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 يردبسر
 شكست سياسي بنيادگرايان ديني در امريكا

اي سـناي آن      دوره  انتخابات كنگره امريكا همراه با انتخابات ميان      
تواننـد بـراي      كاران نو ديگـر نمـي       كشور نشان داد كه بوش و محافظه      

طلبانه خود افكار عمومي امريكـا را بـا شـعارهاي         پيشبرد سياست سلطه  
صـدور دمكراسـي    «و  » هاي فاشيسـت   مبارزه با تروريسم اسالميست   «
شش سال زمامداري جـورج  . چنان فريب دهند هم» كشورهاي اسالمي  به

يـك تـن را     «گويد    المثلي را آشكار ساخت كه مي       بوش درستي ضرب  
توان براي مـدتي گمـراه    شود براي هميشه فريب داد، چند تن را مي         مي

ـ   مردم را هرگز نمي    همهساخت، اما      اينـك .»تتوان براي هميشه فريف
افروزانـه جـورج       كه سياست جنگ   ه است اكثريت مردم امريكا دريافت   

جـاي آن كـه سـبب محـدوديت           دبليو بوش در عراق و افغانستان بـه       
تروريسم گردد، به دامنه و ابعاد تروريسم در منطقـه و جهـان افـزوده               

چنين دريافتند كه مخارج جنگ در اين دو كشور ساليانه            آنها هم . است
شود، پول ماليـات دهنـدگان         مي  ميليارد دالر هزينه   ۱۰۰ز  سبب بيش ا  
هـاي    در ميـدان  اما  توانست سبب آبادي امريكا گردد،         مي امريكائي كه 

سبب مرگ و مير كودكان و زنان و ويرانـي          جنگ عراق و افغانستان     
 ۱۵ بازمانده در صفحه .      شود شهرها و روستاهاي اين دو كشور مي

______________________________________________ 
 محمود راسخ

 )۶(نگاهي به نظرات آقاي شاهنده 
  اي   با جامعـه     در رابطه    چند خصوصيت    پذيرش   شاهنده   آقاي  براي

  نامـد مشـكل      مي   يا كمونيستي    سوسياليستي  ي   را جامعه    آن   ماركس  كه
   آن  ي   و اداره    مـديريت   موضـوع  هـا    موضوع   از آن   يكي.  برانگيز است 

 نهاد    در آن    مدرنيِ كه   ي   جامعه   ايشان   ديگر براي   عبارت  به.   است  جامعه
 .  تصور نيست  قابل، باشد  وجود نداشته دولت

   اوليـه   در جوامـع  پذيرند كـه   را مي  واقعيت  اين  البته   شاهنده  آقاي
ر  خود را د    ي   امور جامعه    جوامع   آن   و اعضاي    است   وجود نداشته   دولت

  درسـتي   و بـه . كردند  مي يگر ادارهبا يكد   و اشتراك ، معاونت همكاري
   نيـروي   يد و بـاروري    تكنيكِ تول    پائين   سطح   را نتيجه    وضع  وجود اين 
 مولـد و      نيروهاي   بسيار نازل   ، سطح   تر ماركسي    درست  عبارت  كار، يا به  

 الزامـاً     كـه    آن  از   ناشـي   ي   محدود ابزار كار و توليد و مـراوده         ماهيت
 .كنند  ذكر مي، و محدود باشد  محلي بايستي مي

 بوجـود   انـد، هنـوز طبقـات     شده  ناميده   همبائي  ، كه    جوامع  در اين 
   فـراهم   طبقه   بوجود آمدن    براي   ضروري  هاي   هنوز زمينه   چون. اند  نيامده
   كـه   آن  بدون  از جامعه  بخشي  كه در آن     آن شرايطي   يعني.   است  نيامده

   مـازاد توليـد آنـاني        بتواند از قِبل   ، باشد   داشته   شركت  در توليد مستقيم  
 . دارند  در توليد شركت طور مستقيم  به  كهزندگي كند
 بايـد   ، برسـد    مرحله   اين   به   بر همبائي    مبتني  ي   جامعه   كه   آن  براي

 مولـد    وهـاي بايد نير .  باشد   سر گذاشته    را پشت    از تكامل   درازي ندورا
 را در   فرد توليد كننده  باشند كه  و رشد رسيده   از تكامل    سطحي   به  مادي

.  فرد خود توليـد كنـد    از نياز مصرف    بتواند بيش    قرار دهد كه    موقعيتي
 پيشرفتِ در  اين.  باشد  گرديده  ممكن  از پيش  محصول  بايد انباشت يعني
  . آدمي  تاريخي  در تكامل  است  عظميي  توليد نمودار گام ي شيوه

 ۲بازمانده در صفحه 
 :ديگر مقاالت اين شماره

 كارل كائوتسكي: ي آن انقالب پرولتري و برنامه
 فارسي از بهروز عارفي بازگردان به : »جنگ با تروريسم«پنج سال 

  مجيد زربخش
 ساختار فدرالي و مسئله ملي و قومي در ايران

ث بالكان تا عراق و منافع و هاي اخير از حواد  سالرخدادهاي
هاي قومي در ايران،  سياست امريكا در برانگيختن اغتشاشات و درگيري

آميز  موضوعي حساس و بالقوه مخاطره مسئله ملي و قومي در ايران را به
 :واقعيت اين است كه. تبديل كرده است

كنند و اين كشور  هاي مختلفي زندگي مي ها و مليت در ايران قوم -۱
ها با  هاي گوناگون است كه طي قرن مشترك اقوام و مليتسرزمين 

هاي تاريخي، فرهنگي و عاطفي متعددي پيوند خورده و در  رشته
 .اند ساختن اين سرزمين و دفاع از آن كوشيده

هاي قومي و فرهنگي  هاي اين سرزمين هر يك ويژگي اقوام و مليت -۲
فرهنگي و ها و مزالبات قومي و  و زباني خود و در نتيجه خواست

 -اين مطالبات و بدن تأمين آنها اي دارند كه بدون توجه به زباني ميژه
 همزيستي آنان برغم -كه حق طبيعي و جزئي از حقوق بشر است

هم در شرائطي كه  تواند پايدار باشد، آن تمامي پيوندهاي تاريخي نمي
هاي قومي  ها و تبعيض برداري از محروميت هاي خارجي با بهره قدرت

فرهنگي و مدهبي دست اندر كار ايجاد و دامن زدن درگيري قومي و 
 ۸بازمانده در صفحه   .                                            اند و ملي

____________________________________________ 
 منوچهر صالحي

صد سال تالش، صد سال ناكامي در تحقق 
 )۳( پروژه دمكراسي در ايران

 يالكتيك دولت سكوالر و جامعه مدني د-۸
بررسي تاريخ سه سده كشورهاي اروپاي غربي و امريكاي شـمالي           

 bügerlicheدهد كـه ميـان دولـت سـكوالر و جامعـه مـدني        نشان مي
Gesellschaft اي كه يكي بـدون       گونه  اي ديالكتيكي وجود دارد، به       رابطه
ه اين ديالكتيك، يعنـي     اگر بتوانيم ب  . تواند وجود داشته باشد     ديگري نمي 

آسـاني    همبستگي عليتي ميان اين دو پديده پي بريم، در آن صورت بـه            
توانـد از     توانيم نشان دهيم كه دولت سكوالر تنها در جوامع مدني مي            مي

 . حق وجود برخوردار باشد
رويد و دولتي كه در جوامع        ميان دولتي كه از بطن جامعه مدني مي       

هائي وجود دارد كـه بايـد بـدان           ت، تفاوت داري وجود داش    پيشاسرمايه
داري، دولـت مشـروعيت خـود را از         در جوامـع پيشاسـرمايه    . پرداخت
يك جامعه    هائي كه به    گرفت و بنابراين فراسوي انسان      مي) خدا(آسمان  

داد، بيـان اراده خـدا بـر          آنچه دولت انجام مي   . تعلق داشتند، قرار داشت   
 در اروپا، تمامي شاهان مشـروعيت       در دوران فئوداليسم  . روي زمين بود  

 كه يكي از حواريـون مسـيح        Petrusخود را از پاپ كه نماينده پالوس        
شدند، زيرا در انجيل    كردند و نوكران مسيح محسوب مي       بود، دريافت مي  

عنوان گوسـفندان خـويش    آمده است كه عيسي از پيروان عادي خود به        
ي كه در چهار انجيـل وجـود        روايات  در همين رابطه بنا به    . نام برده است  

او » صـخره «خواهد بـر      نامد كه مي    دارند، مسيح پطروس را چوپاني مي     
پطروس پس از درگذشت مسـيح بـه روم   ). ۳۸(كليساي خود را بنا نهد  

فرمان امپراتـور     رفت و در آنجا به تبليغ دين جديد رداخت و سرانجام به             
نامند كه    طروس مي ها خود را جانشين پ      از آن پس پاپ   . نرون كشته شد  

ها چوپانان مسيح  پاپ. جانشيني خويش برگزيده بود     عيسي مسيح او را به    
كردنـد،    ها دريافـت مـي      بودند و شاهاني كه مشروعيت خود را از پاپ        

شدند كـه بـه پـاپ در هـدايت مـردم، يعنـي                نوكران مسيح ناميده مي   
د ت منحرف نگردن  كردند تا از اصول مسيحي      گوسفندان مسيح، كمك مي   

۱۲بازمانده در صفحه                        . ت نشوند يصو دچار گناه و مع    
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 ... نگاهي به نظرات
 

 كـار    كار را بـه   تقسيم ي  زمينه  كه  است  شرايطي  چنين  پديد آمدن   تازه
   تكامل  دوران  از گذشت  پس  نيز تازه اين. سازد  مي  ممكن  و فكري يدي

 و    خصوصي   مالكيت   پيدا شدن    را براي    الزم  ي ماد  ي   زمينه  دراز ديگري 
 .سازد  مي  آماده  در تاريخ طبقه

   كـه    اسـت    نرسـيده    از تكامل    مرحله  آن   بشر هنوز به     كه  تا زماني 
   از نظـر كمـي   پـروري   و دام    را ياد گرفته     حيوانات   كردن   اهلي  ي  شيوه

  صـورت    به   سو دامداري    از يك    باشد كه    رسيده   از تكامل    معيني  سطح  به
   حيوانـات    كردن   ديگر با اهلي     و از سوي     درآمده  مئ و دا    مستقل  فعاليتي
طـور     بـه    كه   تنها چيزي  ، باشد   پديد آمده    مراوده   گسترش   عملي  شرايط
 تنهـا     مرحلـه    تا اين    كه   است   زمين ، وجود دارد    شدن   مالك   براي  بالقوه
   بايـد گفـت      در واقـع   ، درآيد   قبيله   جمعي  يت در مالك    است  توانسته  مي
   بـراي    مالكيـت    هنوز مفهوم    چون  درآيد،   همبائي   يا تصاحب   تصرف  به

 .  است ها پيدا نشده انسان
 از   خـانواده   و بند نـاف   فرد از خانواده    هنوز بند ناف     دوران  تا اين 

   و قبيله   ا خانواده  ب  فرد وجود خود را تنها در رابطه      .   جدا نشده است    قبيله
   همبائي   از اعضاي    عضوي  عنوان  تواند به    مي  رو فقط  از اين . كند   مي  درك

   در برابر وظـايفي   كه  است  عنوان اين و تنها به.  كند  وجود خود را حس   
 برابر با ديگـر       از حقي  ، دارد   از آن    عضوي  عنوان   به   همبائي   در قِبال   كه

   بـا ايـن     همراه.   خود برخوردار است     نيازهاي  در ارضاء    همبائي  اعضاي
 نيز بـا      جمعيت   توليد البته   تر حجم   تر و بيش     و ازدياد بيش    روند تكاملي 

 توليـد    حجـم  افـزايش   سو به  امر از يك    اين. يابد   رشد مي    يا آرام   شتاب
   در تصـاحب   كـه    محلـي   گسـترش    ديگر بـه    كند و از سوي      مي  كمك
 با رشد جمعيت فشاي زيست براي اعضاي        يا اين كه  . د قرار دار   همبائي

  كوچ  اي  بهمحل تازه  و    شود  بخشي از آن جدا مي    شود و     همبائي تنگ مي  
 روند  رشد اين. كند  ايجاد مي اي  تازه  )كلني ( جا  همبائي كند و در آن مي
  هـاي    بـا همبـائي      و مبادله   ، مراوده    بار در تاريخ     نخستين   براي  تدريج  به

   هنوز كامالً تصـادفي   مبادله  مرحله  در اين   البته. سازد   مي  ديگر را ممكن  
 ديگر توليد  عبارت  به  و   است ه و مستمر درنيامد     مستقل  فعاليتي   و به   است

 .  با ديگرانمنظور مبادله  به گيرد و نه  مي  انجامِ همبائي  مصرف هنوز براي
   فعاليت  ، تقسيم    و فكري   ر يدي كا   كار به    تقسيم ِ ، برآمدن   بنا بر اين  

  - شهرها و دولت ، بوجود آمدن وري ، پيشه  و صنعتي  كشاورزي فعاليت به
توليـد و بازتوليـد     بشر در  توانايي  باال رفتن ي  نتيجه  و همه شهرها همه

   سـازمان    در توليد زندگيِ مادي      آدمي   پيشرفت  اين.   است   مادي  زندگي
 .سازد  مي  باالتر ضروري  سطحي را در  جديدي دادن

 در    دور از شركتِ مستقيم      بتوانند جدا و به      كساني   كه   از آن   پيش
، بپردازند،   و غيره ، فلسفي ، سياسي ، هنري ، فكري  مذهبي كارهاي توليد به

   باشـد كـه      گرفتـه    انجام   پيشرفتي   چنان   آن  بايد در توليد ماديِ زندگي    
.  كند  برآورده  و مسكن  و پوشاك خوراك  افراد را به   اين  بتواند نيازهاي 

 باشـند و بـا        داشـته    شـركت    در توليد مستقيم     كه   آن   بدون   و اال آنان  
   همگاني   با فعاليت    را كه    از محصولي    استفاده   حق  در توليد   خود  شركت

ر كـا    به  طور عمده   توانند به    آورند، چگونه مي     بدست  ، است   آمده  دست  به
 خود   تخصصي هاي  و رشته  تخصص ، پيدا شدن بنا بر اين.  بپردازند فكري

   نيروهاي   توليد و تكامل    ي   شيوه   در پيشرفت    از تكامل   اي   دوره  محصول
 خود را توليد و بازتوليـد         مادي  ها زندگي    با آن    آدميان   كه   است  مولدي

   و هـم    تخصصـي    كارهـاي    گـرفتن    شكل   ضرورت  ، هم   تازه. كنند  مي
 پديد   زندگيِ مادي نيازهاي  به  خود در پاسخ  تخصصي هاي  رشته ضرورت

 .آيد مي
 افـراد     از مصـرف     بـيش    مازاد توليد اجتماعي     كه   از آن    پس  تازه

   از حالـت     رفتـه    رفتـه    بر مصرفِ همگـان     يابد و توليد اضافه      مي  تحقق
  آيد، تازه    درمي  افزايش   رو به   و   دايمي   امري  شود و به     مي   خارج  تصادف
   تبـديل   مشـكلي    بـه    امور همگانيِ همبائي    ي   اداره   كه   است   زمان  در اين 

   تحميـل   همبـائي  ضاياع خود را بر  اي  سازماندهيِ تازه   شود و نياز به     مي
   حـل    و نقشـه     برنامـه    و از روي     را آگاهانه    مشكل   اين  همبائي. كند  مي
   كـه    اسـت    و آگـاهي    ، دانش    امر تجربه    اين   شرط  ش پي  چون. كند  نمي

   و عـادات   مذهبي  اعتقادات ، خودرو، بر اساس تدريج  به  بلكه. وجود ندارد 
 .يابد  خود را مي  حل  رفته  رفته و سنت

 معمـوالً     و رسـوم     و رسم    عادات   بر حسب   ، كه    از قبيله   ابتدا افرادي 
  شوند، بر حسـب      مي   انتخاب   آنان  از ميان  هستند يا      همبائي   سفيدان  ريش
  ايـن . گيرند ميدر دست  امور را   اين  و فصل  حل  و رسوم،   و رسم   تاعاد

 قرار داشـتند      همبائي   ابتدا در خدمت     را كه    كساني  تدريج   به  روند تكاملي 
  مـوقعيتي    بـود، بـه      شـده    گذاشته   آنان  ي  عهده   به   امور همگاني   ي  و اداره 

 و    از همبـائي     شدنِ آنان    مستقل  ي   امر زمينه   دهد و اين     ارتقاء مي   زيامتيا
 و   حـاكم   طبقـه  ي  اوليـه  هاي  و هسته  قرار گرفتن    آن  و در برابر   بر فراز 

بوجـود  را  گذرانـد      مي   زندگي   توليد ديگرن    از قِبل    كه  اي  استثمار كننده 
   دولـت    خصوصـي و    مالكيـت  ي   اوليه  هاي   نطفه   ترتيب  آورد و بدين    مي

 .آيد  مي فراهم
.  آورد  حسـاب    بـه    جامعـه   هاي   انگل  عنوان   افراد را نبايد به      اين  البته

 و    از تكامـل     كـه    اسـت    ضـرورتي    اجتمـاعي    زندگي   براي  وجود آنان 
   كـه    داشت  بايد توجه .   است   پديد آمده    همبائي   استعداد توليدي   پيشرفت

 و    نقشـه    و از روي     آگاهانـه    رونـدهائي   نوني تاك   از روندهاي    يك  هيچ
  هـاي   خودرو، ماننـد گيـاه      صورت   به   و همه    همه  بلكه.   است   نبوده  برنامه
 .اند  بوجود آمده  و ديمي طبيعي
   در طبيعـت   و تنيده آميخته  طور كامل  به  هنوز خود عنصري آدمي 
  ر افراد ديگـر درك     فرد مجزا و در براب      صورت  او هنوز خود را به    .  است
 . است»  گله« از  عضوي.   است  نيافته  فردي كند و ذهنيت نمي

 ، شـد    جا گفتـه     را در اين     چه   از آن    بسيار بيش    شاهنده   آقاي  ،ولي
   آن  اول   فصـل    كم   بايد حتماً دست     كه   آلماني  توانستند در ايدئولوژي    مي

  ي  در نوشـته  .  بيابنـد  ،كننـد   مـي    نقل   بسيار از آن     چون ، باشند  را خوانده 
   ايـن  ،انگلـس  اثر   »  و دولت    خصوصي  ، مالكيت   منشاء خانواده «  ديگري
   تحقيقـات    از آخرين    و در پرتو استفاده     تري   بيش   حتا با تفصيل    موضوع
 .  است  شده  آورده، بود  گرفته  انجام  وي  در زمان  كه علمي

 نظـر    توانند بر اين     مي  ر ديگري  بسيا   مانند كسان    شاهنده   آقاي  حال
 و    است   نادرست   از تاريخ    و انگلس    ماركس   مادي   برداشت   اين  باشند كه 

 و  است  كرده   را طي    ديگري   جريان   آدمي   تاريخ   و پيشرفت   روند تكامل 
   ايشـان  تـاريخ   ما بگويند تئـوري      بايد به    صورت  در اين .  طي خواهد كرد  

 .دهد  مي  توضيح  گونه را چه   تاريخ روند تكاملي
   جريان ي  خود در باره  برداشت  از اين  ماركس  كه  است  طبيعي ،ولي
ها    آن   برسد كه   نتايجي   تنها به   توانست   مي   بشري   جامعه   و تكامل   پيشرفت

   شـاهنده   آقـاي  البتـه .   اسـت   داده  شـرح   تفصيل   خود به   هاي  را در نوشته  
 بهتـر بـود وارد        صورت   در غير اين     بايد بدانند، چون   دانند يا    مي  نيكي  به

   و مراحـل     و تكامل    پيشرفت   آن   وي   نشوند، كه    ماركس  نقد و انتقاد به   
   مولد مادي    نيروهاي   و سرشت    و ماهيت    با سطح    را در رابطه     آن  مختلف

   مناسباتي نوع  را به  آدمي ي  جامعه  تكامل  كه  است  رابطه  و در اين  . بيند  مي
 مولد    نيروهاي   سرشت   بر اساس   شان   در توليد زندگيِ مادي      آنان   ميان  كه

   اسـت   آنان ي  و اراده  از ميل    و مستقل    ضروري  شود، كه    برقرار مي   مادي
ـ     است   توليدي   مناسبات   و حقوقيِ آن     رسمي   تنها بيان   و مالكيت    مي، تقس

 و   ، فئـودالي     توليـد آسـيائي     ي  ، شـيوه    داري  ، بـرده     اوليه  كمون: كند  مي
 . داري سرمايه

 و   شـود، و شـكل       برقـرار مـي      آدميان   ميان   كه   اگر مناسباتي   حال
،   اســتبدادي هــاي ، دولــت) كمــون (  اشــتراكي  جامعــه ي  اداره ي نحــوه

 و   هـا را نيـز سـطح         آن  هـاي    زيرشـكل    و تنوع    و دمكراسي   ديكتاتوري
 با تغيير، رشد و تكامـلِ        كند، پس    مي   تعيين  مادي مولد     نيروهاي  سرشت

 ،دن شـو   د و دگرگون  ن نيز تغيير كن     اشكال  آن بايد    ضرورتاً   مناسبات  آن
   بر قرار شده  آدميان  ميان  كه  پيشين ي  كهنه ، مناسبات زيرا بنا بر ماركس

 ، بود د آمده بوجو  دليل اين  خود به ي نوبه  نيز به  داشت  ادامه  بود و تا كنون   
.   داشـت   مناسـباتي  چنـان    نياز بـه     مولد مادي   هاي  تر نيرو    رشد بيش   چون

  د نيروهـاي  ن حاضر نيسـت     هيچگاه   آدميان  گويد كه    مي   در جائي   ماركس
   آن  ها بـه     آن   كه   زماني  بلكه.  كنند   منهدم ،اند   آورده  بدستكه   را    مولدي
   كـه    توليداي   نيروها و مناسبات     آن   ميان  رسند كه    مي   از تكامل   اي  درجه

 پيـدا    و تنـاقض   تصادم ،اند  يافته   رشد مي    آن   نيروها در درون     آن  تاكنون
   را بـا بحـران       و جامعـه    تر نيروها را مختـل       امر رشد بيش    شود و اين    مي
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اندازند و     را، بدور مي     توليدي   را، مناسبات    شكل  سازد، آدميان   روبرو مي 
 بـا     مناسب   كه  اي   تازه   را در شكل    كنند و آن     مي  ها را حفظ  محتوا، نيرو 

   اوليـه    از كمـون     تا كنـون    چه  چنان. دهند   قرار مي   ، توليد است   نيازهاي
ــه ــرده ب ــك (داري ب ــرده )آنتي ــه داري ، از ب ــودالي  ب ــودالي فئ    و از فئ
يـا   باشـند      كار خـود آگـاه       بر اين   خواه. اند   كرده   گذار داري  سرمايه  به

 .نباشند
 نيـز   داري  در سـرمايه   نيروها و مناسـبات     ميان   تصادم   كه  و زماني 

   توليـدي   مناسـبات .  كـار را خواهنـد كـرد         همـين  ،حد انفجار برسد    به
   را كـه   اي   تـازه    و مناسـبات     را نيز بدور خواهند انـداخت       داري  سرمايه

 خواهند    آن  جاي   به ، باشد   آمده  دست   مولدِ به    نيروهاي  سازگار با سرشت  
 .نشاند

   ديگر در تاريخ    مناسبات   به   گذارها از مناسباتي     اين   كه   واقعيت  اين
  آليست  ايده ي  و فالسفه  نگاران  تاريخ  مورد قبول ، است   داده   رخ  تاكنوني

   و چگـونگي     چرائي   در توضيح    با ماركس    آنان   ميان  تفاوت.  نيز هست 
 .  است روند آن
 را در     علـت  ،آيـد    بر مي   شان   از عنوان   طور كه   ها همان   ليستآ  ايده

 تغييـر و    ِ  محـرك    نيـروي    آنـان   براي. بينند   مي  نو  و تفكر   ، انديشه   ايده
 رشـد و      تاريخ ،ها  آليست  نزد ايده .   است   نهفته   در سر آدميان    دگرگوني

  ، نيست   مادي   روند توليد و بازتوليد زندگي       تاريخ   آدمي  ي   جامعه  تكامل
  ، انديشه  ذهن  و پيشرفت  تكامل   تاريخ ،  تاريخ   اين   آنان   بنا بر درك    بلكه

و  آيـد و تفكـر    مـي   از ديگـري   پـس   يكي  كه  است و تفكر متفكران  
   بـاالتري    تكامـل   سطح   به  ، است   از او وجود داشته      پيش   را كه   اي  انديشه

   بر اين    در جامعه   و دگرگوني  از ماهيتِ روند تغيير        درك  اين. رساند  مي
 و     انديشـيده     آدميـان   كنـوني   در جوامعِ تا     كه   استوار است   فرض  پيش

   كـه   است  پرسيدني حال. اند  داده  خود را سازمان    ميان    مناسبات   آگاهانه
   و ارادي  و انديشـيده     خود را آگاهانه     ميان  مناسبات   تاكنون  اگر آدميان 

،   داري   بـرده    را ماننـد مناسـبات       طبقـاتي    چرا مناسباتي  ،اند   داده  سازمان
، اسـتثمار،      و ظلـم    ، سـتم     بر زور، نـابرابري      كه  داري   و سرمايه   فئودالي

 اند؟ برگزيده...  و  و زندان ، قتل  و خرابي  جنگ عدالتي بي
  ، برخالف    و فئودالي   داري  ، برده   داري   طبقاتيِ پيشاسرمايه   در جوامع 

 و    بـر نـابرابري      استثماريِ مناسباتِ مبتني     ماهيت  داري   سرمايه  ي  جامعه
   فتـيش   داري  در سـرمايه  .  آشكار بود   بر مردمان ...  و ، اسثمار   و ستم   ظلم

دار و كـارگر را در         سـرمايه    ميان   بازار مناسبات    انتزاعي  كاال و ماهيت  
   استثماريِ برده   ي   رابطه   كه   آن  حال. سازد   مي   منعكس   وارونه   آنان  ذهن

  ، بيگاري و سـهم اربـاب       ) فئودال ( با مالك ) سِرو ( دار و رعيت    با برده 
   جامعـه    اكثريـت    كـه    پذيرفت  توان  آيا مي . بود  كامالً آشكار و واضح   

  پذيرد كه  مي دهد و داوطلبانه  مي  را سازمان  مناسباتي  و آگاهانه   انديشيده
   زندگي   و آسايش    در رفاه    آنان   زحمت  قبال از     كه   را در بند اقليتي     آنان
 دهد؟  قرار مي،كند مي

   اسـت    نهفتـه    واقعيت   دقيقاً در اين     و مذهب    ايدئولوژي   نقش  تمام
 بـر   طور آشكار نـابرابر و مبتنـي     به   كند كه    را توجيه    بايد مناسباتي   كه

   و سـتم  و ظلم، استثمار   وجود نابرابري علت.   است ستم  و استثمار و ظلم
 طبقاتِ    كه   آن  براي.  شود   داده   انتقال   آن   و وراي    از جامعه   خارج  بايد به 
 بايـد   ، بپذيرنـد  ، قرار دارند    در آن    را كه    و استثمار مناسباتي     ستم  تحت
   شـود تـا بـراي     داده  نسـبت    از جامعـه     خارج  نيروئي   به   وجود آن   علت

   اجتماعيِ ميـان   هاي   تفاوت   آدميان   براي زيرا.  گردد   تحمل   قابل  مردمان
  ، حـاكم   و مظلوم ، ظالم  و استثمار شونده  استثماركننده  ميان  ، تفاوت   آنان

   آگـاهي   ايـن   بـه   آنـان   كه ، در صورتي  و غيره  ، فقير و غني     و محكوم 
  ، هرگز قابل  است  خود آنان    دست  ي   ساخته   و همه   ها همه    اين  برسند كه 

 . نخواهد بود تحمل
 ،  بيـافكنيم    نظـري    دور و بـر خودمـان        و بـه     كنوني   جهان  اگر به 

 .شود  آشكار مي  در روند تاريخ آليستي  ايده هاي  توضيح  بودن نادرست
  ي   در جامعه   آزادي.   است   بسيار قديمي   اي   انديشه  ، آزادي  ي  انديشه 
  ، فقـدان  بنا بر اين.   است  وجود داشته  همواره  حاكم   طبقات   براي  طبقاتي
   آزادي  ي  مقولهفكر و    از     نادانيِ آدميان   ي   در نتيجه    اجتماعي  هاي  آزادي
، وجـود      بـورژوائي   هاي   و دمكراسي   داري   سرمايه  با پيدايش .   است  نبوده
   كـه    است   بوده   جوامعي  ، در دسترس    هايش   محدوديت  ، با تمام     آن  عملي

 بـر    بـودن    آگاه  رغم ه و چرا ب     وجود داشته    دليلي   چه  پس. اند   فاقد آن   كه
   از سـدها سـال      هـا پـس      سرزمين   در اين    آن   و آرزوي    آزادي  ي  انديشه
 .  است  مانده  باقي  آرزوئي  هنوز در سطح مبارزه

 و    مبارزه   از سد سال     از بيش    پس   خودمان   چرا در ايران     نمونه  براي
ــراي كوشــش ــال ب ــافتن  دســت  و تق ــه  ي ــوز در يكــي آزادي  ب  از   هن

؟    گرفتاريم   سياسي  هاي   و نظام    مناسبات  ترين   و خودكامه   ترين  مانده عقب
   در آن    كـه   نمونـه    كـم   ، با انقالبـي      خود مردم   دست   به   كه   نظامي   هم  آن

   مـردم  وقتـي .  داشتند، بوجود آمـد      شركت   مردم  اتفاق   به   قريب  اكثريت
. دهنـد    مـي    رأي  چيزي   داشتند به    اطالع ،دادند   مي   رأي   فقيه  يت وال  نظام  به

 بـود و      شـده    مطمئن   خود بر مردم     حاكم   از قدرت    مرحله  نآ در    خميني
.  نكـرد   پنهـان    را از مـردم      چيزي  رو از اين . ديد   نمي   را در صحنه    رقيبي
اسيِ جديـد   اس   قانون   كه   خُبرگان   مجلس   و گفتگوهاي    بحث   جريان  تمام

كجا . شد   مي   و راديو پخش     از تلويزيون  ،كرد   مي   را تدوين    فقيهي  واليت
   انقـالب   و انديشـيده   استقرار آزاديِ آگاهانه  براي  كه   مردماني  بودند آن 

 و صـغير     العقل   ناقص   اشخاص  عنوان   خود را به     در عمل    ولي ، بودند  كرده
 . درآورند  فقيه  ولي در قيوميت
 در    كـه    بـا بررسـيِ شـرايطي       ها را بتوان     پرسش  اين   به   پاسخ شايد
 و    سياسـي    عموميِ  هاي  استقرار آزادي    به   بورژوائي  ي   پيشرفته  كشورهاي
 كشـورها     در ايـن     آزادي  البته.   يافت ، منجر شد    و گسترشِ آن    اجتماعي

.  نيامـد  دست  به  و آسان ، سهل  گران هاي  و هزينه   مبارزه   و بدون   آساني  به
 دمكراسـيِ    ، گسترش    آزادي   آوردن  دست   به  ها نيز براي     سرزمين  در اين 

   گـاه  ، شـديد    گاه ،ها   سال   و دمكراتيكي    مدني   حقوق   و كسب   بورژوائي
 هنـوز نيـز     كـه   است  شده  مبارزه، با طبقات حاكم و امتيازات آنان   آرام
  مردمـان .   است   شده  ها ريخته   ن و خو   ها كشيده  رنج   آن  در راه .  دارد  ادامه
 و    كـرده    طوالني  ها مبارزات    خواست   اين   به   رسيدن   كشورها در راه    اين

   همـين  ولـي . اند ها بوده ها و انقالب ها، قيام    شورش  بر پا كردن    مجبور به 
 بـا شـدت و ضـعف         ديگر  ها در كشورهاي     و انقالب   كارها و مبارزات  

   شـرايطي    چه  پس.   است   داده   نيز روي    ايران  له و از جم   تر،  تر يا بيش    كم
 وجـود     ما و ماننـد آن      هاي   در سرزمين    كه   كشورها وجود داشته    در آن 
 .  است وجود نيامده  نيز هنوز به  و در بسياري  است نداشته

 و    تـاريخي   هـاي    و زمينـه     مادي   شرايط   آن   آمدن   آغاز فراهم   زمان
 در   و دمكراسيِ بورژوائي    سياسي   كنوني  قرار شرايط است   به   را كه   اجتماعي

  كشـف :  قـرار داد     پانزدهم   در اواخر قرن    توان   مي ، كشورها انجاميد   اين
،    توليد كاالئي    گسترش   و در نتيجه     و بازرگاني    مراوده  آمريكا، گسترش 

 شـدنِ    سسـت  ي  در نتيجـه    شهرها و شهرنشـيني     ، گسترش   رشد جمعيت 
 و    بازار جهـاني    ، بوجود آمدن    كتوريا، رشد توليد مانوف     ئودالي ف  مناسبات

، روز و      در تـاريخ     نيز مانند هر روند ديگري       تاريخ   اين   تعيين  البته.  غيره
 .  است حدودي.  ندارد  دقيقي  و و معين  مشخص  و سال ماه

  ، تمـامي   حاكم  عمومي  و درك  سياسيِ بورژوائي  نگاران   تاريخ  البته
پردازانِ عصر     و نظريه    فالسفه   فكري  حسابِ فعاليت   ها را به     دگرگوني  اين

   و شـرايط     با كليسا و اسـتبداد سياسـي         نظري  ي  مبارزه   به   كه  روشنگري
   شـك   بـدون . گذارنـد    مـي  ، برخاستند   و قضائي   ، سياسي    اقتصادي  حاكم
ها بسيار مؤثر     رگوني دگ   اين   افراد در انجام     اين   نظري  ي   و مبارزه   فعاليت
امـا رونـدها و     . گذارد   چيز تأثير مي     همه   چيز روي    همه  ولي.   است  بوده

  هـاي   گيرنـد و از لحظـه        مي   انجام   در زمان    هستند كه   ها چيزهائي   پروسه
   رخ   اول  ي   از لحظـه     پيش   دوم  ي   معنا لحظه   بدين. شوند   مي   تشكيل  زماني
   باعـث   و احوالي  و اوضاع  شرايط  چه  كه  ت اس   اين   پرسش  حال. دهد  نمي

 و    زمـانِ خـاص      در آن   پـردازان    و نظريـه     متفكـران    اين  ذهن   به  شد كه 
  ايـن    بـه   آليسـتي    ايـده    رايج  پاسخ. در پيدا ك    راه   افكاري  ، چنين   مشخص
 و   بـا افكـار فالسـفه      آنان   امر محصولِ آشنائي     اين   كه   است   اين  پرسش

 . رنسانس:  بود  باستان يونانيِ دوران  متفكران
   و متفكران    اگر آشناييِ فالسفه     كه   گفت  توان   مي   مورد البته   در اين 

  ي   و زمينـه    ، علـت     دليـل    يونـان   ي   فالسـفه   متأخر با افكـار و نظـرات      
 در رونــد خــود   شــد كــه  غربــي  در اروپــاي  بعــدي هــاي دگرگــوني

 شد   باعث  يا عواملي  عامل  چه د، پسديگر   موجود منتهي  هاي  دمكراسي  به
 دمكراسيِ    افكار بود و نخستين      منشاء اين   ، كه    باستان   در  خود يونان     كه

   اضـمحالل   روي   بـه    دمكراسي  ، پديد آمد، آن      جا، در آتن     در آن   سياسي
 . را استبداد بگيرد  آن برود و جاي
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 و    تغييـرات   ء و علت   او، منشا    ذهن  ، يعني    و فكر آدمي    اگر انديشه 
   يونانيـان    كه   از آن    چرا پس    پس  ، اوست  ها در زندگيِ مادي     دگرگوني

 نكردنـد و      را حفـظ     آن ، يافتند   دست   افكار و دمكراسي    اين   بار به   يك
 افكـار     وجود آن   رغم   به  بلكه.  ندادند   ادامه  اش   و تكامل    در آن   زندگي  به

   و در واقـع   از رنسـانس  ند و بسيار پس شد  سياسي  دچار فساد و انحطاط   
 جـا   ترين   منطقي  تازه.  بودند   استبدادي   گرفتار نظامي    بيستم  تا اواخر قرن  

   تأثير آشنائي  گويا تحت  كه  جديد فكري هاي  جنبش  گرفتن  شكل براي
.  ايتاليـا    بود و نه     خودِ يونان  ، بوجود آمد    باستان   دوران  با افكار يونانيان  

 .شود  مي  تبديل  مركز رنسانس  به  كه  است  فلورانس ولي
   و متفكـران     فيلسـوفان   هـاي    نيز با نوشـته      مسلمانان   بر اين   افزون

 جا نيـز     در آن . ها نوشتند   ها و تفسيرها بر آن       آشنا بودند و شرح     يوناني
   مـدرن  هـاي   و دگرگوني ها منشاء حركت  افكار و انديشه    با آن   آشنائي

 جسـتجو    زندگيِ مـادي  هاي  را بايد در دگرگوني ، زمينه بنا بر اين .نشد
 .كرد

   از پايـان   پـس   دو قـرن   شد، در يكي تر گفته  پيش   طور كه   همان
   امپراتـوري    و انقراض    تركان  دست   به   قسطنطنيه   وسطا، فتح    قرون  يافتن

   ميـان   دلـه ، مبا ... و   بازار جهاني    گرفتن   آمريكا و شكل    ، كشف   بيزانس
،    بـازار و تجـارت       بـا گسـترش     همـراه .   يافت   زيادي  ها گسترش   ملت

 شـد،     تغيير كرد و دگرگـون       رفته   و سازماندهيِ توليد نيز رفته      تكنيك
 شـهر و     ميـان    مبادله   شهرنشيني  با گسترش .   يافتند، الخ   شهرها گسترش 
 رشـد     كـاالئي   ي  مبادله   ترتيب  بدين.   گذاشت  گسترش  روستا نيز رو به   

  گسـترش .  دارد  روزگار ما نيـز ادامـه        به   را آغاز كرد كه     اي   جانبه  يك
  هاي   زمينه   داد كه    گسترش   آدميان   را ميان    مناسباتي   آن   كاالئي  ي  مبادله
   آزاديِ طبقات    وراي   سياسي  هاي   آزادي   گسترش   ضرورت   را براي   الزم

 چرا؟.  آورد ، فراهم  است  وجود داشته  هميشه  كه حاكم
وارد  دو نفـر    آن ،گيـرد    مـي    دو نفر انجام     ميان   مبادله   كه  هنگامي

ـ   مي  اي   ويژه   خصوصيات  آنان  شوند كه به    مناسباتي با يكديگر مي     . دبخش
 متمايز و   دو بايد از هم  آن) ١ :دو بر قرار ش     آنان   ميان   خاصي  بايد وضع 

   باشد، بـرده  وابسته  ديگري  به گر يكي ا چون.  باشند ديگر مستقل از يك
 دو    آن   ميـان   ، مبادلـه    ارباب   به  ، رعيت    فئودال  ارباب  دار و سِرو به     برده  به

  اي   مبادلـه    حالـت    در اين   در واقع .  گيرد   برابر انجام   صورت  تواند به   نمي
   كـه  بـود    معلـوم    توليـد از پـيش       هنگام  زيرا از همان  . گيرد   نمي  انجام
 بايـد از      مبادلـه    از طـرف    هر يـك  ) ٢ ؛ دارد   تعلق   كسي  چه   به  ولمحص

.   اسـت   نهفتـه   اول  نيـز در شـرط       شرط   اين  در واقع .  آزاد باشد   ديگري
   كـاالي  ي  كاال بايد در مبادله  فرد صاحب  كه  است  اين  شرط  اين  معناي

 .  فرد آزاد باشد، الخ  يا آن خود با اين
  را ها  آن.   و اجتماعي    سياسي  هاي   آزادي   گسترش  ي  زمينهاين است   

   غالب  مناسبات   به   آن   و تبديل    كاالئي  ي   توليد و مبادله    بايد در گسترش  
 .  جست  آدميان ميان

   انجام طور اتوماتيكي  و به  خود خودي  به  تغيير وضع  كه  است طبيعي
   حاكم  با مناسبات ازه ت  وضعيت  كه هائي  تضادها و تصادم  بلكه.گيرد نمي

   را بـراي  يابد و جامعه     مي   انعكاس   آدميان   در ذهن  ،كند   پيدا مي   تاكنوني
 از   اي   وارد دوره  ، سازگار باشـد     تازه   با وضعيت    كه   الزم  هاي  دگرگوني

 .كند  مي  اجتماعي  و مبارزات بحران
  بلكه  ،در كنه و  اي  ريشه  نه  را البته  موضوع  بورژوا نيز اين متفكران

  ي   طبقـه    وجـود يـك      نيـز اكنـون     آنـان . پذيرند   مي   نمود آن   از روي 
  ي   طبقـه   البتـه . داننـد    مي   ضروري   استقرار دمكراسي   را براي »  متوسط«

   كـه   اسـت  اي  مقولـه  بلكـه .   نيسـت   اقتصادي  اجتماعي اي  مقوله  متوسط
 آيا مگـر    ولي. كند   مي   معين  ن يا باال و پائي      فقير و غني     را ميان   اي  رابطه

   چيـزي ، باشد  رسيده  معيني  كميت  بايد به  كه  ي» متوسط « ي  وجود طبقه 
ذكـر  .   اسـت    مبادله   و گسترش   دارانه   سرمايه   توليد كاالئي   جز گسترش 

. گيرنـد    قرار مي    مبادله   نيز در اين     كارگران   كه   كه   است   الزم   نكته  اين
 .  است كارشان ي نيرو  آنان كاالي

توانـد     نمـي    شـاهنده    آقـاي    شد كه   گفته.  آغاز بحث    به  باز گرديم 
 باشـد و     وجـود نداشـته      دولت   در آن    را تصور كند كه      مدرني  ي  جامعه
 و   ديگر آگاهانه    با يك    و تعاون   ، در اشتراك     طور مستقيم    خود به   مردم

   تفكـر داليـل     ايـن . كننـد    امـور خـود را اداره        و برنامه    نقشه  از روي 

   بـراي   توضـيحي   شـاهنده   آقاي  كه  است  اين  دليل  يك.  دارد  گوناگوني
   در تاريخ    دولت   اگر پديد آمدن    چون. شناسند و ندارند     نمي  منشاء دولت 

   و علل  داليل  آن  كه ، هنگامي  است  شرايطي  دارد و محصول  و علتي دليل
   باشد، دولـت   رفته   از بين    آن   وجودي  و شرايط  باشند    ديگر وجود نداشته  

   آقـاي    كـه   ديگـر ايـن   .   خواهد رفت    از بين    تاريخي   نهادي  عنوان  نيز به 
رساند   مي  نتيجه اين  او را به  ماركس  و تئوري  تحليل پندارند كه  مي شاهنده

  فـظ  ابد ح داريِ موجود براي    سرمايه  ي   ذاتيِ جامعه    خصوصيات   تمامي  كه
   دولـت   ، و فقط     است   پنداشته   چنين   ماركس  انگارند كه   خواهد شد، يا مي   

 را   داري   سـرمايه   ي   اگر شما جامعـه      كه   است  طبيعي.   خواهد رفت   از بين 
  نيكـي    بـه    شـاهنده   ، آقاي   ولي.  كنيد   بايد حفظ    را هم    دولت ، كنيد  حفظ
   تـاريخيِ تكامـل     ش گـراي    كـه    نظر اسـت     بر اين    ماركس  دانند كه   مي

 اي   جامعـه    شـدن    جانشـين   يعنـي .   اسـت    آن   انهدام  سوي   به  داري  سرمايه
   انجـام   مبادلـه  خـاطر توليـد ارزش    به  فقط  توليد در آن   ، كه   داري  سرمايه

   نيازهـاي   و رفع    مصرف   براي   توليد فقط    در آن    كه  اي  گيرد، با جامعه    مي
 .گيرد  مي  انجام  آن  اعضاي واقعي

 خـود    كـه  گـذارم   مـي   شاهنده  خود آقاي ي عهده  كار را به    اين  من
 توليـد     توليـد بـراي     جاي   به   كنوني  ي   پيشرفته  ي   اگر جامعه   برشمارد كه 

 از توليد  هائي  بخش  بپردازند، چه  واقعي  مصرف توليد براي  به  مبادله ارزش
ـ   سـاده  يد و جامعه تول  اندازه  خواهد شد و تا چه  متوقف  كنوني  و  ع و جم

  ند اگر دوست داشته باشند،    توان   مي   ايشان  نمونه  براي. جور خواهد گرديد  
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اين وضعيت نـه در     . چنين سمتي است   تكامل يقينأ در   چند كه سويه     هر
طه با وظائف آتي ما، بلكه بايد در مرحله بـاالتري از تكامـل شـكل                راب

همين دليل نيز نيازي نيست  به. د قرار گيراقتصاد سوسياليستي مورد توجه  
 .  بدان بپردازيمدر اينجا كه اينك 

برخـي از   . جا بررسي كنيم    اما جهت متقابل اين مسئله را بايد همين       
. انـد   بوجود آمـده  اي     منطقه د كامأل براي مقاص هاي توليد يا مراوده       شاخه

 را  بخش كوچكي از مردم يك دولت     ها فقط     كنندگان اين شاخه    مصرف
 ابزار توليد و يا ابزار مصرف در ايـن          اجتماعي ساختن . ندده  تشكيل مي 

اي است و سبب كُند كاري زيـادي خواهـد            هوده  كار كامأل بي  ها    شاخه
 kommunalesيشـهري و روسـتائ  براي ايـن مقاصـد مالكيـت    . گشت

Eigentumترند محلي مناسب) هاي شركت(هاي   و كارخانه . 
محلي ) هاي  شركت(هاي    كارخانه  به قاعدتأ تبديل انحصارهاي محلي   

در مقايسه با دولتي ساختن مالكيت انحصارهاي بزرگي كه بـر سراسـر             
آب آشـاميدني،   . تري است   يك سرزمين سلطه دارند، امر بسيار پيشرفته      

 . غالبأ در مالكيت محلي قرار دارند      Straßenbahnهاي خياباني   برق، تراموا 
يفه اصلي آن است كه اشكال خودگرداني فراتـر نيروهـاي           در اينجا وظ  

شهري سـازيم كـه توسـط       ) هاي  شركت(هاي    كار را جانشين كارخانه   
سو  اي كه از يك شيوه آن هم به. شوند ي بوروكراتيك هدايت مياتوكراس

د و از سوي ديگر كارگران      مورد توجه قرار گير   كنندگان    مصرفمنافع  
نوعي آريستوكراتي كارگري ممتاز بـدل       شاغل نزد شهرها و روستاها به     

 .دارگري صاحب امتيازهائي شونهاي ك هزينه ديگر توده  تا بهنگردند
هـا اكثريـت     كه در آنهـا سوسياليسـت      )۹۶ (ئيشهرها و روستاها  

كـه بـراي تـأمين       اجتماعي سازند    نيزهائي را     طبيعتأ شركت بايد  دارند،  
در ايــن رابطــه نبايــد . كننــد  توليــد مـي  و روســتائيمصـرف شــهري 

سـاخت كـه از     محدود  ) هائي  شركت  (هائي    كارخانه  سازي را به    اجتماعي
  .  موقعيت انحصاري برخوردار نيستند

آنها حتي چنين موقعيتي نيستند،  در پزي   هاي نان   بطور مثال كارخانه  
ك كارخانه كنند و ابتكارهاي شخصي مال ميسختي رقابت  هديگر ب با يك 

اما همين كه شهر ايـن      . كند   ايفاء مي  ي بزرگ در روند گردش آنها نقش    
در تصرف خود گيرد، اين رقابـت نيـز پايـان           پزي را     هاي نان   كارخانه

كننـد، از طبيعـت       ها و كاالئي كه توليد مـي        اين كارخانه . خواهد يافت 
اي نيازي  ابتكار ويژه دارند و با از بين رفتن رقابت به  اي برخور   بسيار ساده 
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 گونه گزينش فردي و تطبيق گونه مدي، هيچ تحت تأثير هيچنان . نيست
هر كـاالي ديگـري ثابـت اسـت      ، بازار فروش آن نسبت به    قرار ندارد 

پزي است، پخـش نـان        در شهري كه داراي چندين كارخانه نان      ). ۹۷(
. شـود  ترين هزينـه را سـبب مـي    شهر بزرگها در سراسر   اين كارخانه 

ها يك مالك داشته باشند، در آن صورت هر يك            هرگاه همه كارخانه  
ول ناحيه معيني از شهر خواهد شـد كـه در آن قـرار دارد،               ئاز آنان مس  

امري كه سبب كاهش هزينه توزيع نان خواهد گشت و اين امكـان را              
مـزد   بـه چنـين      و هم  بوجود خواهد آورد كه بتوان از بهاي نان كاست        

 . د و يا آن كه وضعيت كارشان را بهتر ساختافزوها  كارگران نانوائي
 مهـم شـهرهاي     در كنار مراقبت از نـان، مسـئله مسـكن مشـغله           

در پيش يادآور شديم كه تعيين سياست مسكن . سوسياليستي خواهد بود
اين رژيـم بايـد     . ين وظائف رژيم سوسياليستي خواهد بود     تيكي از نخس  

ايـن  . بهترسازي مسكن تمامي جمعيت فقير گام بـردارد     ورأ در جهت    ف
امر بدون تغيير قاطعانه قوانين دولتي ممكن نيست، اما كار اصلي را بايد             

هـاي    مستقيمأ و يا توسط تعاونيروستاها انجام دهند، آنها بايد شهرها و   
 بسازند، امري كه سبب دولتي كردن و يا محلي نمودن            مسكن آپارتمان 

ايـن   بـه . كنند مالكيت مؤسساتي خواهد شد كه مواد ساختماني توليد مي   
ترتيب در سطح دولت و شهرها و روستاها دالئل بسيار متنـوعي بـراي          

 . سازي موجود خواهد بود اجتماعي
در كنار آن شكل سومي از اقتصاد تأمين نيازهـا ممكـن خواهـد              

ر هـم جمـع     توانند دو   كنندگان برخي و يا چند شئي مي        مصرف. گشت
چـه كـه      ي كنند كه در آنها آن     اي را خريدار    شوند تا مشتركأ كارخانه   

 زماني از اگونه تأسيسات تنه اما اين. شود مصرفش هستند، توليد خواهان 
كـارگران   بـه سرشت سوسياليستي برخوردار خواهند بود، هرگـاه كـه          

الك طبقات م   يك تعاوني توليدكننده متعلق به    . دتعلق داشته باشن  مزدور  
توانـد در     خواهد داشـت و نمـي     قرار  هميشه با كارگران خود در تضاد       

 .خدمت فراروي از جامعه طبقاتي قرار گيرد
هاي مصرف كارگري را مورد      ان تعاوني تو  ميويژه    بهدر اين رابطه    

هاي   نخست آن كه آنها فقط براي از ميان برداشتن زيان         . قرار داد توجه  
شود، معين   مصرف پرولتري وارد مي      به هاي واسطه   انگلي كه توسط دالل   

  و خرنـد   ميمستقيمأ از توليدكننده    آنها  اين ترتيب كه      هم به   اند، آن   شده
. فروشند  مي،اضافه هزينه اداره و ريسك    شده، البته به    تمامقيمت     به آن را 

اندازه كافي بزرگ شـوند و هرگـاه تمـامي            ها به   اما هرگاه اين اتحاديه   
  سراسري خريد در يك كشور اتحاديه  لي بتوانند   هاي مصرف مح    اتحاديه

توانـد خـود      اي مـي    چنين اتحاديـه    صورت يك   را بوجود آورند، در آن    
يك . ندشو د كاالهائي بپردازد كه اينك بصورت انفرادي توليد ميتولي به

 نه براي   ي اقتصاد سوسياليستي است، زيرا    چنين وضعيتي در حقيقت نوع    
كند و چون براي      زهاي اعضاي خود توليد مي    بازار، بلكه براي تأمين نيا    

 را كـه در      بهترين شـرائط كـار     تواند  كند، در نتيجه مي     سود توليد نمي  
دارد، براي كارگران خود    اي قرار     چنين اتحاديه   تناسب ادامه حيات يك   

 . دفراهم كن
هـاي   توان ديـد، خودتوليـدي اتحاديـه    گونه كه در انگليس مي   آن

شرائط مساعدي زودتر از تصـرف قـدرت        تواند تحت     مصرف حتي مي  
البته اين امر هميشه فقط به      . سياسي توسط پرولتاريا بسيار گسترش يابد     

ها كاال توليد     ي كه مستقيمأ براي مصرف شخصي توده      چند شاخه توليد  
فقط بخش اندكي از كاالهائي كـه بـراي         .  محدود خواهد ماند   كنند،  مي

احل آخرين توليد اين كاالها به هم مر اند و آن ها معين شده مصرف توده
توليـد ابـزار    . شوند  هاي مصرف مربوط مي     محدوده خودتوليدي اتحاديه  

ها باقي خواهد ماند و بـا ايـن           توليد بيرون از حوزه فعاليت اين اتحاديه      
تـري از    راه با گسترش تقسيم كار بخش دائمأ بزرگ         حال اين بخش هم   

هـاي     اصـلي كارخانـه    توليد اجتماعي را شامل خواهد گشت و حـوزه        
بزرگ و در همين راستا سوسياليسم را تشـكيل خواهـد           ) هاي  شركت(

چه توسط دولت و شـهرها و         نآ  هاي مصرف نسبت به      توليد تعاوني  .داد
 ايـن   .بـود  خواهد   ناچيزروستاها اجتماعي خواهد گشت، هميشه بسيار       

 . سازي شوند توانند جانشين اجتماعي وجه نمي هيچ ها به تعاوني
تواند البته نـه فقـط        هاي مصرف مي    حال خودتوليدي اتحاديه    ا اين ب

امر  چنين بخاطر تأثيرات اقتصادي و اجتماعي آن به مثابه الگو، بلكه هم به

مانـده    تواند شـايد در منـاطق عقـب         اين امر مي  . بسيار مهمي بدل گردد   
در اين  . دتري بدل شو    امر مهم   هاي صنعتي به   كشاورزي و حتي در دولت    

ديگر جدا    ها دهقانان و كارگران مزدور غالبأ كامأل قاطعانه از يك           لتدو
در اين ميان . آنها را از هم جدا كرده است      اند و تضادهاي نيرومندي       شده

 از سرشت ديگـري     هاي پرولتري   تعاوني   نسبت به  هاي كشاورزي   تعاوني
ر ديگري است و در كشورهاي بالكـان   ليكن در روسيه جو   . برخوردارند

قاز شبيه روسيه است و شايد هم در آينده چين و هند نيز با روسـيه             قف و
هـم بسـيار      در آنجـا كـارگران صـنعتي و دهقانـان بـه           . شباهت بيابند 

 حتـي بـا هـم       اي تنگاتنـگ     در رابطـه    نزديك ي  در گذشته . اند  نزديك
آميـز    هر چنـد سـركوب جنـون      . مبارزات انقالبي بزرگي دست زدند      به

انقالب پرولتري بيگانـه      هقانان روسيه نسبت به   ها سبب شد تا د      بلشويك
شوند، با اين حال امروز نيز اختالف ميـان دهقانـان و كـارگران قابـل                

هـاي    آنجا بايد اين امكان وجود داشته باشد كـه تعـاوني          . اجتناب است 
  روستاها ريشه بدوانند، بطـوري كـه       د در نمصرف كارگران شهري بتوان   

تواند بطور كامـل در       طق روستائي مي  آساي تمامي منا    نيروي خريد غول  
  در روسـيه   شـود تـا     اين امر سبب مـي    . ها قرار گيرد    اختيار اين تعاوني  

هاي مصرف  برخالف كشورهاي صنعتي قديمي براي خودتوليدي اتحاديه
 . زيربناي بسيار نيرومندتري وجود داشته باشد

ـ  تـرين سـازمان   مهم تنهاترين، بلكه به هاي مصرف نه به    اتحاديه اي ه
شوند كـه از خودتوليـدي بـراي خودمصـرفي            كنندگان بدل مي    مصرف

 انسـان بـراي    )۹۸(بر مبناي گفته كتاب مقدس      .  هواداري خواهند كرد  
انسان نه فقط . كالم خدا نيز نيازمند است نان، بلكه به    زنده ماندن نه فقط به    

ـ  نان، چربي، ماهي، صابون، چكمه و      به از  ديگر كاالها نياز دارد، بلكـه ني
چـه را كـه     ها با قاطعيـت آن      با اين حال انسان   . به غذاي فكري نيز دارد    

هيچ چيز  . اند، رد خواهند كرد     چين و برگزيده    اولياي امور برايشان دست   
سازد، چـرا كـه آنهـا         نميها را نمودار      فرهنگي بلشويك   بهتر از اين بي   

. اند  تهگونه ادبيات توسط انتشارات غيردولتي را غيرممكن ساخ       انتشار هر 
پس از دوران سلطه وحشتناك مسيحيان و مسلمانان متعصب كه طي آن            

نظر از چند مورد جزئي از آن، بطور كامـل            بازمانده تمدن يوناني، صرف   
هـاي هنـر مـدرن، خـود بـه            نابود شـد، بلشويسـم بـا تمـامي دلبـري          

 .ها بدل گشته است ترين ابزار تحميق توده دهشتناك
مانع از آن خواهند شد كه      باسوادان  ن  در يك رژيم پرولتاري متمد    

، دسترسـي   ادبياتي كه توسط پليس مجاز تشخيص داده شده است            به فقط
  .داشته باشند
داري   هائي كه در جهت ازميـان برداشـتن ناشـرين سـرمايه             تالش

بخش باشـند، هرگـاه       توانند در جهتي نتيجه     ادبيات انجام گرفت، فقط مي    
حتي امـروز   . گان جانشين آنها گردند   كنند  هاي آزاد مصرف    كه سازمان 

بخـاطر تـأمين   هائي وجود دارند كه بدون كسب سود، بلكه فقط           سازمان
سنديكاها و نيز   . دهند   انتشار مي    و كتاب  نياز اعضاي خود مجله، روزنامه    

. هاي پزشكان، مهندسين و غيره نشريات تخصصي خود را دارنـد            اتحاديه
.  دمكرات نشريات تجاري نيسـتند     هاي احزاب سوسيال    چنين روزنامه   هم

هر سازمان ديگري نيز بايد بر همـين روال در انتشـار نشـريات بـراي                
 . مصرف اعضا و دوستداران خود از آزادي كامل برخوردار باشد

توانند در كنار ديگر      ميشهرها و روستاها      ناشرين دولتي و متعلق به    
مقاصـد دولـت،    توانند در خـدمت       ناشرين آثاري را منتشر كنند كه مي      

چون آمار دولتي و شهري كه براي تمـامي           شهرها و روستاها باشند، هم    
 .، يعني انتشارات كالسيكجهان از ارزش برخوردار است

هاي مختلقـي     توان از نقطه    سازي مي   شود كه براي اجتماعي     ديده مي 
 .تواند اشكال متفاوتي داشته باشد      مياين امر   آغاز كرد و بهمين دليل نيز       

سازي از    پندارد با آغاز اجتماعي     چيز خطاتر از باوري نيست كه مي      هيچ  
گونه كه    يك سربازخانه بزرگ و يا آن       جامعه را به   باره  توان يك   باال مي 

گونه كه زندگي     همان. يك كارخانه بزرگ بدل ساخت      بهگويد،    لنين مي 
هـاي    گونه نيز نقطـه     همان  اجتماعي مدرن داراي اشكال متنوعي است، به      

سازي بسيار متنوع خواهنـد بـود و هـر انـدازه              ز و اشكال اجتماعي   آغا
تر دخالت كند، هر انـدازه اقـدامات          بوروكراسي دولتي در اين روند كم     

 نيرومنـدتر،   هـاي كـاركن      و بيش از همه تـوده      اقشار مختلف اجتماعي  
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همـان نسـبت نيـز     دفمندتر از اعتبار برخوردار شوند، بـه تر و ه    بصيرانه
 .سازي بيشتر خواهد بود ماعيتوفيق در اجت

  اشـكال  وآغـاز    نقطه چون  سازي هم    اجتماعي زمان آغاز چنين    و هم 
هـاي    حـال اجـراي آن توسـط سـازمان          اينبا  . آن متفاوت خواهد بود   

. ذاري دولتي وابسته است   قانونگ  دگان و شهرها و روستاها به     كنن  مصرف
ها   ست، تعاوني اي داراي سرشت دمكراتيك ا      اما آنجا كه دولت تا اندازه     

توانند حتي پيش از تصرف قدرت دولتـي   چون شهرها و روستاها مي      هم
سـازي در     توسط پرولتاريا از امكان مانور كافي براي تحقـق اجتمـاعي          

هــاي  در ايــن ميــان تعــاوني. هــا برخــوردار شــوند برخــي از حــوزه
چنـين شـهرها و    اما هم. كنندگان از آزادي بيشتري برخوردارند      مصرف
برخي اقدامات دست زنند و در برخي         توانند به   اي صنعتي نيز مي   روستاه
اكثريـت در   تواند پيش از دسـتيابي بـه   اكثريت سوسياليستي مي از آنها   

 . پارلمان متحقق گردد
گـر ديگـر شـهرها     ها هـدايت  كه در اين ميان پايتخت     عجيب آن 

هـاي   كند كه ميان انقالب     همين امر توفير ديگري را آشكار مي      . نيستند
هاي بـورژوائي ابتكـار در        در انقالب . بورژوائي و پرولتري وجود دارد    

ـ   مـي  است كه خط      اين پايتخت   و  قرار دارد  دست پايتخت  بـدون  . دده
بـراي همـه ارزش     . شد  لندن انقالب انگليس عليه كارل اول پيروز نمي       

در سـال   . بعد براي انقالب شناخته شـده اسـت          به ۱۷۸۹پاريس از سال    
كردند  ها را تعيين    كه سرنوشت انقالب    وين، برلين بودند    پاريس، ۱۸۴۸

 بـاقي    روسيه نيز در دوران بورژوائي     ۱۹۱۷ و   ۱۹۰۵هاي    و حتي انقالب  
 .ماندند و توسط پطرزبورگ و مسكو تعيين شدند

براي اين انقالب مناطق    . گونه ديگري است    اما انقالب پرولتري به   
ـ  كـه  ئي است ها   از پايتخت  تر   مهم صنعتي صـنايع    آن صـنايع ي از بخش

در آنجا بوروكراسي دولت مركزي در مقايسه        و   استكاالهاي لوكس   
با صنايع از تمركز بيشتري برخوردار است و عياشي و ارتشـاء بـر آن               

نسـبت بـه شـمال صـنعتي        هـا   لندن در دوران چارتيسـت    . غالب است 
. تر بـود    مانده  انگلستان در همبستگي و قاطعيت سوسياليستي بسيار عقب       

 از نقش پيشگامي پاريس در زمينه سوسياليسم كاسته شده          ۱۸۷۱پس از   
اي نتيجـه تخريـب       ضعف كنوني سوسياليسم در فرانسه تا انـدازه       . است

بينـيم كـه نيـروي        چنين مي   و هم . مناطق صنعتي شمال در جنگ است     
تـر   سوسياليسم در برلين در مقايسه با مناطق صنعتي آلمان بسيار عقـب          

در .  نتوانست اكثريت سوسياليستي خود را حفظ كنـد        است، بطوري كه  
اسـتثنائي   فقط وين هنوز     يافته  داري تكامل    سرمايه ميان شهرهاي بزرگ  

 .است
هـاي سوسياليسـتي      اكثريت  توانيم به   تر مي   در مناطق صنعتي آسان   

وجه از تـأثير آن   هيچ فقر اكثريت ساكنين اين مناطق اما به. دست يابيم 
شـود، در     ارزشي كه در اين مناطق توليد مـي         اضافه  بخشي از  .كاهد  نمي

 .شود افتد و بخش ديگر آن خرج عياشي مي گردش مي پايتخت به
با اين حال تا زماني كه در يك دولت اكثريت سوسياليستي وجود     

شـهرها و روسـتاها      هـا و    ندارد، نبايد از فعاليت سوسياليسـتي تعـاوني       
سوسياليسـم ايـن       دستيابي بـه   اما هر چند كه تا    . انتظارات زيادي داشت  

ها سخت خواهند بود و نتايج اندكي خواهند داشت، با اين حـال               فعاليت
. د، ارزش خود را خواهند داشتهاي نخستين كه يقينأ دشوارن مثابه گام به

كننده راه خواهند   ها هموار   آيند، اين گام     بدست مي  بخاطر تجربياتي كه  
و . موفقيت دسـت يـابيم   شت تا بهبود و ما را از خطاروي باز خواهند دا        

) هـاي   شـركت (هـاي     ها بتواننـد موفقيـت كارخانـه        آنجا كه اين گام   
كننـده بـدل      ابـزار تبليغـاتي و تشـويق        سوسياليستي را مستند سازند، به    

) ها  شركت(ها    چنين كارخانه   در اين ميان رفتار كارگران يك     . شوند  مي
تنهائي و    هي و هدايت به   بهترين اشكال سازماند  . كننده خواهد بود    تعيين

) هـاي  شـركت (هـاي     بدون بلوغ كارگران براي خودگرداني كارخانـه      
 . خودي هيچ ثمري نخواهند داشت

شـهري و روسـتائي     ) هاي  شركت (يها  هرگاه كارگران كارخانه  
چنين بلوغي را نمودار سازند، در آن صورت انگيزه مقاومت ناپـذيري             

. ر بوجود خواهد آمد   ت   بزرگ هاي  حوزه  بهسازي    براي گسترش اجتماعي  
صورت   اثبات رسانند، در آن     عدم بلوغ خود را به     و هرگاه اين كارگران   

 . سازي دولتي بد خواهد بود انداز اجتماعي چشم

چنين همه كارگراني كه اكنـون در   باشد كه كارگران شهري و هم  
كنند، بر مسئوليت بزرگي كـه        دولتي كار مي  ) هاي  شركت(ها    كارخانه

 .رهائي تمامي پرولتاريا بر عهده دارند، آگاه باشندبراي 
 

 :ها نوشت پي
 بكـار   Gemeideزمان بـراي واژه آلمـاني          را هم   شهر و روستا   اين دو واژه  در اينجا    -۹۶

  .ايم برده
چـون هـر      نان هم هم  . ثبوت رسانيدند    واقعييات نادرستي اين نظريه كائوتسكي را به       -۹۷

اينك، براي آن كه بتوان در      .  اوضاع روز قرار دارد    كاالي ديگري تحت تأثير مد و     
د، نشـو    جديدي اختراع مـي    هاي  نانانواع  بازار رقابت نان بيشتري فروخت، هر روز        

 . دشو مان فدرال پخته مي نوع نان در آل۲۵۰بطوري كه در حال حاضر بيش از 
 . دنامن ميكتاب مقدس را هاي تورات و انجيل   مجموعه كتابها آلمان -۹۸
 

 ...پنج سال پس از 
 
داد تا با دور زدن پارلمان و بدون نظارت آن از طريـق            آنان امکان مي    به

با تصويب اين اليحـه، پارلمـان       . وضع قانون بپردازند    صدور بخشنامه به  
مجلس لردها که آشکارا مايل نبـود تـن         . گردد  ابزار زايدي تبديل مي     به
را » الغا پارلمان «ان نام قانون    انحالل خود بدهد، با اين طرح  که مخالف          به

وزيـر را     اين مخالفت نخسـت   . مخالفت پرداخت   بر آن گذارده بودند، به    
 .واداشت که در طرحش تجديد نظر نمايد

اگرچه قوه مجريه در اين مورد خاص کوتاه آمد، امـا آقـاي بلـر               
طوري که    همان. نخواست از تخريب دموکراسي در بريتانيا دست بردارد       

قانون اساسي، سـنت خودمختـاري        به«کند، او      يادآوري مي  هنري پورتر 
پارلمان، استقالل قوه قضائيه، حقوق افراد و رابطه پيچيـده ميـان فـرد و            

 ).۴(» زند دولت لطمه بزرگي مي
وزيري که خود     کدام از اين موارد از سوي نخست        در حقيقت، هيچ  

ان کرده يا   پنه» تنها خدا داور کردار ماست    «را در پشت اين نظريه که       
کـاربرد  «بـوده و از لـزوم       » امپرياليسـم ليبـرال   «حکومتي که حـامي     

هاي گذشته مانند زور، حمله بازدارنده،        دوران  هاي وقيحانه متعلق به     روش
هاي آنهائي  کلک و ريا و هر اقدام ضروري از جمله براي مقابله با روش      

 .تآور نيس حيرت) ۵(، » برند که هنوز در قرن نوزدهم  بسر مي
گردها در قلمـرو دموکراسـي بسـيار          در اياالت متحده، ابعاد عقب    

دولت بوش در لواي وضعيت اضطراري اعـالم نشـده،     . آور است   شگفت
نابودي سازمانمند نظم  مبتنـي بـر قـانون اساسـي،              ولي واقعا موجود، به   

هـاي سـري و اقـدامات      حکومت از طريق صـدور بخشـنامه      . پردازد  مي
افشاي دائمي . امري معمول بدل گشته است  ي به خودکامه رياست جمهور  

هاي غيرقـانوني در      هاي مخوف و سري، جاسوسي      شکنجه، کشف زندان  
 .داخل کشور گواه اين ادعا است

العاده   بهانه سري بودن عمليات، صاحب قدرت فوق        دولت آمريکا به  
هـاي   ايـن دولـت پيمـان     . زنـد   فراقانوني شده و قوه قضائيه را دور مـي        

انـدازد؛   راه مـي  هـاي بازدارنـده بـه    لي را لگدمال کرده و جنـگ      المل  بين
استناد فرامين  ربائي کرده، شکنجه اعمال و افراد را بدون محاکمه و به آدم

بـه مـدت هـاي      »  جنگجويـان غيرقـانوني   «جمهوري با عنـوان       رئيس
قضائي موازي » نظام«کند ؛ اين دولت بر ايجاد يک          نامشخص زنداني مي  

در يـک   . کند  م وزارت دفاع و کاخ سفيد، پافشاري مي       تحت نظر مستقي  
کالم، دولت بوش  قدرتي براي خود قائـل اسـت کـه از نظـم موجـود            

 .رود المللي و ملي فراتر مي تعريف شده از سوي حقوق بين
اين غصب روشمند قدرت همراه با دسـت انـدازي هرچـه بيشـتر              

وجـب  هـاي ديگـر قـدرت م        هاي بخـش    حوزه اختيارات و صالحيت     به
بدين ترتيب سنا سرانجام در     . مقاومت ديگر موسسات دولتي گشته است     

 بـا ارائـه طـرح قـانوني در جهـت ممنوعيـت              ٢٠٠٥هاي دسـامبر      نيمه
 Detainee(زنـدانيان   بـه » رفتارهاي خشن غيرانسـاني و تحقيـر آميـز   «

Treatment Act(٢٩عـالي کشـور در    در همين راستا، ديـوان .  اقدام کرد 
هاي نظامي اسـتثنائي برپـا         غيرقانوني اعالم کردن دادگاه     با ٢٠٠٦ژوئن  

شده از سوي کاخ سفيد در گوانتانامو، ضربه سختي بر رئيس جمهـوري             
اما در هر دو مورد فوق، قوه مجريه موانع را دور زده يا در              . وارد ساخت 

براي مثال، فشار مستمر کـاخ سـفيد سـرانجام        . کند  اين جهت تالش مي   
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ترميماتي که بر اين قانون شده نه تنها .  متوقف ساختابتکارعمل سنا را
هـائي   کند بلکه با دادن مشروعيت به چنين روش         اثرات آن را خنثي مي    

شـکنجه همـوار    » قـانوني کـردن   «براي گرفتن اعتراف، راه را بـراي        
 ) ۶(سازد  مي

، فقــط چنــد روز پــس از رأي ســناي ٢٠٠٥ دســامبر ٣٠در روز 
اختيـارات  «جددا بر اين امر تاکيد کرد که آمريکا، جورج دبليو بوش م    

» شـاخه متحـد مجريـه     « و رهبـر    »  وي در مقام  فرمانـده کـل قـوا         
فلسفه حقوقي مبني بر اولويت مطلق قـوه مجريـه بـر             اصطالحي که به  (

براي دفاع از   «دهد تا     او اجازه مي    به) کند  قواي مقننه و قضائي استناد مي     
عـالي کشـور        مورد داوري ديـوان    در. دست زند » هر اقدامي   آمريکا به 

هاي نظامي، بنا بر تفسير نيويـورک تـايمز، کـاخ سـفيد            درباره دادگاه 
آن »  ]توسط کنگره[قانوني کردن عمليات غيرقانوني «کند با  تالش مي

گذاري بر جدائي سـه       مين«قصد  . مسئله روشن است  . ديوان را دور بزند   
 ) ... ۷(» قوه در قانون اساسي است

، يـک   ٢٠٠٦ اوت   ١٨در  . اي قضائي کماکـان ادامـه دارد      اما دعو 
دادگاه فدرال شنودهائي را که قوه مجريه بدون داشتن حکم از مراجـع              

 .قضائي انجام داده بود، برخالف قانون اساسي تشخيص داد
.  سپتامبر نيز وجود داشـت     ١١تمايالت خودکامانه دولت پيش از      

ها نيز روشن اسـت     حتي بدون سوءقصد  «پژوهشگري اظهار داشت که     
رسيد، تصميمات يک جانبـه   توانست اگر زورش مي    که دولت بوش مي   

اتخاذ کند و تا آنجا که در تـوانش بـود محـدوده اختيـارات رياسـت                 
و بطور خالصه آن سـوپاپ اطمينـاني        ) ۸(» جمهوري را گسترش دهد   

هـا و اعمـال    که معموال در يـک جامعـه دموکراتيـک، جلـو قلـدري         
گـواه ايـن مـدعا،      . گيرد، از بين رفتـه اسـت        ا مي زورقدرت حاکمه ر  

هاي رقت بار آلبرتو گونزالس وزير کنوني دادگستري در سال            ياداشت
اين گزارش براي رئيس جمهـور قـدرتي        .  در مورد شکنجه است    ٢٠٠٢

تواند  قدرتي که بر طبق آن وي مي  . معادل  قانون اساسي قائل شده است      
 در زمان جنگ بـراي ايفـاي نقـش          بدون استثناء از همه امکانات الزم     

المللي   حتي اگر اين اقدامات حقوق بين     . استفاده کند » فرمانده کل قوا  «
برپايه اين اسـتدالل،    «نويسد    ديويد کول حقوقدان مي   . را زير پا گذارد   

جمهوري اگر بخواهد برطبق قانون اساسـي حـق تـدارک يـک               رئيس
 ).۹(» عام را نيز خواهد داشت قتل

گيري حاکميتي هستيم کـه اصـل پايـه           اهد شکل بدين ترتيب ش  
کند، يعني نافي جدائي و اسـتقالل   ليبراليسم کالسيک را نفي و انکار مي 

هاي الزم بـراي حفاظـت از اشـخاص در     گانه و وجود تضمين    قواي سه 
 . مقابل اقدامات سرکوبگرانه  و خودکامه دولت است

ارل مونتسکيو  عقيده نخستين فيلسوفان سياسي دموکرات، نظير ش        به
اين امر دامنه عمل دولـت  . و جان الک، ضامن اين امر جدائي قوا است    

، يعنـي آزادي    )مونتسکيو(» آسودگی«را محدود کرده و از اين طريق        
از جهت نظري، اين موانع مبتني برقانون       . کند  سياسي فرد را تضمين مي    

 کرده است   اساسي در مقابل استبداد يا ديکتاتوري، معيارهائي را نهادينه        
هـاي اسـتثنائي،    صورت گذرا و در وضعيت     که رهبران حکومتي تنها به    

حتي فراتر از آن، اگر در شرايط اضطراري يـا          . توانند کنار بگذارند    مي
، مـثال در زمـان جنـگ و بـراي مـدتي محـدود رهبـران                 »ضروري«

هاي دموکراتيک مجارند که  برخي از قوانين را ناديده شـمارند،              دولت
در . وجه حق ندارند قـانون اساسـي را زيـر پـا بگذارنـد              هيچ  ا به اما آنه 

رهبـران  » قدرت ويژه «(نظريات دموکراسي ليبرال، وضعيت اضطراري      
يک امر استثنائي و به منظور نجات اصل ) در قاموس فلسفه سياسي الک

 .اساسي، يعني خود قانون اساسي است
 و هنجـار   يک قاعـده    در يک وضعيت اضطراري دائمي، استثناء به      

پـرداز سياسـي      در آغاز قرن بيستم، کارل اشميت نظريه      . شود  تبديل مي 
العاده و اسـتثنائي تـدوين و         مرتجع آلماني، دکتريني درباره حالت فوق     

ــرد  ــتماتيزه ک ــه . سيس ــات اولي ــاتوري   او در تاليف ــان ديکت اش، مي
ديکتـاتوري  . تفاوت قائل اسـت   » مطلق«و ديکتاتوري   » کميساريائي«
کنـد، ولـي ديکتـاتوري        بر نظم قضائي موجود تکيه مي     » ائيکميساري«
الهيـات  «تـرين آثـارش       او در مهـم   . گذارد  ، آن را زير پا مي     »مطلق«

اگـر منطـق    «: گزينـد   نظريه دوم را برمي   » مفهوم سياست «و  » سياسي

مبـاني و شـالوده يـک       (...) اش    انتها ادامه دهيم، نظريـه      اشميت را تا به   
اشميت در  ). ۱۰(» دهد  دون استثناء را تشکيل مي    استثناي خودکامانه و ب   

مثابـه   کند که دولت به اثر دوم که نامش رفت، بر اين موضوع تاکيد مي         
ترين شکل ابراز سياست، فقط در شرايط اضطراري است که  جوهر          عالي

شود و  آن هم تنهـا زمـاني پديـد     يابد و کامال شکفته مي خود را باز مي 
مبـارزه بـا آن       کند و تصميم به     ا انتخاب مي  دشمن خويش ر  «آيد که     مي
 .»گيرد مي

انتخاب دشمن، احساس مشترک ايجاد کرده، ملت را متحد ساخته و 
اعـالم حالـت    . سـازد   جامعه مدني را غيرسياسي و قدرت را متمرکز مي        

دهـد کـه جامعـه را دگرگـون سـاخته و              دولت اجازه مـي     العاده به   فوق
دست گرفتن  بدين منوال او با به. ر کنداش را برقرا   خودمختاري استبدادي 

انحصار عمل و تصميمات در قالب ديکتاتوري اعالم وضعيت اسـتثنائي           
کرده و از اين طريق حاکميت واقعي اعمال کرده، از قـدرتي نامحـدود         

ترين شکل حالـت   اين که جنگ بيان ناب با توجه به . گردد  برخوردار مي 
 .گردد دي دولت ميفوق است، خود جنگ بدين ترتيب علت وجو

قانون اساسي تحت لواي يـک        اندازي به   هم اکنون تخريب و دست    
از همان ابتـدا، قـوه مجريـه        . يابد  گسترش مي » جنگي«وضعيت دائمي   

کنـد کـه نـه        آمريکا و متحدينش جنگ کنوني را جنگي معرفـي مـي          
سند کاخ سفيد در مـورد اسـتراتژي        . محدوديت زماني دارد و نه مکاني       

در ] اياالت متحـده  [پذيري    آسيب «٢٠٠٢ براي سال    (NSS)  امنيت ملي 
. کنـد  همسـان تلقـي مـي   » شرايط جديد زندگي«را با    » برابر تروريسم 

بينش زندگي آغاز قرن بيست و يک         بدين ترتيب جنگ مداوم به    ). ١۱(
، که عناصر کليدي سند     ٢٠٠٦در سند مربوط به سال      . تبديل گشته است  

اين سند به دکترين جنگ     (را در بردارد    » ملياستراتژي امنيت   «پييشين  
هـاي   اياالت متحده نخستين سـال «خوانيم که    ، مي )بازدارنده رسميت داد  

اوضاع و احوالي که کشور ما در      گذراند، که به    يک مبارزه طوالني را مي    
 ).١۲(» آغاز جنگ سرد با آن رودررو بود، شباهت بسيار دارد

گـذارد،    برآن انگشت مي  ) ففيلسو(همانطوري که جوديت بوتلر     
را براي  ] قدرت دولتي نامحدود قانون نشناس    [انداز اعمال     چشم«اين سند   

قانون خواهد بـود، نـه از نـوع           آينده، بي . کند  اي نامعلوم ترسيم مي     آينده
قانوني ناشي از تصميمات خودکامه جمعي از حکـام          آنارشيستي، بلکه بي  

ريستي از هم پاشيده و در بـدر   عمليات يک سازمان ترو   . »)١۳(انتصابي  
خواهانه و    عنوان خطري ويژه و مهارشده بلکه چون تهديدي تماميت          نه به 

، آقاي بوش   ٢٠٠٥شانزده اکتبر   . شود  جهاني از قماش هيتلري معرفي مي     
گرا در صدد استقرار امپراطوري اسالمي        کند که افراطيون اسالم     تاکيد مي 

دو روز پس از آن اسـتفن هـادلي،         . »تندرو از اسپانيا تا اندونزي هستند     
نوبه خود خطاب بـه شـوراي روابـط     مشاور وي در امور امنيت داخلي به    

هاي   القاعده در صدد گردآوردن توده    «: خارجي در نيويورک اعالم کرد    
رو در منطقـه و اسـتقرار         هـاي ميانـه     مسلمان، سرنگون ساختن حکومت   

 است قادر بشود از     ممکن] اش  که در شکل کنوني   [خالفت اسالمي است    
 ».اسپانيا تا اندونزي و فراتر از آن حکومت راند

مقاصـد    گذاري به   اگر با حکومتي روبرو نبوديم که هدفش سرپوش       
نمائي قدرت القاعده، همچون هشـدار        بود، چنين بزرگ    اش نمي   خودکامه

 سـپتامبر بسـي     ١١پـس از    » قارچ اتمي «شوم کاخ سفيد در مورد شبح       
ليکن اين بازي خطرنـاکي اسـت       . آمد  نظر مي   ک به آميز و مضح    تمسخر

کاهش اسالم بـا  . سازد ور مي هاي  جوهرپرستانه  را شعله که آتش نفرت 
اي متنوعي که دارد به اسالمي از نوع القاعده تنها هدفي را کـه                فرهنگ  

جـدال  «. تواند دنبال کند، وحشـي جلـوه دادن طـرف مقابـل اسـت         مي
 .يابد شود که دارد تحقق مي  مبدل مي، کم کم به پيشگوئي» ها تمدن

بايـد  . تـر نيسـت     انداز ايدئولوژيکي چندان سالم     در اروپا نيز، چشم   
مثابـه شـکل    وضعيت اضطراري بـه  يادآوري کرد که در اروپا، توسل به     

هاي ليبرال عمدتا در متن شرايط دوران         اعمال قدرت از سوي دموکرات    
ز، در خـالل گفتارهـاي   امروزه هم هنـو . استعماري صورت گرفته است  

حکومتي خودکامه و مقتدر براي حفاظت از خود در           رسمي، تفکر نياز به   
 :ها، بسيار آشکار است برابر وحشي

 !بهاي از دست دادن آزادي حفظ زندگي به
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 ... ساختار فدرالي و

  
 تأمين حقوق شهروندي همه مردم و هم تأمين حقوق          هم امر آزادي   -۳

 تنهـا از طريـق مبـارزة        ها و اقوام،    ي مليت   اجتماعي، فرهنگي ويژه  
دمكراسي و با ايجاد نظامي دمكراتيك در ايران          مشترك براي نيل به   

تفرقه و جدائي در صفوف اين مبـارزة مشـترك     . د بود ممكن خواه 
 چه  -هاي كوچك مستقل از يكديگر      جريان  همگاني و تبديل آن به    

سود تأمين حقوق ملي و فرهنگي، بلكه          نه به  -بسا در مقابل يكديگر   
در خدمت ادامة شرائط كنوني و در خدمت برانگيختن دشمني قومي           

 .ميز استآ ائي فاجعهبا پيامده
هاي فرهنگي، زباني و سـاير مطالبـات          براي تأمين خواست  مبارزه  

قومي و ملي از مبارزه براي استقرار دمكراسي و تأمين حقوق شهروندي            
برابري ملي و قومي و حقوق  . سان براي تمام مردم ايران جدا نيست        يك

ها تنهـا در يـك نظـام دمكراتيـك و             اقوام و مليت  ... فرهنگي، زباني   
وق بشر و حقوق تمامي شهروندان قابـل تصـور و           رعايت حق   بند به   پاي

اين واقعيـت مبـارزه      نيروهاي سياسي بايد با توجه به     . ممكن خواهد بود  
هـاي روشـن      براي تغيير شرائط كنوني را سازمان دهند و با ارائه طـرح           

هـا بايـد هـم     اين طرح. پيش برند براي آينده، اين مبارزه مشترك را به   
كراسي و هم چگونگي تأمين حقـوق ويـژة         استقرار دم   مسائل مربوط به  

تـأمين    هاي مربـوط بـه      طرح. هاي مختلف را منعكس كند      اقوام و مليت  
ايـن  . ساز باشند   گشا و چاره    ها طبيعتأ بايد راه     هاي اقوام و مليت     خواست

ها بايد هم گذشتة تاريخي مشترك و نتايج ناشي از آن را مد نظـر            طرح
نوني ايران و آميختگي اين اقـوام و        داشته باشد، هم واقعيت و شرائط ك      

چنين ضرورتي، در اين      با توجه به  . هم تحوالت و اوضاع جهان امروز را      
موضـوع   ها و شرائط و سپس به       بررسي اجمالي اين واقعيت     نوشته ابتدأ به  

 .پردازيم ها مي حل ها و راه طرح
 

 : گذشتة تاريخي -۱
يران تا آغـاز  هاي تاريخي، حاكي از آن است كه در ا  اسناد و داده  

نام ستم و نبعيض ملي و قومي  ديكتاتوري رضاشاه ما با مشكل بزرگي به      
ه، ستم فرمانروايـان، حكـام و   چه در آنجا حاكم بود     آن. ايم  روبرو نبوده 

ا بر تمامي اقوام و ساكنان اين سرزمين بوده است و نه ستم يـك               ه  خان
فرهنگـي،  ملت بر ملت ديگر و يا محروميت بخشي از مردم از حقـوق              

 .ملي و زباني خويش
ن قاجـار بـر ايـران       زبانـا   سلطنت خاندان پهلوي، ترك   تا پيش از    

قبل از آن نيـز صـفويان و قبـل از صـفويان نيـز               . ندكرد  حكومت مي 

زبـان    همگي قبائل تـرك و تـرك      خوارزميان تا سلجوقيان و غزنويان،      
 اعراب  نظر از دوران سيادت     صرف. ندئي كرد ند كه بر ايران فرمانروا    بود

انان بر زب ها و ترك و خلفاي اسالمي، طي بيش از هزار سال گذشته ترك
معهذا همه و از جمله مردم ساكن ايران از         . نداين سرزمين حكومت داشت   

نوان حاكمان و پادشاهان ايران ع  عنوان پادشاهان ترك، بلكه به      بهآنها نه   
ت رسـيدن   قـدر   اند و با اين كـه در مـوارد متعـدد در پـي بـه                 نام برده 
هاي جديد، فارسي زبانان از دم تيغ گذرانده شدند، كمتر از سـتم                خاندان

 . يك قوم بر قوم ديگر سخن رفته است
 نه ستم ملي و محروم بودن و        شاخص اين دوران تاريخي هزار ساله     

هاي قـومي،   يا محروم كردن بخشي از مردم از فرهنگ و زبان و ويژگي  
اريخ و فرهنگ و ساختار اجتماعي      ت.  است بلكه آميختگي گسترده قومي   

.  اسـت  ها و قبائل مختلف     نيز نتيجه و بازتاب همين آميزش گستردة ايل       
زبان، زبان فارسي، بـدون اسـتحالة     هاي ترك   در زمان فرمانروائي خاندان   

تبار غزنوي    هاي قومي و زباني، زبان ديواني بود و پادشاهان ترك           هويت
 . ن را تا آسياي صغير گسترش دادندو سلجوقي اين زبان و فرهنگ ايرا

هـاي ضـد      در دوران رضا شـاه افـزون بـر بكـارگيري سياسـت            
هاي سياسي، اجتماعي     گرايانه عليه تمامي حركت     دمكراتيك و سركوب  

و فرهنگي منتقد و مخالف، دولت با ايجاد سياست تمركزگرائي شديد و          
ي و مركز و پيرامـون و اجـراي سياسـت هماننـد سـاز         تقسيم كشور به  

ويـژه از نظـر فرهنگـي، اقـدامات و      دست كردن مـردم ايـران بـه     يك
عمل  هاي ملي و فرهنگي و زباني به هائي در جهت استحالة هويت كوشش

هاي غيرفارس وارد  آورد و از اين طريق ستمي مضاعف بر اقوام و مليت    
 . ساخت

ها و    سازي در آن دوره و سعي در از بين بردن تنوع            سياست يكسان 
صـورت   هاي قومي، فرهنگي بـا فشـار از بـاال و بـه          ات و ويژگي  تمايز

مدرنيسم رضاشاه بود كه از جمله از طريـق           تحميلي، بخشي از برنامة شبه    
هـاي غيرفارسـي، جلـوگيري از         تالش در حذف و ناديده گرفتن زبـان       

هـاي قـومي    بكارگيري عناصر بومي در رأس دوائـر دولتـي در ايالـت           
ان، گمـاردن مـأموران اعزامـي از مركـز در           ويژه آذربايج   غيرفارس به 

ها و  ها، خودسري هاي اداري، قضائي و سيستم آموزشي اين ايالت         دستگاه
زبان و مسائل و مشـكالت        ها و مسئوالن ناآشناي آن به       ستم اين دستگاه  

 .گرفت محلي و ممانعت از تدريس زبان مادري در مدارس انجام مي
ويژه مردم    قوام غيرفارس زبان، به   عدالتي همة ا    قرباني اين ستم و بي    

آذربايجان و كردستان بودند كه بخـش بزرگـي از جمعيـت كشـور را          
سازي زبان كه وسـيلة اصـلي         سان  با اجراي سياست هم   . دادند  تشكيل مي 

هاي غيرفارس و از آن جمله آدربايجان كه  ارتباط است، از اقوام و مليت     
پس از خلـع  . بود، گرفته شد تا پيش از آن، در دوره قاجار، وليعهدنشين         

 و حضـور    ۱۳۲۰رضاشاه از سلطنت و ايجاد فضاي باز پس از شـهريور            
ارتش شوروي در شمال ايران و آذربايجان، شرائط مساعدي براي رشـد            
مبارزه دمكراتيك بطور كلي و مبارزه براي تأمين حقوق ملي، فرهنگـي            

سازي شـده     انهاي ايران كه قرباني سياست يكس       و اجدادي اقوام و مليت    
ايجـاد جمهـوري مهابـاد در         بودند، بوجود آمد، شرائطي كه از جمله بـه        

 . كردستان و تشكيل فرقه دمكرات در آذربايجان منتهي شد
وري در طرح مسئله  ويژه رهبر آن پيشه فرقه دمكرات آذربايجان، به

ضـرورت تـأمين    ها به وجههاي زباني، فرهنگي و محلي و جلب ت       ويژگي
ردهاي اما رويك . يفاء نمود ها نقشي بزرگ ا     اشي از اين ويژگي   نيازهاي ن 

ثير و نفوذ شوروي و كـارگزاران آن  آن در جهت سياست شوروي و تأ     
فرقه دمكرات،  طلبي، نه تنها به مسير جدائي در اين جمعيت و كشاندنش به  

هاي بزرگي  اصل موضوع تأمين حقوق ملي و قومي در ايران زيان        بلكه به 
هـاي فرقـه دمكـرات بـا          ها و هـدف     آميخته شدن فعاليت  . وارد ساخت 

جمهـور   ها و منافع شوروي و اين واقعيت كـه بـاقروف رئـيس           سياست
طلبي نقشـي مهـم در فرقـه          آذربايجان شوروي و گردانندة برنامه تجزيه     

داشت، سبب گرديد كه بسياري از آزاديخواهان و نيروهـاي مترقـي و             
ن خودداري كننـد و بـا بـدبيني و    ملي و مردم ساير مناطق از حمايت آ      

شوروي  حتي رهبري حزب توده با همة وابستگي به   . آن بنگرند   نگراني به 
حركت فرقـه دمكـرات آذربايجـان در    . حاضر نبود از آن حمايت كند    

طلبانه باقروف آثار منفـي   هاي تجزيه سوئي با سياست شوروي و نقشه       هم
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ايـن تجربـه،    اي با توجه به عده. امروز بر جاي گذارده است خود را تا به  
ام و   ملـي و دفـاع آنهـا از حقـوق اقـو            -هاي قومي   غالبأ مبارزه جنبش  

 يا  نگرند و   اري محلي را با ديدة سؤظن مي      ها و يا دفاع از خودمخت       مليت
وري و    اي نيز پيشـه     كنند و عده    لمداد مي طلبي ق   آن را در راستاي تجزيه    

 سياسي و فرهنگي فرقه دمكرات و جوانـب مثبـت   اصالحات اقتصادي، 
نـام    كنند و بـه     افكنانه خود مي    كار آن را پوشش تعصبات قومي و نفاق       

قومي و ملي و » طلبي هويت«حقوق فرهنگي و زباني مردم آذربايجان و 
هـاي دشـمني قـومي را         سازي در اين رابطـه دانـه        سازي و رقم    با تاريخ 

هـاي   وري را در فعاليـت  گاهانـه پيشـه   آنها آگاهانـه يـا ناآ     . كارند  مي
كنند، يعني درست زمـاني       سال آخر زندگي او در ايران خالصه مي         يك

ها و مبارزه براي تأمين حقوق فرهنگي و زبـاني مـردم              كه اين فعاليت  
طلبانـه بـاقروف     هاي جـدائي    فآذربايجان با تأمين منافع شوروي و هد      

ز در يك سال و چند مـاه         بج -وري  در حالي كه پيشه   . ميخته بود آ  درهم
 در تمام دوران فعاليت سياسي خود در ايران، همواره بر يگـانگي     -آخر

هـا در     ايران، حفظ تماميت ارضي ايران و تأمين حقوق اقـوام و مليـت            
هاي ايالتي و واليتي     چارچوب قانون اساسي مشروطيت و تشكيل انجمن      

 زبـان و    مسئله حقـوق فرهنگـي،      او ضمن توجه خاص به    . تإكيد داشت 
 قانون اساسي ۹۰-۹۳هاي  مسائل محلي آذربايجان راه حل را اجراي اصل 

هاي ايالتي و واليتي      دانست و بر آن بود كه تشكيل انجمن         مشروطه مي 
هاي ايران و حفظ تماميت       عامل تحكيم پيوندهاي تاريخي اقوام و مليت      

 . ايران است
نامــه نگــاري را در روز وري كــار نويســندگي و روزنامــه پيشــه

در آن هنگـام او عضـو       . آغاز كـرد  » آذربايجان جزء الينفك ايران   «
هـاي متعـدد بـا        بود و بـا انتشـار مقالـه       ) شاخه باكو (حزب دمكرات   

طلبانـه حـزب مسـاوات كـه در آن زمـان جـدائي         هاي توسـعه    انديشه
كـرد، بشـدت      را تبليغ مي  » آذربايجان واحد «آذربايجان ايران و ايجاد     

 :بـرده نوشـت    او در ايـن رابطـه در روزنامـه نـام           .مخالفت برخاست   به
توانـد    روح نمـي    ور كه بـدن بـي     آذربايجان روح ايران است، همان ط     «

ن دست آذربايجا. زنده باشد، از روح بدون بدن نيز كاري ساخته نيست
توانـد   حـالتي نـاقص مـي     بدون دست بـا آن بـه   بدن. راست ايران است  

هـاي    خالصه مفتن . گردد  د مي زندگي نمايد، ولي دست بدون بدن نابو      
خوش خيال گرفتار افكار فاسده بايد بدانند كه فريفتن آذربايجـاني و            
آلت دست كـردن او و محـو و لگـدكوب نمـودن حيثيـت تـاريخي و        

 ). ۱(» اش هم چندان سهل و ساده نيست شرف ملي
نيز ضمن طرح » آژير«تا » حقيقت«وري از روزنامه    مقاالت پيشه 
گي و زباني مردم آذربايجان همـه تأكيـد بـر حفـظ     مسئله حقوق فرهن  

ناپذير آذربايجان و احساس ايرانيـت        تماميت ايران و وابستگي تفكيك    
ها در ايران، بلكه از مهـاجران آن          او نه تنها در مورد آذربايجاني     . است

سوي ارس و ساكن در آذربايجـان شـوروي نيـز بـا همـين احسـاس                
كه خود منتشر   » آژير« روزنامه   وي در . گويد  ن مي دلبستگي عميق سخ  

)  سال قبل از آغاز فعاليت فرقه دمكرات۲ (۱۳۲۲ مرداد ۲۵كرد، در   مي
ــت ــيهن  «: نوش ــخت م ــارج س ــي در خ ــارگر ايران ــود  ك ــت ب او . پرس

كشور خـود برگـردد و آن را آبـاد و معمـور و متمـدن                  خواست به   مي
ه زنـدگي سـاد   در زير سايه يك دولت مقتدر ملي دمكراسـي بـه     . بكند

الاقـل كـاري بكنـد كـه در ايـران كـار و              . دهقاني خـود ادامـه بدهـد      
وجود بيايد و او انرژي و توانائي خود را در  كارخانه و وسيله معاش به   

زيرا هر چه باشد، در خاك بيگانـه آن همـه تحقيـر و            . كار برد   آنجا به 
 . »توهين را تحمل كردن، برايش مشكل بود

ــه ــه ۱۳۰۱وري در  پيش ــتح« در روزنام ــزب (» قيق ــان ح ارگ
حكومـت مركـزي و     «اي تحـت عنـوان        در مقالـه  ) كمونيست ايـران  

در مملكت يـك حقـوق عمـومي و قـوانين           «: نوشت» اختيارات محلي 
اساسي است كه همه به آنها عالقه دارند و البته آن را بايـد نماينـدگان        

اما بعضي مسائل مختص اهالي يك . ملت در يك جا مشتركأ حل كنند
چو مسائل البته بايد اهل محل خودشان فكر كننـد   ، در هم...محل است 

منتهي اين قـوانين نبايـد      . و قوانيني مطابق احتياجات خود وضع كنند      
حكومت مركزي تا كنون توجـه      ... مخالف اساس قوانين عمومي باشد    

 كه آنها واليات معطوف نداشته و آنها را از خود راضي نكرده و اين به

اند، همان احساسات ايرانيت بـوده اسـت          افتادهه ني فكر تجزي   تا كنون به  
هـا از جـنس    ما كار نداريم كه ابتدأ چگونه بوده، شـايد آذربايجـاني   ... 

 از ملت ديگـر يـا   ها ها از نسل عرب يا گيالني   مغول هستند، يا خراساني   
هـا را امــروز مـدرك قــرار دادن    ايــن. انـد  كردهـا از نســل مـدي بــوده  

يــك نفــر .  مــافوق همــه اختالفــات اســتايرانيــت... ديــوانگي اســت
شايد شيرازي  . داند  پرست مي   آذربايجاني خود را بهتر از شيرازي ايران      

هاي محلي بـراي   انجمن... بهتر از خراساني و اصفهاني بهتر از همه باشد  
الطوايفي، صحت انتخابات، ترقي تجارت و صنايع  ملوك  خاتمه دادن به  

 . »محلي وسيله بزرگي است
ناپذير اين انديشه را كه بايد يگانگي ملي را حفـظ          خستگي او بطور 

كـرد و بـر ايرانيـت تأكيـد           كرد و به اياالت اختيارات داد، تبليغ مـي        
ايران از ترك تا لر و كـرد، ايرانيـت را    اهالي«: نويسد او مي. ورزيد  مي

داننـد ولـي بـا وجـود ايـن بايـد يـك نـوع             مافوق تمام احساسـات مـي     
اسـم تـرك و اسـتبداد ملـي،           بـه  هـا   عثمـاني . آنها داد  اختيارات عملي به  

چنـين روسـيه تـزاري در مقابـل           هـم ... اعراب را از خـود دور نمودنـد       
رنيزه متوسل  س  تقاضاهاي تركستان، لهستان، تاتارستان، قفقاز و غيره به       

مـا در ايـران ايـن گونـه         ... شده، سياست پان اسالويزم را تعقيب نمـود       
فكـر،   هـاي بـي   يسـتيم، ولـي بعضـي نويسـنده    هاي ملي را قائـل ن     اسارت

آذربايجان را ترك خوانده يا فالن ايل را ايراني ندانسته، دربـاره آنهـا              
تـر از سياسـت       كنند و اين مسـئله خطرنـاك        سياست عليحده تعقيب مي   

او با تأكيد بر اهميت اختيـارات محلـي خاطرنشـان       . »...باشد  دولت مي 
هـاي محلـي را      ون تـأخير انجمـن    در هر حال دولت بايد بد     «كند كه     مي

 ). ۲(» ...اهالي بدهد انعقاد كند و اختياراتي به دعوت به
وري و حتـي در بيانيـه    هاي پيشه استمرار اين انديشه در تمام نوشته  

 ۲۸او در   . شـود    شهريور و اعالم تشكيل فرقه دمكرات نيز ديده مـي          ۱۲
اي در روزنامه     در مقاله )  ماه پيش از تشكيل فرقه دمكرات      ۸ (۱۳۲۳آذر  

ق دكتر مصدق در مجلس چهاردهم از جملـه چنـين           پيرامون نط » آژير«
ميـل دارنـد سياسـيون ايـن دوره،        ... آقـاي دكتـر مصـدق       «: نويسن  مي
تمـام معنـا    زاديخواهان دوره مشروطه تأسـي كننـد و از سياسـت بـه          آ  به

اين نظريه كامأل صـحيح اسـت، اگـر هـر ايرانـي            .  پيروي نمايند  يايران
هدف اشخاص با ايمان البتـه بايـد        . اهد غير از اين كند، خائن است      بخو

 خـود باشـد و ايـن هـدف، روي سياسـت             حفظ آزادي و استقالل ميهن    
 .»امأل ايراني تعقيب شودك

 نيز در موارد مختلف از حفظ استقالل و         ۱۳۲۴ شهريور   ۱۲در بيانيه   
 آن اسـت     حال بيانگر  عينتماميت ايران سخن رفته است و اين البته در          

توانستند بدون شعارهاي حفظ تماميـت        كه گردانندگان طرح تجزيه نمي    
 اسـت،    آمده كه در پاي اعالميه   » زنده باد ايران مستقل و آزاد     «ايران و   

دهندگان فرقه دمكـرات را       هائي از تشكيل    مردم آذربايجان و حتي بخش    
 . جلب كنند

: خـوانيم   شهريور فرقه دمكـرات از جملـه چنـين مـي    ۱۲در بيانيه   
اين اقـوام و ملـل هـر قـدر          . ايران مسكن اقوام و ملل گوناگون است      «

قانون اساسي مـا    . آزادتر زندگي كنند، يگانگي بيشتري خواهند داشت      
هاي ايالتي و واليتي كوشيده است كه بدين وسيله  نيز با تصويب انجمن

تمام مردم ايران را در تعيين سرنوشت كشور هر چه بيشتر دخالت داده 
خـود آنهـا واگـذار        صوص اياالت و واليات را بـه      فع احتياجات مخ  و ر 

گوئيم كه در خاك آذربايجان يك خلـق چهـار ميليـون       ما مي  ...نمايد  
انـد، آنهـا    كند كه آنها قوميت خـود را تشـخيص داده    نفري زندگي مي  
ايـن خلـق    . اي دارنـد    خود و آداب و رسوم جداگانـه        زبان مخصوص به  

واهيم ضمن حفـظ اسـتقالل و تماميـت ايـران، در          خ  گويد كه ما مي     مي
 و عمـومي  قوانين كلي به... اداره امور داخلي خود مختار و آزاد باشيم        

 در مجلـس شـوراي ملـي و حكومـت     مملكت اطاعـت خـواهيم كـرد و    
عنـوان زبـان      زبان فارسي را به   . مركزي دخالت و شركت خواهيم نمود     

ربايجـاني تـدريس خـواهيم      دولتي در مدارس ملي خود توام با زبان آذ        
 »...كرد 

 سير حوادث در بسـتر ديگـري        ۱۳۲۴با همه اينها پس از شهريور       
بـق اسـناد و     اي همراهي كرد كـه ط       وري با برنامه    جريان يافت و پيشه   

اش بـاقروف     تكـر آن شـوروي و گرداننـده       مدارك متعدد طـراح و مب     
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ن منافع   تأمي ،جمهور آذربايجان شوروي بود و هدف اصلي برنامه         رئيس
 جدائي آذربايجان و الحاق     ،اقتصادي شوروي و نهايتأ در صورت امكان      

دهند كه شوروي و باقروف براي        همين اسناد نشان مي   . شمال بود   آن به 
ديگران مراجعه    وري و هم به     پيشه  تشكيل و رهبري فرقه دمكرات هم به      

 و  وري با سـازمان دادن فرقـه        كرده بودند، ولي بهر حال سرانجام پيشه      
. آذربايجـان رفـت     رهبري آن موافقت كرد و بـراي ايـن منظـور بـه            

ها برنامة تشكيل فرقه دمكرات را حتي از رهبران حـزب تـوده     شوروي
نيز پنهان كردند و در آستانه تشكيل آن، سازمان ايالتي حزب توده در             

جـدا شـدن از آن    رغم مخالفت رهبري حزب تـوده بـه        آذربايجان را به  
 . فرقه دمكرات برانگيختند حزب و پيوستن به

سـال بـا انجـام اصـالحات در           فرقه دمكرات موفق شد طي يـك      
هاي مختلف، از اصالحات ارضي تا اصالحات اداري و با خـدمات             زمينه

از پشـتيباني   ... هاي كارآمد در صـنعت، اشـتغال، آمـوزش            و سياست 
تغييـر سياسـت     بـا    معهـذا   . گستردة مردم آذربايجان برخوردار گردد    

 دولـت از حكومـت خودمختـار فرقـه          روي و پايـان حمايـت آن      شو
حيات خود ادامه دهد و در برابر يورش سـهمگين             نتوانست به  دمكرات،

شوروي برانگيزنده اصلي فرقـه دمكـرات      . دولت مركزي مقاومت كند   
اقتضاي منافع و شرائط جديد، پشت آنها را          كه در پي منافع خود بود، به      
سـو در زيـر فشـارهاي     روي از يـك شـو . خالي كرد و عقب نشسـت     

و از سـوي ديگـر فشـار        ) ويژه آمريكا و شوراي امنيـت       به(المللي    بين
 ،السـطنه   از قـوام    شـمال  دولت ايران و گرفتن وعدة انعقاد قرارداد نفت       

حمايت خـود از      تصميم گرفت ارتش خود را از ايران خارج سازد و به          
 شـوروي بطـور     ۱۳۲۵در اوائـل فـروردين      . فرقه دمكرات پايان دهـد    

 هفته خاك ايران را تخليـه       ۶ ظرف    ارتش سرخ  ناگهاني اعالم كرد كه   
وزير وقت ايران نيز پس از بازگشت از مسكو           قوام نخست . خواهد كرد 

و مذاكرات طوالني با مقامات شوروي، از جمله با استالين و مولوتـف،             
در مذاكرات با شوروي توافق شـد كـه ارتـش سـرخ در         : اعالم داشت 

وزير ايران نيز طـرح        هفته خاك ايران را ترك كند و نخست        ۶لة  فاص
 مـاه ديگـر     ۷قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي را تـا            

 . مجلس پانزدهم پيشنهاد كند براي تصويب به
نشيني شوروي و قطع حمايت آن از فرقه دمكرات، زمينـه             با عقب 

شاه ( دولت مركزي ۱۳۲۵سركوب آن فراهم شد و سرانجام در آذر ماه 
آذربايجـان و كشـتار و     با اعزام نيرو از مركز و حمله ارتش به        ) و قوام 

، فرقه دمكرات درهم شكست و متالشـي  سركوب خونين در آذربايجان 
 آذربايجان شـوروي از طريـق يـك    سال بعد در وري نيز يك  پيشه. دش

 ب  ا ك اكه شواهد رد پاي عوامل باقروف و ك       (ة ساختگي اتومبيل    سانح
 . قتل رسيد  به.)دهد را در آن نشان مي

برداري شـوروي نتيجـة وجـود     هم ايجاد فرقه دمكرات و هم بهره   
هم در آن زمان و هم امروز، در ايران . يك مسئله واقعي حل نشده است 

با مسئله حقوق ملي، قومي، زباني و فرهنگي روبـرو بـوده و هسـتيم و                
هاي قـومي،     ويژگي... رب و   براي مردم آذربايجان، كردستان، بلوچ، ع     

ها و نيازهـاي ناشـي از ايـن ويژگـي             زباني، محلي و در نتيجه خواست     
برداري بيگانگان و افتادن      اغتشاشات قومي و بهره   . مطرح بوده و هست   

  مناسبدام آن، محصول الينحل ماندن اين مسئله و ندادن پاسخ اي به   عده
هـائي از ايـن اقـوام و         تشديد تعصبات قومي در ميان گروه     . آن است   به

بخـش و     كردار و گفتار نـامعقول، زيـان        ها و كشيده شدن آنها به       مليت
ه گرفتن اين موضوع ددليل نادي نافرجام و بالقوه خطرناك هم از جمله به  

سـاز در ميـان نيروهـاي     و فقدان يك گفتمان منطقي، مسئوالنه و چاره    
 . سياسي و آزاديخواهان ايران است

 
 هاي ايران  ام و مليت آميختگي اقو-۲

 گونه كه در باال اشاره شد، تمدن و فرهنگ ايران را اقـوام و               همان
اند، همه آنها     زيستي، مشتركأ ساخته    ها هم   هاي ساكن آن، طي قرن      مليت

آن را از آن خود دانسته و همواره از آن در برابـر تجـاوزات خـارجي           
هاي اقتصـادي،     رصهوالني در ع  آنها در فرايند تاريخي ط    . اند  ردهدفاع ك 

ناپـذيري بـا      هاي خانوادگي بطور تفكيـك      سياسي، اجتماعي و آميزش   
اين آميختگـي در تـاريخ معاصـر بـا انقـالب            . اند  ديگر درآميخته   يك

سـاكنان ايـن سـرزمين        مشروطه و تدوين قانون اساسي مشروطيت، بـه       
معناي مدرن، هويت ملـي و يگـانگي ملـي داده             صورت يك ملت، به     به

ساس يگانگي و احساس ملي مشترك در صد سال اخير، هم در            اح. است
مبارزه عليه بيگانگـان و هـم در قيـام همگـاني عليـه سـتم و اسـتبداد                   
فرمانروايان بارها تجلي داشته است و جنبش مشروطه، جنبش ملي شـدن        

 نمودارهاي بارز آن و تظاهر برجسته اين احسـاس          ۱۳۵۷نفت و انقالب    
اين سرزمين و منافع و سرنوشت آن         ان به ملي مشترك و دلبستگي همگ    

و قيام ستارخان در مبارزه عليـه اسـتبداد، بـراي           نقش آذربايجان   . است
ر كلي نقش و كوشـش بزرگـان        ادي ايران و استقرار مشروطه و بطو      آز

اين خطه از ستارخان و باقرخان و حيدر عمواغلي تا نامداران فرهنـگ و      
ه در آفرينش فرهنگ و ادبيات    ادب، از كسروي تا شهريار و ديگران ك       

اند، بازتاب اين يگانگي و تالش مشترك         فارسي نيز سهمي بزرگ داشته    
 . در حفظ اين سرزمين و ساختن فرهنگ آن است

همين احساس ملي يگانه است كه اقوام ايراني را از خويشاوندهاي           
همين يگانگي ملي است كـه  . كند قومي آن سوي مرزهاي ايران جدا مي   

  ربايجان ايران را، با وجود داشتن زبان مشترك بـا سـاكنان آن            مردم آذ 
دهد، هويتي  يتي مستقل ميآنها هو كند و به سوي ارس، از آنها متمايز مي  

 پيوند با ساير اقوام ايراني و آميختگي فرهنگ و تاريخ و منافع             كه نتيجة 
 سال جدائي و زندگي در شـرائط سياسـي، اجتمـاعي و             ۱۵۰. آنها است 
 كامأل متفاوت، تفاوت فرهنگي اساسي در اين دو بخش بوجود           فرهنگي

هـويتي مسـتقل و     رغم اشتراك در زبان،       هر يك از آنها، به      آورده و به  
 سال مردم آذربايجـان سـهم       ۱۵۰طي اين   .  با ديگري داده است    متفاوت

هـاي آن، از اقتصـاد و    اي در ساختن ايران در تمامي عرصه     قابل مالحظه 
هم اكنون حاكميت   . اند  ايراني و ادبيات فارسي داشته    سياست تا فرهنگ    

بخشي از روحانيون حـاكم  . تبار است آذري» رهبر«ايران در دست يك     
اند و در رأس نهادهاي گوناگون سياسي، قضائي          و غيرحاكم ايران آذري   

در ذهنيت جامعه ايرانـي و      . هاي فراواني قرار دارند     و نظامي آذربايجاني  
ان، همه اينان، چه خادم و چه خائن، همه    هاي اير    مليت مردم تمام اقوام و   

. بـرد   نام نمـي  ... عنوان آذري يا فارس و         از آنها به   كس  اند و هيچ    ايراني
 و فرهنگي، هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي افزون بر آميختگي در عرصه

اي است كـه بـا وجـود تمركـز            گونه   امروز به  تقسيم جمعيت در ايران   
يرانـي  ها در بخشي از مناطق، اقوام ا    ها و عرب    ها يا بلوچ   كردها يا آذري  

هـاي    هم اكنـون جمعيـت آذربايجـاني      . ندا  در سر تا سر كشور پراكنده     
رود،  ترين شهر آذربايجان بشمار مي ساكن در تهران، از تبريز كه بزرگ

بهمـين ترتيـب اسـت مشـاركت در اقتصـاد، در          . مراتب بيشتر است    به
گـر چـه ايـن       (.و مراكز علمـي و پژوهشـي      ا  ه  سياست و در دانشگاه   

مانده و دالئـل      مناطق عقب   دليل عدم توجه دولت مركزي به       مشاركت به 
تـر صـدق    هـا كـم     هـا و عـرب      مذهبي و سياسي در مورد كردها، بلوچ      

 ). كند مي
 

  اوضاع و تحوالت جهان امروز-۳
سـو بـا يـك گـرايش نيرومنـد و رو              در جهان كنوني ما از يك     

سوي انتگراسيون و ادغام كشـورها در واحـدهاي           كت به گسترش حر   به
اي و ايجاد اتحادهاي منطقه روبرو هستيم و از سوي ديگـر       بزرگ منطقه 

منـاطق    با سياست تضـعيف و تجزيـه كـردن بخشـي از كشـورها بـه               
اتحادهـا و     با اين كه گرايش و روند عمومي روي آوردن به         . تر  كوچك

رفته   اي است و كشورهاي پيش      ههاي بزرگ منطق    ايجاد واحدها و قدرت   
گونـه اتحادهـا      داري خود، منافع خويش را در بوجود آوردن اين          سرمايه

هاي تـا    ملت-اند و دولت هاي بلندي برداشته    بينند و در اين راستا گام       مي
انـد،    كنوني در اروپا در واحدي بزرگ مانند اتحاديه اروپا متشكل شـده           

طلبانه آنها در قبال  ي و سياست سلطهدار منافع كشورهاي قدرتمند سرمايه  
اي از كشورها، ايجاد روندي معكـوس، يعنـي كوچـك و ضـعيف                پاره

 ميالدي در بالكـان، تجزيـه ايـن         ۹۰هاي    حوادث سال . كردن آنها است  
منطقه، كوچك كردن اين كشورها و سپس وارد كردن آنهـا بصـورت          

ها و ويرانـي     بهاي تحميل قرباني    كشورهاي كوچك در اتحاديه اروپا به     
 .  از تظاهرات بارز اين سياست است-بزرگ به مردم اين منطقه
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هــاي اخيــر، اظهــارات  كــرد امريكــا در ســال سياســت و عمــل
دهند   ريزان آمريكائي و اسناد و مدارك نشان مي         پردازان و برنامه    نظريه

كه اين سياست تجزيه و كوچك و ضعيف كـردن برخـي كشـورها،              
ترديد در شرائطي كه      بي. ا در خاورميانه است   بخشي از استراتژي آمريك   

ويژه كشـورهاي      به -يش عمومي در جهان و منافع كشورها      روند و گرا  
هاي بزرگ با تنوع فرهنگي و يا اتحاد و تبديل             ايجاد سرزمين  -ضعيف
منـاطق   اي است، سياست تقسـيم كشـورها بـه        هاي منطقه   قدرت  شدن به 

گرا و از لحاظ عملي  و واپسكوچك، از لحاظ سياسي و نظري ارتجاعي 
در عين حـال    . گر خارجي است    هاي سلطه   اقدامي در جهت منافع قدرت    

اختالفات  چنين سياستي كه مستلزم دامن زدن به      برد  متحقق شدن يا پيش   
هاي قومي و مذهبي در اين كشـورها اسـت، طبعـأ بـا                داخلي و جنگ  

اي ايـن  هـا و پيامـدهاي ويرانگـري بـر     شمار و آسـيب   هاي بي   قرباني
 . كشورها و ساكنان آن همراه خواهد بود

د كه رهبـران آمريكـا در       نده  ها و شواهد گوناگون نشان مي       داده
گرانه خود در منطقه و در ارتباط با تضعيف ايـران،             اجراي مقاصد سلطه  

ها و اغتشاشات قومي و ملـي در ايـران را    درگيري  سياست دامن زدن به   
گذشـته و حـال سياسـت آمريكـا، از          پـردازان     نظريـه . دنكن  دنبال مي 

برژنسكي و كيسينجر تا ولفوويتس و مايكل لودين، بارها بر ضرورت           
اختالفات قومي در ايران و برانگيختن درگيري ميان فارس           دامن زدن به  

ــه ــوچ و كــرد و عــرب و آذري و ب ــداختن حركــت و بل هــاي  راه ان
يش با انتشار سندي    افزون بر اين در سال پ     . اند  طلبانه تأكيد داشته    جدائي

ريزان ديوانساالري بوش، فـاش گرديـد كـه يكـي از نكـات            از برنامه 
هبي اغتشاشات قومي و مذ     ، دامن زدن به   گانه سياست آنها در ايران      شش

فاش شد كه نهادهـا و  هاي اخير نيز  در ماه. در مناطق مرزي ايران است  
ن دالر در    ميليـو  ۲۵۰اي معـادل      بنيادهاي مختلفي در آمريكا با بودجـه      

 گسـترش . كنند  راستاي اجراي اين مؤلفه از سياست آمريكا فعاليت مي        
، پشـتيباني   »صـداي آمريكـا   «هـاي كـردي و آذري در          زبان   به  برنامه
در بلوچسـتان، پخـش     » عمليـات تاسـوكي   «اي در برخورد بـه        رسانه

اين عمليات و بزرگ كردن عمليات و رهبر آن  گستردة اخبار مربوط به
در . دهـد   گيـري ايـن سياسـت را نشـان مـي            رد گوناگون پي  موا... و  

هاي سال گذشـته در شـرق و غـرب و جنـوب               ها و درگيري    خشونت
هاي خوزستان تا حوادث سيستان و بلوچسـتان و           گذاري  كشور، از بمب  

طرح شعارهاي نژادپرستانه در تظاهرات مردم تبريز عليـه كاريكـاتور           
 در منحرف كردن آن، رد پـاي      تحقيرآميز روزنامه دولتي ايران و سعي     

منظور ايجاد درگيري و دشمني قومي مشـهود          ها و تحريكات به     دخالت
در تاسـوكي، روزنامـه     » جنـداهللا «مدتي پس از عمليات گـروه       . است

 اظهارات رئـيس سـابق       استناد به    با   ۲۰۰۶ آوريل   ۱۰گاردين در تاريخ    
ي كـه در  ا نوشت كه در عمليات و حمله  » سيا«عمليات ضد تروريستي    

هـاي سـني و بلـوچ كـه           چريك« بلوچستان صورت گرفت،     -سيستان
 . »اند شوند، شركت داشته توسط آمريكا حمايت مي

اي و  مقاصد لحظه اختالفات قومي و ملي در ايران هم به دامن زدن به
مدت آمريكا در رابطه با جمهوري اسـالمي          هاي كوتاه   برد سياست   پيش

 ميـان مـدت و بلنـد مـدت آن در          هـاي   هـدف   كند و هم به     كمك مي 
مصـالح و منـافع     . جلوگيري از ايجاد يك ايـران مسـتقل و قدرتمنـد          

حاكم » تدوس« كه در ايران يك رژيم ضعيف و         آمريكا در اين است   
طبيعي است كه وجـود     . برقرار گردد » تعادل ضعف «باشد و در منطقه     

. گنجـد   يك ايران مستقل و مقتدر و دمكراتيك در ايـن معادلـه نمـي             
اختالفـات قـومي و مـذهبي و بـرانگيختن            عبارت ديگر دامن زدن به      به

هم اهرمي است بـراي     ... جنگ ميان فارس و كرد و آذري و عرب و           
ستيز و سازش با جمهوري اسالمي و هم عاملي است براي از بين بـردن        
يگانگي ملي ايرانيان، ايجاد كينه و دشمني در ميان آنها، از بـين بـردن          

استقرار يك نظام نيرومنـد و مسـتقل دمكراتيـك و روبـرو      هاي    زمينه
هاي يوگسـالوي و      ممكن است تجربه  . ساختن كشور با خطرات تجزيه    

اما بدون شك تصـور     . نظر آيد   هائي موفق به    عراق در اين ارتباط تجربه    
 . ايران، تصوري نابخردانه و واهي است تعميم اين تجارب به

وي و عـراق، تحقـق مقاصـد        تفاوت بزرگ ميان ايران با يوگسال     
ترديد با سدها و موانع غيرقابل عبور روبـرو           طلبان را در ايران بي      تجزيه

در بالكان كشور يوگسالوي نه بـر اسـاس پيشـينه تـاريخي و              . كند  مي
دليل شرائط پس از جنـگ اول و سـپس            هاي آن، بلكه به     مشترك مليت 

و تشكيل صورت جمهوري فدراتي    جنگ جهاني دوم و حمايت شوروي به      
هاي ساكن آن نه بر  شد و پس از تشكيل نيز مناسبات ميان اقوام و مليت    

ها در عمـل، اسـتقرار        اساس برابري، بلكه بر پاية تبعيض و سلطه صرب        
پـذيري را بـا خـود         هاي آسيب   اين اتحاد كه از همان آغاز نطفه      . يافت

قعـأ  سوسياليسـم وا «المللي پس از فروپاشي      كرد، در شرائط بين     حمل مي 
و ضعف يوگسالوي، در اثـر تحريكـات و دخالـت اروپـا و               » موجود

اختالفات قومي، مذهبي در آتش جنگ داخلـي و          آمريكا و دامن زدن به    
 . مداخله نظامي خارجي سرانجام فروپاشيد

عراق كنوني نيز، نه بطور طبيعي و بر پايه آميزش تاريخي ساكنان            
تصادي و نظامي انگليس، پس از آن، بلكه در ارتباط با نيازهاي سياسي، اق

. جنگ جهاني اول تشكيل شد و پيش از آن بخشي از قلمرو عثماني بود             
ساكنان شيعه و سني و كرد، گر چه پس از ايجاد كشور، واحد سياسـي               
مستقلي را تشكيل دادند، ولي آن هويت فرهنگـي كـه نشـان آميـزش               

ود داشت و نه    مثابه يك ملت باشد، نه پيش از تشكيل عراق وج           واقعي به 
حاكميت طوالني اقليت سـني، ناديـده       . پس از تشكيل بر آن غالب شد      

حقوق ملي و فرهنگي كردها همواره  اعتنائي به گرفتن اكثريت شيعه و بي
هـاي قـومي و       ها و جدائي    اي مساعد براي بروز گسترش درگيري       زمينه

ه در گونه ك در حالي كه در ايران همان     . مذهبي در اين كشور بوده است     
هـا تمـدن و    هاي ساكن آن در خـالل قـرن   باال اشاره شد، اقوام و مليت     

فرهنگ ايراني را مشتركأ بوجود آورده، از آن همـواره دفـاع كـرده و         
 . مثابه يك ملت، هويت ملي يافته است به

ها، اين واقعيـت و يگـانگي ملـي و احسـاس يگـانگي              با همة اين  
هـاي ايجـاد      لبانـه و برنامـه    ط  مقاصـد تجزيـه     معناي آن نيست كه بـه       به

جـدائي و   استراتژي دامن زدن به. بهاء دهيم هاي قومي و ملي كم     درگيري
تجزيـه منتهـي شـود، امـا          هاي قومي و ملي، اگر هم نتواند بـه          درگيري

اختالفات و بـرانگيختن      تواند در ايجاد اغتشاشات قومي، دامن زدن به         مي
ها و   اين استراتژي بر تبعيض.فاء كنديدشمني قومي در ايران نقشي مهم ا

بنابراين بدون دادن پاسـخ درسـت       . ملي و قومي تكيه دارد    هاي    نابرابري
تـوان بطـور      ساز نمـي    چاره. هاي مناسب و    حل  مسئله و بدون يافتن راه      به

 .مؤثر با آن مبارزه كرد و مانع مخاطرات آن شد
ن و  واقعيت اين است كه امروز در ايران مردم آذربايجان، كردستا         

زبان مادري  نگي، آموزش بههاي غيرفارس زبان از حقوق فره       ساير مليت 
ميهنان بلوچ    در مناطق سيستان، بلوچستان و خوزستان هم      . اند  حرومم... و  

هـاي مضـاعف روبـرو هسـتند و فقـر،       عدالتي و تبعـيض  و عرب با بي   
هاي اين    عمران و آبادي از ويژگي      ماندگي و عدم توجه به      بيكاري، عقب 

هـاي اختالفـات قـومي     طبيعي است در چنين زمينـي دانـه   . ناطق است م
بهمين  جهت بايد . رشد آن شتاب بخشيد توان به تواند بارور شود و مي مي

ايـن   جانبـه بـه   اي و همـه  هائي بود كه بطـور ريشـه   حل در پي يافتن راه  
هاي مشخص از نوع      حل  نه شعارهاي كلي و فاقد راه     . مشكالت پاسخ دهد  

رساند و نـه رجعـت دادن         حل مسئله ياري مي    ، به »ين سرنوشت حق تعي «
تـأمين حقـوق   «تأمين حقـوق شـهروندي و ايـن ادعـا كـه           موضوع به 

با تأكيد بر اهميت حفظ     . »شهروندي برابر، براي حل مشكل كافي است      
توان مسئله حقوق ملي و قومي را ناديده گرفت و            تماميت ارضي نيز نمي   

 حفظ تماميت ايران مستلزم .شور كنار گذاشتنام خطر تجزيه ك    آن را به  
انـد و در      هاي همه مردمي است كه در آن سـاكن          حفظ منافع و خواست   
مسئله ملي و قومي نه با انكار موضوع و نـه بـا   . اند ساختن آن سهيم بوده   

تنها با  . هاي قومي حل شدني است      اختالفات و ايجاد دشمني     دامن زدن به  
زيسـتي اقـوام و        تحكـيم پيونـدها و هـم       انگيزة حل مسئله در راسـتاي     

تـوان    گامي مي   جوئي مشترك و هم     هاي مختلف و با تالش و چاره        مليت
 . در جهت حل آن گام برداشت

به باور من نكته اساسي در حل مسئله قومي و ملي، تغيير در ساختار       
توان   با تمركز قدرت در دست دولت مركزي نمي       . متمركز قدرت است  

. هـاي مختلـف پاسـخ گفـت         طالبـات اقـوام و مليـت      ها و م    خواست  به
تمركززدائي، تقسيم قدرت و دادن اختيارات محلـي، نخسـتين گـام در             

هاي   قدرت دولتي متمركز، نه فقط عامل نابرابري      . جهت حل مسئله است   
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هاي اقتصـادي، سياسـي و      قومي و ملي، بلكه عامل بسياري از ناهنجاري       
 در دست دولت و وجود دولت تمركز قدرت و امكانات. اجتماعي است

مقتدر مركزي همواره عامل استقرار استبداد و بازتوليد آن، وسيله ايجاد           
ديوانساالري عظيم و متورم و بوجود آورنـدة نـاموزوني و ناهمـاهنگي      

تمركـز قـدرت و     . رشد اقتصادي در مناطق مختلف كشور بوده اسـت        
ولتـي  ثروت در دست حكومت مركزي، بجاي وابسته كردن قـدرت د          

قدرت    مختلف و آباداني آنها را به      مردم، همه مردم و سرنوشت مناطق       هب
در . سـازد  هاي آن وابسته و نيازمند مـي        ريزي  ها و برنامه    كم، سياست حا

حالي كه در چارچوب ساختار غيرمتمركز و با تقسـيم قـدرت و دادن              
گي حل مسئله ملي و قومي و تنوع فرهن      توان به   مناطق هم مي    اختيارات به 

هـا و نـاموزوني و        رفـع ايـن ناهنجـاري       و زباني كمك كرد و هم بـه       
اين كـه سيسـتم    با توجه به. ماندگي آنها ناهماهنگي رشد مناطق و عقب 

اشكال مخنلف متحقق شود، لذا ضروري است با          تواند به   عدم تمركز مي  
شرائط و    ترين شكل پاسخگو به     تأمل و انديشيدن در اين اشكال، مناسب      

 .هاي كشور را يافت نيازمندي
چهـار سـال قبـل      » هاي چپ ايـران     شوراي موقت سوسياليست  «

براي بحث و تبـادل     » طرح پيشنهادي قانون اساسي   «عنوان    طرحي را به  
در اين طرح، سيستم قدرال     . نظر در ميان نيروهاي سياسي منتشر ساخت      

 نظر ما اين    به. در چارچوب ساختار جغرافيائي استاني، پيشنهاد شده است       
مسئله ملي، قومي و ويژگي زباني و فرهنگـي           عدم تمركز، هم به    سيستم

هاي سياسي، اقتصادي و  حل مشكل جامعه در زمينه دهد و هم به پاسخ مي
در اين ساختار مـردم هـر اسـتان هـم در           . توزيع عادالنه ثروت كشور   

تشكيل حكومت مركزي و پارلمان كشور شركت مستقيم دارند و هـم            
خواه در آن تمركز قومي وجود (هاي محلي هر استان  از طريق حكومت

منطقـه خـود را اداره        امور مربـوط بـه    ) داشته باشد و خواه نداشته باشد     
اين نظام در عين حال كه شرائط الزم براي تأمين حقوق اقوام            . كنند  مي

آورد، شـرائط     و مليت مختلـف در سـرزمين مشـترك را بوجـود مـي             
كت وسيع همـه مـردم را در اداره         گسترش و تعميق دمكراسي و مشار     

هـاي اجرائـي و    امور و امكانات مداخله مستقيم آنها در تمـامي ارگـان    
در ايـن نظـام اختيـارات و وظـائف          . كند  گذاري را نيز ايجاد مي      قانون

شـود، هـر نهـادي داراي         پيشبرد امور در نهادهاي مختلف تقسـيم مـي        
م اسـت و شـرائط      اختيارات محدود در ارتباطي زنده و مستمر بـا مـرد          

 .گردد مراتب آن ممكن مي كنترل قدرت در تمام اجزاء و سلسله
باور ما اين سيستم فدرال، هم از فدراليسم قومي و هـم از سـاير                 به

 واليتي براي كشور    -هاي ايالتي   اشكال عدم تمركز نظير تشكيل انجمن     
جه قلمروهاي قومي، با تو     فدراليسم بر اساس تقسيم به    . تر است   ما مناسب 

 اجتمـاعي در ايـران و   -ناپذير تـاريخي، اقتصـادي     آميختگي تفكيك   به
 و  -آن اشـاره گرديـد       كه در باال بـه     -پراكندگي جمعيت قومي و ملي    

ناممكن بودن، يا ساده نبودن تعيين مرزهاي داخلي، بجاي حل مشـكل،            
همـراه    سـرانجامي بـه      قومي جديد و بي    -هاي ملي   مشكالت و درگيري  

كند و نه در       گونه سيستم فدرالي نه مشكل را حل مي        اين. خواهد داشت 
از سـوي ديگـر نظـام    . بستگي ملي اسـت  زيستي و هم جهت تحكيم هم  

فدرالي بر اساس قلمروهاي قومي، ملي، حتي با فرض تأمين خودگرداني         
 و در آذربايجان و كردستان و بلوچستان، پاسخگوي مسئله خودمديريتي

در حالي كه سيستم فـدرال      . اطق نيست چگونگي ادارة امور در ساير من     
مسـئله خـودگرداني در       ، هم به  بندي جغرافيائي و استاني     بر اساس تقسيم  

يريتي خودمـد  بـه دهد و هم       داراي تمركز قومي و ملي پاسخ مي       مناطق
سخن ديگـر، در چـارچوب ايـن        به. دكن  مردم در ساير مناطق توجه مي     

اي  يابند امور محلي و منطقه  ، امكان مي  بطور يكسان ساختار تمامي مردم،    
 .  اداره كنندهاي مختلف  را در عرصهخود

 واليتـي نيـز انديشـه و        -هاي ايالتي   انديشه و طرح تشكيل انجمن    
منظـور    اي است كه در شرائط صد سال پيش ايران، بـه            نشده  طرح تجربه 

موقعيـت و     وجه به و با ت  (مشاركت مردم در ادارة امور ايالتي و واليتي         
در صد سال گذشته در     . تدوين گرديد ) ها   ايل و خان   ها، سران  نقش ايل 

ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران تحوالت اساسي بوجود         
ميزان با سوادي، سطح فرهنگي و معرفت مردم و نيازهـا و            . آمده است 

 اقتصادي و فرهنگي امروز آنان بـا صـد سـال پـيش        -مطالبات سياسي 

هـاي برخاسـته از       حـل   يتي ديگـر دارد و راه     كامأل متفاوت است و كيف    
توان طرحي مناسـب بـراي امـرور          نشده را نمي    شرائط آن روز و تجربه    

فدراليسم بيش از دو قرن در كشـورهاي مختلـف و در اشـكال             . دانست
توان   بنابراين مي . تجربه شده است  ... گوناگون قومي، زباني، سرزميني و      

ره گرفت و در    اوضاع ايران از آن به       به ها و با توجه     اين تجربه   با توجه به  
تـرين شـكل    گشـايانه و مسـئوالنه، مناسـب        راه روند گفتماني منطقـي،   

طور كه گفته شد،      همان. پاسخگوي شرائط و نيازهاي كشور را پيدا كرد       
گمان ما سيستم فدرالي بر تقسيمات جغرافيـائي و اسـتاني، مناسـب و                به

 . پاسخگوي اين شرائط و نيازها است
 
 :ها پانويس

، تـأليفعلي   »از زندان رضاخان تا صدر فرقـه دمكـرات آذربايجـان          «نقل از كتاب       به -۱
 اي مرادي مراغه

  همانجا-۲
 

 ...سد سال تالش، 
  

داري در برابر دولت از هر گونه حـق    فرد در جوامع پيشاسرمايه    بنابراين
ي اين تنها اشراف و روحانيت وابسته بـه كليسـا         . و حقوقي محروم بود   

از همه گونـه حقـوقي      » گوسفندان مسيح «مسيحيت بودند كه نسبت به      
زمين را بفروشند و يا       توانستند دهقانان وابسته به     آنها مي . برخوردار بودند 

 ...قضاوت بنشينند و آنها را جريمه كنند و  بخرند، درباره آنان به
داري است كه دولت براي نخستين بار در تـاريخ       با پيدايش سرمايه  

جهاني بـدل   اي زميني و اين شأ آسماني خود را از دست داد و به پديده        من
انديشه جامعه مدني از بطن چنين رونـدي سـربرآورد و دولـت             . گشت

 .سكوالر نيز بازتابي از همين روند تاريخي است
اما پيدايش دولت سكوالر در اروپاي غربـي و امريكـاي شـمالي             

نخستين كسي كـه  . استZivilgesellschaft  همراه با پيدايش جامعه مدني
ــن    ــت، آدام فرگوس ــخن گف ــاره س ــن ب ) Adam Ferguson) ۳۹در اي

 A history of civil» تاريخ جامعه مدني «۱۷۶۷او در سال . اسكاتلندي بود
society                 را منتشر كرد و در آن كتاب كوشـيد مبـاني جامعـه مـدني را 

ـ    فرگوسن در كتاب خود از يـك      . ترسيم كند  ه منشـأ  سـو نشـان داد ك
اختالفات طبقاتي در روابط مالكيت نهفته است و از سوي ديگر آشـكار       

نزد او دولـت    . ساخت كه ميان دولت و جامعه مدني تمايزي وجود دارد         
را در بـر    » قلمرو منافع فردي  «و جامعه مدني    » حوزه مصلحت عمومي  «

چنين بر اين باور بود كه انسـان بـراي آن كـه سـودي                 او هم . گيرد  مي
پردازد و در پي بوجود آوردن مشاغل سـودآور           كار مي   آورد، به بدست  

اي را بوجود آورد كه بر اسـاس آن         بنابراين هرگاه جامعه زمينه   . رود  مي
بتوان استقالل و آزادي فرد را تضمين كرد، در آن صـورت افـرادي در       

توانند  گيرند كه توانائي كسب ثروت را دارند و مي  اختيار دولت قرار مي   
چنـين مطـرح      فرگوسـون هـم   . اند، حفظ كنند    ا كه بدست آورده   آنچه ر 

ترين موضوع جامعه مدني است، زيرا هر  كند كه خوشبختي فردي مهم مي
وجـود    جمع احترام گذارد، اما خوشبختي او منوط بـه          چند كه فرد بايد به    

تواننـد    جامعه است و بنابراين افراد چون عضو يك جامعه هسـتند، مـي            
شان سازگار اسـت،      تي ممكن كه با طبيعت و سرشت      بيشترين خوشبخ   به

بنابراين دولتي خوشبخت است كه افراد جامعه برايش احترام . دست يابند
قائلند و خواستار بقايش هستند و مردمي خوشـبخت خواهنـد بـود كـه               

 ). ۴۰(دانند  مي) جامعه(داوطلبانه خود را جزئي از يك جمع 
 ۱۹ انقالب كبير فرانسه     كه در هنگام رخداد   ) ۴۱(فريدريش هگل   

بررسي رابطه دولـت و جامعـه         ساله بود، بيش از هر فيلسوف ديگري به       
جامعـه  « و Theseنهاده » خانواده«در انديشه هگل مقوله   . مدني پرداخت 

نهـاده    هـم » دولـت « هستند كـه پديـده       Antitheseاي    برابرنهاده» مدني
Synthese       سـبب  » عه مـدني  جام«و  » خانواده« آن دو است، يعني تقابل
نزد هگل، خانواده نخستين اجتماعي است كه . گردد مي» دولت«پيدايش 

ــي  ــرد در آن م ــون   ف ــد و چ ــرد«زي ــانواده«و » ف ــديگر » خ از يك
 die konkreteناپذيرند، در بطن چنين مناسباتي شخص انضـمامي   تفكيك
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Person تواند به عرصه تاريخ پا نهد و بلكه در بهترين حالت فردي               نمي
تواند به مثابه انسان مستقل و        بتواند خود را از خانواده جدا سازد، مي       كه  
 .شخصيتي تاريخي بدل گردد ذات به به قائم

 بوجـود   Gemeinde» همبـائي » «خـانواده «از مراوده دو يا چنـد       
بنا بر انديشه هگل . توفير بسيار زيادي دارد » جامعه«آيد كه هنوز با       مي

اي اسـت كـه ميـان         از نوع همان رابطـه    » همبائي«با  » خانواده«رابطه  
تواند خـود را      نمي» فرد«طور كه     همان. وجود دارد » خانواده«و  » فرد«

مانـد،   مستقل سازد و هميشه جزئي از آن كـل بـاقي مـي       » خانواده«از  
به زندگي خـود ادامـه دهـد و      » همبائي«تواند بدون     نيز نمي » خانواده«

هويـت خـود را از      » فـرد «ه  همانطور ك . خود را از آن مستقل گرداند     
كسـب  » همبائي«نيز هويت خود را از      » خانواده«گيرد،    مي» خانواده«

 . كند مي
داري است كه زمينه بـراي      نزد هگل با پيدايش شيوه توليد سرمايه      

بـاين ترتيـب در انديشـه       . گردد  فراهم مي » جامعه مدني «بوجود آمدن   
دي تشـكيل شـده     است كه از افرا   » جامعه مدني «همان  » جامعه«هگل  

. وابسته نيسـت  » همبائي«و يا   » خانواده«شان به   است كه ديگر بند ناف    
داري است كه شـخص انضـمامي بـراي           سرمايه» جامعه مدني «در بطن   

هـاي    عرصه تاريخ پا گذاشته است كه نيازها و خواسـت           نخستين بار به  
چنين شخصي هدفي جز رفع بالواسطه نيازهـاي        . خاص خويش را دارد   

دهد، هدف و موضـوع       ارد و بهمين دليل هر كاري كه انجام مي        خود ند 
ليكن چنين شخصي با هزاران رشته مرئي و نامرئي         . باشد  آن، خود او مي   

چون او نيازهاي خود را بر        افراد انضمامي ديگري پيوسته است كه هم        به
شـود كـه تـأمين        زودي روشن مي    دارند، و به    نيازهاي ديگران مقدم مي   

. تواند تحقـق يابـد      كاري با ديگران مي      تنها از طريق هم    نيازهاي فردي 
جامعه مدني به عرصـه       باين ترتيب انسان اجتماعي، يعني انسان متعلق به       

 . نهد تاريخ پا مي
نزد هگل براي آن كه افراد بتوانند مسـتقل از يكـديگر بهتـرين              

هـاي خـود فـراهم        ها را براي از ميان برداشتن نيازها و خواسـت           زمينه
. يكديگر را سامان دهد ند، به ساختاري نيازمندند كه وابستگي آنها بهساز

 der äußere Staat» دولت بيرونـي «مثابه  اين ساختار در انديشه هگل به
چيز ديگري نيست، مگـر     » دولت بيروني «باين ترتيب   . شود  نمايان مي 

كه هدف از پيدايش آن برآورده ساختن نيازهاي        » جامعه مدني «همان  
بنـابراين دولـت دسـتگاهي اسـت كـه          . شخاص انضمامي است  فردي ا 

كوشد مابين نيازهاي يك فرد و نيازهاي افراد ديگر جامعـه كـه در         مي
مثابه نيازهـاي اجتمـاعي نمايـان         برابر نيازهاي يك شخص انضمامي به     

اي را فراهم آورد كه  زمان زمينه شوند، نوعي توازن برقرار سازد و هم    مي
پس، هر . رد بر تأمين نيازهاي ديگران برتري نيابدتأمين نيازهاي يك ف   

ها و نيازهاي     چند كه شخص انضمامي انساني خودخواه است كه خواسته        
ها و نيازهاي اشخاص ديگر و حتي جامعه قـرار   خود را فراسوي خواسته 

گسسـتگي مـادي و     «تواند از     هنگامي مي » جامعه مدني «دهد، ليكن     مي
شان تنها در فضائي  د دريابند تحقق نيازهايمصون بماند كه افرا» اخالقي

تواند فراهم گردد كه ديگران نيـز بتواننـد امكـان تحقـق نيازهـاي        مي
كاري جمعي براي برطرف سـاختن نيازهـاي          پس هم . خويش را بيابند  

بـاين ترتيـب    . اسـت » جامعه مـدني  «كننده    مشابه يكي از اصول تعيين    
دهد و كليـت      از دست مي   گي خود را بتدريج     ويژه) يا فرديت (جزئيت  

شخص انضمامي در عين ادامـه      . سازد  كم خود را نمايان مي      كم) جامعه(
آنكـه    شـود بـي     جـذب مـي   ) كـل (موجوديت فردي خويش در جمع      
پس وجه ديگر جامعه مدني عبارت      . خودمختاري خود را از دست بدهد     

 .است از تنظيم حقوق كه فرد در برابر جمع و جامعه در برابر فـرد دارد    
ايـن  . اي ديـالكتيكي وجـود دارد       بنابراين ميان فـرد و جامعـه رابطـه        

 و از سـوي ديگـر منـافع      Allgemeinheitسو وجه عام      ديالكتيك از يك  
بنـا بـر انديشـه    .  را مد نظر داردindividuelle Besonderheitويژه فردي 

تواند بوجود آيد و بلكه خـود   هگل، فرديت پيش از پيدايش جامعه نمي    
پس حقوق فـردي    .داري است   جامعه معيني، يعني جامعه سرمايه    محصول  

آزادي و  «تنها در جامعه مدني قابل تحقق است و محصول ديالكتيـك            

اي بـر آن شـالوده عمـل          باشد كه ساختار چنـين جامعـه        مي» ضرورت
 . كند مي

اي از نهادهائي است كه وظيفه دارنـد          مجموعه» جامعه مدني «پس  
هـاي    خواسته  تواند به    كه بفهمد در صورتي مي     فرد را طوري تربيت كنند    

اش دست يابد كه چيزي را مطالبه كند كه ديگـران نيـز از حـق                  فردي
مطالبه كردن آن برخوردار باشند، يعني آنچه را كه اكثريت يك جامعه            

تواند از اسـتعداد بـدل شـدن بـه            كند، مي   مثابه نياز اجتماعي مطرح مي      به
عبارت ديگر تحقق نيازهاي فردي تنها         به .نيازهاي فردي برخوردار شود   

پس بين خواست فردي و جمعي      . تواند تحقق يابد    در بطن نياز جمعي مي    
 . وار وجود دارد اي ارگانيك يا اندام رابطه

آيد،  با توجه به آنچه گفته شد، دولتي كه در جامعه مدني بوجود مي       
گيرد    مي آنچه كه چنين دولتي تصميم    . هگلي است » روح مطلق «نمودار  

در » روح مطلـق «كند، چيز ديگري نيسـت، مگـر انعكـاس            و پياده مي  
پـيش از آنكـه     ... دولـت   «اما در عين حـال      . هيبت كاركردهاي دولت  

در درون دولت است كه خـانواده نخسـت         . مقصد باشد، آغاز راه است    
از خـالل گسـترش جامعـه مـدني      . يابـد   به حد جامعه مدني گسترش مي     

 )۴۲. (»گيرد ي صورت نامتناهي بخود مياست كه جوهر اخالق
اي از كردارهـاي      نزد هگل جامعـه مـدني مجموعـه       «خالصه آنكه   

دهـد و     داري آن را تشكيل مـي       اجتماعي است كه منطق اقتصاد سرمايه     
 »اي متمايز از اقتصاد دارند بازتاب خلق و خوي بازار هستند، اما هستي       

و » خـانواده «بارتنـد از    طور كه ديديم، اين دو كـانون ع         و همان ). ۴۳(
 Begriffssphähren» سـپهر مفـاهيم   «كه هر يك از آنان      » جامعه مدني «

پس دولت مدرن نه اين است و نه آن، بلكـه           . سازند  دولت را نمايان مي   
باين ترتيب هر چه جزئي است، در قلمـرو         . اي است ميان اين دو      واسطه

گير است، در     همهگيرد و هر چه داراي وجه عام و           جامعه مدني قرار مي   
 .قلمرو دولت است

زندگي خود ادامه دهد، بايـد ميـان          اما براي آن كه جامعه بتواند به      
هائي وجود داشته باشـند تـا جـز و كـل بتواننـد بـر                  جز و كل واسطه   
نظام كنترل هگل از دو رده تشكيل . ديگر نظارت كنند كاركردهاي يك

هـاي   هـا، ارگـان   دگاهشود كه يكي داراي وجه عمومي است، نظير دا  مي
كه اين نهادها بخشي از دستگاه دولت را تشكيل  با اين. رفاهي و شهرباني

دهد، زيرا اين نهادهـا       دهند، اما هگل آنها را در جامعه مدني جاي مي           مي
رده دوم از نظارت . كنند  را تضمين مي  ) جزئي(امنيت و مالكيت شخصي     

گردد كه جنبـه   كيل ميهاي طبقاتي و صنفي تش هگلي از نظارت سازمان   
هـاي طبقـاتي و صـنفي         سـازمان . گيرنـد   كلي جامعه مدني را در بر مي      

نهادهاي واسطي هستند كه ميان فـرد و دولـت رابطـه متقـابلي ايجـاد                
تواند بر افراد و هم افـراد بـر           كنند و توسط اين نهادها هم دولت مي         مي

 . دولت نظارت كنند
سازماندهي شده است كه    در تفكر هگل جامعه مدني بطور عمودي        

در ). ۴۲ (»در آن دولت در صـدر نظـام وسـاطت سياسـي جـاي دارد              «
دولت (شرط پيدايش دولت نوين       انديشه هگل با آنكه جامعه مدني پيش      

شـرط تحقـق      است، اما در نهايت دولت نوين خود به پـيش         ) بورژوائي
ه مدنيت جامعه مدني بستگي به اين دارد كـ «. گردد  جامعه مدني بدل مي   

بدين ترتيب در نهايـت     . صورت دولت سامان يابد     اي عمودي به    گونه  به
بـر اسـاس   ). ۴۴ (»شود ي مدني مطيع دولت و فرد مطيع كل مي    جامعه

همين درك است كه هگل بر اين باور نيست كه ميان جامعه و دولـت               
تضاد وجود دارد و بلكه دولت بايد مشروعيت خود را از جامعه كسـب              

. شود، دولتي اسـت مشـروع       از سوي مردم پذيرفته مي    كند و دولتي كه     
دانسـت، در نتيجـه       خالصه آن كه چون هگل دولت را تجسم كليت مي         

 . جامعه مدني را تابع دولت ساخت
هاي  سو بسياري از انديشه هگل، از يك » فلسفه حق «ماركس با نقد    

ز او درباره جامعه مدني را مورد تأئيد قرار داد و از سوي ديگـر برخـي ا      
ديديم كه هگل خانواده را تز، جامعه مدني        . نظرات او را نادرست دانست    

ايـن ترتيـب دولـت        بـه . دانسـت   تز و دولت را سنتز آن دو مي         را آنتي 
توانـد از ميـان برداشـته     گردد و هيچ زماني نمي      اي ابدي بدل مي     پديده  به
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نظر ماركس و انگلس، دولت محصول جامعه طبقـاتي و   اما از نقطه . شود
اي كه قدرت اقتصادي را در دسـت          ابزاري سياسي است در دست طبقه     

باور آن دو، پس هرگاه طبقات از ميان برداشـته شـوند، در               بنا به . دارد
چنان  صورت دولت نيز بايد از بين رود، اما خانواده و جامعه مدني هم   آن

 .  پابرجا خواهند ماند
شناسيم، نخسـت   هاي ماركس را در اين باره ب        براي آن كه انديشه   

نوشـته  » نقد اقتصـاد سياسـي    «به بخشي از پيشگفتاري كه ماركس بر        
او در اين نوشته توفيرهاي انديشه خود و هگل را          . كنيم  است، رجوع مي  
 :دهد چنين توضيح مي

نخستين كاري كه در جهت از ميان برداشتن شكي كه مرا مورد            «
دي بر فلسـفه حـق      هجوم قرار داده بود، انجام دادم، تجديدنظري انتقا       

هاي سال  كتاب« در ۱۸۴۴گفتار آن در سال       هگل بود، كاري كه پيش    
 مرا بـاين نتيجـه رسـاند كـه           اين پژوهش . انتشار يافت » آلمان-فرانسه

وسيلة خود اشـكال      شود به   چون اشكال دولت را نمي      روابط حقوقي هم  
ن  انسـاني توضـيح داد، بلكـه ايـ    Geistو يا از  طريق تكامل عام شعور       

امر بيشتر از همه در مناسبات زندگي مادي ريشه دارد كـه هگـل كـل              
جامعـه   "۱۸هاي سده     ها و فرانسوي    روش انگليسي   آن مجموعه را بنا به    

ناميد، اما كالبدشـكافي جامعـه مـدني در اقتصـاد سياسـي قابـل        " مدني
پژوهش درباره اين آخرين را كه در پاريس آغاز كـرده           . جستن است 

ل ادامه دادم، شهري كه بخاطر فرمـان اخراجـي كـه            بودم، در بروكس  
نتيجـه عمـومي    .  صادر كرده بود، بدانجا رفته بودم      Guizotآقاي گيزه   

هـايم   مثابه خـط سـرخي در تمـامي پـژوهش         كه بدست آوردم و آن به     
ها در توليد اجتماعي      انسان: توان چنين خالصه كرد     همراهم بود را مي   
اي كـه از اراده آنهـا مسـتقل     ريروابط معيني، ضـرو  زندگي خويش به  
دهند كه اين خود بيانگر پله معيني از تكامـل نيـروي              است، تن در مي   
مجموعـه ايـن مناسـبات توليـدي سـاختار اقتصـادي            . مولده آنها است  

دهد كه بـر روي آن روبنـائي          جامعه، زيرپايه واقعي آن را تشكيل مي      
 خودآگـاهي   سياسي قرار دارد كـه بيـانگر اشـكال معينـي از           -حقوقي

گــر  بطــور كلــي شــيوه توليــد زنــدگي مــادي تعيــين. اجتمــاعي اســت
ايـن خودآگـاهي    . روندهاي زندگي اجتماعي، سياسي و فكـري اسـت          

انساني نيست كه هستي او را، بلكه برعكس، اين هستي اجتماعي است            
در پله معيني از تكامل، نيروهـاي       . كند  كه خودآگاهي او را تعيين مي     

ه با مناسبات توليدي موجود و يا آن كه با آنچه كـه       مولده مادي جامع  
تنها بيان حقوقي آن است، يعني با مناسبات مالكيت كـه تـا كنـون در               

اشـكال تكـاملي    . گيرنـد   محدوده آن فعال بودند، در تضـاد قـرار مـي          
در نتيجـه   . كند  زنجيرهايش تبدل مي    نيروهاي مولده اين مناسبات را به     

هـاي    بـا دگرگـوني شـالوده     . رسـد   فرامـي هاي اجتماعي     مرحله انقالب 
آسا نيز كم و بيش كندتر و يـا بـا شـتاب               اقتصادي تمامي روبناي غول   

هائي بايد هميشـه      با نگرش چنين دگرگوني   . شود  بيشتري دگرگون مي  
ميان دگرگوني شرائط توليد اقتصادي مادي كه منطبق با دستاوردهاي    

هاي حقوقي، سياسـي،     و دگرگوني   باشند    علوم طبيعي قابل توضيح مي    
ــه       ــدئولوژيك ك ــكال اي ــه آن اش ــفي، خالص ــا فلس ــري ي ــي، هن دين

شود،  ها بر آن مشكل و سبب از ميان برداشتن آن مي خودآگاهي انسان
گونه كه يك فرد را نـه بنـا بـر ظـاهرش مـورد                همان. تفاوت گذاشت 

چنـين   تـوانيم دربـاره    دهيم، به همـان گونـه نيـز نمـي      قضاوت قرار مي  
ها با خودآگاهي خويش قضاوت كنـيم و بلكـه       از دگرگوني  اي  مرحله

بايد همين خودآگاهي را بـا تضـادي كـه ميـان زنـدگي مـادي، يعنـي               
مشكلي كه ميان نيروهاي مولده اجتماعي و مناسـبات توليـدي وجـود        

پاشد، تا  گاه فرونمي يك صورتبندي اجتماعي هيچ. دارد، توضيح دهيم
ي كه مناسب آن است، رشـد نكـرده       ا  زماني كه تمامي نيروهاي مولده    

تري جـاي آنچـه را كـه موجـود اسـت              باشند و مناسبات توليدي عالي    
گيرد، تا زماني كه شرائط وجودي مادي اين يك در دامن جامعـه           نمي

بهمين دليل نيز بشريت هميشه در برابر خـود         . كهن زائيده نگشته است   
تر  ا هرگاه دقيقدهد كه قادر به حل آن است، زير      قضايائي را قرار مي   

آينـد كـه    بنگريم، خواهيم ديد كه قضايا هميشه در جائي بوجـود مـي        

شـان    ها موجود است و يـا آن كـه رونـد پيـدايش              شرائط مادي حل آن   
 ).۴۵(. »فراهم گشته است

ماركس برخالف روسو كه پيـدايش جامعـه را محصـول قـرارداد             
سـازد    مطرح مي » گروندريسه«دانست، در     اجتماعي ميان افراد جامعه مي    

آيند و بلكه خود  كه پول و دولت در نتيجه قرارداد ميان افراد بوجود نمي
ها بطـور خودانگيختـه       اي هستند كه ميان انسان      محصول مبادله و مراوده   

naturwüchsig۴۶(آيد   بوجود مي .( 
مثابـه    دولت به «شود كه     انگلس در رابطه با دولت مدرن يادآور مي       

جامعه . دهد  ها قرار مي    وژي خود را بر فراز انسان     نخستين قدرت ايدئول  
هـاي مشـترك خـود در برابـر        دستگاهي را بـراي حفاظـت از خواسـت        

اين دسـتگاه قهـر دولتـي       . آورد  هاي دروني و بيروني بوجود مي       پاتك
هنــوز بوجــود نيامــده، ايــن دســتگاه خــود را از جامعــه مســتقل . اســت
همـان   مشخصي بدل گردد، بـه  دستگاه طبقه     تر به   سازد و هر چه بيش      مي

مبـارزه  . سلطه مسـتقيم آن طبقـه بيشـتر اعتبـار خواهـد داد         نسبت نيز به  
اي سياسـي، نخسـت    گـان عليـه طبقـه حـاكم ضـرورتأ مبـارزه             شـده   ستم

ــارزه ــود؛ خودآگــاهي    مب ــد ب ــه خواه ــلطه سياســي آن طبق ــه س اي علي
 توانـد  اش مـي  چنين مبارزه سياسي با زيرساخت اقتصادي   پيوستگي يك 

آنجا نيز كه ميان طرفين متخاصم      . تيره گردد و حتي كامأل ناپديد شود      
نويســان آن را ناپديــد  ايــن امــر صــادق نباشــد، تقريبــأ هميشــه تــاريخ 

از منابع كهني كـه دربـاره مبـارزات درونـي جمهـوري روم              . سازند  مي
دهـد كـه       آشـكار و رسـا خبـر مـي         Appianاند، تنها آپييان      تدوين شده 

 .مالكيت بر زمين بودمبارزه بر سر 
قدرتي مستقل بدل گشت،      اما هنگامي كه دولت در برابر جامعه به       
نـزد سياسـتمداران    . آورد  با شتاب ايـدئولوژي ديگـري را بوجـود مـي          

هاي حقـوق دولـت و حقوقـدانان حقـوق شخصـي              اي، تئوريسين   حرفه
شـوند، زيـرا كـه در         پيوستگي با واقعييات اقتصادي كامأل ناپديـد مـي        

هـاي     با هر مورد فردي واقعييات اقتصادي بايد در اشكال انگيـزه           رابطه
قـوانين رسـيدگي كـرد و     آنها با تكيه به   حقوقي نمايان شوند تا بتوان به     

. البته در اين مواقع بايد تمامي سيستم حقوقي را مورد توجـه قـرار داد           
هـيچ    چيز و مضـامين اقتصـادي بـه         همه  بهمين دليل نيز اشكال حقوقي به     

هـاي     حـوزه   مثابـه   حقوق دولتي و حقـوق شخصـي بـه        . شوند  ل مي تبدي
مختلفي كه داراي تكامل تاريخي مستقلي هستند، كه بر مبنـاي آن هـر      
يك از آنان از استعداد تشريح سيستماتيك برخوردارند و بهمـين دليـل      

شـان را نـابود سـاخت،  مـورد            توان قاطعانه تمامي تضادهاي دروني      مي
 ). ۴۷(» گيرند بررسي قرار مي

توان باين نتيجه رسيد كه ماركس و انگلس برخالف هگل            پس مي 
سازد   از يكسو بر اين باورند كه دولت مدرن خود را از جامعه مستقل مي             

و با آن كه دولتي طبقاتي است، اما چون طبقه بورژوا از توليدكنندگاني             
هاي مختلـف توليـد و خـدمات فعاليـت       تشكيل شده است كه در شاخه     

هاي ويـژه   ها داراي خواست ند، در نتيجه هر يك از اين فراكسيون  كن  مي
هائي را در جامعه پيـاده   خود است و دولت مدرن تنها قادر است سياست     

در . دهـد  هاي بورژوازي را بازتـاب مـي   كند كه منافع تمامي فراكسيون  
مثابه دولتي مستقل  عين حال چنين دولتي بايد در برابر طبقات زير ستم به

هاي طبقه حـاكم،      خواهي  ان شود كه از منافع آنان نيز در برابر زياده         نماي
چنين دولتي با چنين ساختاري دولتي . كند داران پشتيباني مي يعني سرمايه

 ادامه دارد                    .جامعه مدني است متعلق به
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او نخست آموزگار دبيرستان بود و .  درگذشت١٨٣١ سال  زاده شد و در١٧٧٠

او كه الهيات تحصيل كرده بود، . سپس استاد كرسي فلسفه دانشگاه برلين گشت
هائي كه در آن  هاي ژان ژاك روسو قرار داشت، در بحث چون تحت تأثير انديشه

ي هواداردوران درباره مسيحيت مطرح بود، از موضع جنبش روشنگري اروپا بدان 
شناسي  پديده «١٨٠٧سپس به فلسفه دولت پرداخت و در پي آن در سال . كرد
را در دو جلد نوشت و در » دانش منطق «١٨١٢-١٦هاي  طي سال. را نوشت» روح

ترين فالسفه تاريخ  هگل يكي از بزرگ. ريزي كرد آن منطق ديالكتيك خود را پي
 . است و فهم آثارش بسيار دشوار

 هگل » سفه حقفل«رجوع شود به اثر  -۴۲
، ترجمه علي »خداوندان انديشة سياسي«لنكستر، . رجوع شود به اثر لين و -۴۳

 كبير، جان استوارت ميل، انتشارات اميروست كنت، هگل، آگرامين، جلد سوم،
 . ۲۸، صفحه ۱۳۶۲

، ترجمه فريدون »ي مدني و دولت جامعه«نيرا چاندوك،  رجوع شود به اثر -۴۴
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 ... شكست سياسي
 

انتخابات امريكا، رامسفلد است كه مجبور شد از        » قرباني«نخستين  
گيري كند، مردي كه بر اين باور بود كـه امريكـا              وزارت دفاع كناره  

دلخـواه  ي  ها   سياست ودمانند خ   تواند با بكاربرد تكنولوژي جنگي بي       مي
اما تجربه اشغال فلسـطين     . دان تحميل كن  هاي جه   خود را بر ديگر ملت    

هـاي    توسط ارتش استعماري اسرائيل و افغانستان و عراق توسط ارتـش          
امريكا و ديگر كشورهاي عضو پيمان نـاتو آشـكار سـاخت كـه بـا                

توان بـا كمتـرين تلفـات         برخورداري از تكنولوژي جنگي پيشرفته مي     
درهـم شكسـت    تي را   توان اراده مل    انساني كشوري را فتح كرد، اما نمي      

 . برد كه در سرزميني اشغالي بسر مي
چنين اشغال عراق و افغانستان آشكار سـاخت كـه دمكراسـي              هم

در ايـن زمينـه انديشـه       . هر كشوري صـادر كـرد       توان به   غربي را نمي  
ها شـباهت زيـادي       كاران نو با انديشه بلشويست      هاي محافظه   ايدئولوگ

، هرگاه بتوان قدرت سياسي       پندارانه  ادهدارد، زيرا بر مبناي اين انديشه س      
» سوسياليسم«و يا » دمكراسي«توان  را تصرف كرد، در هر كشوري مي

شكست اين دو انديشه در تجربه كـاربردي آشـكار          . را متحقق ساخت  
 ،هاي ضروري و الزم در يك كشور        شرط  سازد كه بدون وجود پيش      مي

 ساخت و نه سوسياليسـم       را متحقق  ساالرانه   سرمايه توان دمكراسي   نه مي 
 تحقق دمكراسي در آلمان و ژاپن كه در جنگ جهاني دوم شكست             .را

اين دليل تحقق يافت كه در اين دو كشور  خورده و اشغال شده بودند، به
جنـگ  . داري از رشد بالنده برخوردار بود     مناسبات و شيوه توليد سرمايه    

 زيرسـاختارهاي  هاي صنعتي و هر چند سبب نابودي بسياري از كارخانه   
اي كـه خـود توسـط شـيوه توليـد             مدني گشت، اما وجود توده    جامعه  
داري بازتوليد شـده بـود، دوبـاره و بازسـازي زيرسـاختارهاي               سرمايه
بـا ايـن حـال ميـان     . داري در اين دو كشور را آسـان سـاخت    سرمايه

در آلمـان  . ژاپن و آلمان تفاوت از زمين تا آسمان اسـت        » دمكراسي«
دست گشته و از يك  ي در رابطه با رأي مردم بارها دست بهقدرت سياس
 ديگري ابحزا به ائتالف ابحزا و از يك ائتالف ي ديگرحزب به حزب

در اين كشـور، بـا آن كـه        . منتقل شده است، اما در ژاپن چنين نيست       
سيستم چند حزبي وجود دارد، اما حزب ليبرال دمكـرات كـه پـس از               

امروز قدرت سياسـي را از         تا به  ۱۹۴۷ز  جنگ جهاني دوم بوجود آمد، ا     
آن خود ساخته است و هر زمان كـه ايـن حـزب نتوانسـت اكثريـت            

 هاي دو مجلس ژاپن را از آن خود سازد، بـا برخـي از احـزاب                 كرسي
همـين امـر    . د دا  تشـكيل  خود حكومت ائتالفـي را      نزديك به  كوچك

ربـي  دمكراسي غ   هسازد كه درك و منش مردم ژاپن نسبت ب          آشكار مي 
  .ديگري استو سرشت از نوع 

معنـاي    به  در سنا و كنگره     امريكا  دمكرات نيرومند شدن حزب  اما  
بيشتر سناتورها و   .  سياست ديوانساالري امريكا نيست    بنياديدگرگوني  

بـا آن كـه     حزب دمكرات تعلق دارند،       كه به نمايندگان كنگره امريكا    
 ملل متحـد و نقـض       عراق برخالف مصوبات سازمان     دانستند حمله به    مي

الملل است، به سياست جورج بوش صحه گذاشـتند و            آشكار حقوق بين  

ها و    بيشتر اين خانم  براي  . عراق را تصويب كردند     حمله ارتش امريكا به   
رئي و نامرئي به محافل و بنيادهاي يهـودان          با هزاران رشته م     كه آقايان

ـ   اسرائيل مـي  چون و چراي       هوادار بي  اند و در نتيجه     امريكا وابسته  ند، باش
فلسطينيان است كـه روزمـره      » حقوق بشر «تر از     اسرائيل مهم » امنيت«

چنـان كـه      هـم . شـود   نقض و لگدمال مي   توسط ارتش اشغالگر اسرائيل     
 اسـتعماري رژيـم   هاي  امريكا از سياست پيشينجمهوران دمكرات  رئيس

يز از ها در سنا و كنگره ن      پشتيباني كردند، اكثريت دمكرات    صهيونيستي
ها و آقايان كسي چون       براي اين خانم  . د كرد نصهيونيسم هواداري خواه  

عـراب  خواهـد تمـامي ا      ليبرمن كه داراي تمايالت فاشيستي است و مي       
 اشغالي را از اين مناطق اخراج كند تـا          هاي  ساكن در اسرائيل و سرزمين    

يل توانـد در كابينـه اسـرائ        يهودان تعلق داشته باشد، مـي       اسرائيل فقط به  
ژه حملـه نظـامي   وزير پـرو  د و در مقام معاونت نخستحضور داشته باش 
سيسات اتمي ايران را سازماندهي كنـد، امـا رهبـران           تأ  ارتش اسرائيل به  

پذيرش  اند و حاضر به حماس كه توسط آراي مردم فلسطين برگزيده شده
 و  باشند» غرب دمكرات «توانند مخاطب     موجوديت اسرائيل نيستند، نمي   

 و متحدين جورج دبليو بوش. مورد تحريم مالي و سياسي قرار گيرند  بايد  
د و براي دستيابي    نمبارزه كن » فاشيسم اسالمي «د با   نخواه   مي اش  اروپائي

، »فاشيسـم يهـود  «رهبر حـزب   كه  اند   متحد شده  به اين هدف با ليبرمن    
 . است

بينيم كه شش سال سلطه سياسي جورج دبليو بوش سـبب شـده               مي
هاي   سياست غرب پرده برداشته شود و براي ملت       كريه  چهره است تا از  

 آشـكار گـردد كـه       جهـاني سـرمايه   استثمار   و    غرب زير ستم استعمار  
هـائي جهانشـمول      كه غرب مدعي است ارزش    » هائي  ارزش«بسياري از   

حرمت و حيثيت انسان است، توسط  معناي تجاوز به هستند و نقض آنها به
بار  و ديديم كه چگونه امريكا يك   . شوند  يخود غرب پايمال و لگدمال م     

ديگر با وتو كردن پيشنهادي كه جنايات رژيم صهيونيستي در نوار غزه            
سـازمان ملـل    » شوراي امنيت «ساخت، آشكار ساخت كه       را محكوم مي  

غرب مورد تهديـد  » امنيت«فقط هنگامي از كارآئي برخوردار است كه    
» حقوق شهروندي  «يمال شدن  پا قرار گرفته باشد و در غير اين صورت،       

  . ربطي ندارد» شورا«اين   توسط اسرائيل بهفلسطينيان
هـاي كشـتار جمعـي اتمـي و           داشتن سالح  ي غربي ها  براي قدرت 

امـا  . »صـلح جهـاني   «شيميائي امري است طبيعي و ضروري براي حفظ         
امنيت «هائي    چنين سالح   دستيابي كشورهائي چون ايران و كره شمالي به       

توانـد سـبب از بـين          تهديد خواهد كرد، زيرا چنين امري مي       را» جهان
 كنوني گردد كه در محدوده asymmetrisches Frieden ناتراز صلحرفتن 

هاي اقتصادي و نظـامي        زمينه ي  رهبري امريكا در همه     آن سلطه غرب به   
 اولمـرت از واشـنگتن      وزير اسرائيل،    نخست مالقات. تضمين شده است  

روي همان پاشنه سـابق   طه با خاورميانه و ايران در به    نشان داد كه در راب    
پشـتيباني   بوش اعـالن كـرد تـا زمـاني كـه ايـران از             . خواهد گشت 

سازي اورانيوم دست برندارد، بايد در انزواي سياسي و  و غني» تروريسم«
اولمرت از ايـن نيـز      . در محاصره اقتصادي، سياسي و نظامي قرار گيرد       

اي  تأسيسـات هسـته   واست كه حمله نظامي بـه  فراتر رفت و از امريكا خ     
مركز سياست خويش در رابطه با رژيم واليت فقيه           چنان در     ايران را هم  

اولمرت با آن كه مدعي . سادگي دست برندارد قرار دهد و از اين اهرم به
كند، خود در واشـنگتن و در   است ايران موجوديت اسرائيل را تهديد مي    

رأي دادگاه آرژانتين در . كردتهديد  ه نظامي   حمل  حضور بوش ايران را به    
هـاي    رفسنجاني و ديگر شخصيت     المللي هاشمي   رابطه با صدور جلب بين    

رژيـم    سياسي رژيم اسالمي را نيز بايد در راستاي افزايش فشار سياسي به           
فرانكفـورتر  «وزيـن     نوشته نشـريه    واليت فقيه ارزيابي كرد، زيرا بنا به      

اسـت،   ها استناد كرده     كه دادگاه آرژانيتن بدان    ، تمامي اسنادي  »روندشاو
 و بهمين دليل اند از سوي موساد و سيا در اختيار آن كشور قرار داده شده

   . چنداني برخوردار نيستند حقوقياز ارزش
تواند سبب شـود تـا از دامنـه           با اين حال وضعيت نوين كنوني مي      

ته شود، زيرا جورج    بحراني كه سراسر خاورميانه را فراگرفته است، كاس       
 از ورطه ، در شش سال گذشته كوشيد     بنيادگراي مسيحي  ، اين دبليو بوش 

گرائـي و      واقـع  .ايدئولوژي سياسـت خـارجي امريكـا را تعيـين كنـد           
زدائي در منطقه گردد كه رژيـم   تواند هنگامي سبب تنش    پراگماتيسم مي 

لي ايران و   منافع م   اسالمي نيز نگرش ديني خود را كنار نهد و با توجه به           
هـاي    امـا وجـود ديوانسـاالري     . زدائي گام بردارد    منطقه در جهت تنش   

   . دچنين روندي را آسان نخواهد كربنيادگرا در ايران و امريكا 
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 »جنگ با تروريسم«پنج سال 

 وضعيت اضطراری دائمي
 بهروز عارفي: فارسي  بهبرگردان

بهانـه الزامـات امنيتـي، دسـتاوردهاي دموکراسـي           اياالت متحده و بريتانيـا،، بـه      
، شــکنجه، هــاي اسـتثنائي   دادگـاه :گذارنـد  ليبـرال را يکـي پــس از ديگـري کنـار مــي    

 ..رلمان، شنودهاي غيرقانوني و غيرهپا اعتنائي قوه مجريه نسبت به هاي سري، بي نزندا
گـاه تـا      فاصله ميان دموکراسي واقعي و دموکراسي صوري هـيچ        

همـه کشـورهاي     سـت کـه تقريبـا در       ا ها سال. بوده است اين حد ن    به
از مشروعيت چنداني برخوردار    ، قوه مجريه که     »پيشرفته«دموکراتيک  

خالف خواسـت آنـان حکومـت       ن تائيد مردم و اغلـب بـر       ، بدو نيست
در فرانسه، بريتانيا، اياالت متحـده و کشـورهاي ديگـر، قـوه             . کند مي

هقرائي و نيز اقدامات امنيتي و      اجتماعي ق » اصالحات«مجريه با تحميل    
 -بيش از بيش سرکوبگرانه بر جامعه، در يک روند فزاينده نئو          انضباطي  

کارانه کورکورانه، راه خود را از جامعه جـدا کـرده           ليبرالي و نومحافظه  
 .است

 -انزوا کشاندن ضد    در همان حال، شاهد تمرکز قدرت اجرائي و به        
 بريتانيا و اياالت متحده، هر از       ئي نظير ؛ و حتي درکشورها   قدرت هستيم 

شـان،    ن نهادها هستيم که از بدو پيـدايش       نفی اساس تواز   گاهي شاهد به  
و » جنگ بـا تروريسـم  «. آيند وکراسي ليبرال بشمار مي   شالوده نظام دم  

تـراز آنچـه      وضعيت موجود را وخيم    ٢٠٠١از سال   که  العاده    حالت فوق 
رکت مضـاعف، يعنـي     دهد، خود موجب تشديد اين ح       نشان مي  ،هست

 .استقالل قوه مجريه و تمرکز قدرت در آن شده است
نهادهاي »  سازي متمرکز«روند   ر بريتانيا، حکومت آنتوني بلر به     د

وزيري مارگارت  که از زمان نخست» در دست يک فرد  « اداري بريتانيا 
هاي   در سال . شاهدش بوديم، سرعت بيشتري داد    ) ١٩٧٩ – ١٩٩٠(تاچر  

اعتبار کردن نقـش      بريتانيا تالش کرده است تا با بي      ير  وز اخير، نخست 
هـا،   زادي، با محدود ساختن اسـتقالل قـوه قضـائيه و تحديـد آ        پارلمان

 در  در اين راستا بـود کـه  . نهادهاي حکومتي شکل نويني بدهد توازن به
 تدوين شـد کـه    (Criminal Justice Act)، قانون قضائي جنائي٢٠٠٣سال 

حداقل وضع کرده و نقش قضات را در صدور           و  اجباري هاي  مجازات«
 با وضـع    ٢٠٠٥و در سال    » مورد ويژه کاهش داده    احکام مناسب با هر   

وزير کشور  به «)Prevention of Terrorism Act (قانون بازدارنده تروريسم
هـاي   شـرکت در فعاليـت   هاي افراد مظنـون بـه   دهد تا آزادي اجازه مي 

که مظنون از تضمين قضـائي       دون اين ، ب »تروريستي  را محدود ساخته    
 (Enquiries Act)آئين دادرسي  خوردار باشد و با قانون مربوط بهمناسب بر

دهد تـا     وزرا اين مجوز را مي     ها را محدود ساخته و به       استقالل بازپرس «
. دلخواه خود اقامه ادله کرده و علني يا سري بودن آن را تعيين کننـد            به
 ين که با اجراي قانون جديـد عليـه تروريسـم   ترا اما از همه وخيم) ۲(

habeas corpus) کــه از ) هــاي فــردي نهــاد انگليســي ضــامن آزادي
هـاي فـردي در برابـر         ترين موسساتي است کـه ضـامن آزادي         قديمي

هـاي حکـومتي اسـت، سـخت مـورد تهديـد             ها و دخالت    خودکامگي
 .قرارگرفته است

با افزايش بيشتر  اما  هر چند که پارلمان تا کنون مطيع بوده است،          
هـا و    نامـه   اصالح آئـين    قدرت قوه مجريه که در طرح قانوني مربوط به        

بيني شده بود،  پيش) ٢٠٠٦سال  (Reglatory Reform Billقوانين موسوم به 
اهميـت،    قانوني در پوشش اصالحات اداري بي     اين طرح    .موافقت نکرد 

 ۶ بازمانده در صفحه          و)۳(» داد وزرا مي اختيارات خودکامانه به«

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

    سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 انقالب اقتصادي

  سازي اشكال اجتماعي -۸
 سازي هاي آغاز اجتماعي  نقطه-ب

هـاي مشخصـي از       توانـد از شـاخه      سـازي مـي     ديديم كه اجتماعي  
هـائي    گـي از ويژ اقتصاد هر كشوري    . شودآغاز  ) ها  شركت(ها    كارخانه

ـ  سرزمين قرار دار    تاريخ آن  برخوردار است كه در انطباق با      بهمـين   .دن
. در هر كشوري مشابه نخواهـد بـود        سازي  دليل نيز نقطه آغاز اجتماعي    

توان اين كار را از معادن زغال سـنگ آغـاز             بطور مثال در سوئيس نمي    
 .وجود ندارندكرد، زيرا در اين كشور چنين معادني 
داري يك شركت بـزرگ، يعنـي         اما در تمامي كشورهاي سرمايه    

دهد و در   وجود دارد كه انحصار اجتماعي بزرگي را تشكيل مي    آهـن   راه
توان از آن چشم پوشيد و نگران توانمندي آن نيز            همه امور زندگي نمي   

 .نبايد بود
يـن  در ا .  اسـت   بسياري از كشورها در مالكيت دولـت      در  آهن    راه

.  آن است  سازماندهي، بلكه فقط بر سر      مالكيتكشورها مسئله نه بر سر      
هاي دولتي توسط بوروكراسي دولتـي اداره      آهن  در همه اين كشورها راه    

 از  شـود   آهن تشكيل مـي     كردن راه   در همه جا وظيفه اجتماعي    . شوند  مي
بـا  شـركتي     بـه تبـديل آن    بوروكراسي دولتي و    مستقل ساختن  آن از      

فرمان دولت  ني صنعتي دمكراتيك تا بتواند مالكيت دولتي را به     داخودگر
 . و بنا بر دستور او اداره كند

تجديد آهن هنوز دولتي نگشته است، وظيفه  هائي كه راه در سرزمين
همـراه   مالكيت دولتـي    طبيعتأ با تبديل مالكيت خصوصي به     سازماندهي  

 . شود مي
ـ   موجودنـد، بـه   معادن زغـال سـنگ      آنجا كه    آغـاز    ين نقطـه  دوم

از آنجا كه تعداد معادن دولتي در اين بخش     . شوند  سازي بدل مي    اجتماعي
ئله ازي اين معادن با مسس جا امر اجتماعي ، در نتيجه همهبسيار اندك است

 . شود همراه مي مالكيت و تجديد سازماندهي
در دو كشور انگلستان و آلمان كه براي سلطه پرولتاريا از آمادگي        

تواننـد   آهن و معادن زغال سنگ مـي        بطور حتم راه  رخوردارند،  بيشتري ب 
در ايـن رابطـه     . سازي را تشكيل دهنـد      هاي آغاز اجتماعي    زمان نقطه   هم

آن قهر دولتي   . سازترين مبارزات رخ خواهند داد      ترين و سرنوشت    سخت
د، كليد سلطه بـر     اختيار داشته باش   را در   كه بتواند اين دو كانون قدرت       

 .  خواهد داشتدستد توليد در سرزمين خود را در تمامي رون
مثابه قوه مقننـه شـالوده و امكـان تمـامي اشـكال               هر چند كه دولت به    

 بـراي     بهتـرين نيـروي برگزيـده      آورد، اما   سازي را بوجود مي     اجتماعي
هدف اصلي  .  نيست، )ها  شركت(ها    هاي كارخانه    همه شاخه  سازي  اجتماع

صاد رفع نيازها جاي اقتصاد متكي بر سود    سازي آن است كه اقت      اجتماعي
شود،  اين بدان معني است كساني كه براي نيازهايشان توليد مي    . را بگيرد 

اما شمار اين عناصـر هميشـه بـا تعـداد            .ند گرد خود مالك ابزار توليد   
مـا در اينجـا از بررسـي اقتصـاد          . جمعيت يك دولت يكي نخواهد بود     

 بر ابزار توليد و     Völkerbundاتحاديه ملل   ، از مالكيت    Interstaatفرادولتي  
 ۴ بازمانده در صفحه                               پوشيم،  مراوده چشم مي


