان انسان و حيفرق م: "شود گونه شروع می نيا
 ۵۶ صفحه( "...ستي، تا آزاد نباشد انسان ند آزاد باشديانسان با. است

ي  ن مقالهين در چنديعالوه بر ا). تيرسائل مشروط ر،يانتشارات کو
در تقابل . مينيب ر آنچه آمد را میيت مطالبی نظيگر از مدافعان مشروطيد

شود  ن مقاله از مخالفان در آغاز شروع میين رسائل، کتاب با چنديبا ا
اند و آنها را چون اصل  دالئلی آوردهه آزادی و مساوات يکه عل
از جمله . دانند ت را مرتد میيمشروط ت حرام دانسته، معتقدان بهيمشروط
خ يی ش گری رسالهيو د ١۵١ی  اله نوری در صفحه خ فضليی ش رساله

ن سرفصل با عنوان برهان يباشد که با چند ابوالحسن نجفی مرندی می
زيادي صفحات كه ک تتمه يبا اول و برهان دوم تا برهان دوازدهم و 

 . گريها مثال د کتاب را بخود اختصاص داده است وده از
ان يهای روحان ن است که چه در نوشتهين مطالب ايغرض از ذکر ا

ت و چه در آثار روشنفکران صدر يا مخالف مشروطيمدافع و 
 حاج ،ن شاه همانگونه که آمديت وقتی از اواسط دوران ناصرالديمشروط

ن شاه يناصرالد ی خود به را در نامه" حه آزادیيکلمه قب"کنی مالعلی 
الوزرای  سيری با رئيهم در رابطه با مجلس عدل و درگ. برد بکار می
ی تهران، هم در  های شهر ری و مسجد جمعه ن الدوله و تحصنيوقت، ع
اهللا  خ فضليی ش ر و محاکمهيتوپ بستن مجلس و استبداد صغ ی به واقعه

ع حضرت و هم در صورت جلسات ي او و ارشدالدوله وصننوری و اعدام
ون و يمجلس اول و مجلس دوم  و مجلس سوم همه جا خواست مل

دست آوردن  ی محتوای مبارزات نهضت ملی، به گراها و عمده ملی
ت يشه کن کردن استبداد سلطنت قاجارها و تحقق مشروطيآزادی و ر

چ جا صحبت از يدر ه. تو اجرای قانون اساسی برخاسته از آن بوده اس
دست آوردن استقالل که برداشت آقای  ها برای به ون و ملیيی مل مبارزه

ه يران عليی ملت ا ی عمده حتی سه مبارزه. باشد  نمی،محمود راسخ است
ی تنباکو، چه  ه کمپانی رژی و مسئلهيچه در مبارزات عل نفوذ خارجی،

الدی نه يم ۱۹۱۹ه قردادژه مبارزه علیي  بو.۱۹۱۹ ه قرارداديمبارزه عل
ری از يت ملی و جلو گي بلکه در دفاع از حاکم،دست آوردن استقالل به

الزم . های استعماری و بخطر افتادن استقالل کشور بوده است نفوذ دولت
اسی يمعنای حضور نظامی و س تذکر است که در آن دوران، استعمار به به

شده است نه   میگانه در کشور معنايو اقتصادی و اداری قدرت ب
ران در آن يا. ستم به بعديمه دوم قرن بيسم اقتصادی از نياليمعنای امپر هب

مه مستقل يدوران کشوری مستقل بوده است که حاکمان عقب مانده و ن
 بر عکس هندوستان و برمه و اندونزی و کنگو و. خود را داشته است

ی که حکام کای مرکزی و جنوبيقا و امريا و افريگر کشورها در آسيد
ک، ياستعماری داشته و تحت استعمار انگلستان، فرانسه، هلند، بلژ

کا و آلمان بوده ياالت متحده آمريا ا، امپراتوری عثمانی،يپرتغال، اسپان
ی  نهي که حتی انگلستان در کابئيتا جا) ان جنگ جهانی دوميتا پا(

 .ر مستعمرات داشته استيخود وز
ی انقراض  مسئله كه ۱۳۰۰ در مجلس پنجم روز نهم آبانماه

ها در  ون و ملیي دکتر مصدق، سمبل مل،ه مطرح استيی قاجار سلسله
خوب، آقای ... « :ديگو ار معروف خود از جمله میيران، در نطق بسيا
ا يآ! کنند و مقام سلطنت را اشغال می! شوند الوزرا، سلطان می سيرئ

تی که مشروطه ک مملکيد يتواند بگو چکس میيستم هيامروز در قرن ب
 ،شوند شان پادشاه مملکت میيا...  پادشاهش هم مسئول است؟،است

ن ارتجاع ي ا...تواند بزند ن حرفی نمیيچ کس چنيه! آنهم پادشاه مسئول
م که ي و اگر ما قائل شو...دهد   و بعد ادامه می...و استبداد صرف است

الت کنند وقت در کارهای مملکت هم دخ  آن،الوزرا پادشاه بشوند سيرئ
کند در زمان سلطنت هم  شان ترشح میيکه امروز از ا ن آثاریيو هم

الوزرا هستند، فرمانده کل قوا  سيترشح خواهد کرد، شاه هستند، رئ
عقوب هزار يد يقا سآام بکنند،  بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه! هستند

ست سال يبعد از ب. روم ها نمی ن حرفير بار اي ز،فحش بمن بدهد
! ديخواه بوديآزاد! ديطلب بود عقوب شما مشروطهيد يزی، آقای سيخونر

د و مردم را يرفت دم که باالی منبر میين مملکت ديبنده خودم شما را در ا
ک کسی در ين است که يده شما ايحاال عق! ديکرد آزادی می دعوت به

اگر  الوزرا باشد،هم حاکم باشد، سيمملکت باشد که هم شاه باشد هم رئ
ن يچه در ا. »...استبداد صرف است! نطور باشد که ارتجاع صرف است يا

ران، چه يون ايگر مليهای دکتر مصدق و د گر سخنرانیينطق و چه در د
های   در دوران حکومت ملی و چه در دادگاه نظامی، چه در نامه

ن و آن نوشته است و آقای محمد يشماری که دکتر مصدق به ا بی
وری و انتشار داده است، همه جا صحبت از آزادی آ ترکان آنها را جمع

 .باشد خواهی میيو آزاد
" استقالل و آزادی"ش همه جا هدف مبارزه را يها مصدق در نامه

از نظر او آزادی و . گری آورده استيکی بر ديت تقدم يبدون رعا
گری محال يکی بدون ديتحقق «ک سکه است که ياستقالل دو روی 

ستی سلطنت کند نه ين بود که شاه بايه اشا حرف مصدق به. »است
. خواستند ن را میيون هم هميی ملی و رهبران مل حکومت که جبهه

 ی آنها که معتقدند پس از انقالب اصوال از آقای محمود راسخ و همه
د يستی پرسي با،ن شده استيران تأمي اصل استقالل کشور ا۱۳۵۷ بهمين

ت و يمنظور، تنها استقالل حاکما يکنند؟ آ را چه معنا می" استقالل"که 
 ،ا منظور از استقاللي؟ آت ملیيمعنای حاکم هاستقالل با يدولت است؟ 

استقاللی است که شاپور ذواالکتاف و نادرشاه و لوئی چهاردهم داشتند 
های  چون و چرا فرمان ستی بیيی آنان بودند و با های مردم برده که توده

ون را از يها و مل قتی هدف ملیان وين آقايآنان را اطاعت کنند؟ ا
 ،کنند ان میياستقالل که در کانون مبارزات آنان قرار گرفته است ب

هدف ( شوند که وقت مدعی می ن استقاللی است و آنيمنظورشان چن
اما اگر منظور ). ن شده است و موضوع مبارزه ملی منتفی استيون تأميمل

استقرار "ر ير پخته و فراگگراها که در شعا ون و ملیيآنان از استقالل مل
آمده است، باشد، صحبت از " ران استيت ملی هدف جبهه ملی ايحاکم

ن معنا که  تک يشود، بد ان میيب" ت ملیيحاکم"استقاللی است که با 
ت کامل جانی و مالی و اقتصادی و فرهنگی و به يتک آحاد ملت با امن

م کنند و يخاذ تصمی خود حق دارند که آزادانه ات ار خود  و ارادهياخت
 آزادانه ،دانند گونه که صالح و مصلحت خود و کشور را می خود آن

اسی يهای س اری از مقولهين استقالل هم مانند بسيبنا برا. رنديم گيتصم
 .ابدي رو تکامل میييخ خود تغيست که در طول تاري اا گر، مقولهيد

دوستان دوران امپراتوری سلسله گورکانی و هن هندوستان مستقل به
ران مستقل به دوران شاپور يا ايس و يان استعمار انگليمستقل بعد از پا

ی مستقل به دوران لوئی چهاردهم  ر ساسانی و فرانسهيذواالکتاف و اردش
استقالل بعد . ی مختلف است ی مستقل به دوران دوگل دو مقوله با فرانسه

نای استقالل بعد مع ستم بهير فرانسه و حداقل از قرن بياز انقالب کب
دهد که امپراتورانی مانند لوئی  ت دولت را نمیياسی و نظامی حاکميس

ا امپراتور ياترزيا مارير امپراتور پروس و يک کبيدريا فريچهاردهم و 
. ندگان آن بودنديه نمايکال و الکساندر امپراتوران روسيا نيش و ياتر

تک تک آحاد ها امروز آزادی و استقالل  بلکه استقالل کشورها و ملت
ت يندگی از حاکميمعنای نما ت بهيجاد و مشارکت در حاکميملت در ا

ی آزادی  ان مقولهيچ تفاوتی مين صورت امروزهيشود و بد ملت معنا می
عنی ي ،نيا یک کشاورز وابسته به زميک بنده و ي. ستيو استقالل ن

چرا که استقالل رأی و استقالل در . سِرو، نه آزاد بود و نه مستقل
ا سِرو ي چون بنده ،م را نداشتيری و اعمال اراده و اتخاذ تصميگ ميتصم

 .بود و آزاد نبود
د منظور آقای محمود راسخ از استقالل، استقالل جمهوری يشا

مال يه در پايران، استقالل ولی فقياسالمی در غارت جان و مال ملت ا
 و کتاتوریيران، استقالل در اعمال ديکردن حقوق شهروندی مردم ا

ران و خارج ازکشور، استقالل يون در ايسيون و اپوزياسيکشتار س
رقانونی، استقالل در يآخوندها در بستن قراردادهای ضد ملی و غ

پرست  گانهين حقوق بشر و باالخره استقالل گروهی  بيقوان  بهئياعتنا بی
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رقصی برای غارتگران منابع ملی  ران در جهت خوشيی ملت ا از اراده
 !ران استيا

ت يران، برای استقالل اولويدا شود که در اي اگر هنوز کسی پ
ستی گفت که نه يعکس، با ا بهيد و ينسبت به آزادی بر قرار نما

بنا . حی از آزادی دارديده است و نه درک صحيی استقالل را فهم مقوله
از  ت جمهوری اسالمی استقالل قائلند،ين آنها که امروز برای حاکميبرا

کنند و نه معنائی که با  نای قرون وسطائی آنرا درک میاستقالل، مع
. ت ملی باشديران مطرح شده است که حاکميت در ايانقالب مشروط

ه و يهر شکل آن و با هر گونه توج ت ملی با نفی استبداد بهين حاکميا
ت ملی، نه با استبداد و نه با استعمار يحاکم. ابدي ت میينيپسوندی ع

ک سازگار  يچيا پنهان قدرت خارجی، با ه يارآشک عنی نفوذ و حضوري
 ،اند جه آنکه بر عکس آنچه آقای محمود راسخ مدعی شدهينت.  ستين

ت يامروز و در حال حاضر و در تقابل با نظام جمهوری اسالمی و حاکم
ت ملی؛ آزادی و يحاکم ابی بهيمعنای دست هون بيهای مل نی، تالشيد

 آحاد ملت در متن مبارزات ملت استقالل و اعمال آزاد اراده تک تک
 .خی زمان استينی و تاريران قرار دارد و ضرورت عيا

ون در مقابله و مبارزه با جمهوری اسالمی يسينقش اپوز اما راجع به
مان را در آن راه يرويد وقت و نيبا شان، بنده و شما میيعنی آنچه اي
ا و نه ه ها، نه ملی ستياليها، نه سوس ستينه کمون. ميکار بر به

ج عمومی و يتنهائی و بدون بس چ حزب و گروهی بهيطلبان، ه اصالح
ران قادر نخواهد بود جمهوری اسالمی را که روی يبانی ملت ايپشت
ش پا بردارد و ملت ي از پ،ست ای حکومت پهلوی گر همان سکهيد
اسی يروهای آگاه سيی ن همه. آزادی و استقالل رهنمون شود ران را بهيا

ده شده است، پافشاری يخ که سلطنت برچين مرحله از تاري اد دريبا می
ک جمهوری يجاد يآل خود را منوط به ا دهيهای دور دست و ا بر آرمان

ت حقوق برابر برای همگی ين آزادی اجتماعی و رعايملی با تضم
سم را شرط اول يند و سکوالرين بنماين و آئيشهروندان  با هر مرام و د

. ک جمهوری ملی و سکوالر قرار دهندي جادياتحاد خود برای ا
ل دولت ين و مرام خود را در تشکين، آئيعنی مذهب، ديسم يسکوالر

ال  دهيو ا» سميا«نشاندن م و برای به کرسی ينده شرط اتحاد قرار ندهيآ
م صرف يرو داري بلکه هرچه ن،ميکار نبر روی خود را بهيخود وقت و ن

ک دولت يجاد يبرای ا. مئيبنمامبارزه با حکومت اسالمی و اربابانش 
د راه را هموار کرد تا بتوان يسمی بايح دادن هرگونه ايملی بدون ترج

در شرائط اختناق و . دير کشيکه قدرت به زيجمهوری اسالمی را از ار
اسی ياسی که فعاالن سيهای اجتماعی س ن آزادیيتر عدم وجود کوچک

 خبرنگاران مانند زهرا ی کنند، جمجمه مانند فروهرها را قطعه قطعه می
درند و  ان را مانند اکبر محمدی میيکنند و دانشجو کاظمی را خرد می

به فرض . ل شوديتواند تشک  حزبی نمیيچران هيکنند، در ا پاره پاره می
ران يی طبقات اجتماعی ا ندگی همهي اگر نما،ل شوديمحال اگر هم تشک

زی بهتر از يروز شود چي پروز شود و اگر هميتواند پ  نمی،را نداشته باشد
در . دشه نخواهد ير شوروی روسيا اتحاد جماهين يست چيحزب کمون

ی مشترک  ک جبههيجاد يران ايی ملت ا خی تنها چارهيی تار ن مرحلهيا
ران باشد و يگشای ملت ا تواند راه اسی است که میيروهای سيی ن از همه

آن عمل کرده و  بهران ين راه حل را دکتر مصدق نشان داده و ملت ايا
 .  روز شده استيدر آن مقطع پ

کنند که حزب بسازند و يشنهاد ميها پ  آقای محمود راسخ به ملی
، آرمان ی استقالِل سياسی و از آن جا كه مسأله ...«: سدينو ن میيچن

 ی سياسیعنوان نيرو شده است، ايشان به ي مردم ايران، تأمين ديرينه
نوستالژي مبارزات   جوانان كه فارغ ازويژه  مردم و بهی جذب كننده

د توانن ی میول. توانند به حساب آيند یو خاطرات گذشته هستند، نم
 خود را، یموقعيت طبقاتنه ي هر آ تبديل شوند،یئچنين نيرو به

 تاريخِي تكامل ی انطباق است با مرحله ، كه دریئموقعيت بورژوا
 مدرن ی ايجاد حزبیبرا  سازندیا ، زمينهیدار  ايران، سرمايهی جامعه

اقدام  ها  زمينهی  در همهی طوالنیبا تشكيالت و برنامه و به مبارزات
ويژه   با كسب اعتماد مردم و بهیتدريج در برابر نظام كنون  ورزند تا به
نخستين گام در اين راه اين .  عمده تبديل شوندیینيرو به جوانان،

ديگر » یجبهه مل«نام بپذيرند كه تحت  است كه آنان اين واقعيت را
ها كه بتوانند  ساله یس  پايينیعني ،  نزد اكثريت مردم ايرانیجذابيت
   »... را سازمان دهند، ندارندی همگانی آن جنبشی بر پايه

ها که  ملی به! ی ملی جبهه= جاد حزب يی ا هيشان پس از توصيا اما 
ی  ان نوشتهياشوند و در پ مان میيست، پشيران اسالمی عمالً ممکن نيدر ا

نند و يب ست میيکمون= ستياليل حزب سوسيحل را تشک خود راه
ن يکنند و چن ب میيق و ترغيجاد حزب تشويا ز بهيروهای چپ را نين
ون يسيچ اپوزين که در شرائط کنونی ، هيجه اينت« : رنديگ جه میينت

م يبرابر رژ متشکل و مؤثری نه در داخل و نه در خارج از کشور در
ق اتحادهای مصنوعی و از يتوان از طر ز نمیيارد و آن را نوجود ند

ستند، يای ن چ قشر و طبقهيی ه ندهي که نمائيها»سازمان«عناصر و 
ون را يسيد از صفر شروع کرد و اپوزيبوجود آورد، بلکه کار را با

ست را بوجود يکمون= ستياليت حزب سوسيزی کرد و در نهاير هيپا
ن راه روشن يها گام نخست در ا ستيکمون= ها ستياليبرای سوس. آورد

ن نوشته همان ي و البته در ا»...کی است ين نظری و تئوريساختن مواز
= ستياليسوس«عنی حزب ي ،ونيسيشود، اپوز گونه که مالحظه می

ق يا ندانسته تعويم که آقای محمود راسخ دانسته يدان همه می! »ستيکمون
های فراوانی  ها فرقه ستياليسداند که سو او خوب می. کند به محال می

، ئيای گرفته تا سازمان انقالبی، فدا ها هم  از توده ستيهستند و کمون
اند  ن گرفته تا شوروی، اروپا و کوبا پراکندهي از چ...تی و يتی ، اکثرياقل

ک صد و يروشن شود، در » کیين نظری و تئوريمواز«و اگر قرار بود 
س تا کنون حتما ين پارعنی از زمان کمو، يشصت سال گذشته

 !  ای جهان متحد شده بوديپرولتار
 با ،کنند ه میيشان توصيها و اتحادها که ا ن حزبين چنيا

هر چه قدر و تا زمانی که ما در اطراف . رت دارديسم مغايسکوالر
م به همان يکن گر جنگ و جدل میيکديهای دور دست خود با  آرمان

ر يتأخ ز بهيخواهد ماند و مرگش نب دور ياندازه جمهوری اسالمی از آس
 ،ميسم خود هستيت ايدنبال اثبات حقان تا زمانی که ما به. خواهد افتاد

ها در  يغارت و کشتار خود ادامه خواهد داد و باطب جمهوری اسالمی به
. افتيم يسکوالریسم و اتحاد دست نخواه  ما به وديزندان خواهند پوس

ران نه برای  يداند که در ا يب مباالتر از همه آقای محمود راسخ خو
= ها ستياليسوس«جاد حزب هست و نه برای يها امکان ا ملی
اهللا عمال  را جمهوری اسالمی با شعار حزب فقط حزبي ز،»ها ستيکمون
در خارج از . چ حزبی را نداده است و نخواهد داديجاد هيی ا اجازه

بی ارزش چ حزيران، هيران هم بدون شرکت و حضور ملت ايمرزهای ا
 .وجودی و عملی نخواهد داشت

ته با اهرم کردن شصد سال گذ کيهای دست نشانده در   دولت
نی و شهروندی يران را از حقوق زمياند ملت ا نی مردم توانستهيتعصب د

با . رون نگهدارنديت بيی قدرت حاکم خود محروم ساخته و از صحنه
های خود  اه آرمانهای آزاد که بتوانند در ر جاد حزبيتی اين وضعيچن

ل هر گونه حزب مستقلی يتشک. رممکن استي غ،تالش و مبارزه کنند
 ست و هشت ماه حکومت ملی دريبه استثنای ب(صد سال گذشته  کيدر 
جاد ي ا،چرخد ن پاشنه میير ممکن بوده و تا زمانی که در به هميغ) رانيا

ز ي نا مذهبیيا حتی حزب بورژوازی و يست يا کمونيست ياليحزب سوس
ل حزب مستقل تا کسب استقالل و يی تشک ، پس مقولهرممکن استيغ

ا هر مبارز يولی محمود راسخ . ران معلق خواهد مانديآزادی مردم ا
در ضمن  ن حزبی همت گمارد،يل چنيتشک تار است که بهخگری ميد

د استقالل مادی و يد ديسم موجود است ولی بايست حکمتيحزب کمون
 ا نه؟يمعنوی دارد 

گر در ارتباط است و يکدير با يرانی مانند زنجيآزادی شهروندان ا 
ی  ک مبارزهيم بود به يشان قادر خواهين آزادی دگرانديتنها با تضم

ی کسانی که  ست که همه اشنهاد ما آنيپ. مياسی اساسی دست بزنيس
سم و برابری حقوق شهروندان از هر گروه و يت، سکوالريجمهور به

د حول ي با،دئولوژی و مذهب باور دارنديو اجنس و طبقه و قوم 
ل ينی و آنچه که ما را از حقوق خودمان و تشکيهای ع تيمحور واقع

ک اتحاد منسجم يم و با يري کنار هم قرار گ،حزب محروم ساخته است
پس از . ميکار مبارزه شو برای سرنگونی جمهوری اسالمی دست به

کوالر و ملی مانند ک جمهوری سيروزی بر جمهوری اسالمی، در يپ
های گوناگون  های گوناگون با آرمان ی کشورهای مترقی، حزب همه

ت و دشمنی با هم يهای خود بدون ضد ال دهيخواهند توانست در راه ا
جای  فه خواهند داشت بهيها وظ ی حزب همه. به کوشش بپردازند

شان حرکت و ين آزادی دگرانديشان در جهت تضميمبارزه با دگراند
اسی در چهار چوب ملی،  بر دمکراسی و دفاع يی س مبارزه. نديماعمل ن
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ی حقوق  هين اجرای اعالمياز آزادی شهروندان استوار است و با تضم
 .ابديتواند در شکل حد اقل تحقق  بشر دمکراسی می

اسی ير سيآقای محمود راسخ که خود از فعاالن خستگی ناپذ
خی ينی و تاريرورت عن ضيدانند که بر اساس هم  بخوبی می،هستند

خواه دمکرات و يروهای جمهوريی ن زمان، بارهای بار بحث اتحاد همه
ن باورانی که يها و د روهای چپ دمکرات گرفته تا ملیيک از نيالئ

دور از هر  ه بر محور چند اصل و ب،اند رفتهين از دولت را پذيجدائی د
ه است که ديمطرح گرد» کیين نظری و تئوريو مواز«دئولوژی يا گونه

اتحاد برای "سنده طرح ين و نويکی از مسؤليز يخود محمود راسخ ن
خ بود، يموسوم به محور فرانکفورت، مون" استقرار آزادی و دمکراسی
ها  روهای شرکت کننده در گردهمائیيبدبختانه هر بار بخشی از ن

اند که متأسفانه  ده و کار اتحاد را مختل ساختهيانحراف کشان ان را بهيجر
 و مبارزه با ئيپس راه رها. کی از آنها بوده استيز يمحمود راسخ ن

ک يخواه دمکرات و الئيروهای جمهورين اتحاد نيجمهوری اسالمی هم
بانی يها، با اتکاء به پشت ن حرفيجای ا د بهيبا ن دوستان میيباشد و ا می

ک توافق حداقل، يای و  ک اتحاد جبههياساس  ران و بريملت ا
ی اساسی  ک مبارزهيگر بگذارند و به يکدي را در دست های خود دست

 ،تالف کردهئخی ايهای تار نی و ضرورتيهای ع بر اساس داده
ع کلمه يمعنای وس ههای خلق را که آزادی و استقالل ب ن آرمانيتر عمده
 .  تحقق بخشند،است

 
 ...انقالب پرولتري 

 
ف ديگري  سازي با انبوهي از وظائ      چنين رژيمي در كنار اجتماعي    

 مـا در اينجـا فقـط چنـدتائي از ايـن وظـائف را                -مواجه خواهد بـود   
داري و   توان حتي بر شالوده سرمايه      ، كه برخي از آنان را مي      -برشمرديم

سازي حل كرد، اما تا كنون نه بخاطر مناسـبات            بدون هرگونه اجتماعي  
بلكه بخاطر مناسبات قدرت در دولـت الينحـل بـاقي           اقتصادي حاكم،   

سود پرولتاريا بطور اساسي      اند و همين كه چنين مناسبات قدرتي به         مانده
 .  دچار دگرگوني شدند، بايد اين مسائل را فورأ حل كرد

 اقتصادي   هاي بزرگ و انقالب ميان مفهوم اجتماعي اين رفرم
ها تضاد  اين دليل تفاوت وجود دارد، زيرا كه اين رفرم سازي به اجتماعي

هاي   در نتيجه تضاد ميان طبقات را با تمامي جنبهميان سرمايه و كار و
ها با نيرو و هوش  اين رفرم. برند ناخوشايندي كه دارند، از بين نمي

پرولتاريا سبب گسترش نيازهاي پرولتاريا گشته و دمكراسي صنعتي را 
 .سازند داري مي  سرمايهAutokratieساالري  جانشين يكه

كه زمينه را براي پيروزي هاي بزرگ  چنين است كه تمامي رفرم
گردانند، سبب رضايت پرولتاريا نخواهند شد و  پرولتاريا هموار مي

سرمايه را سد بگيرند، بلكه فقط سبب  نخواهند توانست جلو يورش او به
پس هرگاه كه شكل . ساماندهي مؤثرتر چنين هجومي خواهند گشت

دد، جامعه كارخانه اجتماعي شده به شكل غالب در روند توليد بدل گر
اي را خواهد يافت كه بتواند خود را بر آن پايه بدون  آن شالوده

هرگونه جنگ طبقاتي بزرگ و با تبديل طبقه كارگر كه خالق جهان 
كاالها است، به صاحبان كاالها و توده بزرگي كه رضايت و خوشبختي 

 .يابد، تكامل دهد اي مي خود را در دوام چنين جامعه
  ادامه دارد   

 :ها نوشت پي
امـا ايـن واژه     . شهري بازگردانده شـده اسـت        به kommunalدر اينجا واژه     -۹۶

هائي كـه بيـرون از        مترادف است با محلي، روستائي، شهري و همه حوزه        
قدرت دولت مركزي و در حوزه خودگراداني محلي، روسـتائي و شـهري             

 .  قرار دارند
 

 ...در غزه 
 

آيد  نظر مي از زندگي، که بهتر  در مقابل قدرتي هراسناک، بزرگ
گردد، احساس ناتواني و خرد شدگي  هر روز رشد کرده و دگرگون مي

 .در هيچ جا، از دست اين ضربات در امان نبوديم. کرديم مي
حال خود رها کرده و  شود، اين احساس که ما را به آدم خرد مي

در آدم خودش را حتا . خورد اند، مثل خوره وجودمان را مي طرد کرده

در حالي که . کند ميان يک و نيم ميليون نفر انسان ديگر، تنها حس مي
کردم، يا با نگاهم  آسمان نگاه مي ها به در انتظار اصابت خمپاره
کردم که در روشنائي مهتاب، سينه آسمان را  هليکوپترهائي را تعقيب مي

پرسيدم که آيا  شان نزديک شوند، از خود مي هدف شکافتند تا به مي
گرفتند،  ها را از سر مي و هنگامي که بمباران. »بينند؟ ها مرا مي نآ«

ديدم که در اثر  اي را مي  ساله١٨جوان . شد تخيالتم بر من چيره مي
هاي خود را هر دو دقيقه يک بار خالي  دلتنگي از تنهائي در مرز، خمپاره

 آسمان کردم و دستانم را بسوي آنها، به گاهي خود را ول مي. کرد مي
 شنيدند؟ آيا صداي مرا مي. کردم بلند مي

ساکنانش از هر طرف در . غزه مانند جهنمي بود بر روي زمين
حقوق و . هاي بنيادي آنان سلب شده بود آزادي. محاصره بودند

با اين همه، آنان تسليم سرنوشت . اند شان گرفته شان را از دست حاکميت
ايطي، بر طبق آخرين انگيز است که در چنين شر آيا شگفت. شوند مي

هاي  ها خواهان تعويض گروگان نظرسنجي، اکثريت بزرگي از فلسطيني
 اسرائيلي باشند؟

 در ٦٥آور جلوه خواهد کرد، تمايل  آن چه از ديده برخي حيرت
اسرائيل، . صد از فلسطينيان براي از سرگيري مذاکرات با اسرائيل است

کند،  هاي ما را بمباران ميهاي دراز شده، شهر دست جاي پاسخ مثبت به به
و آن هم . بندد کند، مرزهاي ما را مي هاي مالي ما را مصادره مي کمک

بهانه نداشتن مخاطبي معتبر، حاال حزب يا شخص صاحب قدرت هر  به
 .که باشد

، من فروريختن ديوار ميان غزه و ٢٠٠٥هنگامي که در سپتامبر 
سطيني نظرم را جلب دادم، دو پسر بچه فل مصر در رفح را گزارش مي

 سال نداشتند و در پائين ديوار جست و خيز ٩ها بيش از  آن. کردند
ها پيش، ما را از شهر مجاور در آن سوي  ديواري که مدت. کردند مي

کنند؟  از آن ها پرسيدم که در آن جا چه مي. کرد مرز در مصر جدا مي
ي که در آن پاسخ دادند که آنها هرگز به بيرون از اردوگاه پناهندگان

خواستند  ها مي آن. اند کنند، واقع در جنوب غزه پاي ننهاده زندگي مي
آيا مثالي بهتر از . ببينند که جهان ديگر و مردمان ديگر چگونه هستند

 اين براي نشان دادن انزواي ما وجود دارد؟
 ۲۰۰۶نقل از لوموند ديپلماتيك، اوت  به

 
 ... نگاهي به

 
.   است فحهص هزار    جلد و چندين     از چهل   ش بي   آثار آنان   ي  مجموعه

  ي   نابود كننده    انتقادات   به   نيرو بخشيدن    براي   ايشان  بود كه    جا نمي   آيا به 
،   آلمـاني   و ايـدئولوژي   بـر مانيفسـت    عـالوه   دو تن  آن ود از نظرات خ

 جلـد   ، سـه   مانند گرونـد ريسـه    از آنان يگريد  هاي  نوشته  را به  خواننده
  ؟ برايدادند  مي ارجاع...  گُتا و  ي ، انتقاد از برنامه  دورينگ ، آنتي   اپيتالك

   بـه   وسياليسـتي س  ي   جامعـه   ي   گُتا درباره   ي  برنامه   در نقد به     ماركس  مثال
  راندو - مونيستيك  ي   و جامعه   داري   سرمايه  ي   جامعه   ميان  ي  جامعه  ي  مثابه

 .  اشاره كرده استياد ز -  ديگري  به گذارِ از يكي
   كـافي    از توضـيح     شاهنده   منظور آقاي    نيست   روشن   كه  يگر اين د
   تعيـين   آيا منظور ايشان  .   چيست  كمونيستي= وسياليستيس   انقالب  درباره
 خواهـد     روي   و چگونـه     كشوري  ر چه د مثالً     كه  ؟ يا اين     است   آن  زمان

 .  ديگري داد؟ يا چيزهاي
ـ ن  مـي    سـتون    چندين   شان     در مقاله    ايشان  ديگر  ز سوي ا ند تـا   ويس

   و چـون     اسـت    ناشناخته   آينده   ما آدميان    براي   كنند كه    ثابت  خواننده  به
   شـناختي   تـوانيم    مي   نه   ما از آن     است،  نيافته   و تحقق   نوز ماديت ه  آينده
   ماركس و به.  ئيم بگو  آن ي   در باره   يزيچ اوال     طريق   به   و نه    باشيم  داشته

  هـائي    و پيشبيني   ردهك   تخلف   ايشان   حكم   چرا از اين    گيرند كه   ايراد مي 
   نظر ايشـان     موافق   ماركس   كه   جا هم   و آن .   است   كرده   آينده  ي  در باره 

  ، چگـونگيِ انقـالب     آينـده   ي  بـاره  در  نظر ايشـان     و به    است   كرده  ملع
  ، نگفتـه   ، چيزي   كمونيستي=  سوسياليستي  ي  امعهج   و چگونگي   كمونيستي

 را   شـان   نـده كوب انتقاد     پيكان  وكن   بار جهت   اند و اين     باز ناراضي   ايشان
   چيـزي   يندهآ   به   چرا راجع   گيرند كه    ايراد مي    ماركس   و به    كرده  عوض
   شـاهنده    نظـر آقـاي      بـاالخره   پرسد كه    از خود مي    خواننده.   است  نگفته
شـود در     اگر مي .   يا نه    گفت   چيزي   آينده  ي   در باره   توان  يا مي آ.  چيست
 چرا    كه   و انگلس    بر ماركس   نتقاد ايشان ا   پس   گفت   چيزي   آينده  ي  باره
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 و   اسـت  مونيسـتي ك  ها جامعـه    كمونيست  ي   مبارزه   غائي  اند هدف   گفته
   چيزي  آينده ي  در باره  توان  و اگر نمي  .   ديگر مردود است    هاي  بيني پيش
   انقـالب   ي   در بـاره     چـرا مـاركس      كـه    انتقـاد ايشـان      گاه   آن  ،فتگ

 وارد   ، اسـت    نگفتـه    چيـزي   مونيستيك   و نظام   كمونيستي= سوسياليستي
  تر به   پائين.  يستن   كم   ايشان  ي  ها در نوشته    گوئي   تناقض   نوع  اين.  نيست
   آقاي  هدف رسد كه  نظر مي  به طور اين.  خواهد شد ها اشاره  از آن برخي

آن   حتا اگـر .   و انگلس  ماركس نظرات  انتقاد به:   انتقاد است    فقط  هاهندش
 . آشكار دچار سازد هاي گوئي ناقضت   را به  ايشانها انتقاد

ـ  انتقاد     و انگلس    ماركس   روزها به    اين   كه   اين  مثل    و قلـم    ردنك
 و    وجـه    كسـب    براي   است   شده  اي  وسيله  ، كشيدن   آنان   بر نظرات   باطل

   كلي  يا به  انتقادش  از موضوع  انتقاد كننده  شخص  كه ر حاليد.  مرجعيت
 و    دوم   را از دسـت      دارد يا انتقادهـايش     اقصين   يا اطالع    است   اطالع  بي
 .  است  گرفته سوم

   بـه   ايشـان  ، شد   آورده   شاهنده   در باال از آقاي      كه  در نقلي .  اري ب
   يگانـه  ِ  خود را در اصـل       تئوري  لذا تمامي «  گيرند كه    ايراد مي   ماركس

 طـور     ايـن    كـه    آن  خستن. »كند   مي   خالصه "  خصوصي   مالكيت  الغاي"
 .  است  اساس  بي  شاهنده  آقاي  ادعاي  جا هم  و اين نيست
   در جريـان   بشـري  ي  جامعـه   از تحليـل  اركسمنخست ـن كه   
 -  خصوصي  مالكيت اديِ پيدايشم  هاي  زمينه  و كشف اش  تاريخي ملتكا

 قـادر    ننـده ك   فـرد توليـده      كـه    اندازه   تا بدان    مولد اوليه   رشد نيروهاي 
   نخسـتين   براي  خود توليد كند و در نتيجه       از نياز مصرف    گردد بيش   مي

 را پديـد   مكـان  ا  امر ايـن  آيد و اين   مازاد توليد بوجود مي     اريختبار در   
   داشـته    شركت  ود در توليد مستقيم   خ   كه   آن   بدون   كساني  آورد كه   مي

  ي  زمينـه  ضـع و   كنند و اين  زندگي  بتوانند از مازاد توليد ديگران   ،باشند
 بـر     خصوصـي   و مالكيـت  ...  و   و فكري    كار يدي    كار به    تقسيم  مادي
   اين  به ديگر، سرانجام مسائل   و بسياري-آورد وليد را بوجود ميت  وسايل
  ي  مولـد در جامعـه   تر نيروهاي  بيش   تكامل  ريانج در    رسد كه    مي  نتيجه

 بـر     خصوصـي    مالكيت  ضاد ميان ت  رسد كه    فرامي  اي   لحظه   داري  سرمايه
، و    وليـد اسـت   ت   محصـول    خصوصـي    تصاحب   اساس   توليد، كه   وسائل
   توليـد را دچـار اخـتالل        سـد كـه   ر   مي   شدتي   كار به    اجتماعي  خصلت

   بر وسايل    خصوصي   مالكيت   بردن   از بين    تضاد يعني    اين   حل وسازد    مي
  ي  ادامـه   ناپـذير بـراي    اجتناب  ضرورتي هب   آن  كردن  توليد و اجتماعي  

 .شود  مي  مبدل  جامعه حيات
   الغـاي   شـود بـه      مـي    خالصه   ماركس   نظرات   گيريم   كه   آن  وم د

مگر لغـو   .   در چيست    آن  اشكال . ] توليد  سايلور  ب[   خصوصي  لكيتما
 .  است ميك توليد چيز   بر وسايل  خصوصي مالكيت
   و مطلـق    طور كلي    به   خصوصي   از لغو مالكيت     سخن   كه   آن  وم س
   آقـاي    نيـز مسـواك      كمونيسـتي   ي   در جامعـه    هك   است  بديهي.  نيست
   آن   جز ايشان   ماند و كسي    يم   باقي   ايشان   خصوصي   مطلق   ملك  شاهنده

 لغـو    نظـر اسـت      مـورد   سـخن    در اين  آن چه .  نخواهد كرد   را مصرف 
   مالكيـت  و وضع.  ستا توليـد    سايلو بر    بورژوازي  صوصيخ  مالكيت
.  دارد  اساسـي   تفـاوت   بودن  مسواك الكم توليد با   بر وسايل  خصوصي
 و در     اقتصـادي   درتق   گونه   هيچ  شان  سواك بر م    شاهنده   آقاي  مالكيت
  ينا   آن  تنها توانائي . آورد   بوجود نمي    ايشان   براي   اجتماعي   قدرت  نتيجه
   درازتـري    زمان   مدت   را براي    ايشان  ندان استفاده از آن د     شايد   كه  است
   قـدرت    ايشـان    توليـد بـه      بر وسايل   يشانا  اما مالكيت .  دارد   نگاه  سالم

 .دهد  مي  اجتماعي  قدرت  و در نتيجه اقتصادي
   از بـين     خصوصي  هاي   مالكيت  تر هم    پيش   در تاريخ    بر اين   فزونا
   خصوصـي    و مالكيت    بر بردگان    داران   برده  صوصيخ  مالكيت:  اند   رفته

   الغـاي   بـراي   دار مبارزه    پرچم  مانيز خود    بورژوازي.  ها بر زمين    فئودال
   سـازماندهي   شـكال ا و     بر زمـين     فئودالي   و امتيازات   صوصي خ  مالكيت

 از    بورژوازي   در قاموس    از مالكيت    شكل  آن.  بود  فئوداليِ توليد شهري  
 و   رقابـت   در آزادي  آن  بـا منـافع    برخوردار نبود و چـون   تقدسي  يچه

   را از بـين    آن   بـود كـه      آدميـان    مقدس  ي  ظيفهو ، در تضاد بود    تجارت
   بـر وسـايل     صوصـي خ   از مالكيت    شكل   آن   كه   آن   محض  و به . ببرند

 بود و خودِ پروردگـار        شده   اعالم   مقدس   زمان   تا آن    كه  توليد، مالكيتي 
  ، بورژوازي    رفت   از بين  ، بود   كرده   تفويض   فئودال   مالكان   را به    حق  نآ

   حفظ   زمان   از آن   كه كرد     اعالم   توليد مقدس   سايلو خود را بر      مالكيت
   داشت   بايد توجه   تازه!   است  دهش  اي   و آزاده    متمدن   هر آدم   ي   وظيفه  آن
رخـوردار  ب   تقدسـي    توليـد از هـيچ      بورژوا بر وسايل  رد  ف    مالكيت  كه

   مالكيـت    تصـاحب    بـراي    وحشـي   هـاي    گـرگ   ژواها چون ربو.  نيست
   مقـدس    چـه   آن. اند  تيز كرده    توليد دندان   يگر بر وسايل  د   هم  خصوصي

 .  بورژواست  طبقه نتزاعيا   خصوصي  مالكيت  در واقع است
  ، مالكيـت     از رونـد تـاريخ       مـاركس   ، بنا بر تحليـل       ترتيب  دين ب

   شـرايط    از پيش    پديد آمد كه     در تاريخ   مانيز توليد     بر وسايل   خصوصي
   بـود كـه    در اين  آن دنش ضرورتِ پيدا.  بود  آمده   فراهم   آن   براي  مادي

  نباشـت ا،     از جامعـه     اقليتـي    توليد در دست     بر وسايل    خصوصي  مالكيت
بنا بر  .  ساخت   مي   مولد را ممكن    تر نيروهاي    رشد بيش    و در نتيجه    ثروت
 و ماننـد او    پـرودن  چون  افرادي  بر خالف  نزد ماركس  كه بينيم يم،    اين

 مرمـوز و     هاي   از راه    كه   نيست   رازآميز هم   ييزچ.   نيست   دزدي  مالكيت
.  باشـد   بوجـود آمـده     وشه شياد يا با       آدمي   دست   به   ناگهان   به  جادوئي
 . دارد اريخيت و   كامالً انساني اي  ريشه  كه  كامالً منطقي  است  روندي بلكه

   و ازلـي     ابـدي    توليد چيزي    بر وسايل    خصوصي   اگر مالكيت   ال ح
  تـوان   مي  ، است   بوجود آمده    آدمي   در تاريخ   عينيم   در شرايط    بلكه  نبوده
   ديگر وجود نداشته     آن  وجوديتم   شرايط   كه  هنگامي   تز را پذيرفت    اين
   و غريبـي    جيـب ع چيـز      در واقـع     حرف  اين.   خواهد رفت    از بين  ،باشد
 وجـود     شرايط  زيرا وقتي .   است  گوئي   اينهمان   يك   گفت  توان  مي.  نيست

   است   طبيعي ، باشد  وجود نداشته  ديگر توليد     بر وسايل    خصوصي  الكيتم
   كـه  كـاري .  باشد تواند وجود داشته  ديگر نمي   هم  صوصيخ   مالكيت  كه

   كـدام    داد كه    نشان   بود كه    اين  ،اشتد   تازگي   كرد و در تاريخ     ماركس
 توليـد و   ر وسـايل ب   خصوصي  مالكيت  پيدا شدن  منجر به  تاريخي  شرايط

ـ  شد و چرا روند        طور كلي    به   خصوصي   مالكيت  اساساً پيدا شدن   اريخيِ ت
 را بوجـود      آن   رفـتن    از بين    ضرورتاً شرايط    مولد مادي    نيروهاي  تكامل

   در آن    كـه    اسـت   اي   جامعه   آخرين  داري   سرمايه   كه   اين وخواهد آورد   
 مولد در   نيروهاي جود دارد و تكاملو توليد   بر وسايل    خصوصي  مالكيت

   فـراهم    آن  نهـدام ا   را بـراي     الزم   شـرايط    بورژوازي   دست   به   جامعه  اين
   هـم  ماركس.   چيست  شرايط   آن   كه   است   اين   پرسش  حال. خواهد آورد 

 را در   خصوصـي   مالكيـت   رفتن  از بين  شرايط  و هم  بوجود آمدن   رايطش
 از    رابطـه   در ايـن  . بينـد    مـي    جامعه   مولد مادي   يروهاين  ا تكامل  ب  رابطه
   شـاهنده   آقاي ي  مورد عالقه ، كه   لمانيآ  ، ايدئولوژي    از ماركس   اي  نوشته

ـ   در فصـل  .  آوريـم    مي   نسبتاً طوالني    نقلي  ،نيز هست     اول   از بخـش    ومس
 ٩٢  ي   در صـفحه   ١٩٧٦ كارگر    ي   نشريه   از انتشارات  -  آلماني  ايدئولوژي

 : خوانيم يم
   نيروهاي   افراد بايد تمامي     كه  ايم   رسيده   جائي   به   اكنون  دينسانب«

 خـود     بـه    خـاطر كـه      ايـن    تنهـا بـه     ختيار گيرند، نه  امولد موجود را در     
ــيش  يابنــد، بلكــه  دســت شــان كــاري ــه  ب ــنا  تــر ب  اصــوالً   خــاطر كــه ي
   بـه    بسـته    نخسـت    گـرفتن  ردر اختيـا    اين.  كنند   را تأمين   شان  يتدموجو

   بـه    كـه    مولـدي    نيروهـاي  -شـود    مـي    در اختيار گرفته     كه   است  يزيچ
بنا بـر   .  موجودند   همگاني  اي   مراوده   تنها درون  واند     يافته   تكامل  كليتي
 و   همگاني  كاراكتري  بايستي نبهج   حتا از اين  در اختيار گرفتن ، اين اين

  ر اختيـار گـرفتن    د  اين...  باشند   داشته   مولد و مراوده    يدر خور نيروها  
   كنـوني  تنها پرولترهـاي .   است  افراد در اختيار گيرنده  به   بسته   عالوه  به
 هستند    در موقعيتي  ، قرار دارند    خود كاري    از هر گونه     كامالً خارج   هك
 از    كليتـي   در اختيار گرفتنِ     را، كه    محدودي   و نه   املك   خود كاري   كه

  ، پـيش     اسـت    از آن    ناشـي   هـاي   وانتـ  از     كليتي   مولد و تكامل    نيروهاي
   كه  افرادي. حدود بود م   انقالبِي پيشين   هاي   در اختيار گرفتن    تمام. برند

حـدود،  م  اي   محـدود و مـراوده       ابزار توليـدي     از طريق   شان  خود كاري 
گرفتند و از      در اختيار مي    ابزار توليد محدود را      اين ، بود  محدود گشته 

ــن ــه نآ رو  اي ــدوديت  را ب ــوئي  مح ــي  ن ــاندند  م ــان . رس ــزار توليدش   اب
 ابزار  ماندند و تحت    كار مي    تقسيم  حتت، خود     ولي. شد   مي  شان  مالكيت

   تـاكنوني   هـاي   ختيار گـرفتن  ا در    ي  در همه . آمدند   در مي   توليد خويش 
ختيـار  ابـا در    . ماننـد    مـي   ليـد بـاقي    ابزار تو    يك   از افراد تحت    اي  توده

   هر فرد و مالكيـت   از ابزار توليد تحت اي  توده  پرولترها بايستي  گرفتن
 افـراد گـردد      تواند تابع    نمي   مدرِن همگاني   ي  مراوده.  درآيد  مهه  تحت

 .» گردد  همه ابعت   كه  طريق مگر از اين
:  دارد  جنبه  سه گرفتن در اختيار  شود اين  مي   مالحظه   طور كه   مان ه

   در اختيار گـرفتن   اين  كه افرادي. ٢ ؛شود   مي  ختيار گرفته ا در     چه  آن. ١
 بـاال    در نقل .   در اختيار گرفتن    ي  يوهش. ٣گيرد و      مي   انجام   آنان   دست  به

 . شد  آورده  جنبه  سه  از اين دو جنبه
 و   خود را از جامعه      ماترياليستيِ ديدگاه   ي   جا جنبه    در اين   اركس م
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   در اختيـار گـرفتن      ي   جنبه   سه  از اين . سازد  شكار مي آ   وضوح   به  تاريخ
   بـراي    كننده   تعيين  شود نقشي   يم   در اختيار گرفته     چه  ، آن    نخست  جنبه

 ذكـر    خسـت ن  ي   جنبـه    عنـوان    به   دليل   اين   ديگر دارد و به     ي  دو جنبه 
،    مولـد مـادي     شود، نيروهاي    مي   گرفته  در اختيار    چه   آن  چون. شود  مي
   مناسـباتي    شـكل   ها كـه     مالكيتِ بر آن     است   يافته   همگاني  اراكتريك

آيد نيز     بوجود مي    آدميان   مولد ميان    نيروهاي  اهيتم   بر اساس    كه  است
   و تصور آقـاي      برداشت  الفخبر  .  باشد   داشته   همگاني  بايد كاراكتري 

   داليل  يا به وستانهد و پرولتاريا   رقيق  احساسات  دليل  به  ماركس  شاهنده
  صوصيخ   مالكيت ي ، مسئله  تخيلي هاي  ديگر، مانند سوسياليست احساسي

 و    انهـدامِ تـاريخي      را كـه     آن   سرنوشت   بودن   توليد و محتوم    بر وسايل 
،   اسـت    بر آن    همه   مالكيت   يعني  ، اجتماعي   با مالكيت   اش  دنش  جانشين
   اسـتنتاج    مولـد مـادي     اراكتر نيروهاي ك را از      آن  بلكه. كند   نمي  مطرح
   و اختـراع    كنيـك ت و     علـم    مداوم   و پيشرفت    صنعتي  با انقالب . كند  مي

   آن داري  سرمايه  و رقابت   اقتصادي  زهاي نيا   جديد كه   ها و وسايل    ماشين
ـ       توليدِ بسته  ،كند   مي  ا ايجاب ر   ي   از صـحنه    دا و منـزوي    و محليِ فرد ج

 .يابد  مي  و همگاني  جهاني ي وليد جنبهتشود و   محو مي تاريخ
   سـال    از سد و پنجاه      را بيش    آن   ماركس   كه   گلباليزاسيون  ريان ج
توليـد و كـار     .   نظر اوست    تأييد اين  ، كرد  بيني يشپ   در مانيفست   پيش

   قطعات  امروزه. يابد  تر مي  مگانيهتر و      اجتماعي   روز كاراكتري   روز به 
، در    يگـري د   يا هر كـاالي     ، تلويزيون    اتوموبيل   مثال   كاال، از باب    يك

   مونتـاژ ايـن      فقـط    آن  شود و توليد نهائي      مي   ساخته   مختلف  كشورهاي
تر    را در وابستگيِ بيش     تري   بيش  ها و جوامع     امر بخش   اين.  ستا  قطعات

 .دهد با يكديگر قرار مي
   با نيازهاي   بطه در را    و تكنيك    علم   مداوم   ديگر پيشرفت   ز سوي  ا

 كــار بهتــر و  هــا و ابزارهــاي  ماشــين مــوارهه  داري اقتصــاد ســرمايه
   در پـيش    اال كـه  ك از     حجم   توليدِ همان    براي  سازد كه    مي  كارآمدتري

 تنهـا     امر نه   اين.  كارگر نياز دارد     تعداد كمتري    به   همواره ،شد  توليد مي 
   تأخير در بخش  يا شايد با كمي     زمان   هم   بلكه   توليد صنعتي   ي  رصهعدر  

 و  دانان اقتصــاد  بــود كــه زمــاني. گيــرد يمــ   نيــز صــورت خــدمات
 كـار در      نيروي  هكبافتند     مي   هم   را به    تئوري   بورژوا اين   هاي  ايدئولوگ

 بهتر در    هاي  و ربوت   ها   ماشين   كار گرفتن   به.   است   جا شدن    جا به   حال
   بخـش    در ايـن     كـارگران    روز از نيـاز بـه        روز به    توليد صنعتي   خشب

. شود   مي   افزوده   خدمات   در بخش   عداد شاغالن ت   به  كاهد و در عوض     مي
 و    رقابت   دليل  به.  كرد  ا ثابت ر نظر     اين   بودن   نادرست   خودِ زندگي   ولي

 ناگزير   يز به ن   خدمات  ، بخش    سرمايه  اشت انب   قانون   به   دادن  ضرورتِ تن 
 از    بسـياري    و اخـراج     بخـش    كـامپيوتر در ايـن       بكارگرفتن  مجبور به 
هـا و     هـا و بيمـه       در بانـك     تعداد شاغالن    به  نگاهي. دش خود    كارمندان
   كه   نيست  ترديدي. سازد  شكار مي آ را     حقيقت   اين   با پيش    آن  ي  مقايسه
بـرد     نمـي   ز بين ا موجود را      از مشاغل    بسياري   فقط   تكنولوژي  پيشرفت

 نيـز    شايد تـا زمـاني    . آورد   نيز بوجود مي    اي   تازه   مشاغل   همچنين  بلكه
 بـر    ولـي .  باشد   تازه   سود مشاغل    به   كهنه   مشاغل   به   تازه  شاغلم  نسبت
 توانـد    تا ابد نمي     وضع   اين   بورژوازي  هاي  يدئولوگا  هاي   موعظه  خالف
   وقت   خواهد شد و آن     وند معكوس ر   اين   زماني   ناخواه   يابد و خواه    ادامه
شايد .  واهد گشت خ روبرو     فزاينده  كاري  ناپزير بي    حل   با مشكل   جامعه

ير غ و   مستقيم هاي  ماليات  قادر باشد با پرداخت  شاغل  بخش  كه تا زماني
 از زندگيِ بخـور و       حداقلي   اجتماعي  ها و خدمات     بيمه   از طريق   مستقيم
  هـاي   نـاآرامي   بـه   وضـع   كنـد ايـن      بيكار تأمين   خشب   را براي   نميري

   شدنِ دائمـي   با كاسته ولي. يانجامدن   و انقالبي  بحراني   و وضعي   اجتماعي
  ر دراز مـدت   د   تعداد بيكـاران     به   دائمي   شدن   و افزوده    شاغالن داز تعدا 
 ديگـر قـادر نخواهـد بـود بـا             شـاغل    بخش  ه فراخواهد رسيد ك    زماني

   بيكار را تأمين     بخش   زندگي   و غير مستقيم     مستقيم  هاي  الياتم  پرداخت
   خواهد زد و در نتيجـه        دامن   اجتماعي  هاي  اآرامين   به   وضعي  چنين. كند
 مـورد    بحـران   اصـلي   علت نوانع   به داري  سرمايه  خود سيستم   رفته  رفته
 . ار خواهد گرفت قر سؤال

.  يابد   گسترش   بايد همواره    كه   است   توليدي   نظام   آن  داري  رمايه س
   و باروري  توانايي با باال رفتن ايـد  ب   داري  سرمايه هانيجرو توليد    از اين 
   كـاالي    حجم   روز به    روز به   عنيي ،تر شود    روز انبوه    كار روز به    نيروي

   نيـاز بـه   وليد انبوهت   جا كه  از آن  است طبيعيو .  شود   افزوده  توليد شده 
   تعداد كـل   سو به  از يك  طور دائم ، بايد به  دارد، بنا بر اين    انبوه  مصرف

.  شود  هر فرد افزوده  مقدار مصرف  ديگر به  و از سوي  كنندگان  صرفم

وجـود     نيافته   تكامل  هاي  ين هنوز سرزم    كه  ا زماني تتواند     مي   پروسه  اين
 و   كنندگان   مصرف  عداد كل ت   به   و سال    يابد و هر روز و ماه        ادامه ند،دار

واهد شد  خ   اشباع   نيز زماني    پروسه   اين  ولي.  شود   هر فرد افزوده    مصرف
 . خواهد رسيد  پايان و به

  تر نياز بـه  تر و بيش  توليد بيش  كه  داشت  ديگر بايد توجه ز سوي  ا
  هاي  محدوديت  هم  لحاظ از اين. تر دارد   تر و بيش    يشب   و انرژي   مواد خام 

.   انـرژي   منـابع   و هـم     محدود است   امخ   منابع  هم. گذرناپذير وجود دارد  
است   داري  سرمايه شكالتم ديگر از   نيز يكي  زيست  محيط  ساختن آلوده

  كـه    آن   بـراي   داري  سرمايه  ولي.   است  ترش گس   در حال   كه بطور مداوم  
  شـود كـه      مـي   ، مالحظه   ينبنا بر ا  .  يابد   گسترش   بايد مرتب  ،ماندب  زنده

 موجـود بـا       طبيعـت    عـادي    و امكانـات    نـي ف حتا از نظـر       داري سرمايه
 . ست ا گذرناپذير روبرو محدوديت

   دوسـت   باشـند و چـه    داشـته   دوست  چه  شاهنده ، آقاي  نا بر اين   ب
 فراخواهـد     زمـاني    از نظر تـاريخي     داري  سرمايه  ظامن   پايان ، باشند  نداشته
 از    پـس    نظـام    كـه    اسـت    اين  رسشپ.   طرفه   يك   است   راهي  اين. رسيد

 .تواند باشد  مي  نظامي  چه داري سرمايه
   كـه   نظر است  بر اين، شد  در باال از او آورده     كه   در نقلي   اركس م
 در  ، و همچنين    مولد مادي   روهاي تاكنونيِ ني   هاي  رفتنگ در اختيار     تمامي

 مولد محـدود    اراكتر محدود نيروهاي  ك   علت  ، به    بورژوائي  اختيار گرفتن 
  رد درآيد و در نتيجـه ف   مالكيت  تحت توانست ماند و مي     مي   باقي  و محلي 
ـ . برد   ديگر مي    محدوديتي   به   را از محدوديتي     آدميان   ميان  مناسبات ايد ش

 كار    تقسيم  ي   امر زمينه   اين.  محدود   در هر صورت    ر ولي  باالت  در سطحي 
   طبقاتي ي  و جامعه    وجود طبقات    و در نتيجه     و كار فكري    ديي كار    ميان

  ي   در جامعـه     مولد مـادي     نيروهاي   تكامل  ليو. كرد   مي   حفظ  را همچنان 
ها   حدوديت م   اين  شتاب ا با ي   تدريج   به   بورژوازي   دست   و به   داري سرمايه

  يروهـاي ن مولد محـدود    نيروهاي  جاي زدايد و به    مولد مي   را از نيروهاي  
 اگـر   حـال .  گلباليزاسـيون  -  اسـت   همگـاني  آورد كه  بوجود مي  مولدي
تر   بيش  تكامل رسد كه    مي  اي   مرحله   خود به   ر روند تكاملي  د  داري سرمايه
  ناپذير مواجه  حل هاي  با بحران را سازد و جامعه يم   مولد را مختل نيروهاي

توانـد    شود ديگر نمي     مي   آن  ايگزينج   كه  اي   جامعه   است   روشن ،كند  مي
 را باز توليد     اشد و آن  ب   از آن    پيش  داري  سرمايه   طبقاتي  ي   جامعه  مثنايال

   و نظـام    كننده اسـتثمار   اي   طبقـه   مثابه   به   بورژوازي  زيرا با برافتادن  . كند
اسـتثمار    جديد بـه     در جامعه   ماند كه   نمي   باقي  اي   ديگر طبقه   آن به  تعلقم

   كه   وجود داشت    كارگري  ي   طبقه  داري  سرمايه  ي  امعهجدر  .  شود  كشيده
   اضـافي   ارزشش كار تثمار و با نيرويسا را  توانستند آن  مي  داران  سرمايه

توانسـتند     مـي   پس ، توليد بودند   سايلو   صاحبان   آنان   و چون  توليد كنند 
   بـا از بـين      ولي.  خود درآورند   تملك  را به   ارزش   اضافه  آن  طور قانوني  به
 و    خواهد رفـت     نيز از بين     بورژوازي  ي   طبقه  داري  سرمايه  ي   جامعه  فتنر

،  بنا بر اين.   وجود نخواهد داشت  در جامعه  اي  ستثمار كننده ا  ي  ديگر طبقه 
 .  اجتماعي مالكيت: دن درآي  همگان ر تملكدد ننتوا  مولد تنها مي نيروهاي
:  دارنـد بگذارنـد    دوسـت   را هـر چـه    جامعه  اين  نام  شاهنده  قاي آ

   آن   امـر در ماهيـت      ايـن .   يا هر چيز ديگـري      وسياليستيس،    كمونيستي
 را رد     ماركس  خواهند نظرات   گر مي ا  ايشان.  بوجود نخواهد آورد    تفاوتي

ـ    ديگـري    تاريخي  ي   وظيفه   كمونيستي   چپ  كنند و براي      مبـارزه   وايس
 مابعد   ي   و استقرار جامعه    داري  سرمايه   مناسبات   در برانداختن    تسريع  براي
   نظـامي  داري  سـرمايه   نظـام   دهند كه يد نشان با، كنند  تعيين  داري رمايهس

  هـاي   و محـدوديت     و ذاتـي     درونـي   ا تضادهاي ب   كه   ابدي   و  ازلي  است
  دارد دامها                            .  روبرو نيست  رشد و تكامل تاريخي
 

 ...  آيا در ايران
 

 ملـي و    -ايران كه داراي پشتوانه قومي     حتي برخي از اين نيروهاي    
ايـن نتيجـه      بـه رخدادهاي افغانسـتان و عـراق       ديدن   اي هستند، با    منطقه
ليه رژيم اسـالمي را بـا مبـارزات          هرگاه بتوانند مبارزه خود ع     اند  رسيده

تواننـد    امريكا و كشورهاي وابسته بـه او هماهنـگ سـازند، بهتـر مـي              
جـدائي از   «و يـا    » خودمختاري«هاي سياسي خويش مبني بر        خواست  به

تجربه حكومت خودمختار كردستان عراق كه اينك       .  دست يابند  »ايران
ـ            ن بخـش از آن     حتي برافراشتن پرچم عراق در ادارات دولتـي را در اي

أسـيس   در جهت جدائي از عراق و ت    ممنوع ساخته است و عمأل     سرزمين
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دارد، سبب شـده اسـت نـه فقـط حـزب               برمي  رد گام كشور مستقل كُ  
دمكرات كردستان ايران، بلكه حتي حزب كارگران كردسـتان تركيـه        
اعالن كنند كه حاضرند مبارزات خود در منطقه عليه جمهوري اسـالمي      

بـر مبنـاي    . ت امريكا و متحدينش هماهنگ و همسو سازند       را با مبارزا  
هاي خبري جمهوري اسالمي پخش شده اسـت،          اخباري كه توسط بنگاه   

در همين راستا حزب كارگران كردستان تركيه طي جند هفته گذشـته            
 .مناطق مرزي ايران شدت بخشيده است به حمالت مسلحانه خود به

شوري است كـه  عراق ك. ستالبته ميان ايران و عراق فرق بسيار ا  
در رابطه با نيازهـاي سياسـي، اقتصـادي و           و   پس از جنگ جهاني اول    

ويژه انگستان بوجود آمـد و         كشورهاي استعماري آن زمان و به      نظامي
كننـد، بنيادهـاي      هائي كه در اين كشور زندگي مـي         ميان اقوام و مليت   

 چنـين   تـوان    وجود ندارد و بهمين دليل سـاده مـي         »سازي  ملت«عميق  
بخش سني و كرد نشين عراق چندين سـده        . روابطي را از ميان برداشت    

 كشـور   نشين آن   جزئي از امپراتوري عثماني بودند و بر سر بخش شيعه         
جنگيدند و ايـن       ايران و امپراتوري عثماني دائمأ با هم مي        هاي  حكومت

ها به امپراتـوري عثمـاني تعلـق        ايران و در بيشتر دوران      منطقه گاهي به  
تا زماني كه امپراتوري عثماني وجود داشت، مردم ساكن در آن           . داشت

بردند و بنـابراين پـروژه        داري بسر مي    امپراتوري در دوران پيشاسرمايه   
سازي هنوز تحقق نيافته بود و در نتيجه مردم نواحي مختلف داراي              ملت

مپراتوري درهم شكست،   هاي قومي بودند و هنگامي نيز كه آن ا          هويت
فـال     آن فروپاشي را به     ساكن در آن امپراتوري    كان، اقوام ديگر  جز تر 

توانند سرنوشت خويش را      نيك گرفتند، زيرا بر اين پندار بودند كه مي        
اما ديديم كه چنين نشد و جغرافياي سياسي جهـان را           . خود تعيين كنند  

داري كه نيروي استعمارگر آن دوران بودند،         كشورهاي متروپل سرمايه  
  .رقم زدند

در بسياري از كشـورهاي جهـان كـه     » سازي  ملت«بنابراين روند   
شـوند، رونـدي   » مستقل«هاي جهاني اول و دوم توانستند  پس از جنگ 

هـاي امپرياليسـتي بـراي تـأمين      جوان است و در بسياري موارد قدرت   
ند كـه يـك نمونـه آن كشـور          ردك» سازي  ملت «اي خود   نطقهمنافع م 

متحد ساختن بخش پشتونشين افغانستان كه با ها  انگليسي. افغانستان است
 بخش هـرات كـه تـا    در گذشته جزئي از امپراتوري مغوالن هند بود و      

، كشـور جديـدي را       جزئي از سرزمين ايران بود      قاجار شاه  محمددوران  
  هندوستان سوي  به امپراتوري تزاري    از پيشرفت ند   بتوا  تا بوجود آوردند 
  .جلوگيري كند

. اند   كه در ايران زيسته     است قواميااريخ مشترك   تاريخ ايران ت  اما  
هـا    و در نتيجه، سدهآنها با هم تمدن و فرهنگ ايراني را بوجود آوردند    

عرصـه    بـه » ملت«ري و همزمان با آن پديده       دا  پيش از آن كه سرمايه    
. ندداري در ايران بسيار نيرومند بود نهد، عناصر ملي پيشاسرمايهپا تاريخ 

 بـر ايـن     -چو ايران نباشد، تن من مباد     «ي مبني بر    شعر معروف فردوس  
 سـال  ۱۰۰۰ كـه از سـرايش آن بـيش از      »بوم و بر زنده يك تن مباد      

 كه از سرايش آن بـيش از        خاقاني» ايوان مدائن «گذرد و يا قصيده       مي
» سـازي   ملـت «رونـد   هـائي از       نمونـه   سال سـپري شـده اسـت،       ۸۰۰

اقوام ايرانـي، بـا آن كـه    . ازندس داري در ايران را نمايان مي  پيشاسرمايه
ها تحت استعمار و زير سلطه بيگانگان زيستند، اما خـود را ايرانـي                سده
، يعنـي از    الاقل بر اساس مدارك تاريخي از دوران صـفويه        . دانستند  مي
سخن گفته شـده  » ممالك محروسه ايران« از   امروز   سال پيش تا به    ۵۰۰

مت مركزي قدرقـدرتي    كه در آن حكو   است، يعني ايران كشوري بود      
هـاي محلـي      هاي محسور در ايران  حكومت        و در مملكت   وجود داشت 

حتي قانون اساسي انقالب مشروطه     . ندموجود بود كم و بيش خودمختار     
تاريخ گذشته و ساختار سياسي موجـود در دوران قاجـار،    نيز با توجه به   
ممالك «ز ا» هاي ايالتي و واليتي انجمن« در رابطه با  خوددر اصل نودم  

  . گويد  سخن مي»محروسه
حقيقت اين اسـت كـه بـا پيـروزي انقـالب مشـروطه پـروژه                

 قانون اساسي مشروطه اسـت    در  . مدرن در ايران آغاز شد    » سازي  ملت«
ـ    ۲۶ اصل   شود و در    سخن گفته مي  » ملت«از    كـه  ه اسـت د آن قيـد ش
پس از پيروزي انقالب مشروطه تا      . »قواي مملكت ناشي از ملت است     «
 از رشد فراواني ندر ايرا» ملت شدن«پروژه سلطنت رسيدن رضا شاه،    به

در نقاط مختلـف    ملت ايران     برخوردار گشت و شاهد مبارزات گسترده     
هـاي    قـدرت  نساالري بومي وابسته به   كشور عليه سلطه بيگانگان و ديوا     

 ن اندازه نيرومند گشـت    آ  ها تا به    ملي طي اين سال   جنبش  . هستيمبيگانه  

اي با    خواست با بستن معاهده      كه مي  راالدوله     حكومت وثوق  ستتوانكه  
چــون بســياري از كشــورهاي تــازه تأســيس  هــمانگلســتان ايــران را 

قـدرت    بـه بـا   . ، سرنگون كنـد    سازد آن امپراتوري » الحمايه  تحت«شده
د كه سلطنت عامل تعيين كننده پديـده        رسيدن رضا شاه چنين وانمود ش     

عبـارت ديگـر هـواداران سـلطنت          به. استدر ايران بوده    » سازي  ملت«
پهلوي كوشيدند چنين وانمود كنند كه در طول تـاريخ ايـران سـلطنت              

 .بوده است كه اين ادعا دروغي بيش نبود» وحدت ملي«عامل 
با توجه به مبارزات ملي شدن صنايع نفت در دوران حكومت ملـي             

هـا    ليون كه در پيروزي آن مي     ۱۳۵۷دكتر مصدق و نيز با تحقق انقالب        
جـرأت گفـت كـه        توان به   تن در سراسر ايران شركت فعال داشتند، مي       

كننـد، خـود را يـك ملـت      هائي كه در ايران زندگي مـي       اقوام و مليت  
هـاي    هاي سياسي و يـا شخصـيت        دانند و تالش آن بخش از سازمان        مي

» مليت«كوشند چنين وانمود كنند كه برخي از           سياسي كه مي   -فرهنگي
هـا    تبار و حتي بلوچ     ها، ايرانيان عرب    ويژه كردان، آذري     به هاي ايران و  

دانند و خواهان جدائي و تشكيل دولت مسـتقل خـود        خود را ايراني نمي   
. هستند، اقدامي است بر خالف واقعييات تاريخي و برخالف جريان آب          

را بوجـود آورد تـا بتوانـد از بـازار           » ملت«داري    طور كه سرمايه    همان
گونه نيـز     همان  داران بيگانه حراست كند، به      برابر سرمايه داخلي خود در    

بازارهـاي كـالن      داري كالن كه براي تأمين منافع خود به         اينك سرمايه 
نيازمند اسـت، در پـي بوجـود آوردن كشـورهاي بـزرگ اسـت كـه          

است كه اينك بـيش از      » اتحاديه اروپا «ترين نمونه آن تشكيل       برجسته
در پـي  » مجلـس اروپـا  «اند و با تشكيل       ه كشور اروپائي بدان پيوست    ۲۵

  . ندزندگي مشترك خويشتدوين قوانين واحدي براي 
و باز درست است كه در قانون اساسي مشـروطه از زبـان رسـمي               
سخني گفته نشده است، اما از آنجا كه در دوران قاجـار زبـان فارسـي،                

ن گرديد و زبان فارسي تدوي زبان اداري بود، در نتيجه قانون اساسي نيز به
اين زبان با يكديگر سخن گفتند و صورت          در مجلس شورا نمايندگان به    

پس از انقالب  همين دليل نيز به. اين زبان نوشته شد     جلسات مجلس نيز به   
زبان فارسي براي مـدارس دولتـي         هاي درسي به    مشروطه نخستين كتاب  

ـ  مشروطهنگاشته شدند و عمأل بدون آن كه قانون اساسي     ي را  زبان فارس
زبان رسمي و اداري بدل سازد، اين زبان بخاطر نقشي كه در آن دوران  به

مليتـي،  زبان رسمي و اداري بدل شد و از سوي هيچ             در جامعه داشت، به   
 . اين روند اعتراضي نشد نيروئي نيز بهخلقي، قومي و 

اما اين بدان معني نيست كه در ايران بايد يك زبان رسمي و اداري       
 زبان رسمي و اداري و در بلژيك و هلند ۴در سوئيس . باشدوجود داشته 

بـارت ديگـر، در يـك جامعـه         ع  به.  زبان رسمي و اداري وجود دارد      ۲
هاي مختلف تشكيل شـده اسـت، بايـد           دمكراتيك كه از مردمي با زبان     

هر زباني كه خـود       ساختاري را بوجود آورد تا مردم هر منطقه بتوانند به         
د و سيستم آموزش و پرورش خود را بـا زبـان            خواهند، سخن بگوين    مي

زبـان   دلخواه خود بوجود آورند و هرگاه مايل باشند، بايد آن زبان نيز به      
 . رسمي و اداري كشور بدل گردد
نيـازي نيسـت، زيـرا در       » سازي  ملت«خالصه آن كه در ايران به       

خواهند از ايران جدا شوند،       كساني كه مي  . ايران ملت واحدي وجود دارد    
آن يند، زيـرا بـر      خود سخن گو  حقوق دمكراتيك   از   بهتر آن است كه   

ها از حقوق برابر برخوردارنـد و در نتيجـه كسـاني كـه                 همه انسان  بنام
 حق انجام چنـين اقـدامي     خواهند راه خود را از ديگران جدا كنند، از            مي

 .  توان چنين حقي را از آنان سلب كرد برخوردارند و نمي
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 امين بيات

 اند استقالل و آزادي دو روي يك سكه
از آقای محمود راسخ انتشار اي  مقاله» طرحي نو «۱۱۱در شماره 

را نقد شان  ي انظرات از  جنبهن نوشته تنها دوي در ا كهفته استيا
        . كنيم مي

خواه،دمکرات و سکوالر يون جمهوريسي اپوزپراکندگی صفوف
هنمان ياسی ميدر تحوالت س  سبب شده است تا اين بخش نتواندرانيا

که دل در گرو كساني برای همه بازي كند، وضعيتي كه نقشی مؤثر 
 بايد ن روياز ا. ران دارند، درد آور استيآزادی و استقالل ا

ن وضعیت ياز اابی به راه خروج يکه در جهت دست را هائی کوشش
ابی يک گرفت و جدی بودن آنها را مورد ارزي بفال ن،رنديگ يانجام م
ن معضل ايفکری عمومی گره  اری و هميباشد که در هم .قرار داد

اين معضل  يده است بهآقاي راسخ نيز در مقاله خود كوش.گشوده شود
ست و از آنجا که اساس آن ين برخورد جدی نيمتأسفانه ا. برخورد كند

های نادرست و ناروشن استوار است،کوششی است   مفروضات و دادهبر
ر به آنها خواهم يودهای اصلی مقاله که در زمرهن. ميدر نطفه عق

خواه ،دمکرات و يون جمهوريسيمعضل پراکندگی اپوز  به،پرداخت
های  حث را در سنگالخ جدلبر يبلکه مس دهد، ران جوابی نمیيسکوالر ا

 .زند ميشتر دامن يعملی ب راکندگی و بیپ انتزاعی کشانده و به
 "ونيسيت اپوزيی وضع مالحظاتی درباره"شان يی ا نوشته عنوان

، ونيسيی اپوز عمده ن سئوال اساسی و مشکليا ستی بهيبا ميپس  .است
عواملي كه سبب و در صفوف آن  تشتت و پراکندگی يعني به علل

 .ددادن سخ می پا،"ابديون تحقق نيسياتحاد در اپوز"شوند تا  مي
 ۱۲ بازمانده در صفحه

 __________________________________________ 
 ليال الحداد

 »شود جهان به روي ما بسته مي«در غزه، 
 فارسي از بهروز عارفي بازگردان به
، نيروهاي ٢٠٠٥طرفه از غزه در ماه اوت  پس از عقب نشينی يک

ي بکار بردند که هيچ هاي جديدي عليه اهالي غيرنظام اسرائيلي روش
هدف اعالم شده آنان، نابودي نيروي . تناسبی با وضعيت موجود نداشت

باری  هاي وحشت در اثر انفجارات، صحنه. ها بود موشکي فلسطيني
بنا بر اظهارات . بوجود آمد که  باعث رعب در ميان همه مردم گرديد

ت هزار های مه و ژوئن هش ماموران سازمان ملل متحد، در فاصله ماه
 .بمب بر سر مردم باريد

هائي که در چند  ها، در طنين توپ باران ما در هياهوي گلوله
هنگام خواب ما، . خوابيديم شد، مي هايمان منفجر مي کيلومتري خانه

 .ريختند ريختند، هنگام نماز صبح، باز هم بمب مي بمب مي
ياز از کاالهاي مورد ن. اسرائيل گذرگاه المنتظر را دائما بسته است

: تابلوئي با کلمات زير در آنجا نصب شده است. کرد اين نقطه عبور مي
کشاورزان  ها دالر به اين تصميم موجب شد که ميليون. »تدايبر امنيتي«

در اينجا، فاسدشدن مواد . (اقتصاد ما خسارت وارد شود و بطور عام به
 )حساب نياورديم غذائي و داروها را به

کردم، بهتر از من محمود درويش،   ميآن چه را که من احساس
 .»شود جهان بر روي ما بسته مي«: شاعر فلسطيني بيان کرده است

 ۱۲ بازمانده در صفحه                                 

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

    سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 انقالب اقتصادي

 ماعي سازياشكال اجت -۸
 اجتماعي ساختن و رفرم اجتماعي: الف 

حوصله بسـيار     گام و براي پرولتارياي كم      به  سازي فقط گام    اجتماعي
درآمد  و اين امر حتي سبب نخواهد شد تا فورأ به     . كُند پيش خواهد رفت   

 . هاي اجتماعي شده افزوده گردد كارگران كارخانه
ير كـرد، فعاليـت   پس از آن كه پرولتاريا قدرت سياسـي را تسـخ    

حكومت بايـد   . شود  سازي محدود نمي    حكومت و مجلس به امر اجتماعي     
سود بخشي از كارگران، بلكه  تدابيري دست زند كه نتايج آن نه فقط به    به
ويژه در خدمت تمامي بخش فقير باشد و سـبب دگرگـوني وضـعيت       به

ـ        اين تدابير مي  . آنها گردد  گـردد،    يتوانند هر اندازه جامعه ثروتمندتر م
دار توانمندتر و به درآمد او كه وابسـته بـه             يعني هر اندازه طبقه سرمايه    

در نتيجه  . چنان ادامه يابند    شود، هم   تر افزوده مي    بارآوري كار است، بيش   
تر  تواند از مالكين دريافت كند، بيش  هر اندازه سهم مالياتي كه دولت مي     

ف خـود در قبـال جامعـه        حجم وظائ   تواند به   همان نسبت نيز مي     شود، به 
 .افزايد بي

اندازه كافي امور بهداشت اجتمـاعي را         و اين بدان معني است كه به      
ها بوجود آوريم، امور آمـوزش   هاي پيشگيري و معالجه بيماري     در زمينه 

و پرورش را گسترش دهـيم و هزينـه خـوراك و پوشـاك كودكـان        
 .آموز را اجتماعي سازيم دانش

دهند، بلكـه      كساني كه كار مزدوري انجام مي      جامعه بايد نه فقط به    
پيران و كساني كه عليل هسـتند،    اندازه كافي به چون نوجوانان، بايد به     هم

تـري   پرستاري از بيكاران را بايد بارآورتر و با اجبـار كـم   . ياري رساند 
 . سازماندهي كند

ا ه  ها، هرگاه با انرژي انجام گيرند، بايد وضعيت توده          همه اين اقدام  
هـاي    را بسيار بهتر سازند و بايد سبب از ميان برداشـتن بـدترين علـت              

ها   و هرگاه اين گام   . ماندگي روشنفكري شوند    اخالقي تنزل مقام و عقب    
ها توسط حزب پرولتري، سـنديكاها و شـوراهاي           راه با آموزش توده     هم

صورت بايـد سـبب ارتقـاء         انجام گيرند، در آن   ) ها  شركت(ها    كارخانه
افزايند،   استعدادش در خودگرداني صنايع بي       پرولتاريا گردند، به   سهمناك

ارتقـاء  ) ۹۶(اش در برابر نهادهـاي دولتـي و شـهري             احساس وظيفه   به
تر جلب كننـد، امـر    رژيم سوسياليستي بيش   اش را نسبت به     بخشند، توجه 

حوصلگي پرولتاريـا   كم زمان به تر گردانند، اما هم     سازي را آسان      اجتماعي
زده نگردد، امري كـه       سازي شتاب   گونه لگام زنند كه سبب اجتماعي      آن
 . سردي شود هدف و دل تواند موجب خطازني به مي

گوئيم، اين البتـه      سازي سخن مي    هرگاه از كُندي ضروري اجتماعي    
بدان معني نيست كه رژيم سوسياليستي بايد در اين زمينه كاهلي كنـد و       

 .زوني پيش روديا آن كه در اين راه با شتابي حل
 ۱۲ بازمانده در صفحه


