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 طرحي نو ۱۲۳ شماره

 ١٣٨۶                                       خرداد چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى   شورا                                      يازدهمسال  

فرارسيدن روز اول ماه مه را به همه مزدبگيران ايران كه در مناسبات استثماري سرمايه داري مجبور به فروش نيروي كار خود 
 .د، شاد باش مي گوئيم و آرزومند رهائي بشريت از چنگال تمامي شيوه هاي توليد استثماري هستيمهستن

 سردبير

 گزينش رؤساي جمهور در فرانسه و تركيه
در ماه مه امسال بايد در فرانسه و تركيه روساي جمهور جديد               

 .برگزيده مي شدند
پيش از جنگ جهاني اول، فرانسه صاحب قانون اساسي الئيسيته            
شد كه بر مبناي آن دين و دولت از هم جدايند و نه دين حق دخالت                 

در .   دولت در امور ديني مداخله گر است       در امور دولت را دارد و نه       
فرانسه نيكوالس سرگوزي كه يكي از راست ترين سياستمداران آن            

آراي مردمي كه در انتخابات        %  ۵۳كشور است، با دريافت بيش از        
 .شركت كردند، به رياست جمهوري فرانسه برگزيده شد

پس از پيروزي كمال آتاتورك در تركيه، قانون اساسي آن كشور  
ز قانون اساسي فرانسه اقتباس شد و به همين دليل در تركيه بايد دولتي             ا

طبق قانون اساسي تركيه رئيس جمهور        .  الئيسيته وجود داشته باشد    
» اعتدال و توسعه  «اما حزب   .  توسط نمايندگان مجلس برگزيده مي شود    

به رهبري اردوغان بيش از دو سوم كرسي هاي مجلس تركيه را در               
 در نتيجه خواهان گزينش عبداهللا گل، وزير امور خارجه           اختيار دارد و  

 . تركيه كه عضو اين حزب است، به مقام رياست جمهوري بود
اما ژنرال هاي ارتش تركيه كه خود را حافظ ميراث آتاتورك             

كه در مجلس حضور دارند،     »  سكوالر«مي دانند، همراه با برخي احزاب      
. و دولت را نمايندگي كند    خواهان رئيس جمهوري اند كه جدائي دين       

آنها عبداهللا گل را كه به يك حزب اسالم گرا تعلق دارد و زنش چارقد              
 ۱۵ بازمانده در صفحه.       به سر مي كند، براي اين مقام مناسب نيافتند

__________________________________________ 
 msalehi@t-online.deمنوچهر صالحي 

 ! من؟هر كسي از ظن خود شد يار
رفيق ارجمندم محمود راسخ دوست دارد نوشته هاي ديگران را نقد          
كند، كاري كه خوب است و سبب مي شود تا از يك سو كساني كه               
نوشته هاي شان نقد مي شود، به سستي برهان هاي خود پي برند و از سوي           
ديگر خواننده مي تواند دريابد كه ناقد تا چه اندازه در نقد خود محق                

 . است
خورد و  »  سردبير«قرعه فال به نام    »  طرحي نو «ر شماره پيشين     د

در نوشته خود   »  سردبير« خود كوشيدند مواضعي را كه       هايشان در مقال  
 درباره برخي از سازمان هاي اپوزيسيون نگاشته        ١١٩در ماهنامه شماره    

 . بود، نقد كنند و ايرادهاي آن مواضع را آشكار سازند
ر نقدي پاسخي دهم، زيرا در جهاني        منش من آن نيست كه به ه      

كه در آن بيش از هفت ميليارد انسان زندگي مي كنند و هر كسي به                
 خود دست يافته است، پاسخ به هر     subjektive Wahrheit»  حقيقت ذهني «

نقدي كار سنجيده اي نيست، زيرا به قول موالنا، شاعر و انديشمند تواناي          
، يعني مرا آن طور ديد كه      »منهر كسي از ظن خود شد يار         «ايراني،  

مي توانست ببيند و يا آن كه مي خواست ببيند، يعني آن كه هر كسي از             
دريچه ذهن خود مي تواند به حقيقت ويژه خويش دست يابد و در نتيجه            

 .حقيقت همه نبايد يكي باشد
با اين حال نوشته ي دوست گرامي ام محمود راسخ مرا برآن داشت           

شوراي موقت سوسياليست هاي   «دشواري هائي كه   تا درباره برخي از      
» طرحي نو «با آن دست و پنجه نرم مي كند، با خوانندگان          »  چپ ايران 
  ١٠بازمانده در صفحه                                           . سخن بگويم

 
 :ديگر مقاالت اين شماره

 كارل كائوتسكي: ي آن انقالب پرولتري و برنامه
 رامين كامران :ام اسالمي براندازي نظ

  برگردان به فارسي از بهروز عارفي... :آرزوئي خالف جريان 

     مجيد زربخش

 زندگي در تعليق و تهديد
 دور جديد گفتگو ميان خاوير سوالنا مسئول        ۲۰۰۷ آوريل   ۲۵در  

دبير شوراي امنيت ملي    «امور خارجي اتحاديه اروپا و علي الريجاني         
با اين كه هر دو طرف گفتگو هايشان را . گرديددر آنكارا آغاز » ايران

اعالم كردند، اما ارزيابي هاي مسئوالن جمهوري اسالمي و           »  مثبت«
رويكرد رسانه هاي وابسته به آنها، پيش از آغاز گفتگو، جائي براي             

روزنامه كيهان  .  خوشبيني نسبت به پيشرفت مذاكرات باقي نمي گذارد      
قول سخنگوي وزارت امور خارجه     دو روز قبل از شروع گفتگوها از         

. »كلمه تعليق را از ادبيات هسته اي ايران حذف كرده ايم            «:  نوشت
روزنامه رسالت نيز آغاز دور جديد گفتگوهاي ايران و اتحاديه اروپا را      

سفير استيصال  «خواند و سوالنا را     »  جلوه اي از اقتدار ديپلماتيك ايران    «
 . ناميد» سفير اقتدار ايران«ني را و الريجا» و درماندگي اتحاديه اروپا

اين نگرش سبك سرانه و اينگونه تصورات واهي و محاسبات             
سطحي در بهره برداري از شرائط، در تمام چند سال گذشته مبناي زور             
. آزمائي هاي مقامات جمهوري اسالمي در مسئله هسته اي بوده است           

ات حاصل اين نگرش و سياست هاي ناشي از آن، برخالف تبليغ              
فريبكارانه، نه كسب امتياز، بلكه از دست دادن فرصت ها و تشديد انزوا         

صرف نظر از آن بخش از حاكمت كه عامدانه در پي              .  بوده است 
تلقي مي كند،  »  نعمت«ماجراجوئي است و حتي حمله نظامي آمريكا را         

زمامداران جمهوري اسالمي از آنجا ناشي مي شود كه         »  اقتدار«احساس  
ناتوان از اقدام جدي و يا حمله نظامي عليه ايران مي دانند و بر آمريكا را 

آنند كه افكار عمومي چنين اقدامي را برنمي تابد و اكثريت مردم و               
مجلس نمايندگان آمريكا، هم چنين كشورهاي اروپائي با چنين حمله اي         

آمريكا در عراق و    .  در شوراي امنيت اجماع وجود ندارد      .  مخالف اند
 گرفتار است و حمله به ايران براي آمريكا عواقب وخيمي             افغانستان

 .دارد و مي تواند سبب انفجار شيعيان به ويژه در عراق گردد
 ۱۳ بازمانده در صفحه

__________________________________________  
 cvassigh@wanadoo.fr     قيدان وثيش

 )۲( سوسياليسم دموکراتيکهای پرسش 
 :اليسم دموکراتيکسوسي مسائل عمومی. ٢

 ِزيانگ های مسألهمناسبت     
 که بسيارند، من تنها     سوسياليسم دموکراتيک ی  هااز ميان پرسش   

) پروبلماتيک  (زيانگمسأله »  مناسبتِ« از آن ها را تحت چند         ایپاره 
ها و  همان طور که گفتيم، پذيرش و طرح اين بغرنج           .  کنمطرح می  
   .است هاز يافتن پاسخ يا پاسخ غاآرس، خود، ها ی آندرباره  انديشيدن

  مناسبت با چندگانگی، دموکراسی و آزادی -
و "  ، شکلی از چندگانگی است    )٢٧(پوليس  "ارسطو می گويد که    

بدين معنا است   ))  ٢٨(پلوراليته  ( که چندگانگی    کندآرنت اضافه می   
 و ساکن دنيا    کنندمی ندگی  زن  يمزها هستند که روی     اين انسان  "که  

، )٢٩(»  وجود سياسی « هر گونه    شرط بود و نبود   و در نتيجه    "  هستند
» سياست«پس چندگانگی، شرط    .  واقعيت چندگانگی يا پلوراليته است    

است زيرا در يگانگی، همسانی و حاکميت توتاليتر، محلی برای               
نيست، »  سياست«اما چندگانگی فقط شرط      .  ماندنمی ورزی   سياست

موکراسی و آزادی نيز هست که       د شرط بود و نبود   بلکه در عين حال     
در نتيجه  .  اين دو نيز در غياب بسيارگونگی و اختالف بی معنايند            

 نام ديگر دموکراسی يا آزادی      پلوراليتهمی توان گفت که چندگانگی يا      
 . اندپلوراليته ايگر چندگانگی يهای داست و دموکراسی يا آزادی نيز نام 

 ۲بازمانده در صفحه       



   ۱۲۳شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٢  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ...پرسش هاي 
 

 همواره با    يخش تار درازایدموکراسی در     گفتيم که سوسيال   
 آن رو به رو تبيين صحيح مناسبت خود با مشکلت چندگانگی و يواقع

چندگانگی هم در درون خود، هم در درون طبقه و هم در             :  بوده است 
در اين ميان، آن چه که به نام سوسياليسم، چه در               .  درون جامعه 

 چنان ران حياتش و چه در آن جا که هماردوگاه شوروی سابق طی دو
، دهدادامه می  ...  در چين، کره شمالی، کوبا       اش،انهيگرابه بقای واپس   

نافی  و    گرا که سوسياليسمی يگانه      دهد میداده و     نشانهمواره  
مردم »  دموکراتيکری  يگشور و تصميم   « است، که با      چندگانگی

  .کُش است  زادیضديت بنيادين دارد و در نتيجه هميشه در اساس آ          
 دچن«  ، يعنی ی فوق  آن نيز اين است که سه مؤلفه           یساده   دليل

بيش از هر   »  آزادی«و  »  دموکراتيکری  يگشور و تصميم     «،»گانگی
 . را به خطر می اندازندی اوچيز ديگری حاکميت مطلقه 

پاسخی   » چيست؟ سم امروز ياليسوس«گفتيم که در برابر پرسش      
 یو شکست خورده     شده آزمودههای  خه در دست نداريم، زيرا که نس     

 و بر اين باوريم که بسياری چيزها،            ميشمارمی  را باطل     پيشين
 . را بايد از سر آغاز، ابداع و تبيين کنيمها کي پرات وها، تحليل هاتئوری 

) ٣٠(   اين است که شرط بندی    گفت  تواناما آن چه که در هر حال می       
گذار به  (داری  ات سرمايه  ما برای فرا روی از وضع موجودِ مناسب          

 ،»گانگیدچن«تداوم و تعميق      بندی برای    ، شرط  )داری هيسرما پسا
است که شرط اوليه و » آزادی«و » دموکراتيکری يگشور و تصميم «

 . استتصور پذير سوسياليسم دموکراتيکاساسی هر گونه 
امروزه، بايد اعتراف کنيم که بديلی در فراروی از دموکراسی            

در درست  )  ٣١(  شده نمايندگی دموکراسی يعنی   ی کنونی شناخته شده  
شور،  با اين وجود، می توان برای تعميق دموکراسی به سوی            .ميندار

، در امور     مردم  ی مستقيم و بالواسطه       ریيگمشارکت و تصميم     
برای  بندی و مبارزه   اين سرنوشت شرط    .  شرط بندی و مبارزه کرد    

مردم است که در عمل        دموکراسی مستقيم، بالواسطه و مشارکتی      
 کنونی  واقعاً موجود  ینشان خواهد داد آيا دموکراسی نمايندگی شده        

 .است يا نه) ٣٢( » گذر ناپذير بشریتافق«تنها 

 داری هيسرمابا تحوالِت   مناسبت-
 نیيهای ع  شاخص  از     بسياری  ، به نظر می رسد که      امروزه

دست خوش   ستمي ب  یی اول سده  م و نيمه   ی نوزده سرمايه داری سده  
 و  جهانی شدن از آن جمله است پديدار       .  اندتحول و دگرگونی شده    

در »  سوسياليسم«که امکان   ...  ها ، اقتصاد وابستگی متقابل کشورها   
بيش از پيش مسأله را در         يک کشور را منتفی می سازد و       یمحدوده 

به طور کلی تغييرات   .  کند ای اگر نه جهانی طرح می     چهار چوب منطقه   
انديشی بازما را بايد به       کهاند   رخ داده  قابل تشخيصی    های و دگرگونی 

چه در سطح ملی و       (داریو بازنگری مجدد در تحليل از نظام سرمايه         
 گسست از آن      های، مشخصات کنونی آن و راه          )چه جهانی 

    .کند تشويق
سوی تمركز و تجمع روزافزون       به  شيگرايکی از اين تحوالت،     

ری ي س است که  ن سو يهانی دوم به ا     از جنگ ج    )ثابت(ه  يسرما
با توجه  (ن سال ها    يروند عمومی در ا    .   طی كرده است     معكوس

جاد واحدهای  يسمت ا   به )... دولت   و نقش  شناختی فند  يامكانات جد  به
 .ژه خدمات بوده است   يو ع و به  يد، توز ي تول  متوسط و كوچك در بخش    

اهميت اين  .  ودز مشاهده می ش  ين افتهي كه در كشورهای توسعه ن     روندی
 که   مالکيت یمسأله مدل سنتی حل    ست که    فرايندِ نوين در آن جا     

می دانيم .  يکی از مسائل اساسی سوسياليسم است، به زير سؤال می رود          
 تمرکز و   در جهت    کالسيک، روند طبيعی سرمايه     ینظريه در  که  

از صاحبان سرمايه   لی  يی قل هر چه بيشتر مالکيت در دست عده       تجمع  
و  شود بدين سان، بخش اعظم اقتصاد کشور متمرکز و مجتمع می .است
 مالکیتِ   نتیجه انتقال  در.  درگی  قرار می   کوچک  تملک گروهی  در

 که همانا مالکيت    جمعیبخش   از بخش خصوصی به       اقتصاد کشور 
 اما در شرائطی که      .کاری بس ساده و ممکن می گردد        دولتی است، 

، اقتصاد را در دست دارندهای کوچک و متوسط بخش بزرگی از      واحد
 نه تنها دشوار  و غير ممکن می شود، بلکه حتا           هاآن "  اجتماعی کردن "

دولت، جامعه را با خطر     ها توسط   در صورت تحقق يعنی تصاحب آن      

ظهور دستگاهی بوروکراتيک، نيرومند و فعال مايشا رو به رو می سازد         
مدهای پيا.  که هم صاحب مطلق قدرت سياسی است و هم اقتصادی           

 موجود واقعاً سوسياليسم  نابود کننده نظام اقتصاد دولتی را در             
 .    آزموده ايم
 یطبقه.  ميز مواجه ا يگری ن ير، ما با روند مهم د     ينجاه سال اخ  پدر  

ك يای كالس يگر پرولتار يعبارت د  ا به يكارگر جمعی، صنعتی و مولد      
ه است و حتا ستی قرار داشتي ماركس یانهي فرجام گرا  نشيكه در مركز ب   
د، امروز نه   ي افزوده می گرد   شيروي بر صفوف و ن     بيستم تا اواسط قرن  
- گاهی و خود  آ -  بلكه از انسجام، اتحاد، خود     ،ل می رود يتنها رو به تقل   

 جهانی اما، با رشد      اسيدر مق .  ز كاسته می شود  ي ن   سازماندهی طبقاتی اش 
طور  رگران به افته، بر تعداد كا    يدر كشورهای توسعه ن      صنعتی شدن 

ت يز با احتساب رشد جمع    ين جا ن  ي در ا  ولیمطلق افزوده شده است،     
 . است طور نسبی در حال كاهش ت بهين كميجهانی، ا

،  غربی داری هي سرما يکی ديگر از تحوالت قابل تأمل در جوامع        
ران يگر چه مزدبگ  .   است د و اقشار متوسط    يرشد خرده بورژازی جد  

ل می دهند و بر تعداد      يغل را تشك  ت شا يجمعهشتاد در صد     ب  يقر
، اما از   )با وجود رشد بی كاری     (شودمی  افزوده   گذشتهآن ها نسبت به    

ن رشد را   يتر شين تعداد، كادرهای باال و متوسط و كارمندان ب           يا
ا كه  يطور كلی پرولتار    در حالی كه كارگران صنعتی و به        ،داشته اند

 تجارت، بانك ها    ن بخش ن دسته از كارگران شامل كاركنا     يعالوه بر ا  
به نظر .  ر نزولی طی كرده اند    يز می گردند، س   يو مزدبران زراعی ن    

ن يد ا يدر جهت تشد  امروز  ه داری  يروند عمومی سرما  رسد که    می
د، رشد  ي رشد اقشار جدا شده از كار و تول        : باشد می  ری سه گانه  يسمتگ

 .سنتیای ي پرولتار اقشار متوسط و كاهش
ه داری يل رشد كمی طبقات متوسط در نظام سرما       اما مهم تر از عام   

ك ي او در نوشتارهای تئور(ز قرار گرفته بود ي ن كه مورد توجه ماركس
ن جهت كه عامل فوق را     يكاردو را از ا   ي ر ، اضافه ارزش  یهدربارخود  
در )  ٣٣  (ها شيزها و جدا  ي، رشد تما  ) می كند   سرزنش گيردده می  يناد

د است كه   يع گسسته از كار و تول      يوسا و در اقشار      يدرون پرولتار 
شان   طبقاتی آگاهیپاشد و     ان آن ها را از هم می     يهمبستگی و تعاون م   

 .ف می كنديرا تضع
ا موقتی باشد، ترجمان    ي از آن كه تصادفی        شيت فوق، ب  يوضع

 مبارزه با    یر و تحوالت ساختاری و اجتماعی در عرصه             ييتغ
ه، موضوع  يان كار و سرما   يد م ن معنا كه تضا   يبه ا .  استه داری  يسرما

که در ادبيات       آن چه   -ديند تول يه داری در فرا   ياستثمار سرما 
سرمايه داری معروف  »  اصلی تضاد«سوسياليستی يا کمونيستی به        

ك ركن مهم مبارزات طبقاتی و          ياگر چه همواره          -است
گاه ي باقی می ماند، اما جا      نفی اين نظام   ه داری در جهت     يسرما ضد

 احراز  بيست  سده نوزده تا اواسط     سدهابق خود را كه از       انحصاری س 
گر تنها  يد د يه در تول  يتضاد كار و سرما    .  می كرد، از دست می دهد    

جاد ير و تحوالت و ا    يي تغ ی آگاهی و تنها محركه   - عامل كسب خود  
ت خود را همواره     ي، اگر چه اهم    نيسته داری  يسرما های ضد  جنبش

 .کندمی  حفظ  ن جنبشيجه از ا بخشی مهم و قابل تویمثابه به
 سازماندهی   -  خودآگاهی و خود     د که يآامروزه به نظر می      

ه در   ک  محصول مبارزاتی می گردند   یردا در مقابله با سرمايه     اجتماعی
 ؛های حاكم مطرح می شوند بطن آن ها راه حل ها و پروژه های نفی ارزش    

، )مبادله  ( زش سود و ار   هائی چون اريكه مع   ایداری سرمايه  های ارزش
او  انسان و هستی     را بر   ...»توليد فزاينده برای سود فزاينده    «رقابت و   

 )و نه تنها كارگران(ن مبارزات، اقشاری مختلف يدر ا. برتر می شمارند
های   با نظم و ارزش    )ديو نه تنها در عرصه تول     (ی مختلف   ئدر جبهه ها 

،  بهداشت و  آموزش یدر جبهه: ر می شونديه داری درافتاده و درگيسرما
ط زندگی، در   يمسكن و مح  ، در رابطه با      ستيط ز ي مح یدر عرصه 

 رسانه های گروهی، ارتباطات و      ی فرهنگ و هنر، در جبهه      یعرصه
در    حقوق بشر، آزادی ها و دمكراسی شهروندی،      یطهياطالعات، در ح  

 اتحاد و   ینهياست های كشوری و سرانجام در زم     يی و س  ئ قضا یجبهه
ست كه زحمتكشان و     ن جبهه ها يدر تمامی ا  ...  ن المللیيگی ب همبست

 نظام  ))٣٤(ن  ويناسيآل  ( خودبيگانگی   تحت ستم و   مردمانطور كلی    به
اسی و  يدان دخالت گری اجتماعی، س   ي با وارد شدن در م      ،ه داریيسرما

نو در  ه راه حل های   ئی برای ارا  ئ را در چاره جو    شانی هایئفرهنگی، توانا 
 . می گذارند شيآزما  تجربه می كنند و بهام موجودگسست از نظ
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  مناسبت با جنبش اجتماعی-
 كی از موضوعات  يسم،  ياليخ سوس ي، در طول تار   جنبشمناسبت با   

قرار نش در برابر هم     ي دو ب  عموماً.   اختالف و افتراق بوده است      مورد
 جنبش«كه بر خودمختاری و استقالل        خواهانه كی، آزادی ي.  اندگرفته 
را تحت  »  جنبش«كه   آمرانهگری  يورزد و د    د می ئتاك»  اعیاجتم

در .  دهدقرار می  »  پيشرو حزب«در قالب    »  آگاه عنصر«قيمومتِ  
ی خواهيهای آزاد  ستيا وجود مقاومت ماركس    جنبش سوسياليستی، ب  

نش يبهمواره   ،   که در اقليت بودند      ...  چون روزالوکزامبورگ  
ش کارگری و    ی مبتنی بر قيمومت حزب بر جنب           حزب گرايانه

 .بوده استره ي، چ آننیينی و استاليلنشکل ژه در ي به واجتماعی،
اسی و  ي س فعاليتی   های كهنه  وهيها و ش     شكل نقدِبا  امروزه  

 كه  کنندسر بلند می      در غرب  نیينو»  احتماعی های جنبش«سازمانی،  
 .رنديگ می قرار ی نيزديدجهای   در برابر چالشالبته

 محل تالقی و اشتراك سه فضای         وان می ت  اجتماعی را   جنبش
 روابط   در ونی، انتقادی و دگرسازانه    يسيفضای اپوز .  اصلی دانست 

اجتماعی، فضای آزمون خود مختاری و خود گردانی و فضای تبادل و           
ن سه فضا توأماً و در اشتراك با هم معنا          يا.   در چندگانگی  تقابل نظری 

 . اجتماعی را می سازند و مفهوم جنبش
نه .  ستي ن  دست و متجانس    كي واحد،   اریديجتماعی، پد  ا  جنبش

 منافع و    ، بلکه عمل می كند    طبقاتی در درون آن      یمبارزهتنها  
نيز دگاه های مختلف فردی، گروهی، قشری و طبقاتی در بطن آن            يد

. ت در تقابل اس    ستی ي اجتماعی فضای هم ز     جنبش.   می شوند  منعكس
. مختلف ، شيوه ها و شکل هاینامه هابر، ان طرح هاي م در تقابل ستی  يهم  ز
هم متحد و   ، هم   ده ای كثرت گرا و چند گانه   ي اجتماعی پد    جنبش  پس

رو، ي ن جنبشنی را در خود دارد كه به         ياديتضاد های بن .   است متنازع
  .نندگی می بخشنديت و آفري ابتكار، خالققدرت

ه های يل ال يجتماعی امروزی ترجمان تما    و ا  های انجمنی  جنبش
 خودگردانی،  به خودمختاری مدنی   یو جامعه  ع مردم   ي وس  شي از پ   شيب

معنای آزادی، استقالل و       به )۳۵(  خودمختاری.   است یئرهاو خود 
معنای نفی    به )۳۶(  خودگردانی.  حاكم بودن بر سرنوشت خود است      

 امور گردان برابرانه و یهمعنای ادار ك مركز، بهيمی توسط   ئرهبری دا 
از روابط فرادستی  و     آزاد شدن       به معنای )۳۷(  یئخود  رها.  است
 .استه داری ي مناسبات سرمابيکانگی های خود

، جامعه شناس فرانسوی و نطريه پرداز          )Bourdieu(بورديو   
، تعريفی از اين پديدار به دست داده است که نقل            »اجتماعی جنبش«

 . آن را در اين جا بی مناسبت نمی دانيم
 دنجمع کردن بدون يکی کر« 

ها و   ، هدف   هاجنبش های اجتماعی هر چند که خاستگاه           
، شانخطوط مشترک  اما مسلماً به دليل جمع، گوناگونی دارند های طرح

 .اند از يک خانواده
  اولين شاخص مشترک اين است که اين جنبش ها چون              -
 مانند احزاب کمونيست    اسیيت س يهای سنتی فعال   شکل   نفی محصول

مستقيم   ونه انحصار طلبی را طرد و مشارکت      هستند، هر گ    نوع شوروی 
 های از اين زاويه، جنبش    .  کنند عالقه مندان را تشويق می      یهمه 

اين .   دانست )۳۸(به سنت آزادی خواهی     ک  يوان نزد   اجتماعی را می  
سازماندهی دارند که       های خودگردان  جنبش ها تمايل به شکل       

تشکيالتی .  ست ها، ايجاد ساز و برگ تشکيالتی سبک ا       ی آن  مشخصه
 فا کنند يهای فعال ا   سوژه  یکه به افراد اجازه دهد نقش خود را به منزله         

و انحصارطلبی احزاب سياسی که تنها برای خود حق مداخله در                
 .سياست قائلند را به زير سؤال برند

 دومين شاخص مشترک اين است که جنبش های اجتماعی            -
 که برای زندگی     کنندهدف های دقيق و مشخصی را تعقيب می          

  ....بهداشت، مسکن، اشتغالاند، چون مساله ی  اجتماعی بسيار مهم
عمل برای  ها   سومين ويژگی مشترک اين است که اين جنبش         - 
ها و   و مراقب اند که مخالفت        اند ارزش واالئی قائل    م   يمستق
در اقدام های      باشند و  داشته ای مستقيم با موضوع     رابطه  شان هایطرح 
 .نتايج مشخصی به بار آورند ،اینمونه 

 چهارمين خصلت تميز دهنده و مشترک اين است که                - 
  مبارزات غالبحی  يکه اصل تلو  جنبش های اجتماعی همبستگی را      

 .است، ارج می نهند

ی و لوازم آن     ياسهای مبارزه س   کی در هدف  ين نزد يق ا يتصد
ی کين که   يم، با توجه به ا    يسوی هماهنگی رو   جاب می کند که به    يا

ژه يو  و به    جنبش های پراکنده، که خواست فعاالن         ی کردن همه 
ها قرار   ها و دوباره کاری     یئگرا ر هم يجوانانی است که تحت تأث      

هماهنگ کردن مطالبات و     .  ممکن است  د نا ي بدون ترد  رند،يگ می
خود   بهای تواند صورت شبکه  در رد هر گونه انحصار طلبی میها تيفعال
 ،ن کند يتأمها را    افراد و گروه  مشارکت  ادر باشد   ای که ق   شبکه.  رديگ

گران را  ي د اي و   گری حاکم شود  يدبر  نتواند  چ کس   يطی که ه  ئدر شرا 
نقطه ات،  يهای ناشی از تنوع تجرب     تيای که بتواند قابل    شبکه  .تنزل دهد 
 )  ۳۹( ».ها را محفوظ نگاه دارد  و برنامهنظرات

 » رفرم يا انقالب« مناسبت با -
که » یئامور خدا« بر خالف -)  ۴۰(  سطور ا قول ، به »سانیامور ان «

، الي س ؛اند ر و تحول  ييخوش تغ   همواره دست  - نديرايجاودانه و نام  
، گاه از هر  ،» سياست امر«ن رو، در    ياز ا .  رنديپذ زوال و   دگرگشت

ن فرا  يم و اقدامی مع   يبرای تصم »  مناسب ی لحظه«ا  ي»  بزنگاه«مورد  
 روسيکا و   دندينام  Kairos  روسيکاان  ينانويکه   »بزنگاهی«  .رسد می

سد، ر که هر از گاه فرا می     مناسبی   زمانن معناست که در     ينزد آنان بد  
 ، که اگر مغتنم شمرده نشود،      ديآ دست می  که به ی  کوتاهفرصت  در  

از   ، عمل و اقدامی   د هرگز بازنگردد  يگر شا يرود و د   زود از دست می   
زند که  می سر  )ريال و متغ  يسهمان جمع     (جمعها، از سوی     انسانسوی  
و (شه  يرا هم   بزنگاه.  نخواهد زد   سر عیيحالت عادی و طب     در  

نی کرد؛ زمان و مضمونش را از قبل           يب شيتوان پ  نمی!)  خوشبختانه
، روسيکا.  ختين ر يمعلوم کرد؛ آن را سازمان داد و در قالبی مع            

 است؛  نادر ی و ئی و نادر برای عملی استثنا     ئاستثنا  است؛ فرصتی  اتفاق
شود،   می حادثکه  ...  می بزرگ است  يبرای تصم   کوچک ای لحظه
کنواختی، همسانی و     ي...  شود و  میزود سپری    د و    يآ ع می يسر

 .سازد می شکافد و آشفته   ، می زند روزمرگی زندگی بشر را برهم می      
بدعت و  ی   ظرهت نامن  نابهنگام و   یمی تواند لحظه    روسيکا  پس
 .است» انقالب«که نام ديگرش   باشدنیينوآفر

طی است که تحوالت     ئ شرا ی آن  ژهي، هم محصول و    »انقالب«
ازها و مطالبات   يگوی ن  گر پاسخ يدار، د يپا کوچک، کند، متزلزل و نا    

ن يستند و هم، در ع     يان دراز ن  ي طی سال  ع مردم يهای وس  سرشار توده 
ممکن ولی  »  تحوالت«تی است که    ي وضع ی آن  ژهيحال، محصول و  

 ی برآمدن ها نهيزم...  اسیيصادی، فرهنگی و س     اجتماعی، اقت  محدود
 ی هي قض )۴۱(  سکراداپ.  آورند را فراهم می   »  انقالب  «احتمالی

نشان   تاريخی  ها انقالب  ن جاست و تأملی بر    يدر هم   »رفرم -انقالب«
 آن در شکل    ی و ادامه »  تحول«هم  محصول    »  انقالب«د که   نده می
، »رفرم«.  »تحول«ست  ا بن ب  ي  ها گری است و هم ناشی از کاستی       يد

 . آن گردد شود و هم مسبب» انقالب«تواند مانع  هم می
دارهای ين پد يا.  نيستندگر  يکدينافی و ناسخ    »  رفرم«و  »  انقالب«

، در  »روشنفکر مصلح جامعه  «ی   ل و اراده  ير از م  ظاجتماعی، صرف ن  
گری، در مناسباتی يکی پس از ديا ينوبت، هر دو با هم  طول زمان و به

زی، وجود داشته و    يست ستی و هم  يز لی و گاه تنازعی، در هم     يکمگاه ت 
گری قرار  يت مطلق با د   يکی را در ضد   يتی که   يذهن.  خواهند داشت 

نسبت  احتماعی هایداريپد  ت خود را به   يز، جزم يش از هر چ   يدهد، ب 
) شان نير ت "گرا مطلق"حتا  ( اجتماعی هایداريدر حالی که پد     .دهد می

صورت  ، بلکه همواره به    دنکن مطلق عمل نمی   کامالً مطلق نبوده و       
خ، گه بهنگام و گه نابهنگام و ي در تارمختلطده، چندگانه و يچي، پبغرنج
ز ي و عموماً ن     شوند  حادث می    به صورت پيشامد احتمالی،     ،خبر بی

 .ندنک نقش بر آب می ون راياسيسهای  نیيبپيش ها و برنامه 

 :راني در ا دموکراتيکسميالي سوسمسائل. ٣
 و بحران چپ  »ها گُسست«    بغرنج 

دموکراسی يا سوسياليسم، بر مبنای پيدایش       می دانيم که سوسيال  
امتزاج جنبش فکری و سياسی       و    داریو رشد مناسبات سرمايه      

کارگری در غرب و در عصر        سوسياليستی و دموکراتيک با جنبش     
يش، در  پس در ايرانِ صد سال پ     .  مدرنيته به وجود آمد و تکوين يافت     

که تمام عوامل و      ی  ، يعنی در جامعه ا     مشروطهانقالب  ی  آستانه 
سوسياليسم ی   فوق تازه در حال به دنيا آمدن بودند، ايده          های شرطپيش 

 . باشدوارداتیتوانست تنها می 
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 اما از راه شمال و      دنشوافکار سوسياليستی از غرب وارد ايران می       
وسيه نبود و يا قفقاز مرکز       اگر ايران هم مرز ر   .  با گذر از صافی آن    

شايد اين افکار در کشور ما       ...  اقتصادی جذب نيروی کار نمی شد     
اما شرائط جغرافيائی و نفوذ همسايه      .  ندکردسرنوشت ديگری پيدا می    

شمالی در ايران، چه در عصر روسيه تزاری و چه در دوران سوسياليسم    
موکراسی و  د که قرائت روسی از سوسيال       واقعاً موجود، چنين کرد   

 .مارکسيسم در جنبش چپ ايران غالب شود
کمونيستی /با اين حال، تغلب بينش توتاليتر در چپ سوسياليستی        

ايران، بينشی که نافی چندگانگی و دموکراسی است، بينشی که پس از 
توده وابسته    حامل و عامل اجرائی خود را در حزب          ۱۳۲۰شهريور  

، هر چند ناکام ولی قابل      ئیها تمقاومکند، با   به شوروی سابق پيدا می    
 ها مقاومتاين  خی  يی تار چند لحظه  های   عنوان  .شود رو به رو می   ارج،  

 .را ياد آوری کنيم
دو تن از سران اصلی       با    ايران ونيون عام ي اجتماع  مکاتبات -

، چند روز پس از      کائوتسکی و پلخانف  سوسيال دموکراسی، يعنی     
 ۱۹۰۸  � قمری   ۱۳۲۶  (به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه        

های  دموکرات  سوسيال هایسردرگمی    و هابا وجود آشفتگی     ،)ميالدی
نه با زبان امروزی    با زبان آن دوره و        -ای، اما به گونه    رانیيظهور ا  نو
عنی مناسبات ما يی  و همواره امروزی جامعه      اساسی معضل و بغرنج    -ما

 .ندنکطرح می  و دموکراسی را ستبداد و عقب ماندگی، اسمياليسوس
 چونانديشی    و مستقل  دهيد  غرب روشنفکران ، تالش ۱۳۱۰  در -
از ، هر چند محدود و کوتاه و محفلی،         گریيی د  را می توان لحظه    ارانی

انتقادگر،   غير شی و فکر   ياند ، مطلق نظریدر برابر تنگ     مقاومت
 .به شمار آورد

 و  جسورانه خليل ملکی    پس از شهريور بيست، بايد از مقاومت       -
سازمانی ايدئولوژيکی و     و ارعاب  برخی محافل چپ در برابر سلطه      

ان در يافتن راه سومی جدا      گريدکوشش ملکی و    .  حزب توده نام برد   
 سوسياليسمیافتن   يداری، در     از سوسياليسم روسی و سرمايه         

 در انطباق با     سوسياليسمی،  کيخواه و دموکرات   ضداستالينی، آزادی  
در اين راستا يافتن سياست، برنامه و عملی           ايران، و    یشرائط زمانه  

دکتر مصدق برای ملی کردن      ی  استقالل طلبانه در پشتيبانی از مبارزه      
 و عمالً نيز    ار بود يهای بس  یئ و نارسا  اهبا اين که دارای ضعف     ...  نفت

 .و آموزنده به جای گذارد  تجاربی ارزنده، اماشکست خورد
 ۱۹۶۳( ی چين و شورویدر پی جدائ، ۱۳۵۰-۱۳۴۰های  در سال -

نگ جکی،  يهای کانونی، چر  و برآمدن گواريسم و مشی      )  ۱۳۴۲  �
در ايران و در خارج از کشور، در جدائی از            "  نوينی چپ...  "ای توده

 که بسياری از دانشجويان و جوانان را جلب دحزب توده، شکل می گير
 چه  ،ها اما اين جدائی    .دهدو تحث تأثير معنوی و عملی خود قرار می          

 از شوروی و چه در مورد       های انقالبی در مورد چين و اکثر گروهای      
ايران از حزب توده به دليل اشتباهات، انحرافات يا             "  نوين چپ"

. يش، به معنای گسست از بينش و عملکرد توتاليتر نبود            هاخيانت 
 و   ورزی، سياست   سبک کار   ،گسست واقعی از بينش، روش        

، در حقيقت، انجام نگرفت و يا کامالً          نیي استال -نیي لن ...دهیسازمان 
 . انجام نگرفت

 ئی از هابدين سان در اين بازنگری ناقص و اجمالی، بازبينی لحظه          
در برابر بينش غالب توتاليتر،       مقاومت  از منظر  رانيسم ا ياليخ سوس يتار

 که چپ مارکسيست يا سوسياليست کشور ما همواره         ميکنمشاهده می  
 اين بينش، با بغرنج چگونگی تحقق اين           از»  گُسست  «یبا مسئله  

در شرائط  »  ديگر چِپ«و همراه با آن با مشکل ابداع          »  گُسست«
 .رو بوده است به خاص ايران رو

پيش از اين، برخی مسائل عام سوسياليسم دموکراتيک را در             
اکنون در اختتام اين گفتار،     .  مورد توجه قرار داديم   »  مناسبت«چهار  

چون يک  (»  هاگُسست «ن گونه، به طرح بغرنج      در خطوط کلی و عنوا    
و بحران چپ ايران در ويژگی هايش،        )    وجود ندارد »  گُسست«

 .می پردازيم
در ايران، چيرگی پايدار .  گُسست از استبداد، برای دموکراسی    -

ساالری اسالمی،  استبداد تاريخی، در شکل ديکتاتوری سلطنتی يا دين         
رش يمعی و فردی در راستای پذ     های ج   دموکراسی و آزادی   ضرورت

 اگر در غرب،    . کندطرح می مصورت حاد و مبرمی       به را   چندگانگی
از ) ۴۲( چگونگی تعميق دموکراسی يا گذر      سوسياليسم  يکی از مسائل  

 مردم   و مشارکتی   مي مستق دموکراسی به  شده دموکراسی نمايندگی 
ر در جهان امروز، د     شده دموکراسی شناخته است، در ايران، تحقق      

 طرش شيپ و   گريزناپذير،   اشنيادي و بن  اصلیهای  سازندها و   شاخص 
 .گر استيزهای ديی چهمه 

دموکراسی عموماً    نيادي و بن  اصلیهای  سازندها و   شاخص   اين
نظام ی  در حوزه  .  ميشمار که تلگرافاً می     ی دارند ئها نام  شده شناخته

؛ آزادنتخابات  ؛ ا نيی دولت و د    ئا حدا يته  يسي الئ ؛جمهوری:  اسیيس
؛ جدائی قوای    )پارلمان(گذاری  ؛ مجلس قانون    )حزبی(پلوراليسم  

ئی؛ تمرکززدائی؛   قضا دستگاه استقالل    ؛یئ و قضا   اجرائی، مقننه 
حقوق اساسی و    ی  در حوزه  ...  ، فدراليسم های محلی خودمحتاری 

اصول مصرح در اعالميه جهانی حقوق بشر؛ آزادی های           :  هاآزادی 
ان، انديشه، تشکل و تجمع؛ آزادی زنان       فردی و جمعی چون آزادی بي     

و برابر حقوقی زنان و مردان؛ آزادی سنديکاهای مستقل کارگری و            
ها و اقوام   ؛ برابر حقوقی مليت    ی مدنی ديگر تشکالت مستقل جامعه     

                     ...  قومی و و حل دموکراتيک مسائل مليتیمختلف 
  آزادی و    .ندگانگی گُسست از بينش توتاليتر در پذيرش چ         -

دموکراسی، همان طور که در طول اين نوشته مورد تأکبد قرار داديم،            
فرهنگ مسلط  .  دنکندر چندگانگی يا پلوراليسم معنا و حقيقت پيدا می         

. و نافی چندگانگی بوده است      گرا  يگانه ران همواره    يی ا بر جامعه  
ر ها و نه تنها د       ی عرصه بدين سان، پذيرش چندگانگی در همه       

است، بيش از آن که     »  ارگونگیيبس«گر  ديکه نام   »  استيس«  یحوزه
، تربيتی، رفتاری،   اسی باشد، مشکلی فرهنگی    يا س ي  حقوقیای  مسأله 

منشی و کرداری است که در طول زمان و در آزمون زندگانی                 
 و در برخورد آن ها در درون       هافضای بين انسان   اجتماعی و مدنی، در     

 فرهنگ پذيرش چندگانگی در مقابل فرهنگ    .ديآاين فضا به دست می    
توتاليتر، فرهنگی است که واقعيت چندگانه بودن پديدارهای بشری و          

 ذهنی،  یملکه  را   امر شور و مشورت دموکراتيک    زمينی و در نتيجه     
 . کندرفتاری و کرداری خود می

  . در نفی قيمومت بر جنبشباوری گُسست از مرجع -
 به طور عمده »  جنبش  « يا »عمومی امر«،  »استيس«ا  بدر مناسبت   

 .رنديگ در برابر هم قرار می»نشيب«ا دو يدگاه، دو برداشت يدو د
 يا مدرن   ،نیير د ينی و غ  ي د های ، در شکل  باور مرجع نشيب،  کیي
  ()ر اندرباشی يغ( برونی گمیيپاراد  اي  سرمشق  روپي   است که  سکوالرِ

صاری  صاحب انح   که خود را     ست گرا مطلق   و  توهم ساز ،)۴۳
ا ي منجی  يانش مصلحيا بيدگاه يد اين همان .نداردپ ن میيبر» قتِيحق«
است واقعاً  يس« که همواره تا امروز بر        شهری است   آرمان گذار انيبن

 مطالعه و   ی ابژه»  جنبش«ن جا،   ي در ا  .مسلط بوده و هست   »  موجود
، ادهايبن،  گميدارپا،  ناجی  يت ذهن .دريگ  مصلح قرار می    موضوع کار 

، »جنبش«، جامعه،    »شهر  «درونو در    "  خلق"را  ...  نجات تئوری
 ها، رستگاری    آن   هدايت  تا تحت  ...  کند  می  وارد...  »طبقه«

کی ي، رستگاری،   نشين ب يجای ا  سرانجام، در همه  .  گردد ريپذ تحقق
راه نجات،  تئوری و   کی است؛   يگم،  ي؛ پاراد است  یکياست؛ جنبش،   

کی ي مردم،   سرانجام و   کی است يکار و راه حل،      ؛ راه   استکی  ي
 شا کي، در وجه دموکرات     يگانه گرا و يگانه ساز    نشين ب يا...  است

 اما...   و مبلغ آن هم باشد     جتواند مرو   حتا می  خواه است و  »یجمهور«
، منجی،  مصلح  ی و سلطه   تيموميقتحت   که   خواهد می ای »یجمهور«

 .باشد »راهبر حزب«ا ي امام
  ارگونگی، و خوديبس، )۴۴ (باشی نشی است که دروني، بگریيد
. شناسد ت میيرا به رسم... »طبقه«، »جنبش«، جامعه، »شهر«ی دهسامان
ی   نه وعده  ، وجود دارد  یگذار انيا بن يدگاه، نه مصلح، منجی     ين د يدر ا 

ا تئوری  ي  گميداراپ نه   و  شود می  داده موهومیشهر    و آرمان  رستگاری
... »طبقه « يا»بشجن«، جامعه، »شهر«که  ...     در کار است   بحشی نجات

دارهای ينش، پد ين ب يدر ا .  درنت خود درآو  يمومي و ق  يترا تحت رهبر  
دگاه را ما   ين د يا  .و متضادند ...    هياجتماعی بغرنج، چندگانه، چندسو   

همراه    وضع موجود  نقِدرا در آن،    ي ز ميناممی »  انتقادی -عملی«نش  يب
ن دو و هر يرد و ايپذمی  انجام ر و دگرسازی وضع موجودييعمل تغ با
 بردن افکار، اعمال و       زير سؤال نقد و بازنگری خود و به        بدون  ،دو

تواند  نش تنها می  ين ب يسرانجام، ا .  سر نخواهند شد  ي م خود های طرح
 -های احتماعی  در خودمختاری و خودگردانی جنبش- بهترئیايبرای دن 
 ...  بندی کند شرط
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 که اند شان دادهن گونه تا کنون خود را نيهای اجتماعی بد تيواقع
م يشو دست روبه رو نمی     کيچگاه با جنبشی واحد، منسجم و         يما ه 

متفاوت با شرکت اقشار و طبقات      مختلط و   های   بلکه همواره با جنبش   
در   گه و   چند سو گه  ،  سو های گوناگون، گه هم    مختلف، با مضمون  

 .د سخن راند  يبا  صورت جمع  جه، از جنبش به   يدر نت .   ايم، مواجه برابر هم 
خود را  ،  شان ني و تکو   جاديند ا ي در فرا   ک،يی که هر     ئها جنبش
 .ن کرده و خواهند کرديين و تبييف، تعيتعر

روشنفکر مصلح جامعه،   توسط  ش،  ياز پ   »جنبش«ی  ها ادين بن ييتع
گانه يکه    »یجنبش« برای   ن احکامی بخشاً مطلق و بخشاً مجهول       ييتب
چند از روی  هر... داده نسامانافته و ينز جنبشی که خود را هنو    ،  ستين
ر يون از ورای مس   چرخواهی باشد که هست، اما تالشی واهی است         يخ
ون چ  ،گذرد  می »ها جنبش  «ساماندهی مختاری و خود    خود عیيطب
 تام   واحد و   قالبی درهای چندگانه و بغرنج را       تيکوشد واقع  هوده می يب

    .ح دهديتوضو  زندانی کند و تمام
 ا و ه حل  راه  ساختارها، ها،  برنامه ها، ونادها، مضم ي بن ها، هينظر

 جمعی،  ی  و مبارزه   ، تالش  محصول فکر   ها، جنبش  ...  یکارها راه
 ند که يها جنبش  شرکت کنندگان آن  ی   مشارکتی، آزاد و داوطلبانه   

، شنود و بحث و گفتشور دموکراتيک مستقيم و بالواسطه،   ند  يدر فرا 
 در روند همکوشی و     ات، و نظر  دي عقا  و تقابل  چالش،  برخورد،  رتباطا

ن يين و تب  ييتع..  ها نبشج  یها  و انجمن  ها در نهادها، مجمع  ...  همراهی
 .شوند می

) ۴۵(  »)فيکُلکت(جمعیروشنفکر منتقد   «ان، نقش   ين م يدر ا 
آن باور   ن نقش، به  يست؟ ا ي چ )ميريگ  وام می  ويبوردمفهومی که از    (

مکوشی با  ، همراهی و ه    ناميديم)  ۴۶( انتقادی -عملینش  يبچه که   
گر، ي د کالمیا، در   ير وضع موجود     يي برای تغ  یاجتماع یها جنبش
  است )۴۷  ( جمعی مشارکتمبارزه و     قياز طر   اجتماعی گری دخالت

ا  ي ها و  آن جای به   نه ،ها ف برای جنبش   ين تکل ييخاطر تع  نه به ...  
عمل  تالش در جهتی که         .ها همراه با آن    بلکه  ...  ها آن فراسوی

: ردي انجام پذ  )۴۸(   انتقادگر ونگر    بغرنج ا فکر  ب جامعهدگرسازی  
رون از خود و    ي ب در مورد ک دگرسازانه و تئوری انتقادگر، هم        يراتپ

 ! خوددر موردهم و همزمان 
 در ايران، بحران چپ به طور کلی و بحران سوسياليسم             امروزه

 که ما هم چنان     دنزيخدموکراتيک به طور خاص از اين واقعيت برمی        
راهی که دراز،   .  اساسی و بنيادين قرار داريم    های   ستسگُه  ز را آغادر  
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 ...براندازي نظام 
  

ری است و   يك كشور امر خط    ياسی  ي نظام س   کردن دگرگون
ن ييزی تع ير برنامهکل اين   آنچه در   .  رو است يزی و ن  ير محتاج برنامه 
البته .  د تابع آن باشد   ي هدف است كه باقی مسائل هم با        ،كننده است 

ه يله را توج  يكه هدف وس  »  بر همه كس واضح و مبرهن است        «
ن ييار تع يم كه هدف تنها مع     ين را هم فراموش نكن     يكند ولی ا   نمی
كلی فلج   م به يانداز قلم بی ن دو را از      يله است و اگر ارتباط ا       يوس
لی ئم به تناسب آن وسا    ياگر بخواه .  ميمانيم و از هر كاری بازم     يشو می

م بود  يم قادر به انتخاب نخواه    يم دنبال هدف بگرد   يكه در دست دار   
اهداف گوناگون استفاده    دن به يتوان برای رس   له می يچون از هر وس    

ل قدم  ئوسان هدف قدم اول استراتژی است و گردآوری           ييتع.  كرد
 .دوم تا بعد نوبت به كاربرد آنها برسد
تر از نوع حكومت     يهای توتال  برای سرنگون كردن حكومت    

شان با جنگ مثل آلمان نازی؛       كی نابود كردن  ي  :تاسالمی دو راه هس   
در مورد جمهوری  .   فشار جامعه مانند شوروی    باشان   دننموگر ساقط   يد

د راه  ياند، با  كا بسته يآمر  به دهای باطلی كه برخی   يرغم ام  اسالمی، علی 
د توجه  ين صورت با  يدر ا .  ماند دومی  می.  حل اول را منتفی فرض كرد     

ن ينخستبلکه    نيستندروی اصلی مبارزه    ي ن فقطران مردم   يداشت كه در ا   
ا يطرفی   چون بی نيز به حساب می آيند       مقابله با حكومت        رداو

رو ين گردآوری ن  يرابناب.  ن كننده است  ييجه بازی تع  يشان در نت   دخالت
ج مردمی دارد و در     يدر مبارزه با نظام اسالمی در درجه اول معنای بس          

 .ج مردمی قدم اول طرح شعار درست استيبس
 شعار

ن سه شرط در يد درست و معقول و روشن باشد، ولی ايبا شعار می
. دان عمل است  يدان كاربرد شعار م    يم.  ستين الزم بودن كافی ن     يع

د يای كه با   درستی و از جنبه     ربر باشد، هدف را به     د كا يبا شعار می 
ز سازد و    يدرستی از هم متما     های دعوا را به     مشخص كند، طرف   

حساب خود بگذارد و     د و به  يف امكان ندهد تا آنرا تصاحب نما      يحر به
 .رو داشته باشديج نيد توان بسيت بايدر نها
ان يبطور جامع و مانع هدف را          ست شعار حتماً به    يچ الزم ن  يه
ه يت شعار توجيخاص. ستيبش نين عياگر كرد چه بهتر وگرنه ا  .  سازد
محل استفاده از آن هم     .  ی است ئست، خالصه كردن و كارآ    ين ن ييو تب 

برال و  يدر طلب دمكراسی ل   .  دان مبارزه است  ي م ،ستيكالس درس ن  
ش يتی ب ياست اساساً اهم  »  تهيسيالئ«ن خواسته كه    يك بخش سوم ا   يالئ

 مبارزه با   صف اول  ندارد ولی برای قرار گرفتن در         گرياز آن دو د   
اول .  ار است ين مناسبت بس  يل ا ئدال.  تر از آنهاست   نظام اسالمی مناسب  

. كشان برسد ي كيم تا نوبت بررسی      يوار از نظرشان بگذران     فهرست
ن شعار حكومت را در نشان دادن واكنش جداً           ياستفاده درست از ا   

اد از اغتشاش   يمقدار ز  تواند به   می دچار مشكل خواهد كرد؛ كاربردش    
ت ماست؛ بعد    يش مناسب وضع   ي اری كند؛ بار معنائ    يفكری جلوگ 

اتی است كه   يانگر تجرب يكه ب   نياسی آن بارز است و آخر از همه ا        يس
غ يت ك را بهيبرال و الئ ياگر خواست دمكراسی ل   .  د آيكار ما می   ار به يبس
ان خواهد نهاد،   يقطه پا م كه بر عمر نظام اسالمی ن        يه كن يی تشب ئبرا
 .غ استين تيز ايته لبه تيسيالئ
 شواز مخالفتيپ

است كلی نظام اسالمی    يس د اول از همه به    يهنگام انتخاب شعار با   
های استبدادی   است حكومت يس.  در قبال مخالفت و مخالفان توجه كرد      

ك ين روش كالس  يا.  ب و سركوب  ين باب عبارت است از تعق      يدر ا 
حد زندان و شكنجه و حتی مرگ هم برسد،           تواند به  سادگی می  كه به 

دانند از روز اول در جمهوری اسالمی مورد استفاده           چنان كه همه می   
ن نظام گامی جلوتر برداشته و منتظر ابراز           ي ولی ا   ،بوده و هست   
 بلكه برای منحرف كردن و سترون كردن آن            ،ندينش مخالفت نمی 

 .رودي شوازش ميپ به
فه آنها  يكه وظ   شه، چنان يتی نظام اسالمی هم   های اطالعا  دستگاه

ری جزر  يری تحوالت جامعه و طبعاً ردگ     يگ  پی صددكند، در    اقتضا می 
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های مخالفت و كسب خبر از تشكل مخالفان         دتی و موج  يو مدهای عق  
كند و   دا می يل پ يسمتی تما  هرگاه كه فضای فكری جامعه به      .  هستند

ها با   ن دستگاه يردد، ا گ رش شكل خاصی از مخالفت می      يمستعد پذ 
ها هستند،   وستن بدان يی كه آماده پ   ئدستی بر مخالفان عملی و آنها      شيپ

اری وابستگان دور   ي طبعاً به دست   ـسازند خود نطفه مخالفت را بارور می     
كی دو آدم ساده لوح كه ارزان       ياناً با استفاده از     يك نظام و اح   يو نزد 

ت يتواند در نها    ای كه می    ب هر برنامه   ين ترت يا به.  است و فراوان   
ه نظام كارساز   يورد و عل   آش گرد بی  يدور خو  ران را به  ينوعی مردم ا   به
های قالبی   ن مخالفت يموج ا .  افتد راهه می   از همان ابتدا به بی      ،افتد بی
ت يخارج هم سرا    سرعت به  كند و به    شه از داخل حركت می      يهم
 .دينما می

رند ولی  يگ تحت نظر می  تی  يروهای امن يمخالفان فعالی را كه ن     
شتری را  يق آنها تعداد هر چه ب     يكنند تا بتوانند از طر     بازداشتشان نمی 

كنند و   حساب می »  به تور افتاده    «،اندازند دام بی  ی كنند و به    ئشناسا
شواز يروش پ .  نامند می»  حركت در تور  «الی آنها را    يدوران آزادی خ  

 .ی استگستر ن داميعی از هميمخالفت صورت متفاوت و وس
ن يا د به يدن شعار با  يدر هنگام مبارزه با حكومت و هنگام برگز        

درك چند و چون    .  ديشيروش خاص توجه داشت و برای آن چاره اند        
د كه  يد شعاری برگز  يبا:  ستيچاره الزم از بابت نظری چندان مشكل ن       

قابل تصاحب نباشد و حكومت نتواند از چنگ مخالفان به درش                
تواند  ن است كه حكومت نمی     يته در ا  يسي الئ حسن اساسی .  ورد   آبی
تا .  آسانی صاحبش شود و با مانورهای معمول خود منحرفش سازد           به
ش را كه با      ااند مشابه  ن حكومت خواسته  يامروز هر چه مردم از ا       به

آنان عرضه نموده    ساخته شده به  »  اسالمی«ك پسوند   ياضافه كردن   
ا ي.  دياي قلب كردنش برن   زی خواست كه از عهده    يد از او چ   يبا.  است

 .ا آنرا بدهد و جان هم بدهديجان بدهد كه آنرا ندهد 
 چرا كلمه فرنگی و نه فارسی

جای كلمه ناآشنا    اری خواهند گفت به   ياحتماالً در ابتدای كار بس    
بهتر است محض آسان كردن فهم مقصود و         »  تهيسيالئ«رانی  يرايو غ 
ش معادلی فارسی   ي برا ،آن را كردن ذهن فارسی زبانان نسبت به        يپذ
د وجوه مثبت و منفی     ين حرف منطقی است ولی با     يا.  ميا بساز يم  يابيب

 .ديك سنجيدرستی و از نزد كار را به
. باننديگر ته با دو مشكل دست بهيسيان برای درك معنای الئيرانيا

خ مغرب  يی با تار  ئآشنا كی روشن نبودن مصداق آن كه حاجت به         ي
ران را  يخ ا ياز تار نزديک     های عرضه مثال  قيح از طر  ين و توض  يزم

ل يه و تحل  يگری روشن نبودن مفهومش كه آن هم محتاج تجز        يد.  دارد
چكدام يا ساختن معادل فارسی ه    يافتن  ي.  ابندياست تا مخاطبان آنرا در    

تواند هم بكند چون نه      كند و نمی   ن دو مشكل را درجا حل نمی       ياز ا 
ماً از خود كلمه    يكدام مستق چيخی و نه درك مفهومی ه      يمصداق تار 

ن هم هست كه معموالً كسانی كه صحبت از            يبرای هم .  تراود نمی
 کهند  ينماه  حاتی همرا ين اصطالح را با توض      ي ا ،كنند ته می يسيالئ
معادل نوساز فارسی    .  سازدرانی روشن    ي برای مخاطب ا     را شيمعنا
ه ن بار بر نخواهد داشت و حالل مشكالت نخواهد بود ك           يزی از ا  يچ
چ، دو خطر هم برای درك درست مطلب و بخصوص استفاده                يه
 .ها توجه داشت د بدانياسی درست از آن فراهم خواهد آورد كه بايس

دا يشده پ  تيد تا وقتی هنوز معنا و مصداق تثب         يهر كلمه جد  
ت آن  يای از ابهام قرار دارد كه گاه بر جذاب            نكرده است در هاله    

توان معانی   ل كه می  ين دل يهم  مردم به  گردد تا  د و باعث می    يافزا می
ل گردند تا بسا اوقات     يكاربردش متما  اری را از آن اراده كرد به       يبس

آن معنای دلبخواهی نسبت     ا به يابهام افكار خود را با آن بپوشانند و          
بدهند كه جز در ذهن خودشان اعتباری ندارد و توجه هم نكنند كه               

ن يا.   در ذهن داشته باشند    گریيگران از آن معنای د     يممكن است د  
توان  د و می  ينما ا آشنا می  يای كه آشناست     اغتشاش فكری با كلمه    

 .ديي آد میيتر پد افت و دستكاری كرد، راحتياش را  شهير
دا نكرده است به آسانی     يد پ يهر حال تا كلمه ثباتی را كه با         به

 ش معانی نادرست و نامربوط     يتوان از آن سؤاستفاده نمود و برا        ي م
ان برای هر كلمه و     يگرا ن هم درست كاری است كه اسالم      يا.  ديتراش

كنند تا بتوانند بار      شان باشد می   يفكری كه خارج از دستگاه فكر       
اناً ضدمذهبی آن را خنثی سازند و از دسترس مخالفان       يا اح يرمذهبی  يغ

» تهيسيالئ«معادل فرضی   .  از ضربش  در امان بمانند     تا  خارجش كنند   

سی در معرض گرفتار شدن در چنبره گفتار حكومت            در زبان فار  
ن بافتار  يش در ا  يكه معنا   ني و امكان ا    خواهد داشت اسالمی قرار   

اول »  جامعه مدنی «تی كه   يدر موقع .  ار است يگانه قلب بشود بس    يب
د در كار   يرسد، با  النبی می  نةيشود و بعد هم نسبش به مد        اسالمی می 

همان صورت اصلی نگاه داشتن  ته را بهيسيالئ. ار به خرج دادياط بسياحت
 .دهد ل میيی را تقلئها ن تقلبين حسن را دارد كه خطر چنيا

 »سكوالر«و نه » كئيال«چرا 
اگر از سر ساختن معادل فارسی بگذريم، نوبت انتخاب بين               
کلمات بيگانه می رسد چون برای بيان تفکيک دين و دولت دو                

کدام يک را انتخاب کنيم و     .  تاصطالح مادر در زبان های اروپائی هس     
كسان به   يهر دو به  »  سكوالر«و  »  كيالئ«دو صفت    .  به چه دليل 
و »  تهيسيالئ«م  يگردد و طبعاً مفاه      نی اطالق می   يردينهادهای غ 

حساب  گر به يد كي مترادف   ،ن دو است  يه ا يهم كه پا  »  سميسكوالر«
د و نه   ن مترادف بودن فقط در فرهنگ لغت اعتبار دار         يد ولی ا  ي  آيم

معنای لغوی آن ختم     چگاه به يك كلمه ه  يكاركرد زبانی   .  خارج از آن  
باری را  �  خی، اجتماعی و  يشود و هر كلمه از بابت سبكی، تار         نمی

. كلی متفاوت است   ش به يها»مترادف«كند كه با      با خود حمل می    
ای  چ كلمه يند كه ه  يگو شناسان گاه می   ن ن اعتبار است كه زبا     يهم به
چگاه با  يش ه يها ق و كامل ندارد و تفاوت       يمعنای دق  هب»  مترادف«

ن امر  ي از ا  ئيمثال آشنا .  رسد لغاتی كه معنای مشابه دارند به صفر نمی       
ج زبان كه   يسازانی جست كه برای كلمات را      توان در كار لغت    را می 

كنند و دائم هم ابراز تعجب        رفارسی دارد، معادل وضع می     يشه غ ير
كار  های آنان را همه جا و همه وقت به         افتهي  گرانيكنند كه چرا د    می
ن يگزين راحتی جا  يا تواند به  ن نمی يكه كلمه نو    نيل ا يدل.  رنديگ نمی
ن است كه فقط در فرهنگ لغت معادل سلف         ي هم ،ج بشود يای را  كلمه

نه در روابط خانوادگی، نه در      »  درود«.  خود است نه از بابت كاربردی     
. ستين»  سالم«ی، نه در انواع نثر معادل       شعر، نه در داد و ستد اجتماع      

ك است  يدئولوژيكار برود منعكس كننده دغدغه ا      اگر به جای آن به    
از اصلی  يامت�   انتخاب زيباشناختی يا    ايش زبان    يا سودای پاال   ي
 .استآن  تفاوت كاركردی درسم يته هم بر سكوالريسيالئ

ان چند سالی است كه صحبت از            يگرا م كه اسالم   ينيب می
ته اسالمی را اختراع      يسيكنند ولی الاقل هنوز الئ       سم می يسكوالر
م مقصودشان از سكوالر شدن      ينيانه گفتار بب  يجا در م   نيهم.  اند نكرده

شمارند،  سنش میاسی حيبرداری س قصد بهره اسالم كه از سر نادانی و به      
 .نرفته اندته يسي الئسراغم كه چرا يم روشن كنيست تا بعد بهتر بتوانيچ

 شد» سكوالر«چگونه اسالم 
ك يستاد و لزوم الئ   ينی ا يار در مقابل خم   ياز زمانی كه شاپور بخت    

ست سالی گذشت تا تجربه     يهمگان گوشزد كرد ب    بودن حكومت را به   
ن و دولت متقاعد    ي د ئيران را به لزوم جدا     يحكومت اسالمی مردم ا   

و به  ش اساسی و درست كه جزء فراموش شده         ين گرا يطبعاً ا .  ساخت
ان يگرا توانست از چشم اسالم     نمی ،ران بود يده تجدد در ا   يسرانجام نرس 

ل خطری كه از آن       يدل ست به يبا ر می يپنهان بماند و گروه اخ      
» مهار اسالمی «ش  يداد و برا    در برابرش واكنش نشان می     ،خاست برمی
 .ساخت می

 از بابت (ولی كارآمد   )  از بابت علمی  (ن كار با استفاده نابجا       يا
 امرن  يا.  ديممكن گرد »  نيسكوالر شدن د   «از بحث    )  اسیيس

وی بپردازد و بخواهد    يامور دن  نی به يرفته شده كه اگر د    يهاست پذ  مدت
جهانی مردم را خارج از حوزه خاص مذهب سامان بدهد             نيات ا يح
تناسب  وی شدن و به   يند در حكم دن   ين فرآ يا.  خواهد شد »  سكوالر«

ت قائل  ين اهم يكسی كه برای د   .  ی است فاصله گرفتنش از امور معنو    
ان ين مفهوم را با استفاده از عبارتی آشنا و سنتی ب           يباشد و بخواهد هم   

ا ي»  ا آلوده شده  يدن ن به يد«ن مورد خواهد گفت كه      ي احتماالً در ا   ،كند
ن را  يندی كه د  يتمامی بار منفی فرآ   .  »ا آلوده گردد  يدن د به ين نبا يد«  
ن عبارات  ي در ا  ،برد ل می ي تقدس آنرا تحل   كند و  ا سكوالر می  يوی  يدن

 كه نام   ئيگرا و از جمله آنها      سان اسالم ي ولی مقاله نو    ،درج است 
رای فكر  يار پذ ياند، بس  نی بر خود نهاده     يا د يروشنفكر اسالمی    

كی از معجزات   يعنوان   ن را هم به   يشدن اسالم شدند و ا     »  سكوالر«
 كردند كه اسالم نه      همگان عرضه نمودند و ادعا      حكومت اسالمی به  

ن پس زدن هر دو در خود       يتنها تمامی محاسن شرق و غرب را در ع        
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سم را هم به فهرست      يجمع آورده است بلكه توانسته حتی سكوالر        
ن بابت هم   يبركت اسالمی عالوه كند و از ا        دستاوردهای فرهنگ پر  

ن امر كه سكوالر    يطبعاً ا .  ديان اثبات نما  يجهان ش را به  ياستغنای خو 
ده يب است و نه حسن از قلم افتاد چون فا          يد هر مذهبی ع   يدن از د  ش
سم يسی مغشوش كردن اذهان و چنگ انداختن بر مفهوم سكوالر          ياس

ن كار  يب مذهبی ا  ين كاال بودند بر معا    يطی كه مردم طالب ا    ئدر شرا 
 كه  ئيب در نظر آنها   ين معا يهر صورت ا   بخصوص كه به  .  ديچرب می

م در فهرست   يدان ن درد هم چنانكه می    يت و ا  ن دارند معنی داش   يدرد د 
 .ان در مرتبه آخر قرار دارديگرا های اسالم دلمشغولی
ان يگرا كه صاحب شدن مفهوم سكوالر برای اسالم           نيل ا يدل

 در تفاوت   ،شان مقدور نبود  يته برا يسيالئ ممكن بود و چنگ انداختن به     
ن آنها  يتی ب ن بابت تفاو  ين دو كلمه نبود، چون از ا       يمعنای لغوی ا  

ت يری آنها بود و در نها     يكارگ وه به يری و ش  يگ ست، در سابقه شكل   ين
 .ميها  را از نظر بگذران نيال اح .شان خیيدر بار تار
 دو كاربرد

شتر مفهوم علمی است و ابزار      يب»  سكوالر«كه    نياول از همه ا   
. اسی است و ابزار عمل     يمفهوم س »  كيالئ«كه    ل در صورتی  يتحل

خی يندی تار يدن فرآ يشتر برای نام  ي ب )sécularisation(دن  سكوالر ش 
رد كه الزاماً اراده مشخصی آنرا رهبری نكرده        يگ مورد استفاده قرار می   

م يامد مستق يدر درجه اول به پ      )  laïcisation(ك كردن    يالئ.  است
ای  ف برخاسته از اراده   يگردد كه بنا بر تعر     استی خاص اطالق می   يس

كه الزمه    نی را، چنان  يد و بازب  يفاوت راه ترد  ن ت يهم.  مشخص است 
گذارد و فرصت    اد باز می  يمقدار ز  م علمی است، در اولی به       يمفاه
زمان  طور هم  دهد تا در مقام فرض هم كه شده معانی مختلفی به              می
كه در علوم انسانی    (ق  يآن نسبت داده شود تا پس از بحث و تدق            به
خالصه .  ابديگران برتری   يبر د كی از آنها    ي  )دگرد ندرت ختم می   به
ظاهر در خور تأمل از       كه وارد كردن برداشتی سست ولی به          نيا

 .حوزه بحث نه فقط ممكن كه آسان است سم بهيسكوالر
است ين بارش را از س    يشتريته مفهومی است كه ب    يسيدر مقابل، الئ  

ل ين دل يهم به.  عمل برداشته است و در درجه اول ناظر است به             
شتر يو ب »  ئيمعنا« كمتر    ،گردد كه از دل آن زاده می         ئيها بحث

ان آوردن  ياست و امكان مخدوش كردن آنها با در م            »  یئاجرا«
ی روشن  ئن وجه اجرا  يقت هم يدر حق .  دات مشابه اسالمی كم است    يتول

ته كم  يسياست كه امكان بافتن سخنان متناقض را حول مفهوم الئ             
ار سر هم كرد و در       يای بس ه اوهيتوان   دمكراسی می  راجع به .  كند می

م ياد داريهمه به . وندش زديگری هم پ يز د يا هر چ  ياسالم   ال به يعالم خ 
برال بود و در    يب رسمی دمكراسی ل   يرق»  دمكراسی خلقی «ها   كه سال 

گری بهترش يران طرفدارانی داشت كه از آن ديسراسر جهان از جمله ا
 قابل سؤاستفاده   ب و تا حدی   ين ترت يهم برالیسم هم به  يل.  شمردند می

كه   نيگرا گاه از ا     سان اسالم ينو م كه برخی از مقاله      ينيب می.  است
ستند تا بلكه از بركت يزان ني چندان گر،دا كنند يهم پ »  براليل«شهرت  

ن كار از   يته ا يسيدر مورد الئ  .  ابديداری ب يشان خر يحرفها»  تهمت«ن  يا
ی ئاری نها يمعن هر سه مورد     يالبته در ا  .  تر است  گر مشكل يدو مورد د  

ن يا.  دهديص سره از ناسره را م      يدر كار است كه به ما فرصت تشخ        
خی دمكراسی و    يت تار يواقع  نگاه به   ،ستير كتاب لغت ن     يمعی

ن ي ولی ا  ،سه آنها با اجناس مشابه است      يته و مقا  يسيبرالیسم و الئ  يل
ن كلمه بر   ي چون ا  ،رديگ تر صورت می   عيعمل در مورد سومی سر     

دهد و كار    دان می يك كمتر م  يبرداری تئور  ، به كاله  »سكوالر«خالف  
 .دهد نی سوق میيهای ع مثال حوزه عمل و مراجعه به را زودتر به

 خیيشه تاريدو ر
ن رواج را در      يشتريب ب يترت ك و سكوالر به     يدو كلمه الئ   

ن يا ش و كم بهيی بئا آشنايسی دارد ولی عالقه يهای فرانسه و انگل   زبان
سابقه  د به يبا.  ستيل خوبی ن  ين آنها دل  ي انتخاب ب  دو فرهنگ برای  

كا از  يسو و انگلستان و آمر     كين دو مفهوم در فرانسه از        يخی ا يتار
ن و  ين د يك ب ين هر سه كشور تفك     يدر ا .  گر توجه كرد  يطرف د 

ن ي ا يا پادشاهدر انگلستان ملكه. هاست كه عملی شده است دولت مدت
يس مذهبی کليسای    ئ، ر ، بر خالف آنچه که شهرت دارد         كشور

آنگليکن نيست و فقط انتصاب اسقف ها را بر عهده دارد و در اينجا هم 
ن را هم عجالتاً متذكر بشوم كه        يا.  ول است ئمثل امور دولتی غيرمس   

ل در قانون اساسی آن      يكا به انج  ياست جمهور آمر  يقسم خوردن ر  
ای ندارد و رسمی است كه خارج از آن و محض                   هيكشور پا 
است جمهور صورت   يف ر يتحل فات مربوط به  يراق كردن تشر  پرطمط

 .رديگ می
ن سه كشور برای روشن     يهر حال تفاوت در راهی است كه ا         به

ت مطلوبی كه حقوق    يوضع دن به ياست و رس  ين در س  يف د يكردن تكل 
ر معتقد را محفوظ بدارد، طی ي و غ)از هر مذهبی كه باشند(افراد معتقد   

ستی يدا كردن راه حل برای همز      يز ابتدا پ  كا ا يمشكل آمر .  اند كرده
های  حی و در درجه اول شاخهيروان مذاهب مختلف مس   يز پ يآم مسالمت
ن كشور با مذهب     يسم بوده است و از آنجا كه دولت ا          يپروتستانت

شتر يت مردم تابع آن باشند، كارش ب       يمسلطی طرف نبوده كه اكثر     
مثل مورد معروف   (البته در بعضی موارد     .  ت داشته است  يصورت حكم 

ان يری در برابر كل مذهب    ي موضعگ )نيات دارو يس نظر يتدر مربوط به 
ت دولت در يمتعصب الزم بوده است و انجام هم شده، ولی در جمع تثب    

م با  يادی از مقابله مستق   ي آنرا تا حد ز    )نه طرف دعوا  (ی  ئمقام داور نها  
 از  دنيدر مورد انگلستان هم بر      .  از كرده است   ين نفوذ مذهب بی   

ار سختی انجام    يهای داخلی بس    مت جنگ يق ك به يسای كاتول يكل
سای يجاد كل يا ن و دولت بلكه به    يی د ئجدا ت نه به  يرفت و در نها   يپذ

ن امر  يا.  ف تابع دولت است   يد كه بنا بر تعر     يكن انجام يرسمی آنگل 
ك خود  ين از امور دولتی را تابعی كرد از تحول دمكرات           يپسروی د 

عنوان  به.  رفتيج صورت پذ  يتدر ی چند قرن و به    دولت انگلستان كه ط   
ا هر كتاب مقدس    يل  يانج مثال اشاره كنم كه اجبار قسم خوردن به         

گر در هنگام ادای شهادت در برابر دادگاه از قرن نوزدهم در                 يد
 .انگلستان ورافتاده است

ها  ن كشور كه قرن   يت غالب مردم ا   ياكثر.  و اما مورد فرانسه    
ن يرو ا يد، پ يكش دك می يرا  »  كيسای كاتول يدختر ارشد كل  «لقب  

م است و هم    يسا در جامعه فرانسه هم قد      يشه كل يمذهب هستند و ر   
ن و  ي گام در راه قطع كردن رابطه د        ١٧٨٩  سردمداران انقالب .  قيعم

دولت گذاشتند ولی پس از روی كار آمدن ناپلئون و بخصوص                
 در عمل حدود    ن رابطه دوباره برقرار گشت و      يها ا  بازگشت بوربون 

 )١٩٠٥ر  ن و دولت د   يی د ئجدا ب قانون مربوط به   يتا تصو (صد سال   
ان توانستند مشكلی را كه از انقالب به         يد تا باالخره فرانسو   يطول كش 

ن كشمكش طوالنی يا. ندي بگشا،ده بودندين طرف در راه حلش كوش  يا
است و مخالفان آنرا در نبردی       يكه طرفداران دخالت مذهب در س       

ن و  يد تا موضع مخالفت با اختالط د      ير كرد، باعث گرد   ي درگ طوالنی
د كه در بايگرفته است، قوامی ب» تهيسيالئ«ن كشور نام يدولت كه در ا

ی بشود كه در اطراف     ئی ندارد و سرمشق آنها    ئگر كشورهای اروپا  يد
ن نكته را   يا.  كنند است مبارزه می  يا با دخالت مذهب در س     يو اكناف دن  

ست ين ن يچوجه در ا  يه ان به ي كه ارزش كار فرانسو    ادآوری بكنم يهم  
ن يدر ا .  اند اش كرده  ا عرضه ياند و به دن    افتهيشبه راه درست را      كيكه  

گران دچار مشكل و    يش از د  يار ب يافتن چاره كار بس   ياست كه برای    
ك طرف مسئله را از     ين باعث شده تا از       يهم.  اند متقبل زحمت شده  

نشان صورت  يدتی كه در ب    يهای عق  های فراوان و جدل     ورای بحث 
ل يدل گر به يند و از طرف د    يای طرح نما   صورت نسبتاً پالوده   گرفته، به 

ها و جستجوی راه حل قانونی مناسب كه در طول             ریيگ تنوع موضع 
گران يتر و برای د    نه فراوان ين زم ياتشان در ا  يان انجام شده، تجرب   يسال

ن است كه وجه عملی كلمه      ينگخی س ين بار تار  يا.  تر باشد  قابل استفاده 
ن حال سؤاستفاده از آن را ين اندازه برجسته كرده و در ع      يته را ا  يسيالئ

 .است مشكل نموده
 دو مذهب

خی است  يات تار ين تجرب يطبعاً نكته آخری هم هست كه تابع هم       
ك شكل گرفته است و     يته در كشوری كاتول   يسين است كه الئ   يو ا 

ان كه مذهب   يرانيبرای ا .  پروتستانسم در كشورهای حوزه     يسكوالر
كار   روشی كه در مورد اول به      ،ت مطلق دارد  يعه در كشورشان اكثر   يش

سم و  يسيتفاوت اصلی كاتول   .  تر است   قابل استفاده   ،بسته شده  
ش در امور   ئی است كه رأ   ئسم در وجود و عدم مرجع اعال       يپروتستانت
ی در مذهب   تمركز اقتدار مذهب  .  مذهب قاطع و فاصل باشد     مربوط به 

ع، بر خالف آنچه كه      ياد است و تش    يار ز يتناسب تسنن بس   عه به يش
. سميپروتستانت تر است تا به    هيسم شب يسيكاتول ار به يشهرت دارد، كالً بس   

ار اداره امور آن نسبتاً متمركز       يطرف شدن با مذهب مسلطی كه اخت       
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ن و چند دسته و      يتر است تا طرف بودن با چند        ار مشكل ياست، بس 
ل ين دل يهم به.  وه مذهبی كه نه توان اتحاد دارند و نه امكان تمركز          گر
تری برای ممانعت از دخالت مذهب در شعب         ته كه روش قاطع   يسيالئ

شتر مناسب با    ياست است، ب   يات انسان و بخصوص س      يمختلف ح 
د خودش حد و    يران با ينده ا يدولت آ .  ان است يرانيران و ا  يت ا يوضع

اهل مذهب   ن كار را به    يتواند ا  و نمی ن كند    ييحدود تقدس را تع    
ان با هم كشمكش كنند تا سر آخر يا فرصت بدهد كه مذهبيوابگذارد 

دان يع و اسالم از م     يزدن تش  پس.  شان كند يعنوان داور از هم جدا      به
ه برقرار  ي شرط اول   و ديگر اموری که به آنها مربوط نيست،         استيس

ران يذهبی گوناگون در اهای م ها و بستگی شين گرايشدن عدالت در ب
فای يا  دولت خواهد توانست به     ،ن كار صورت گرفت   يوقتی ا .  است

 .نقش داور اكتفا كند، نه قبل از آن
 دو شبهه
ای  م، چند كلمه  يته گفت يسيی الئ ئنجا در مورد محاسن و كارآ     يتا ا 

اری را يم كه بسئي بگو،ی كه در باب آن وجود داردئها شبهه هم راجع به
دان مبارزه باز داشته است و  يی آن در م   ئن مفهوم و كارآ   يا هاز اعتنای ب  

كندی   به ،دوج ش يا زود حول آن بس    ير  يدبايد  ی كه   ئرويباعث شده تا ن   
 .گرددش جلب يسو به

ته است با مذهب كه از بن          يسيت الئ ين آنها تصور ضد    ياول
ن ضامن آزادی يتر  محكمـ درست بر عكس ـ  تهيسيالئ.  نادرست است 
ی كه دولت در امر مذهب دخالت كند و مذهبی          ئ در جا  .مذهبی است 

البته .  دينما  آزادی مذهبی همگان را سلب می      ،را بر باقی مرجح بشمارد    
 روشن است و حاجت     ،ستنديی كه تابع مذهب رسمی ن      ئف آنها يتكل
د كه چرا    آيش می ين سؤال برای برخی پ    ي ولی ا  ،بحث و اثبات ندارد    به

رود چون آنها    ن می ياز ب .  رود دست می روان مذهب مسلط از     يآزادی پ 
ن مذهب گردن   ين و محدودی از ا     يشكل مع  گردند تا به    ناچار می 
ان يرانيدرست است كه ا   .  ران امروز است  ين امر ا  يمثال بارز ا  .  بگذارند

اند ولی مسلمانان چطور؟ روشن      ن آزادی محروم شده   يرمسلمان از ا  يغ
ان چرا؟ در   يعي ولی ش  ،دن آزادی بهره ندارن   يان هم از ا   ياست كه سن  

ش ين گروه هم از آزادی مذهبی محروم است چون اعضا            يت ا ينها
اسالمی  عنی به ي.  ن مذهب گردن بگذارند   ينی از ا  ير مع يتفس ناچارند به 

كه   نياسی كه كامالً مطابق با منافع گروه حاكم باشد و خالصه ا             يس
. تحت لوای اسالم از حكومت موجود حرف شنوی كامل داشته باشند           

 مقدس شمردن   :اسی و مذهبی  ياست س يت اختالط ر  ين است نها   يا
 .چی از حكم آنهاياطاعت از حكام و كفر شمردن سرپ

 فقط روش قاطعی است برای كوتاه        ،ستيز ن يست ته مذهب يسيالئ
ی كه بر آنها حقی ندارد و در رأس همه ئزهايكردن دست مذهب از چ    

نی يای مذهب جانش  ز باشد كه بر    يست تواند مذهب  مكتبی می .  استيس
نی مذهب است و نه       يگزيته نه خود مدعی جا      يسيالئ.  عرضه كند 

های   بلكه با ختم كردن درازدستی     ،كند شنهاد می ينی برای آن پ   يگزيجا
ات يی مناسب و آزاد برای رشد سالم شعب مختلف ح            ئمذهب فضا 

ای را كه در جامعه        ن حال حوزه   يورد و در ع     آانسان فراهم می   
 تابع قانون و صحنه آزادی         ،مذهبی اختصاص دارد   های   تيفعال به
 نه كسی   ،ديگذارد كسی تحت لوای مذهب زور بگو        كند؛ نه می   می
قت ين در حق  يت د ين كردن حوزه فعال    يمع.  ل زور بشنود  ين دل يا به

ش آن از اموری است كه اصالً ارتباطی با تقدس ندارد و     يپاال كمك به 
ن را فراهم   يتفاده گروهی مع  ها فقط اسباب سؤاس    ن رنگ بدان  يزدن ا 

هاست دوری   ه تعجب است در فرهنگی كه قرن        يار ما يبس.  وردي آم
كی از  يا را    يوی و آلوده نشدنش به دن        ين از امور دن    يجستن د 
ل كه مبلغ و    ين دل يا ته به يسيهای سالمت آن شمرده است، الئ       شاخص

شتر يالبته اهل مذهب ب   .   مردود شمرده شود   ،ن كار است  يمجری قاطع ا  
ن اختالط يد توجه داشت كه در اين هستند ولی با   ينگران آلوده شدن د   

ن و كسانی كه     يشود كه د    همان اندازه آلوده می     ا هم به   ينابجا دن 
اقالً ت غالب مردم،    يعنی اكثر ياست،  يشتر معطوف به دن   يشان ب  توجه
ت ي از حق شكا     ،ن هستند يی كه دلبسته د     ئهمان اندازه آنها    به

 .برخوردارند
ته يسيو اما شبهه دوم كه عبارت است از ترس از لطمه زدن الئ              

ن امر هم   يا.  نامند باری می   و  بند چه كه بی   افتن آن ياخالق و رواج     به
برخی افراد مذهب را    .  تهيسيزی الئ يست تابعی است از همان شبهه مذهب     

ت اصلی مذهب را رواج و       يرند و خاص  يگ اصوالً مترادف اخالق می    

ته يسيكنند الئ  خطا تصور می   شمرند و چون به     جامعه می  حفظ اخالق در  
. ورند آه اخالق به حساب می    يزی، آنرا سست كننده پا    يست عنی مذهب ي
اخالق اساساً با   .  ج است نادرست هم هست    ين تصور همانقدر كه را    يا

رباز يات انسان كه مذهب از د     يمذهب ارتباط ندارد و بخشی است از ح       
. آن رنگ تقدس زده    خود شده است و به      به مه كردن آن  يضم موفق به 

ش بروند كه نه فقط اعتقاد مذهبی       ين باعث شده كه بعضی تا آنجا پ       يا
ت از اصول   يروی از مذهب خود را مترادف تبع       ي بلكه پ  ،طور عام  به

حساب  رون به ين حوزه ب  يا را از ا    ياخالقی بشمرند و باقی مردم دن       
ز ي از اخالق ن   )استيه از س  ك  چنان(ته دست مذهب را     يسيالئ.  اورنديب

كنند نه فقط اخالق     چه كه برخی ادعا می     كند و بر خالف آن     كوتاه می 
 .دينما م میيه اخالق را تحكين كار پا يكند بلكه با ا مردم را سست نمی

ب يترت  به ،زه استوار است   يروی از اصول اخالق بر سه انگ         يپ
مه ترس از    وجدان فردی، سپس فشار اجتماعی و آخر از ه           :تياهم

ن آخری  يج اخالق هم  يسهم اصلی مذهب در ترو     .  عقوبت اخروی 
ته در درجه اول به وجدان      يسيه الئ ين عامل و تك   يتر فيعنی ضع ي  ،است

م ياول از همه بگو   .  ن ضامن رفتار اخالقی   يتر عنی قوی ي  ،فردی است 
ن برود از آخری كار چندانی ساخته         ي اول از ب    انگيزهكه اگر دو     

گر را از   ي آن دو د   ین آخر يجانبه بر ا   كيه  ين، تك ي بر ا  عالوه.  ستين
دن يت بخش يت وجدان فردی و اهم    يجای ترب  كند و به   ه سست می  يپا
ر و دور   يترساند كه د   حفظ آبروی اجتماعی، مردم را از مجازاتی می        به

شود بر سرش با اهل مذهب و از ورای آنها با خدا، هزار                است و می  
ست كه وجدان دارد و يسته آدمی نيرس خدا شابد نكردن از ت. چانه زد

ن يگزيهول آخرت را جا    می زند که   شه اخالق   ير شه به يتی   كس آن
 .می کندوجدان 

دهد كه   ن شكل نشان می    يبهتر ران به يت فعلی جامعه ا    يوضع
جانبه عنصر مذهب چگونه اسباب سستی اخالق را فراهم           كيت  يتقو
شمرد  ه اصلی اخالق می   ي را پا  ران هنوز مذهب  يهر كس در ا   .  ورد آمی

ان يت جامعه و از جمله رفتار روحان          يوضع كافی است نگاهی به     
ن اوهام مربوط   يهم.  ن دو از چه قماش است     يند ارتباط ا  يندازد تا بب   آبی
ان را كه   يرانياری از ا  يمترادف بودن مذهب و اخالق بود كه بس          به

نی و شعار   ي خم دنبال طالب زدودن فساد از دستگاه حكومت بودند به        
او كشاند و باعث شد تا در عمل همت و زحمت            »  حكومت اسالمی «

ن نظامی شود   يروی كار آوردن فاسدتر    شان منتهی به  ي ها و فداكاری 
نظام اسالمی هم كه مثل هر        .  ده است يخود د  ران معاصر به   يكه ا 

 ، از بدو تولد   حكومت فاسد، برای دوام آوردن محتاج جامعه فاسد است        
 سوی فساد سوق داده است شتر بهيران را روز به روزبياجامعه. 

 رويج نيبس
ن توان  يا.  رو است يج ن يته توانش در بس   يسين حسن شعار الئ   يآخر

ی محدود  ئكی آشنا ي.  ليمده است، به دو رشته دل     يافعل ن  هنوز از قوه به   
ش و با توانش برای ختم كردن  اخیين مفهوم، با بار تاريران با ايمردم ا

ی كه در باب آن در        ئگر تصورات نابجا  يومت اسالمی؛ د  عمر حك 
دا شده و صرفه حكومت هم در پراكندن آنهاست،           يگوشه و كنار پ   
 .مين قماش كه از نظر گذرانداتصوراتی از هم

ی ئهمان تناسب كه آن آشنا      ن هر دو عامل گذراست و به        يا
 از عمر حكومت اسالمی كاسته       ،ن توهمات زدوده شود   يحاصل و ا  

مقاومت  سره و بی   كيشه و فكر نوی     يته مثل هر اند   يسيالئ.  د شد خواه
كند ولی مثل هر فكر منطقی و هر چاره الزم              راه خود را باز نمی     

ن است كه هر چه آگاهی      يمسئله در ا  .  كند ن راه را باز می    يباالخره ا 
ی خودشان از   ئ رها ،رديتر صورت بگ   عين مفهوم سر  يی ا ئمردم به كارآ  

 .می زودتر انجام خواهد گرفتچنگ حكومت اسال
ش از  يكه ای بسا ب    »  مشروطه«در ابتدای قرن گذشته عبارت       

خواهی آنان  يان آزاد ي ب ،نمود ران ناآشنا می  يته امروز برای مردم ا    يسيالئ
م يتنها بر استبداد قاجار بلكه بر نظام قد آنها فرصت داد تا نه    گشت و به  

فكران آن دوران كه ما       صاحب.  ان بنهند يران نقطه پا  يكشورداری ا 
شی و شجاعت آنها    يخواهی و نواند   ون وطن يت را مد  يانقالب مشروط 

ران يا گانه را كه ساخته تركان عثمانی بود، به          ين كلمه ب  يم، ا يهست
راه تجدد   ران را به  يآوردند و از آن شعار اصلی انقالبی را ساختند كه ا           

ند كه مشروطه    ك ته امروز همان نقشی را بازی می         يسيالئ.  انداخت
گری يوند زد، د  ير تجدد پ  ير جهانگ يس خ ایران را به   يكی تار  ي .روزيد

كی بر  ي.  د عهد با تجدد را برای آنها فراهم خواهد آورد          يفرصت تجد 
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نما را ختم    هنکگری عمر استبداد    يان نهاد، د  ياستبداد كهن نقطه پا   
ب بود،  اسی مطلو ينظام س  ابی به يكی گام اول در راه دست     ي.  خواهد كرد 

 .ن راه بشوديی ائباشد كه دومی گام نها

 ...آرزوئي خالف 

بر «ديدگاهـي کـه در ايـن نوشته بسط داده مي شود، ديدگاهي               
اسـت کـه حـتما آن را غيرواقع بينانه و خطرناک            » خـالف جـريان   

به نظر ما، . با وجود اين، طرح آن ضروري است   . ارزيابـي خواهند کرد   
ري از دموکرات ها و صلح طلبان منطقه را،         اين ديدگاه، آرمان هاي بسيا    

اين ديدگاه از   . چـه يهـودي و مسـيحي و چه مسلمان بازتاب مي دهد            
 -حقـوق مقرر شده از سوي جامعه بين المللي درباره کشمکش اسرائيل           

 الهـام گـرفته است و از اين برداشت درست           ١٩٤٧فلسـطين از سـال      
 فلسطين  - سوريه -حرکت مي کند که خشونتي که سرتاسر منطقه لبنان        

را فراگـرفته، بطور وسيعي از اشغال سرزمين هاي اين سه کشور توسط             
اسـرائيل ناشـي شده و نيز محصول رفتاري است که اشغالگران، يعني             
سـاکنين سـرزمين هـاي اشغال شده بطور روزانه با زيرپا گذاشته شدن         

 .حقوق و اصول انساني تحمل مي کنند
ت سازمان ملل متحد در مورد کشمکش      بنا بر روح حاکم بر مصوبا      -١

، سرزمين فلسطين، از    ١٩٤٩ و   ١٩٤٨ فلسطين در سال هاي     -اسرائيل
مديترانه تا رود اردن، جامعه اي است چند قومي؛ هيچ قوم و فرقه             
مذهبي هيچ گونه حق انحصاري براي تصرف سياسي يا نظامي آن           
ندارد؛ بيت المقدس يک شهر آزاد است که بايد توسط يک               

راي شهر مرکب از تعداد مساوي يهودي، مسيحي و مسلمان            شو
 .اداره شود

، ديوار حائل ساخته    ٢٠٠٤  مطابق نظريه ديوان داوري الهه در سال          -٢
شده توسط اسرائيل در کرانه باختري براي محبوس ساختن اهالي            

اين سرزمين بايد بي وقفه خراب گردد تا فلسطينيان           ]  فلسطيني[
 -رفت و آمد آنان به خارج      .   و آمد نمايند    بتوانند آزادانه رفت  

 ديگر توسط اسرائيل     -به استثناي ورود به خاک دولت اسرائيل      
کنترل نشود، بلکه منحصرا توسط تشکيالت فلسطيني و سرويس هاي 
انتظامي مصر و اردن در مرزهاي زميني با اين دو کشور کنترل              

زميني فلسطينيان اسرائيل بايد فورا به محاصره هوائي، دريائي و . شود
 .خاتمه دهد

  ساکنان شهرک هاي استعماري اسرائيلي که با نقض کنوانسيون            -٣
ژنو ساخته شده اند، پس از پرداخت غرامت توسط دولت اسرائيل            
به فلسطيني هائي که زمين هايشان غصب شده، اجازه ادامه اقامت در          

ه در محاسبه غرامت بايد نرخ بهر       .  اين اماکن را خواهند يافت     
قانوني با تکيه بر نرخ رايج ميان بانک ها براي سپرده هاي دالري             

 .به مدت يک سال و در بازار لندن محاسبه شود
 مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در        ١٩٤ در اجراي قطعنامه     -٤

، فلسطيني ها و فرزنداشان که اخراج شده يا در           ١٩٤٨ دسامبر   ١١
 فرار  ١٩٦٧ و سپس در      ١٩٤٨مقابل پيشروي ارتش اسرائيل در       

کرده اند، از حق بازگشت به سرتاسر سرزمين تاريخي فلسطين            
 .برخوردار شده و يا از دولت اسرائيل غرامت دريافت خواهند کرد

 ارتش اسرائيل مي بايست مناطق تحت اشغالش در کرانه باحتري و          -  ٥
 روز تخليه کرده و جاي خود را به يک نيروي ١٥غزه را در ظرف 

 .لمللي حافظ اهالي فلسطيني سرزمين هاي اشغالي بدهدبين ا
 در پايان يک دوره هفت ساله، در سرزمين هاي اشغالي از سال               -٦

 توسط اسرائيل و نيز در اسرائيل رفراندومي برگزار شود و             ١٩٦٧
شهروندان دو ملت در مورد زندگي در يک دولت فدرال يا متحد و    

 .يا دو دولت جداگانه راي خواهند دهند
 يک صندوق اعتباري براي پرداخت خسارت به فلسطيني هاي             -٧

سرزمين هاي اشغال شده ايجاد  شود که بطور مساوي از سوي               
و کشورهاي عربي   ]   کشور بزرگ ثروتمند دنيا    ٨  [G8کشور هاي   

به عنوان جبران اشغال و سلطه اي که در        )  اوپک(صادرکننده نفت   
 .ايجاد شود  مدت چند دهه به اهالي تحميل شده است، 

 فلسطين يا دو    - مستقل از راه حل برگزيده شده، دولت اسرائيل          -٨
دولت اسرائيل و فلسطين موظف خواهند بود که بي طرفي خود را            
در نظم بين المللي اعالم کرده و از روابط ويژه نظامي يا سياسي با              

 .قدرت هاي بزرگ و قدرت هاي منطقه اي خودداري نمايند

 در اشغال اسرائيل است     ١٩٦٧ سوريه که از سال        سرزمين جوالن  -٩
به دولت سوريه پس داده شده و نواحی امنيتي غيرنظامي شده در             

ساکنان شهرک هاي استعماري     .  دو سوي مرز تعيين شود        
اسرائيلي که در اين سرزمين زندگي مي کنند، حق           ]  کولون ها[

در مورد  ادامه زندگي در آنجا را داشته باشند، با همان شرايطي که            
بالفاصله پس از تعيين نواحي     .  کولون هاي کرانه باختري ذکر شد    

امنيتي و پرداخت غرامت مربوط به شهرک هاي استعماري، روابط         
 .ديپلماتيک و اقتصادي ميان دو کشور برقرار شود

 پس از استرداد سرزمين لبنانی مزارع شبعا که هنوز در اشغال               -١٠
د منطقه جنوب لبنان را مين زدائي      اسرائيل است، دولت اسرائيل باي    

 سال و با نقض قطعنامه       ٢٢نمايد، اسرائيل اين منطقه را  به مدت         
 شوراي امنيت در اشغال داشت و در ضمن از استقرار                 ٤٢٥

تا مرزهاي  )  فينول(نيروهاي محافظ سازمان ملل متحد در لبنان          
نواحي امنيتي غيرنظامي شده در     .  بين دو کشور جلوگيري مي کرد    

. دو سوي مرز تحت کنترل سازمان ملل قرار خواهد گرفت              
اعتباري براي پرداخت غرامت به لبنان جهت جبران مالي               

 توسط دولت    ١٩٦٨خسارت هاي اقتصادي مداوم که از سال          
عملياتي که تحت لواي حق     .  اسرائيل وارد شده است، گشوده شود     

سب تالفي جويانه اي که اسرائيل بصورتي مداوم و با عدم تنا             
اين اعتبار توسط   .  غيرقابل وصف و افراطي اعمال کرده است        

 و کشورهاي عربي عضو اوپک با       ۸Gدولت اسرائيل، کشورهاي    
سهام مساوي تامين شود و بهره دير کرد با همان اصول يادشده در 

 .باال محاسبه گردد
 دولت اسرائيل موظف است بدون تاخير، همه زندانيان فلسطيني            -١١

 و غزه و نيز دستگيرشدگان لبناني و سوري را آزاد           کرانه باختري 
 . نمايد

 فلسطيني هائي که به شهروند اسرائيل تبديل مي گردند، بايد از             -١٢
نظام انتخاباتي  .  حقوق مساوي سياسي و مدني برخوردار شوند         

اسرائيل موظف است که حق نمايندگي عادالنه اي را براي آنان در    
 محلي تامين نمايد، همين طور در        پارلمان اسرائيل و انتخابات    

 .نهادهاي اداري، نظامي و قضائي کشور
 .٢٠٠٦لوموند ديپلماتيک ، دسامبر 

 : پانويس ها
مسئله مذهبي در قرن بيست «ژرژ کورم وزير دارائي پيشين لبنان و مولف کتاب  -۱

 . مي باشد٢٠٠٦، انتشارات الدکوورت، پاريس، »و يکم
 

 ...انقالب پرولتري و 
  

بدون ترديد بدون نياز    .   نياز براي اين كار به تنهائي كافي نيست       و
اما با اين حال شگرد      .  و بدون خواست نمي توان كاري را انجام داد         

بدشگوني براي بسياري از انسان ها خواهد بود، هرگاه بپنداريم خواست          
كافي است نسبت به چيزي خواست        .  به تنهائي تعيين كننده است   

 .باشيم و در آن صورت مي توانيم به آن دست يابيمنيرومندي داشته 
 باشد، مي تواند سبب دسترسي      عقالئيخواست فقط زماني كه      

به چيزي شود، يعني آن كه با  بصيرتي شفاف در ارتباط با شرائط مادي             
موجود براي تحقق آن چه كه مي خواهيم، قرار گيرد؛ خواسته اي كه در           

 . ايش را دقيقأ بشناسيمحد امكان به هدف بدل گردد و مرزه
ديديم كه در ديگر شاخه هاي توليد شرائط براي تحقق سوسياليسم 

ليكن بر عكس،   .  هم چون نياز براي دسترسي بدان انكشاف مي يابند        
مراحل تكامل اقتصادي در كشاورزي نه اين  و نه آن را   به اندازه كافي         

نتوانسته اند در اين  بايد بپذيريم كه كارگاه هاي بزرگ      .  فراهم آورده اند 
 . بخش كارگاه هاي كوچك را به عقب رانند

 .و اين امر براي سوسياليسم پرتگاه هولناكي است
 از شاخه هاي توليد صادق نيست كه         يكيليكن اين امر براي      

به كشاورزي تعلق دارد و با اين حال از قانونمندي هاي خاص خود              
اين .  نعت متمايزند برخوردار است كه در عين حال از كشاورزي و ص         

 .   استجنگلداريشاخه توليد 
 براي تحقق آن    شرائط اجتماعي سازي و هم      نياز در اين بخش هم   

 .به اندازه زيادي وجود دارد
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نگاهداري از جنگل هاي نقاط معيني از اهميت بسياري براي تنطيم 
آب و هوا و رطوبت زمين، يعني براي كشاورزي و هم چنين براي               

 . ودها برخوردار استكشتيراني در ر
در اين ميان وجود مالكيت شخصي بر زمين براي نگاهداري از             

سرمايه در همه جا خواستار . جنگل ها البته به هيچ وجه امر مناسبي نيست
است، زيرا هر اندازه تحويل هر چه بيشتر        ]  كاال[تحويل هر چه بيشتر     

شابه اي كه در   باشد، به همان  اندازه نيز حجم سود از مقدار سرمايه  م           
اما زمان رشد جنگل       .زمان معيني ارسال مي شود، بيشتر خواهد بود        

بسيار طوالني است و غالبأ به صد سال مي رسد و گاهي نيز از آن فراتر 
مي رود و در رابطه با جنگل هاي چنار مي تواند از صد سال فراتر رفته و     

 خود را   چه كسي حاضر است سرمايه    .  حتي از دويست سال نيز بگذرد     
در اين بخش سرمايه گذاري كند تا پس از يك چنين زماني طوالني             
سود به دست آورد؟ يك سرمايه دار شخصي كه جنگلي را خريده و آن 
را به چوب تبديل نموده است، به جاي بوجود آوردن مجدد جنگل،             
هرگاه كيفيت و موقعيت آن زمين اجازه دهد، خواهد كوشيد محصولي 

 درآمد زودرس تر و شايد هم موجب درآمد ساليانه         را بكارد كه سبب   
بنابراين حداقل آنجا كه جنگلداري بخاطر سود انجام مي گيرد،          .  گردد

البته اين امر همه جا      .  تمايل سرمايه داري بر نابودي جنگل ها است      
زيرا جنگل در عين حال از زمان هاي بسيار دور براي           .  صادق نيست 

 . ز لوكسي بدل شده استثروتمندان و قدرتمندان به چي
جنگل فقط چوب توليد نمي كند، بلكه هم چنين در آن جانوران            
شكاري وجود دارند و شكار در كنار جنگ هميشه بهترين سرگرمي            

به همين دليل نيز طبقه    .  اربابان فئودال  و وارثين آنها را تشكيل مي داد        
 حاكم در دوران فئوداليسم هميشه در پي نگاهداري از جنگل و               

شكارگاه ها بود و وارثين سرمايه دار آنها نيز اين امر را از آنها ارث               
 . برده اند

براي روستائيان وجود جنگل هائي كه در آنها شكار زيادي وجود          
. را ويران مي ساختند  ]  روستائيان[داشت، زيانبار بود، زيرا شكارها بذر       

مر هم چنين تبديل زمين هاي خوب به جنگل ا         ]  روستائيان[براي  
هم چنين شهروندان صرفه جو با برتري جنگل و شكار در  .  دردناكي بود 

 .زمين هائي كه براي كشاورزي مساعدتر بودند، مخالف بودند
اين امر يكي از عواملي بود كه پس از گذار از فئوداليسم به                 

ليكن نه همه   .   سرمايه داري و به دمكراسي سبب بدشگوني جنگل گشت      
زيرا همراه با سرمايه داري رشديابنده به مقدار      .  يجا و براي زماني طوالن    

اضافه ارزشي كه به جيب سرمايه داران ريخته مي شد و ثروتمندان             
لوكس خود را سامان دهند، نيز افزوده         ]  زندگي[مي توانستند با آن     

] اشياء[ثروتمندترين آنان اينك مي توانستند گران بها ترين        .  گشت
ثابه شكارگاه ها براي خود خريداري      لوكس هم چون جنگل ها را به م     

آري، آنها با ولخرجي هاي خود برخي از مناطق كشاورزي را            .  كنند
خريدند و آن زمين ها را به حال خود رها كردند تا به زمين هاي جنگلي            

در اين رابطه مي توان از مناطق آلپ نام برد كه در آنجا              .  بدل شوند 
ي زميندار در كوهستان هاي    لردها.  چنين حوادثي بسيار رخ داده است     

اسكاتلند خيلي پيش تر از آن زمين هاي روستائيان پر تالش را به               
 . شكارگاه ها تبديل كرده بودند

چنين ازدياد جنگل  در برخي از موارد، هم چون كاهش جنگل در           
 . موارد ديگري، مي تواند براي جامعه زيان بار باشد
يه داري نيز جنگلداري   به همين دليل در هيچ جا و حتي در سرما         

و .  آزاد وجود ندارد و بلكه به قوانين بسيار سخت دولتي وابسته است           
در دوران ليبراليسم تقريبأ در همه جا نياز به كارگاه هاي دولتي در              

 . جنگلداري پيدايش يافته است
اما نه فقط نياز، بلكه هم چنين شرائط براي كارگاه هاي دولتي در            

 . ح باالئي برخوردار استجنگداري از تكامل سط
جنگلداري از همان آغاز طالب كارگاه هاي بزرگ بود و آن هم           

 زمين هائي كه در رايش آلمان براي احداث         ۱۹۰۷.  از نوع پهناور آن   
 هكتار بودند و تعداد      ۱۳۸۷۶۰۰۰جنگل مورد استفاده قرار داشتند،        

تيب به اين تر .   تن بود  ۱۲۶۰۰۰شاغلين در جنگلداري و شكارگاه ها       
 . هكتار جنگل وجود داشت۱۰۰نسبت به هر شاغل جنگلداري 

در اين ميان تعداد كارگاه هاي بزرگ بيشتر از ديگر كارگاه ها           
 در رايش آلمان مقدار زمين هاي جنگلي نسبت         ۱۹۰۷در سال   .  است

 :به هر يك از كتارگاه ها به ترتيب زير بود

 در صد      هكتار     نوع كارگاه ها   
  ۲/۴۸   ۶۶۹۳۰۰۰    هكتار۱۰۰۰ر از با بيشت
  ۴/۲۴   ۳۳۸۲۰۰۰     هكتار۱۰۰۰ تا ۱۰۰

  ۴/۲۷   ۳۸۰۰۰۰۰     هكتار۱۰۰كمتر از 
يعني تقريبأ سه  چهارم كارگاه ها از شمار گارگاه هاي بزرگ            

 . بودند
در اين روزها كارگاه هاي دولتي در بخش جنگلداري، با آن كه           

تارند، كارآمدي خود را به ثبوت      در چنبره بوروكراسي دولتي گرف     
استقالل بيشتري داده شود، و از       ]  كارگاه ها[هرگاه به اين   .  رسانده اند

يك سو كارگران شاغل در آن  ها و از سوي ديگر مصرف كنندگان            
آنها از تأثيرگذاري بيشتري در هدايت شان برخوردار شوند، در              

بهتري را انتظار   آن صورت از اين كارگاه هاي دولتي مي توان نتايج          
 . داشت

 وسعت جنگل هاي دولتي رايش آلمان روي هم         ۱۸۹۵در سال   
 درصد از سطح كل جنگل هاي قابل       ۵/۳۴ هكتار بود، يعني     ۴۷۴۱۰۰۰

 هكتار،  ۴۹۳۸۰۰۰ سطح آنها به     ۱۹۰۷.  بهره برداري را در بر مي گرفت    
  هكتار رشد  ۱۹۷۰۰۰ درصد ارتقاء يافته بود، يعني روي هم         ۳۵برابر با   

 هكتار كاهش   ۴۷۰۰۰كرده بودند، در حالي كه سطح ديگر جنگل ها          
 .يافته بود

در كنار جنگلداري دولتي بايد هم چنين از جنگل هاي شهرها و            
در فوريه  .   از آنها آمارگيري نشد     ۱۸۹۵متأسفانه  .  روستاها نام برد  

 درصد از سطح    ۵/۱۶ هكتار، يعني    ۲۲۸۷۰۰۰ سطح آنها برابر با      ۱۹۰۷
سطح آنها با جنگل هاي دولتي     .  اي مورد بهره برداري بود   كل جنگل ه 

 .  درصد، يعني بيشتر از نيمي از جنگل ها بود۵/۵۱روي هم برابر با 
به اين ترتيب در حال حاضر كارگاه هاي خصوصي جنگلداري در         

دستگاه اجتماعي سازي آنها هم اينك فراهم است و           .  اقليت هستند 
موجب زحمت اندكي خواهد    گسترش آن بر كارگاه هاي خصوصي       

 . شد
اين امر فقط   .  اين امر مي تواند با شتاب و به سادگي تحقق يابد          

مشكل قدرت است و هرگاه بتوان آن را با مهارت انجام داد، در                 
آن صورت نه فقط با استقبال توده شهري، بلكه حتي با تشويق توده              

 كهن  روستائي نيز روبرو خواهيم شد كه هنوز تحت تأثير سنت هاي          
همان گونه .  مالكيت همبائي ها بر جنگل ها، آب ها، چمنزارها قرار دارد       

كه دهقان به قطعه زمين خويش وابسته است، به همان گونه نيز با               
 .دولتي سازي جنگل هاي زمينداران بزرگ مخالفتي نخواهد كرد

اجتماعي سازي جنگل ها بايد يكي از نخستين وظائف پرولتارياي        
 دنباله در شماره آينده                                        .پيروزمند باشد

 

 ...هر كسي از 

از همان آغاز   »  طرحي نو « آن كه مسئوليت سردبيري       نخست
در رابطه با انتشار صدمين      .  انتشار اين نشريه بر دوش من نهاده شد         

در توضيح سياست انتشاراتي اين ماهنامه يادآور        »  طرحي نو «شماره  
سياستي كه براي نشريه تعيين      « از هدف هاي من آن بود        شدم يكي 

..." شوراي موقت   "كامل اعضاي   "  آزادي نوشتار "شده بود مبني بر      
. »نگردد"  شورا"دستخوش سياست بازي گرايش هاي موجود در           

در اين نشريه نه فقط اعضاي شورا حق دارند از              «هم چنين نوشتم   
طرحي "د، بلكه خوانندگان    نظرات و كردارهاي رفقاي خود انتقاد كنن      

و "  طرحي نو "، از   ..."شوراي موقت   "نيز مي توانند انتقادات خود از      "  نو
. »نويسندگان آن را بدون هر گونه سانسور و محدوديتي انتشار دهند           

را بر بنياد چنين سياستي انتشار       »  طرحي نو «البته هنوز نيز مي كوشم   
 . دهم

گوني است و هر يك     تركيب ناهم »  ...شوراي موقت   «هم چنين  
است و  »  واقعييات«از اعضاي آن داراي باور و برداشت ويژه خود از           

به ويژه در ارزيابي از سوسياليسم، از رژيم جمهوري اسالمي، از نقش             
. داراي ارزيابي هاي خاص خود است    ...  آمريكا در جهان و منطقه و        

اين بتواند تمامي    »  سردبير«بنابراين كار بسيار دشواري است كه          
برداشت هاي گاه كامأل متضاد را در نوشته هاي خود جمع بندي كند و            
در رابطه با رخدادهاي ماه مواضعي را مطرح سازد كه بازتاب باورها و             

 . باشد» ...شوراي موقت «برداشت هاي تمامي اعضاء 
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به اين »  ...شوراي موقت   «اما از چندي پيش بخشي از اعضاي          
بازتاب دهنده نه تنها    »  سردبير«و مواضع   نتيجه رسيدند كه نوشته ها      

تمامي، بلكه حتي بخشي از مواضع و خواست هاي آنان نيست و حتي             
به همين دليل در گام نخست      .  در مواردي نافي باورهاي آنان است      

هم چون »  سردبير«آورده شود كه    »  طرحي نو «تصميم گرفته شد، در     
ا از آن جا كه     ام.  ديگر نويسندگان، مسئول نوشته هاي خويش است      

شخصيت شناخته شده اي نيست   »  سردبير«دشواري ها پايان نيافت، زيرا     
» سردبيري«نمي خواستند به »  ...شوراي موقت    «و برخي از رفقاي       

متهم شوند، در گام دوم تصميم گرفته شد در نشريه قيد            »  طرحي نو «
 . ي من انتشار مي يابد»سردبير «شود كه اين ماهنامه به

بيش »  ...شوراي موقت   «كه اينك از زمان پيدايش       آن   دو ديگر 
جاي يك  «از همان آغاز بر اين باور بوديم كه         .   سال مي گذرد  ١٠از  

جريان سوسياليستي چپ كه از تجارب مثبت و منفي گذشته جنبش             
بتواند نيروي بزرگ   ]  است تا [سوسياليستي در سطح جهاني بهره جسته       
رده تبديل كند، كماكان خالي     ولي پراكنده ي كنوني را به تشكلي گست     

بنابراين از همان آغاز ما در پي ايجاد تشكلي سوسياليستي             .  »است
گسست كامل و آگاه از سيستم      «بوديم با مختصات نويني كه نتيجه        

فكري و شيوه هاي عملكردي چپ سنتي و سوسياليسم استبدادي و             
د تعريف دوباره از چپ، از سوسياليسم و چگونگي مناسبات و پيون             

جنبش سوسياليستي با مبارزات زحمتكشان بطور عام و طبقه كارگر            
 . بود» بطور خاص

در آن دوران اين باور وجود داشت كه با فروپاشي اتحاد جماهير     
ايران نيز دير يا زود متالشي خواهند » سازمان هاي چپ سنتي«شوروي 

د را بوجو »  سازمان سوسياليستي نوين  «شد و بر آن ويرانه مي توانيم        
اما ديديم كه چنين نشد و اين سازمان ها هر چند كوچك تر             .  آوريم

هاي ايران  »چپ«هنوز هم اكثريت    .  شدند، اما هم چنان پابرجا ماندند    
سازماندهي شده است و ديگر         »   اكثريت  -سازمان فدائيان  «در

نيز هم چنان وجود دارند و حاضر نيستند        »  چپ«جريان هاي كوچك   
سازمان نويني سازند و بلكه همان طور » نيقربا«هويت گروهي خود را 

 آوريل در شهر كلن آلمان برگزار        ١٤كه در   »  كنفرانس چپ «كه  
شد، آشكار ساخت، اين سازمان ها در نهايت خواهان تشكيل                

 .  خودي هستند» چپ«از سازمان هاي » جبهه اي«
با توجه به اين واقعيت كه نمي توان بدون ماده ي مناسب ايده و يا            

اي را متحقق ساخت، در نتيجه همان طور كه رفيق راسخ نوشته             نقشه 
، "اتحاد فدائيان خلق  "جمع ما در اين رابطه با سازمان هاي           «است،  

پس مي توان نتيجه   .  »در تماس و مذاكره است    "  كومله"و  "  اكثريت"
پيش از آن   »  نكاتي درباره ي مقاله سردبير   «گرفت كه مخاطب نوشته     

باشند، رهبران سه سازماني هستند كه رفيق » طرحي نو«كه خوانندگان 
با آنها در   »  ...شوراي موقت   «راسخ همراه با برخي ديگر از مسئولين        

نگارش اين نوشته تالشي است براي نشان دادن       .  تماس و مذاكره است   
به رهبران آن  »  ...هيئت مذاكره كننده شوراي موقت        «حسن نيت   
 . سازمان ها

فيق راسخ تا چه اندازه در نقد خود          آن كه بايد ديد ر      سه ديگر 
 محق است؟ 

مي آموزد چگونه نبايد مقاله    »  سردبير «ايشان پس از آن كه به      
نوشت و بدون سند و مدرك نبايد به كسي اتهام زد، ليكن خود اتهامي             

نسبت مي دهد و سپس بر شالوده آن اتهام مي كوشد           »  سردبير «را به 
به كجاي اين شب   «سي كه مقاله    ك.  استدالل كند »  سردبير«عليه نوشته   

را »  خيانت«را خوانده باشد، مي داند در آن نوشته واژه            »  ...تيره  
را متهم مي كند كه      »  سردبير«نمي توان يافت، اما رفيق راسخ          

 . متهم ساخته است» خيانت «سازمان هاي اپوزيسيون را به
بنا بر فرهنگ دهخدا خيانت يعني غدر، مكر، حيله، ناراستي،             

در زبان  .  ي، ضد امانت، زنهارخواري، نااستواري، اغالل، ادهان         دغل
 مي گويند و در اين رابطه به واژه هاي            Verratآلماني به خيانت     

Hochverrat   و  Landesverratكه واژه هاي حقوقي هستند و      برمي خوريم
براي واژه  .  در قانون براي اين جرم ها جرائمي در نظر گرفته شده  است          

Hochverrat           خيانت عظما «معادل فارسي وجود ندارد و مي توان آنرا «
 bürgerliches Gesetzbuchبر مبني قانون مدني آلمان       .  ترجمه كرد 

(BGB)   مي شود كه با بكارگيري خشونت     »  خيانت عظما  « كسي متهم به
چنين كسي مي تواند   .   تماميت ارضي آلمان فدرال باشد      در پي تجزيه  

 سال حبس و در مواردي      ١٠مان به حداقل    قانون مدني آل   ٨١طبق ماده   
 مي توان معادل   Landesverratبراي واژه   .  نيز به حبس ابد محكوم شود     

» خائن به وطن «باز طبق قوانين آلمان      .  را برگزيد »  خيانت به ميهن «
كسي است كه اسرار امنيت دفاعي كشور آلمان را در اختيار                  

 قانون  ٩٤بق اصل   ط.  سازمان هاي جاسوسي كشورهاي ديگر قرار دهد     
مدني آلمان هر كسي كه اسرار دولتي را در اختيار  قدرت بيگانه اي              
قرار دهد و يا آن كه اين اسرار را در اختيار افكار عمومي حتي آلمان               
قرار دهد، اسراري كه لو رفتن آن مي تواند امنيت دروني و بيروني               

نون بايد  است و طبق قا    »  خائن به ميهن «آلمان را به خطر  اندازد،       
 . مجازات شود

كه در نوشته اش از » خيانتي«بنابراين رفيق راسخ بايد روشن كند      
است و با چه معيارهائي بايد آن       »  خيانتي«آن سخن مي گويد، چگونه     

 قانوني مشكل    -را سنجيد؟ زيرا بدون وجود يك سيستم حقوقي           
متهم ساخت، مگر آن كه     »  خيانت «مي توان كسي و يا سازماني را به       

برون آوريم و آنرا به مقوله اي     »   قانوني -حقوقي«را از حوزه    »  خيانت«
واژه اي است  »  خيانت«اما همان طور كه ديديم،     .  بدل سازيم »  اخالقي«

نمي خواست با  »  سردبير«و چون    .   حقوقي و نه اخالقي      -سياسي
معيارهاي اخالقي كاركرد اپوزيسيون رژيم اسالمي را مورد ارزيابي           

در نوشته  »  خيانت«نتيجه آگاهانه از بكارگيري واژه       قرار دهد، در    
 .  خويش خوداري كرد

از سوي ديگر هميشه صاحبان قدرت سياسي مي توانند قانون وضع 
بر اين روال سازماني چون      .  را تعيين كنند   »  خيانت«و معيارهاي    

كه مي خواهد حكومت جمهوري اسالمي را مسلحانه       »  مجاهدين خلق «
بوجود »  ارتش آزاديبخش «تحقق اين هدف     سرنگون كند و براي      

مي آورد و با پشتيباني ارتش صدام حسين و از خاك عراق به ايران              
حمله مي كند، روشن است كه بر مبناي قوانين رژيم اسالمي سازماني            

. شود»  مجازات«دست زده است و بايد       »  خيانت عظما «است كه به    
 جنگ هشت ساله    كه در دوران  »  مجاهدين خلق «باز سازماني هم چون    

اسرار نظامي ايران را در اختيار صدام حسين قرار مي داد و پس از                 
اشغال عراق توسط ارتش آمريكا، اسرار اتمي ايران را در اختيار                
آمريكا و اسرائيل قرار داد، طبق قوانين رژيم جمهوري اسالمي               

» مجازات«كرده است و مستحق      »  خيانت«اسالمي خود   »  به ميهن«
برعكس قدرتمندان جمهوري اسالمي، آقاي رجوي با         ليكن  .  است

ارتش «به بغداد و با به راه انداختن          »  سازمان مجاهدين  «انتقال   
ايران بود و در اين رابطه        »  آزادي«در عراق در پي      »  آزاديبخش

شكستن رمزهاي ارتش ايران در بحبوحه جنگ عراق عليه ايران،              
م آخوندي و نه     تالشي بود براي درهم شكستن ماشين نظامي رژي          

هم چنين دادن اسرار صنايع هسته اي      .  براي صدام حسين  »  جاسوسي«
تالش در جهت تحقق    »  سازمان مجاهدين «ايران به آمريكا از نقطه نظر     

به اين ترتيب  .  »خيانت به  منافع ملي ايران    «است و نه    »  صلح جهاني «
خود و مخالفين   »  خدمت و خيانت  «هر كسي از موضع خود مي تواند       

» خيانت«آن چه كه از نقطه نظر حكومت        .  يش را ارزيابي كند    خو
ناميده مي شود، مي تواند از سوي يك سازمان اپوزيسيون خدمت به مردم 

 . و ميهن تلقي گردد
با اين حال كسي كه در اپوزيسيون قرار دارد و فاقد هرگونه               

 قانوني است، نمي تواند كسي و يا سازماني را               -سيستم حقوقي 
متهم كند، زيرا معياري براي چنين تشخيصي در اختيار           »  خيانت «به

 قانوني اي را كه در اين زمينه در        -ندارد، مگر آن كه معيارهاي حقوقي     
سيستم هاي حقوقي كشورهاي دمكراتيك وجود دارند، به مثابه             
پاراديگم  بپذيرد و بر اساس آن معيارها كاركردهاي نيروهاي               

 .اپوزيسيون را داوري كند
اميدوارم »  خيانت«ه به  اين كالبدشكافي از واژه و يا مقوله         با توج 

شالوده استدالل خود را بر » سردبير«كه  رفيق راسخ در رابطه با نوشتار      
رهبران و سازمان هاي اپوزيسيون قرار ندهد و بلكه          »  خيانت«اتهام  

متهم نساخته  »   خيانت«اين سازمان ها را به   »  سردبير«روشن كند چرا    
 ..است

 آن كه پيشنهاد مي كنم رفيق راسخ يك بار ديگر            ر ديگر چها
» طرحي نو «ترجمه متن سخنراني آقاي مصطفي هجري را كه در             

.  چاپ شده است، بخواند و سپس به داوري بنشيند              ١١٤شماره  
با خواندن متن آن سخنراني و آگاهي از انشعابي كه پس از            »  سردبير«
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» رات كردستان ايرانحزب دمك«بازگشت آقاي هجري از آمريكا در  
رخ داد، نتيجه گرفت كه ايشان مي خواهد سياست ديوانساالري آمريكا         

اما كسي چون رفيق راسخ     .  تحميل كند »  حزب دمكرات ايران  «را بر   
كه هودار منطق و استدالل است، بايد با منطق و استدالل نشان دهد كه     

ان حزب دمكرات كردست  «متن آن سخنراني و نيز انشعاب در درون          
با سياستي در ارتباط قرار ندارد كه آقاي هجري مي خواست و            »  ايران

تحميل »  حزب دمكرات كردستان ايران   «هنوز نيز مي خواهد بر بدنه       
اما تمامي استدالل ايشان در اين نكته خالصه مي شود كه مي گويد . كند

» حزب دمكرات كردستان ايران    «متن آن سخنراني و ديگر اسناد         
جالب است  !!).  چرا؟(،  »كافي  نيست  «چنين ادعائي   براي طرح يك   

 . نمي توان يافت» !!!چرا«كه در نوشته ايشان پاسخي به آين 
 : اما ببينيم آقاي هجري در سخنراني خود چه گفته است

آقاي هجري در سخنراني خويش مهمانداران نئومحافظه كار خود را          -١
 .مي نامد» دوستان محترم«

 سند و مدركي رژيم اسالمي را متهم          ايشان بدون ارائه كمترين     -٢
مي كند كه در امور داخلي ديگر كشورها دخالت مي كند و در              
برابر تجاوز نظامي آمريكا به عراق و مداخله گري آمريكا و انگليس 

 . نه فقط در عراق، بلكه در تمامي خاورميانه سكوت مي كند
آقاي مصطفي هجري هم چون ديوانساالري آمريكا مدعي است            -٣

يم ايران نيرومندترين پشتيبان تروريسم بين الملل است و از            رژ
البته روشن نمي شود   .  نيروهاي افراطي در فلسطين پشتيباني مي كند     

و باز . تروريسم بين المللي يعني چه و كدام نيروها را در بر مي گيرد
معلوم نمي شود كدام نيروي فلسطيني افراطي است و كدام نيرو اين           

موضع اسرائيل همه نيروهاي فلسطيني كه براي         از  .  گونه نيست 
رهائي سرزمين خويش از استعمار دولت صهيونيستي مسلحانه            
مي جنگند، نيروهاي افراطي هستند و به همين دليل نيز اتحاديه             
اروپا، اياالت متحده آمريكا و اسرائيل حكومت خودگردان فلسطين 

در محاصره  را كه توسط مردم مناطق اشغالي برگزيده شده است،           
اقتصادي خود گرفته اند و مي خواهند در ازاي پرداخت كمك هاي          
مالي به مردم فلسطين از اين رژيم باج به رسميت شناختن دولت             

 . اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي را بگيرند
آقاي هجري بدون ارائه كمترين سند و مدركي مدعي است دوام             -٤

»  مليت هاي ايران  جدائي طلبي بين «جمهوري اسالمي سبب رشد      
خواهد شد و براي حفظ تماميت ارضي ايران بهتر آن است كه اين             

كدام نيرو بايد بتواند    .  رژيم بطور كامل و صلح آميز بركنار شود       
از حكومت ايران كنار نهد،      »  بطور صلح آميز «اين رژيم را از      

 . روشن نيست
يم به اسرائيل و آمريكا چراغ سبز نشان مي دهد كه بركناري رژ             -٥

 .خواهد بود» روند صلح فلسطين و اسرائيل سودمند«اسالمي براي 
كمك هاي خود را   «از اتحاديه اروپا و آمريكا خواسته مي شود كه          -٦

 . دهند» داخل و خارج سمت!! به طرف اپوزيسيون دموكراتيك
يادآور مي شود كه كمك و پشتيباني غرب از مليت هاي ايران و             -٧

اين مليت ها سازنده   « بدان گردد كه     به ويژه كردها مي تواند منجر   
 . شوند» ستون فقرات يك حركت متحد عليه رژيم

حزب «و سرانجام در آخرين بند سخنراني خود اشاره مي كند               -٨
دمكرات كردستان ايران خود را بخشي از جبهه ضدتروريسم و             

» آماده عمل به وظايف خود   «مي داند و   »  دمكراسي خواهي در منطقه  
 . است

ه كليت نظراتي كه در اينجا جمعبندي كرده ام، خوب          با توجه ب  
توضيح دهد منظور   »  طرحي نو «است رفيق راسخ براي خوانندگان       

جبهه ضدتروريسم و      «آقاي هجري از تعلق داشتن به                
چيست؟ من  »  آماده عمل به وظائف خود بودن    «و  »  دمكراسي خواهي

 به اين  با توجه به اين سخنان و ديگر رخدادهاي دروني حزب دمكرات         
نتيجه رسيده ام كه آقاي هجري به دوستان نئومحافظه كار خود مي گويد         
كه در ازاي دريافت پشتيباني مالي، نظامي و سياسي از آنان، حاضر              
است سازمان سياسي خود را در خدمت سياست آنها در منطقه قرار              
دهد، سياستي كه به ظاهر با تروريسم بين المللي مبارزه مي كند و               

را »  دمكراسي«اهد با اشغال افغانستان و عراق، در آن كشورها           مي خو
متحقق سازد، اما در باطن در پي تثبيت منافع آمريكا و اتحاديه اروپا              

 . در منطقه است

و »  فدائيان اكثريت «آن كه رفيق راسخ با مسئولين        پنج ديگر   
هم صدا شده كه نامه سرگشاده يكي از اعضاي            »  اتحاد فدائيان «
است، چون نويسنده اش   »  جعلي«به اين دو سازمان     »   اكثريت فدائيان«
» سردبير«و به همين دليل ايشان بر اين باورند         .  است»  مجهول الهويه«

 . نمي بايد از آن نامه نقل قول مي كرد
» طرحي نو «الزم به يادآوري است كه اين نامه از ايران براي             

 است كه بخشي از     »اتحاد فدائيان  «خطاب اين نامه به   .  فاكس شده است  
فدائيان «با  »  وحدت«اعضاي آن سازمان در پي تدارك كنگره             

اين كه نگارنده نام خود را در زير آن نامه ننواشته، قابل            .  اند»اكثريت
فهم است، زيرا در ايران  زندگي مي كند و سري را كه درد نمي كند،               

 كپي  ليكن عجيب آن كه نگارندگان اين نامه      .  بدان دستمال نمي بندند  
مي فرستند، اما از ارسال اصل نامه به        »  طرحي نو «نامه خود را براي      

 !!. خودداري مي ورزند» اتحاد فدائيان«
هيچ نيازي به نقل از    «با اين حال رفيق راسخ خود مدعي است كه          

فدائيان «نبود و مي توان وضعي را كه در آن نامه از           »  آن نامه ي كذائي  
اسناد و مدارك، بحث ها، جناح بندي ها و از «ارائه شده است،   »  اكثريت

ديگر فعاليت هاي آن سازمان و اظهارات اعضاي آن در خارج از               
اما رفيق راسخ مدعي است وضعي كه در           .  كرد»  كشور استنتاج 

شوراي «وجود دارد، زياد هم با وضعي كه در            »  سازمان اكثريت «
پس .  يستو ديگر سازمان هاي مشابه وجود دارد، متفاوت ن       »  ...موقت  

همان طور كه رفيق راسخ از آن عضو اكثريت كه از ايران نامه نگاشته             
، بايد خود پاسخ   »!!!چرا خودش هنوز عضو آن است؟     «است، مي پرسد   

و »   اكثريت -سازمان فدائيان «دهد كه با يك چنين اينهماني ميان         
آيا !!!  است؟»  ...شوراي موقت   «، چرا هنوز عضو   »...شوراي موقت   «

  سبب پذيرش و تحمل يك چنين وضعيتي شده است؟ بد حادثه
 آن كه آيا مي توان با تركيب سازمان هائي چون             شش ديگر 

اصوأل ...  و  »  كومله«،  »اتحاد فدائيان «،  » اكثريت -فدائيان خلق «
سازماني سوسياليستي بوجود آورد كه بايد سازماني طبقاتي باشد و             

  كند؟ براي تحقق منافع آني و آتي پرولتاريا مبارزه
تا آنجا كه مي دانم، هيچ يك از اين سازمان ها پيكره يك دستي            

اين جناح ها را مي توان    .  نيستند و از جناح هاي مختلف تشكيل شده اند       
 :چنين جمعبندي كرد

جناح راست اين سازمان ها بر اين باور است كه براي سرنگوني              -١
ود آورد  رژيم اسالمي بايد جبهه اي از تمامي نيروهاي سكوالر بوج        

و بنا بر برداشت آنها هواداران سلطنت، رضا پهلوي و به ويژه               
 به اين جناح تعلق    ... مشروطه طلبان به رهبري داريوش همايون و     

. دارند و بايد آنها را در جبهه واحد نيروهاي سكوالر سهيم ساخت           
بايد راه را براي تحقق چنين جبهه اي هموار           »  كنفرانس لندن «

بران اين سازمان ها در ميزگردهاي متعدد با        شركت ره .  مي ساخت
 .آقاي داريوش همايون نيز از اين برداشت ناشي مي شود

بخش ديگري كه سوسيال دمكرات شده است، هم چون سوسيال            -٢
دمكرات هاي اروپا دفاع از منافع آني كارگران و مزدبگيران ايران          
را به موضوع سياست روز خود بدل ساخته است و در نتيجه                 

همين امر سبب شده است     .  رزه اش سويه ضد سرمايه داري ندارد    مبا
تا مبارزه با امپرياليسم در سياست كنوني اين سازمان ها نقشي فرعي 
بيابد و حتي تشكيل جبهه سكوالرها ابزاري شده است براي               
همكاري با امپرياليسم، زيرا بنا بر اين تعريف امپرياليسم نيروئي            

 .  ان استآن» متحد طبيعي«سكوالر و 
بخش ديگري از اين سازمان ها مي پندارد با تقويت جناح                 -٣

رژيم اسالمي مي توان اين رژيم را از درون متحول          »  اصالح طلب«
ساخت و هنوز در پي بند و بست با چنين نيروهاي درون حكومتي            

تالشي بود و هنوز    »   برلين -اتحاد جمهوريخواهان «تشكيل  .  است
 . ژهنيز است براي تحقق اين پرو

بخش كوچكي از اين سازمان ها هنوز از بينش و منش بلشويكي              -٤
پيروز مي كند و خواهان تحقق حزب لنيني و سوسياليسم                

 . اراده گرايانه است
تا آنجا كه من خوانده ام، هيچ يك از اين سازمان ها رهائي طبقه               -٥

كارگر را وظيفه خود اين طبقه نمي داند و بلكه حزب خود را                
 . بقه كارگر و ديگر رنجبران ايران مي پنداردمسئول آزادي ط
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و در اين سازمان ها به ندرت مي توان كسي را يافت كه ماركس را              -٦
مطالعه كرده باشد و حاضر است براي تحقق حزبي مبتني بر                

 .باورهاي ماركس تالش كند
عالوه بر اين همه، آيا مي توان بدون وجود جنبش كارگري              

؟ ماركس به ما آموخت كه رهائي        حزبي سوسياليستي بوجود آورد    
و در نهايت اين    .  پرولتاريا وظيفه بالواسطه خود طبقه كارگر است       

پرولتاريا است كه براي پيشبرد مبارزه خود به حزب نيازمند مي شود،           
آن هم زماني كه بورژوازي داراي احزاب خود است و از طريق آن              

ند سياست هائي احزاب مي كوشد هدايت دولت را در دست گيرد تا بتوا  
 . منطبق بر منافع و خواست هاي خود را بر جامعه تحميل كند

اما در ايران نه احزاب بورژوازي وجود دارند و نه احزاب                
پرولتري، آن چه وجود دارد، سازمان هائي هستند با بينش هاي               

جنبش كارگري تازه مبارزه خود براي        .  گونه گون خرده بورژوازي 
را آغاز كرده است و در برابر خود نه با            تحقق سنديكاهاي مستقل    

بورژوازي، بلكه با دولتي روبرو است كه اقتصاد ملي را زير پوشش              
دولتي را به    ]  بوروكراسي[خود دارد و خواست هاي ديوانساالري         

خواست هاي ملي و فراطبقاتي بدل ساخته است و از اين طريق                 
د را تثبيت   مي كوشد مرزهاي مبارزه طبقاتي را مخدوش و سلطه خو          

 . كند
كسي كه مبارزه فردي و گروهي خود را جانشين مبارزه طبقاتي           

بترسد، اما كساني كه مي كوشند      »  انزواي سياسي «مي سازد، بايد از     
مبارزه فردي و گروهي خود را با مبارزه طبقه اي همسو سازند كه خود      

باشند، نبايد داشته   »  انزواي سياسي «را بدان وابسته مي دانند، ترسي از        
زيرا براي پيشبرد مبارزه طبقاتي حتي گاهي بايد  از هياهوهاي                

 . گروهي و غوغاساالري هاي سياسي دوري جست

 ...زندگي در تعليق  

 گـرچه ايـن تصوير در مواردي واقعي است، اما تصويري  است             
يـك  جانـبه و به متغير بودن داده هاي فوق و اين واقعيت كه بخشي از            

تصويب . تواند به اقتضاي شرائط تغيير كند، توجه ندارد       ايـن داده ها مي      
و نوسان مواضع روسيه و چين تجلي بارز        » شوراي امنيت «دو قطعنامه   

ديگر اين كه روبرو شدن دستگاه بوش با مشكالت         . اين تغييرات است  
مـتعدد و مخالفت هاي گوناگون، احتمال توسل به حمله نظامي را بكلي             

ري است كه مخالفان جدي حمله نظامي از        منتفـي نمـي كـند و اين ام        
روشن است كه   . خانم البرايت تا برژنسكي نيز آن را محتمل مي شمارند         

يـك سياسـت سـنجيده و مبتني بر منافع ملي اصوأل هيچگاه اين گونه               
داده هاي ناثابت و گذرا و يا نمايش هماوردهاي نابخردانه را پاية كار             

 . خود قرار نمي دهد
داختن به اين سياست و پيامدهاي آن، ابتدا  اصل      امـا پـيش از پـر      

موضـوع پـروژه هسـته اي و ادعاهـا و توجيهات حاكميت جمهوري              
 :اسالمي در اين زمينه را بررسي  مي كنيم
 توجيهات برنامه هسته اي و واقعيت ها

 :بنا بر ادعا و توجيه زمامداران جمهوري اسالمي
و توسعه فني و    فـناوري هسـته اي وسـيله اي ضـروري براي رشد              -١

در نتيجه ايران نيازمند دستيابي به اين فناوري و . صنعتي كشور است
 .توليد انرژي از آن است

 تأمـين و تضـمين عدم وابستگي به فناوري هسته اي مستلزم توليد              -٢
اما دشمنان و در رأس آنها      . اورانـيوم غنـي شـده در ايـران اسـت          

 و مأأل دستيابي    آمـريكا تـالش دارنـد، ايـران را از اين حق مسلم            
 بنابراين؛. به رشد و توسعة فني و صنعتي محروم سازند

چـالش جمهـوري اسالمي در عرصه جهاني چيزي جز دفاع از اين             -٣
حـق مسـلم، دفـاع از حقـوق و حاكمـيت مـردم ايران در برابر                  

 .سلطه گران خارجي و دشمنان استقالل و توسعه كشور نيست
مخدوش كردن اصل موضوع    در اين ادعاها و تبليغات، افزون بر        

و دادن نقشي غيرواقعي به مسئله فناوري هسته اي و توليد اورانيوم غني           
 شده، تمامي كشمكش هاي مربوط به پروژة اتمي و نگراني هاي موجود         
در زمينة غني سازي اورانيوم به سادگي به مثابه مخالفت با توسعه و              

.  جلوه داده مي شود   پيشرفت ايران و وابسته  نگه داشتن كشور به خارج       
در حالي كه بحران هسته اي اساسأ نه بر سر دستيابي ايران به فناوري              

هسته اي براي مصارف صلح آميز و توليد انرژي، بلكه بر سر غني سازي           
 .اورانيوم در ايران است

اورانيوم .  راه اندازي نيروگاه اتمي، نيازمند اورانيوم غني شده است       
 مي توان در داخل توليد كرد و هم مي توان از          مورد نياز نيروگاه را هم    

توليد اورانيوم غني شده در داخل براي تأمين نياز       .  خارج خريداري كرد  
دو و يا چند نيروگاه، از نظر اقتصادي اصوأل مقرون به صرفه نيست و              
هزينه خريداري آن از بازار جهاني به مراتب از هزينه توليد آن در               

بوه در داخل براي عرضه به بازار خارج نيز،        توليد ان .  داخل كمتر است  
به دليل ناكافي و نامرغوب بودن اورانيوم كشور و از آن مهم تر به خاطر   
عدم امكان دستيابي ايران به بازار جهاني سوخت هسته اي و نداشتن             

 . بازار فروش، اقدامي نادرست و نابخردانه است
اورانيوم غني  توجيه حاكميت جمهوري اسالمي اين است كه تهيه 

اما اين توجيه فقط وسيله اي . شده از خارج، ما را به خارج وابسته مي كند
است براي فريب مردم و برانگيختن آنها به حمايت از سياست هاي             

عدم .  زيان بار و پر مخاطره، در پوشش حفظ استقالل و عدم وابستگي           
ه امروز  وابستگي به خارج، رشد توليد داخلي و توسعة فني و صنعتي ك           

دست ماية توجيه پروژه هسته اي و غني سازي اورانيوم است، اتفاقأ از            
عرصه هائي است كه در جمهوري اسالمي كم تر مورد توجه قرار داشته           

به عكس وابستگي كشور به واردات و تأمين نيازهاي دروني از          .  است
خارج سياستي است كه جمهوري اسالمي هر روز بيشتر دنبال كرده و            

.  اقتصادي حاكم از قبل آن سودهاي سرشار اندوخته است-اي ماليمافي
هم اكنون حجم واردات رسمي، به اضافه واردات قاچاق و واردات             

نهادهاي «بدون پرداخت گمرك توسط سپاه پاسداران و ديگر              
سياست جمهوري اسالمي،   .  رقمي بيش از درآمد نفت است      »  انقالبي

 از خارج و گسترش اقتصاد       سياست وابسته كردن كشور به واردات     
داللي و رانت خواري است و نه عدم وابستگي و رشد و توليد داخلي و              

اين سياست در دوره احمدي نژاد نه         .  توسعه صنعتي و تكنولوژيك   
در اين  .  تنها كاهش نيافته، بلكه با شدت بيشتري ادامه داشته است            

 در  مدت واردات از خارج افزايش و نرخ رشد اقتصادي، به ويژه              
 . بخش صنايع و معادن كاهش يافته است

طبق گزارش وزارت اقتصاد و بانك مركزي، بخش صنعت و            
بر اساس اين   .   پائين ترين رشد را داشته است       ۱۳۸۵معدن در سال     

-۸۳(گزارش ها ميانگين رشد اين بخش كه در سال هاي برنامه سوم             
. استسقوط كرده     %  ۵/۴بوده است، در سال گذشته به       %    ۱۱)  ۱۳۷۹

حتي در عرصه هاي مهمي چون نفت، گاز كه سرمايه اصلي كشور              
است و زندگي اقتصادي و بودجه دولت به آن وابسته، از پيشرفت              
فناوري خبري نيست و كشور به خارج و امكانات و تكنولوژي خارج            
. وابسته است و فرآورده هاي نفتي را بايد از خارج وارد كرد                 

دگي در اين سياست ها و واقعيت ها       شاخص هاي وابستگي و عقب مان   
 .است و نه در خريداري اورانيوم غني شده از خارج

بديهي است امروز هيچ كشوري قادر نيست تمامي نيازهاي خود          
را تأمين كند و اتخاذ سياست مستقل و عدم وابستگي به معناي بي نياز             

هر كشوري، در هر درجه اي از رشد فني و           .  شدن از خارج نيست    
 يا ناگزير است بخشي از نيازهاي خود را از خارج تأمين كند و   صنعتي

تهيه اورانيوم غني شده از    .  يا سود و صرفه در تهيه آنها از خارج است          
سياست استقالل و   .  خارج نيز الزامأ به معناي وابستگي به خارج نيست       

پروژه دستيابي به تكنولوژي هسته اي براي مصارف صلح آميز، با خريد         
م غني شده از خارج نيز ممكن و قابل تحقق و براي ايران حتي              اورانيو

سوخت مورد نياز نيروگاه هسته اي را در صورت   .  مقرون به صرفه است  
شفافيت و عدم بهره برداري از سوختة آن براي مصارف نظامي، مي توان 
با صرف اقتصادي و بدون مشكل و مانع از خارج تأمين كرد و هيچ               

مسئله نياز تكنولوژي   .  در دريافت آن وجود ندارد    دليلي براي اختالل    
با توجه به   .  هسته اي به خارج، فقط در تهيه اورانيوم غني شده نيست         

 موقعيت و سطح تكنولوژيك كنوني ايران، حتي اگر مشكل غني سازي        
اورانيوم را حل كنيم، در ساير زمينه ها، از ايجاد نيروگاه تا تأمين                

اطالعات تا مدت ها هم جنان به خارج       بسياري از قطعات، مواد و         
ساخت نيروگاه بوشهر سال ها است به روسيه و تكنولوژي و         .  وابسته ايم

كارشناسان آن وابسته است و طبق قرارداد، پس از آغاز كار هم                
 . سوخت آن تا چند سال توسط روسيه تأمين مي شود

در زمينة تأمين اورانيوم غني شده، وزيران خارجه سه كشور             
در مذاكرات خود با نمايندگان       )  آلمان، فرانسه، انگليس   (وپائي  ار



   ۱۲۳شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٤  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اعالم كردند نه تنها حق ايران را در          ۲۰۰۶جمهوري اسالمي در سال     
استفاده از انرژي اتمي به رسميت مي شناسند، بلكه حاضرند تأمين             
اورانيوم غني شده مورد نياز ايران را با تضمين بين المللي متحقق كنند             

آب سبك براي تأمين احتياجات نيروگاه ها در اختيار ايران         و نيروگاه   
با همة اين ها حاكميت جمهوري اسالمي به جاي قبول           .  قرار دهند 

پيشنهاداتي از اين گونه، مصرانه بر توليد اورانيوم غني شده پافشاري            
 . مي كند

 بحران پروژه هسته اي
وم غني  اوراني.  غني سازي اورانيوم داراي كاربردي دوگانه است      

 شده هم براي راه اندازي نيروگاه اتمي مصرف دارد و هم مي تواند براي            
پافشاري جمهوري  .  مصارف نظامي و ساختن بمب اتمي بكار آيد          

اسالمي به چرخه سوخت و تكامل غني سازي، با توجه به سال ها               
فعاليت هاي پنهان در اين زمينه و با توجه به عدم تالش براي ايجاد               

طمينان الزم نسبت به مقاصد صلح آميز پروژه هسته اي، سؤظن اعتماد و ا
نه .  نسبت به هدف هاي غني سازي را هر روز بيشتر تشديد كرده است          

فقط آمريكا كه منطق آن زورگوئي است و در پي سلطه جوئي و                
تحميل خواست و منافع خود به تمامي كشورهاي جهان مي باشد، بلكه           

 اعتمادي و سؤظن به فعاليت هاي غني       جامعه جهاني بطور كلي، با بي      
زمامداران جمهوري اسالمي بجاي     .  سازي اورانيوم در ايران مي نگرد     

اقدام در جهت ايجاد اعتماد و اطمينان نسبت به برنامه اتمي، با                 
. بحران سازي ها و ماجراجوئي ها عمأل به اين بي اعتمادي دامن مي زنند         

بوط به مجهز بودن ايران به     بجاي روشن كردن گزارش ها و اخبار مر       
كه خود تأئيدي بر     ( سيستم ها و موشك هاي حامل كالهك اتمي         

با موضع گيري هاي مبهم و    )  فعاليت براي دستيابي به بمب اتمي است      
در دوران حكومت    .  تحريك آميز اين سؤظن را تشديد مي كنند        

احمدي نژاد، به دليل اقدامات و موضع گيري هاي او و ساير مقامات            
جمهوري اسالمي، حتي حداقل اعتمادي كه پيش از آن بوجود آمده             
بود، از بين رفت و روند گفتگوها مشكل تر و زيان و خطر براي ايران              

حاكميت جمهوري اسالمي در فضاي تبليغات انحصاري و         .  بيشتر شد 
حاكم بودن سانسور و خودسانسوري در ايران، بي اعتناء به پيامدهاي           

 آميز اين سياست، با دميدن در شيپورهاي تبليغاتي، زيان بخش و مخاطره
چنان جلوه مي دهد كه گويا اين سياست دفاع از منافع ايران است و               
فناوري هسته اي و توليد اورانيوم غني شده مسئله اي حياتي و سرنوشت           
 ساز، داراي نقشي تعيين كننده در استقالل و عدم وابستگي و در رشد              

بدين ترتيب با   .  ربلندي و اقتدار كشور است    فني و صنعتي و عامل س     
اطالعات نادرست و قلب واقعيت مي كوشد احساسات ملي و غرور             
كاذب مردمي را كه اطالع چنداني از كم و كيف قضايا و از هدف ها               
و ضرورت هاي برنامه هسته اي و غني سازي اورانيوم و هزينه هاي آن           

كه گويا امروز   »  حق مسلم «اين  ندارند، برانگيزند و آنان را به دفاع از        
 . و آينده ايران بدان وابسته است، بكشانند

در چنين فضاي تبليغاتي، طبيعي است در صورتي كه مردم از              
حق «واقعيت ها آگاه نگردند و بجاي مهار كردن اين مدافعان دروغين           

به دنبال سياست ها و ماجراجوئي هاي آنان روان شوند،         »  مسلم ايران 
 نه پيشرفت و سربلندي، بلكه تحمل هزينه هاي سنگين و           دستاوردشان

يقينأ مردمي كه ساليان دراز قرباني      .  چه بسا فاجعه هاي ويرانگر است    
حقوق مسلم ايران، در عرصه هاي گوناگون    »  مدافعان«سياست هاي اين   

سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده اند، بيش از همه مي دانند            
 به حقوق و حاكميت مردم، از سوي همين           كه بزرگ ترين تجاوز   

حق مردم ايران انجام مي گيرد و آنها را از حقوق مسلم              »  مدافعان«
 اجتماعي، از حق آزادي و حق پوشش، حق          -خود، از حقوق سياسي   

برخورداري از سنديكاها و اتحاديه ها و احزاب مستقل، حق مشاركت           
 . م كرده اندواقعي در سرنوشت كشور و از حق حاكميت ملي محرو

فناوري هسته اي برخالف تبليغات گستردة حاكميت جمهوري         
اسالمي، حتي تا درجة دستيابي به بمب اتمي نه به معناي اقتدار و                

است و نه الزامأ با خود رشد و توسعه فني و           »  افتخار ملي «سربلندي و   
نگاهي به پاكستان و كره شمالي كه به فناوري . صنعتي به همراه مي آورد

سته اي تا حد توليد اتمي دست يافته اند، بي اساس بودن اين تبليغات را           ه
تكنولوژي هسته اي و بمب اتمي      .  بطور انكارناپذيري نشان مي دهد    

، نه رشد فني و صنعتي و نه        »اقتدار و سربلندي  «براي اين كشورها نه     
در كشورهاي  .  بهبود شرائط زندگي مردم را به همراه آورده است          

يز رشد صنعتي و پيشرفت علمي و اقتصادي نه از طريق               پيشرفته  ن 
 . فناوري هسته اي حاصل شده و نه به آن متكي بوده است

دليل اصلي ساختن نيروگاه هاي اتمي در كشورهاي پيشرفته            
اروپائي و ژاپن كمبود منابع انرژي داخلي و وابستگي  آنها به                 

نفت و سوخت   آنها براي كاهش وابستگي به     .   سوخت هاي فسيلي است  
با وجود اين در اين     .  فسيلي، ناگزير از توليد انرژي هسته اي بوده اند       

كشورها نيز، به دليل خطر تشعشعات اتمي و پيامدهاي آن، گرايش            
عمومي به سوي كاهش وابستگي به توليد انرژي هسته اي و حتي تعطيل          

كوشش اين كشورها و سمت گيري روزافزون . نيروگاه هاي اتمي است
ها در راستاي كاهش نيروگاه ها، چندگانه كردن منابع انرژي و              آن

تشعشعات اتمي و مخاطرات    .  دستيابي به انرژي هاي قابل بازسازي است    
ناشي از  رويدادهاي فاجعه آميز نيروگاه هاي اتمي، كشورهائي چون           
آلمان و اتريش را، با وجود دانش و دقت علمي پيشرفته و تجارب               

 فناوري هسته اي، بر آن داشته است كه در جهت          غني آنها در كاربرد   
محدود كردن نيروگاه هاي اتمي و برنامه ريزي براي تعطيل آنها گام           

سوئد نيروگاه اتمي خود را تعطيل مي كند، دانمارك بجاي           .  بردارند
استفاده از نيروگاه اتمي، برق مورد نياز خود را از ذغال سنگ توليد              

گر كشورهاي پيشرفته جهان تالش ها      به همين گونه در دي    .  مي كند
معطوف آن است كه انرژي مورد نياز، بجاي نيروگاه هاي هسته اي، از           

 .ساير منابع تأمين شود
در چنين شرائطي زمامداران جمهوري اسالمي بر تكنولوژي            

و دستيابي  »  افتخار ملي «هسته اي پاي مي فشارند و آن را عامل اقتدار و         
ي و علمي و توليد انرژي با صرفه مي خوانند و          به فناوري پيشرفته صنعت  
 :اين در حالي است كه

ايران بر دريائي از نفت و گاز شناور است و عالوه بر آن امكانات               -١
بالقوه عظيمي براي بهره گيري از انرژي باد و خورشيد دارد و               

 .نيازمند انرژي هسته اي نيست
ني شده بطور  توليد انرژي هسته اي بطور كلي و توليد اورانيوم غ            -٢

تأمين . مشخص، براي ايران از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست  
و يا خورشيد و باد      )  گاز و نفت  (انرژي از سوخت هاي فسيلي      

 . كم خطرتر و از نظر اقتصادي با صرفه تر است
 ميليارد دالر براي ۱۵تا كنون قريب (افزون بر هزينه هاي ميلياردي  -٣

خريد موشك ها و پدافند هوائي و غيره تأسيس نيروگاه هاي اتمي و 
، )جهت دفاع از آن و ساير تأسيسات هسته اي هزينه شده است             

نيروگاه هسته اي خطري مستمر براي زندگي و سالمت انسان ها و           
عامل تخريب محيط زيست است و رخداد فاجعه هائي به مراتب            

سطح مصيبت بارتر از چرنوبيل در كشور زلزله خيزي مانند ايران با           
دانش علمي و فني، دقت و نظم و فرهنگ عمومي نه چندان باال               

 .همواره محتمل است
اين امر كه دستيابي به انرژي هسته اي جهت مصارف صلح آميز و             -٤

غني سازي اورانيوم، حق هر كشوري است و پيمان منع گسترش            
سالح هاي هسته اي هم اين حق را به رسميت شناخته است، به معناي          

ه الزامأ بايد از اين حق استفاده كرد و يا استفاده از آن آن نيست ك  
هم چنين اين استنتاج كه     .  ضروري، سودمند و با صرفه است        

دستيابي ايران به توليد اورانيوم غني شده و يا بمب هسته اي به زيان           
كشورهاي سلطه گر، به زيان آمريكا و متحدان آن است، بدين معنا           

اين استنتاجي  .  فع ايران خواهد بود   نيست كه نتيجتأ در جهت منا      
 .سطحي و مبتني بر منطق صورياست 

با توجه به روند كاهش تدريجي ذخائر نفت و گاز و مخاطرات               -٥
كاربرد انرژي هسته اي، همان گونه كه قبأل اشاره شد، كشورهاي           
پيشرفته در پي انرژي هاي بديل، در پي استفاده از انرژي باد و               

هميت فناوري هسته اي در اين كشورها بطور ا. هستند... خورشيد و 
كلي رو به كاهش است و هر روز بيشتر جاي خود را به عرصه هاي            

 .پيشرفته تر علمي و فني مي دهد
كشور ما در زمينه هاي فني و صنعتي گوناگون و در عرصه هائي              -٦

به مراتب ضروري تر از نيروگاه اتمي، نياز به رشد و نياز به فناوري           
ايران به دليل تكنولوژي عقب مانده، هنوز براي كشف . ردپيشرفته دا

و استخراج سرمايه اصلي خود، يعني نفت و گاز به خارج وابسته             
است و براي اين مهم بايد به كمپاني هائي از قبيل هاليبرتن متوسل            
شود كه كساني چون ديك چني معاون رئيس جمهور آمريكا سال ها  

د و امروز نيز همگنان او در رأس         مديريت آن را به عهده داشته ان    
ايران نفت خيز به دليل فناوري عقب مانده هم اكنون       .  آن قرار دارند  

ساالنه قريب دو ميليارد دالر بنزين و فرآورده هاي نفتي از خارج            
خريداري مي كند و مبلغي بيش از كل درآمد نفت را صرف                

 .واردات از خارج مي نمايد
نفت، ماشين سازي، توليد انرژي از تكنولوژي اكتشاف و استخراج 

براي ايران  ...  راه هاي آلترناتيو، توليد برق از انرژي خورشيد و باد و            
به مراتب مقدم تر، مهم تر و حياتي تر است و عدم وابستگي به خارج نيز            
از اين طريق مي تواند تحقق يابد نه از طريق فناوري هسته اي كه حتي             

اما .   باز هم به خارج وابسته خواهد بود      -در صورت غني سازي اورانيوم   



   ۱۲۳شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٥  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

زمامداران جمهوري اسالمي كه ميلياردها دالر براي توليد برق از              
نيروگاه هسته اي هزينه مي كنند، به اين عرصه ها كه پيشرفت و عدم            
وابستگي واقعي در آنجا است، توجهي ندارند و حتي يك دهم هزينه             

 و پژوهش در اين       صرف شده براي انرژي هسته اي را جهت كار         
زمينه هاي ضروري تر، مقدم تر، كم خطرتر و از لحاظ اقتصادي با              

 . صرفه تر هزينه نكرده اند
همين واقعيت ها است كه سؤظن نسبت به هدف هاي برنامه             
هسته اي را برمي انگيزد، به ويژه وقتي كه مشاهده مي شود، نيروهاي            

يان هاي بزرگ براي حاكم بر جمهوري اسالمي، حتي به بهاي پذيرش ز    
كشور و قراردادن آن در معرض مخاطره، بر تكامل غني سازي اورانيوم 

 . كه توليد انرژي هسته اي بدون آن نيز ممكن است، اصرار مي ورزند�
 حاكميت اسالمي در پي چيست؟

تبليغات، گفتارها و رويكردهاي مقامات مسئول جمهوري اسالمي 
ته اي، حفظ حاكميت نظام و       در پروژه هس   نشان مي دهد كه آنان      

اقتدار در منطقه و جهان اسالم را جستجو مي كنند و به توانمندي                 
به مثابه وسيله اي  )  داشتن سالح اتمي و يا امكان توليد آن         (هسته اي  

براي كاهش آسيب پذيري، تضمين امنيت خويش و تضمين تداوم            
با حاكميت و ابزاري براي اقتدار منطقه اي و اقتدار در چالش                    

) به ويژه در ميان شيعيان     (آمريكا و كسب اعتبار در جهان اسالم            
 . مي نگرند

پافشاري بر توليد اورانيوم غني شده و بحران سازي تا حد قبول             
هزينه هائي چون انفراد جهاني، تصويب دو قطعنامه از سوي شوراي             
امنيت و كشيده شدن كشور به لبه پرتگاه مخاطرات بزرگ، هم راه با            

ات، تحريكات و نمايش هماوردهاي دن كيشوت مآبانة عده اي از         اظهار
حكومت گران و فرماندهان سپاه، اين نگراني را دامن ميزند كه هدف            
آنها از پروژة هسته اي، بهره برداري نظامي و دستيابي به سالح اتمي و يا  
فراهم آوردن امكان توليد آن است، وگرنه استفاده از تكنولوژي              

 مصارف صلح آميز به اين گونه بحران سازي ها نياز ندارد و        هسته اي براي 
بدون بحران سازي و چالش جهاني و پافشاري بدون انعطاف بر سر              
توليد اورانيوم غني شده، مي توان امر فناوري هسته اي براي توليد انرژي          

را بدون مشكل   ...  و براي كاربرد در صنعت، پزشكي، كشاورزي و          
وم غني شده مورد نياز را با ايجاد اعتماد و يا با              به پيش برد و اوراني   

خريداري از خارج، به بهائي ارزان تر از هزينة توليد داخلي آن، تأمين            
 . كرد

دستيابي به سالح هسته اي و گسترش تسليحات اتمي، بي ترديد           
نتيجه اي جز بر باددادن ثروت ها، ناامن كردن بيشتر جهان، تشديد             

منافع و مصالح   .  ا و محيط زيست در پي ندارد       خطرات نابودي انسان ه  
مردم ايران، نه در گسترش سالح هاي اتمي، بلكه در پي گيري سياست           
خارجي صلح آميز، در تالش براي ايجاد منطقه اي خالي از سالح اتمي و   

 . در مبارزه براي خلع سالح عمومي هسته اي است
 برخالف  سالح هسته اي براي زمامداران جمهوري اسالمي نيز،        

پندارهاي آنها، نه تضمين امنيت و تداوم حاكميت به همراه مي آورد و           
امنيت و تداوم حاكميت گروه هاي     .  نه اقتدار منطقه اي مورد تصور را     

مسلط بر نظام نه از خارج، بلكه از داخل است كه مورد تهديد قرار                 
د و يا   اين مردم ايرانند كه مي توانند به اين حاكميت تداوم بخشن         .  دارد

عامل اصلي به خطر انداختن امنيت حاكمان، عامل        .  به آن پايان دهند  
اصلي در تغيير حاكميت و نيروي توانا به تغيير مردم ايرانند و اين را               
هم حاكمان جمهوري اسالمي و هم آمريكا كه در پي آزمايش هاي             
گوناگون جهت دخالت و ايجاد تغييرات در ايران بوده و هست،               

بمب هسته اي جمهوري اسالمي عليه اين مردم          .  د بدانند قاعدتأ باي 
كاربردي ندارد و نمي توان از آن، عليه اين تهديدكنندگان اصلي              

آن چه هم به تهديد امنيت از     .  استفاده كرد »  امنيت و حاكميت نظام   «
خارج و اقتدار در منطقه مربوط مي شود، بمب اتمي نمي تواند، تغيير             

 . منطقه اي جمهوري اسالمي ايجاد كندآن چناني به سود اقتدار
قدرتمندي جمهوري اسالمي، بي شك توازن قوا را در منطقه             

اما اين قدرتمندي از طريق دستيابي به بمب . به سود آن تغيير خواهد داد   
توانمندي و اقتدار از طريق رشد و توسعة فني،          .  اتمي حاصل نمي شود  

ايجاد سياست مستقل و    علمي، صنعتي، اقتصادي و فرهنگي كشور و با         
صلح آميز و ايفاي نقش در كاهش تنش ها و ثبات منطقه و برقراري              
مناسبات دوستانه با كشورهاي منطقه و در سطح بين المللي و در نتيجه             
برخورداري از احترام در جامعه جهاني بدست مي آيد، سياست و تالشي 

 .كه جمهوري اسالمي در پي آن نيست
اسرائيل و فلسطين و لبنان نيز سالح هسته اي         در ارتباط با مسئله     

جمهوري اسالمي نه بكار ترساندن اسرائيل مي آيد و نه حتي عاملي              
آمريكا و اسرائيل نيك مي دانند كه    .  است»  تعادل وحشت «براي ايجاد   

ايران قادر به استفاده از بمب اتمي عليه اسرائيل نيست، زيرا در صورت            
ئط جغرافيائي و همسايه گي تنگاتنگ     تحقق چنين فرضي، به علت شرا    

كشورها در منطقه، نه فقط اسرائيل، بلكه اردن و فلسطين و لبنان و                
سوريه، يعني مردمي كه هدف حاكميت جمهوري اسالمي ظاهرأ دفاع          

افزون بر  .  از آنها است، نيز قرباني فاجعه اتمي و نابودي خواهند شد            
رائيل، بدون پاسخ اسرائيل    اين، اقدام در بكارگيري سالح اتمي عليه اس       

بنابراين بكارگيري سالح هسته اي عليه اسرائيل      .  و آمريكا نخواهد ماند   
يعني خودكشي و كشتار جمعي مردم منطقه و اين امر را اسرائيل و               
ساير كشورهاي منطقه نيك مي دانند و تهديد به استفاده جمهوري             

ن، پيامد ايران   با وجود اي  .  اسالمي از سالح اتمي را جدي نمي گيرند       
مجهز به سالح هسته اي، مي تواند اقدام برخي از كشورهاي منطقه براي           
دستيابي به اسلحه اتمي باشد و آن را با كمك مستقيم و يا غيرمستقيم              
آمريكا متحقق سازند، امري كه در صورت تحقق، جهان و منطقه را با             

 .هد كردمرحله اي جديد از توسعه اين سالح كشتار جمعي روبرو خوا
محدودة تأثير دستيابي جمهوري اسالمي به تكنولوژي و سالح           

براي .  هسته اي اثرگذاري بر بخشي از مسلمانان يا شيعيان جهان است          
كساني كه از كم و كيف قضايا آگاهي ندارند، كساني كه به دليل               
بي اطالعي، تحت تأثير تبليغات و ظاهر مسائل قرار مي گيرند، دستيابي          

سته اي مي تواند نشان اقتدار تلقي شود و در نتيجه عاملي براي           به سالح ه 
بهره گيري حاكميت جمهوري اسالمي از آن، جهت نفوذ و يا گسترش 

چنين ابزاري البته نه براي سازندگي و رشد، بلكه         .  نفوذ در آنها گردد   
 .براي تخريب و ويراني مي توانند مورد بهره برداري قرار گيرند

امات و رويكردهاي حاكميت جمهوري اسالمي      بطور خالصه، اقد  
در پروژة هسته اي، افزون بر زيان هاي تاكنوني، مي تواند پيامدهاي پر           

به ويژه اين . مخاطره و ويرانگري براي ايران و منطقه در پي داشته باشد
كه بخشي از نيروهاي حاكم بر نظام منافع خود را در تشديد بحران و               

ا اسرائيل مي بينند و از تحريك و           حتي حملة نظامي آمريكا ي       
از سوي  .  ماجراجوئي و حتي هموار كردن چنين زمينه اي ابائي ندارند         

ديگر سياست آمريكا نيز با وجود شكست در عراق، تنگ شدن عرصه 
در افغانستان و ساير عوامل بازدارندة داخلي و خارجي، اساسأ متكي بر            

 و نيروي جنگي است و اعمال قدرت، برتري نظامي و به كارگيري زور
براي بوش هم در لحظه اي از باالگيري كشمكش ها، اقدام نظامي              

در چنين شرائطي دامن زدن به بحران از       .  به شمار آيد »  نعمت«مي تواند  
 .هر دو سو بازي با آتش است

 پايان بخش نخست

 ...گزينش روساي جمهور   
  

 از يك سو   احزاب اقليت تركيه با برخورداري از پشتيباني ارتش        
در آنكارا و استانبول تظاهرات     »  اعتدال و توسعه  «عليه حزب حاكم    

ميليوني باشكوهي برگزار كردند و آشكار ساختند كه در يك كشور            
اسالمي نيز مي توان هوادار دولتي الئيسيته بود و از سوي ديگر با                
خودداري از شركت در مراسم گزينش رئيس جمهور در مجلس              

 رسمي جلسه پارلمان جلوگيري كنند، زيرا بنا بر          كوشيدند از تشكيل  
قانون اساسي تركيه در اين جلسه بايد حداقل دو سوم نمايندگان               

 كرسي  ۵۵۰ از   ۳۵۷»  اعتدال و توسعه  «حزب  .  حضور داشته باشند  
را در اختيار دارد، به عبارت ديگر تعداد نمايندگان اين           %)    ۶۵(مجلس  
به  اين  .  قانون اساسي كمتر بود   از حد نصاب تعيين شده در         %  ۱حزب  

ترتيب نمايندگان اقليت توانستند با عدم حضور خود در مجلس از              
 . گزينش عبداهللا گل به مقام رياست جمهوري تركيه جلوگيري كنند

  در فرانسه الئيسيته انتخابات رياست جمهوري بدون درد سر           
 سبب  اُبستروكسيون اقليت مجلس  »  الئيسيته«برگزار شد، در تركيه      

شد تا حكومت اردوغان براي پايان دادن به بحران سياسي موجود              
انتخابات زودرس مجلس را در دو ماه ديگر انجام دهد، زيرا حزب               
حاكم كماكان از پشتيباني اكثريت مردم تركيه برخوردار است و در            

هم چنين كوشش اين حزب آن است      .  نتيجه از انتخابات واهمه اي ندارد    
نون اساسي، نه مجلس، بلكه مردم رئيس جمهور را           كه با تغيير قا    

 .مستقيمأ انتخاب كنند
اعتدال «روشن است توازن قواي كنوني سبب خواهد شد تا حزب 

» الئيك«به اين ترتيب تركيه    .  برنده هر دو انتخابات گردد    »  و توسعه 
براي . خود را به تدريج از دست خواهد داد» سكوالر«دير يا زود چهره 

 از اين بن بست تنها يك راه باقي مي ماند و آن كودتاي             بيرون آمدن 
نظامي عليه حزب حاكم اسالم گرا است كه ژنرال هاي ارتش تركيه تا            

اما اگر  .  كنون چندين بار از اين حربه شكست خورده بهره گرفته اند          
.كودتا نشود، تركيه گامي بزرگ به سوي دمكراسي برداشته است           
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 رامين كامران

  م اسالمیبراندازی نظا
 تهيسيشعار الئ

ران با نظام اسالمی مخالفند      يم كه بخش اعظم مردم ا      يدان همه می 
ك به سی سال هنوز      يم كه پس از گذشت نزد      يولی همه هم شاهد    

 .اند از شر آن خالص شوند نتوانسته
ك يم و آنرا برقراری دمكراسی الئ     ياگر هدف را روشن فرض كن     

در نبود استراتژی روشن سراغ كرد د ي ضعف كار را با،ميبرال بشمريو ل
استراتژی طرح كردن مترادف كوشش      .  ه تأسفش شمرد  يار ما يو بس 

عنی نشستن به  يدن از آنيهدف و چشم پوش  دن به يعقالنی است برای رس   
عاقبت و اكثر اوقات  ن صورت بیيدر بهترکه انتظاری . د قضا و قدر   يام

 .بدعاقبت است
 اول  ،مي كار اساسی داشته باش    م و قصد  يرياگر مبارزه را جدی بگ    

ی چالش با نظام    ئن است كه هدف غا    يم ا يريد مد نظر بگ   يای كه با   نكته
برال محتاج  يبرقراری دمكراسی ل  .  ن نظام است  يا»  براندازی«اسالمی  

تفاوت اصالح و انقالب    .  ساقط ساختن نظام اسالمی است نه اصالح آن       
 و در حوزه آن عمل      رديپذ نی را می  ين است كه اولی چارچوب مع     يدر ا 
. ن چارچوب است  ير ا يي تغ اصالًدومی  هدف   در حالی كه      ،كند می

 نظام  ،دهد ك ملت را سامان می      يات  ين چارچوبی كه ح    يتر وسیع
ن است و   يگاه مجموعه قوان   هين تك ياسی خود آخر  ينظام س .  اسی است يس

حكم قانون و در     ر خودش به  ييل تغ ين دل يهم ان آن، به  يقانون اساسی ب  
ر قانون است كه در پی       ييست، بر عكس تغ    يحدوده قانون ممكن ن    م
ب كه  ير در هر كجا و به هر ترت        يين تغ يا  د و  آياسی می ير نظام س  ييتغ

۵بازمانده در صفحه                            .سته نام انقالب است   ي شا ،واقع شود 
__________________________________________ 

 )١(Georges Corm ژرژ كوم 
 براي يک حل و فصل کلي» خالف جريان«آرزوئي 

 برگردان به فارسي از بهروز عارفي

هاي  يک راه حل کلي براي کشمکش       دولت آمريکا وصول به   
هاي  حکومت.  تحقق سه عامل اساسي منوط کرده است       خاورميانه را به  

ها عبارتند   اين.  کنند اي از آن جانبداري مي     اروپائي نيز بطور گسترده   
اهللا در لبنان    ي حماس در غزه و کرانه باختري، و نابودي حزب         از نابود 

يا دست کم شاخه هاي نظامي آن ها؛ خنثي سازي رژيم هاي ايران و              
سوريه که بديده آنان با سياست ايجاد ثبات مورد نظرشان مخالفت              
مي کنند؛ همه گير شدن دموکراسي و حکومت قانون در جوامع عربي            

 . اروپامنطقه با حمايت آمريکا و
گويا پيروزي بر تروريسم خاورميانه اي به موفقيت اين سياست           
بستگي دارد که حکومت ها، احزاب سياسي و جامعه مدني عربي بايد             

اين امر به يافتن راه حلي براي مسئله        .  آن را با توان به اجرا درآورند      
زيرا در آن صورت، شايد اسرائيل نسبت       .  فلسطين کمک خواهد کرد   

اش و نيز پذيرش صلح آميز خود در خاورميانه مطمئن شده و با             به آينده 
 .پس دادن تکه سرزمين هائي به ظهور يک دولت فلسطيني رضايت دهد

بديده شماري از رسانه ها و  احزاب سياسي غربي، عمليات ارتش             
گويا قصد آنان . آمريکا و ارتش اسرائيل در منطقه هدف ديگري ندارند

. يسم و استقرار صلح و دموکراسي است        رها کردن جهان از ترور      
 .دکترين غربي در مورد خاورميانه در اين چند کلمه خالصه مي شود

 ۹ بازمانده در صفحه                                                     

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

    سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 الب اقتصاديانق

 كشاورزي  -۹
  جنگل-الف

تـا كـنون در رابطه با اجتماعي سازي امور مربوط به عبور و مرور،          
امـا از كشـاورزي بطور كامل   . معـادن و صـنايع را مـد نظـر داشـتيم       

در بسياري از دولت ها     ] كشاورزي[و با اين حال     . چشـم پوشـي كرديم    
] دولت هاي [در  بـزرگ تـرين بخش از مردم را در بر مي گيرد و حتي               

 ۱۹۰۷. صـنعتي نيـز نيرومندتـرين شـاخه تولـيد را تشـكيل مـي دهد               
 شاغل داشت و بزرگ ترين حرفه      ۹۷۳۲۰۰۰كشاورزي در رايش آلمان     

 ۱۹۰۵۰۰۰بخش ساختمان بود كه در آن فقط        ] كشاورزي[نـزديك به    
 ۹۳۶۰۰۰ و معادن نزديك به      ۱۰۸۶۰۰۰شاغل بودند، شاغلين صنايع فلز      

 تعداد شاغلين بخش Wales ۱۹۱۱ولز ] ايالت[ انگلستان  با در. نفر بودند
 نفر بود و برعكس آن، در بخش بازرگاني بيش          ۱۲۶۰۰۰۰كشـاورزي   

 .  تن كار مي كردند۲۲۱۴۰۰۰از 
كشـاورزي هـر چند كه نه هميشه، اما همه جا پايه ي هستي بومي               
تمامـي جمعـيت را تشـكيل مـي دهد و مواد غذائي و مواد خام آنها را              

هرگاه كشاورزي با ناكامي روبرو شود، در آن صورت         . راهم مي آورد  ف
اين امر را مي توان در حال حاضر در امپراتوري          . گرسـنه خواهـيم ماند    

 . روسيه به مخوف ترين وجه مشاهده كرد
بـا توجه به چنين وضعيتي قابل فهم است هرگاه پرولتاريا بخواهد            

را در دست گيرد،    سرنوشـت خـود، يعنـي سرچشمه هاي زندگي خود           
نمـي تواند  كشاورزي را ناديده انگارد، بلكه بايد بدان توجه كند و حتي               

 . آن را به  اقتصاد تأمين نيازهاي خود بپيوندد
احـزاب سوسياليسـتي كشورهاي مختلف از زمان هاي دوري براي     

اما در بيشتر اين برنامه ها      . خـود بـرنامه هـاي كشاورزي تدوين كردند        
ورده شـده بودند كه سوسيال دمكراسي بايد آنها را در     خواسـت هائـي آ    

بيشتر آن  . رابطـه بـا خواسـت هـاي جمعـيت روستائي مطرح مي كرد             
اما اينك كه در برابر امكان      . برنامه هاي انتخاباتي بودند   ] خواسـت هـا   [

كافي نيست . دستيابي به قدرت سياسي قرار داريم، بايد از آن فراتر رويم
ن، هرطوركه مي خواهند باشند، چه چيزي را مي توانيم         به روستائيا : بپرسيم

چه كاري بايد : عرضه كنيم؟ بلكه به آن بايد اين پرسش را نيز بي افزائيم
 انجام دهيم تا كشاورزي در خدمت جامعه قرار گيرد؟

لـيكن در ايـن رابطـه با مشكالتي روبرو مي شويم كه در رابطه با           
نياز به اجتماعي سازي . ستيمديگـر شـاخه هـاي تولـيد بـا آن مـواجه ني          

كشـاورزي و توليد مواد غذائي از مرحله اقتصاد متكي برسود به اقتصاد           
امـا اين نياز آنجا پيدا مي شود كه  . همگانـي كـار غـول آسـائي اسـت        

كارگـاه هـاي روسـتائي وجه غالب را تشكيل مي دهند و اين نياز نه از             
حتي در . مي شود ناشي شهري، بلكه از جمعيت     روسـتائي اكثـريت غير    

مـيان بيشـتر كارگران مزدور شاغل در كشاورزي اشتياق داشتن يك            
كارگاه كشاورزي كوچك بر كشش اجتماعي سازي شاخه توليدي شان          

 . غلبه دارد
                    ۱۰ بازمانده در صفحه


