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 سردبیر
 

 ؟»انتخابات آزاد«کدام 
 

در رابطه با انتخابات مجلس هفتم باید با توجه به رخدادهای ایران 
 :به چند نکته اشاره کرد

ای سر و کار داریم که بطور کلی از   در ایران با هیئت حاکمه-1
یکی جناح راست که دارای .  تشکیل شده است سه جناح

ر ایران وضعیتی شبیه تمایالت طالبانی است و اگر بتواند د
 را بوجود خواهد آورد که طالبان در افغانستان حاکم  آنچه

ساخته بود و یا خانواده وهابی سعودی در عربستان پدید 
باشد که  می» میانه«دیگری جناح به اصطالح . آورده است

این جناح که خود را نیروی . باند رفسنجانی رهبر آن است
 منافع اقتصادی خویش نامد، برای تأمین می» سازنده«
کوشد در ائتالف گاهی با جناح راست و گهی نیز با  می

سلطه خود را بر تجارت خارجی حفظ » طلب اصالح«جناح 
سومین و آخرین . کند تا بتواند به سودهای کالن دست یابد

جمهور  دهند که رئیس تشکیل می» طلبان اصالح«گرایش را 
نیروی اکثریت را خاتمی بدان تعلق دارد و در مجلس ششم 

 15ادامه در صفحه     .                         ندده تشکیل می
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 شیدان وثیق
 نامند؟  می» الئیسیته« آن چیست که 

 )٢(  سیاسی -بنیاد های فلسفی: گفتار سوم
  )کسکانت، هگل و مار, هابز، الک، اسپینوزا، روسو( 

    کامل  الئیسیتۀ : اسپینوزا
 میالدی هـم  1677 – 1632 (باروش دو اسپینوزا  , فیلسوف هلندی 

از یک خانواده یهودی و پرتغالی تبـار کـه تحـت فشـار              ) عصر الک 
 کلیسای کاتولیـک بـه هلنـد مهـاجرت کـرده بـود، بـر           انکیزیسیونِ

ه نیمـه سـد  (زیسـت   او که در کانون لیبرالیسم اروپا می . خاست می
او که با نحله های مختلف دینی و , )هفدهم در هلند و در شهر آمستردام

, از افق ها و ملیت های مختلف اروپایی، چون پروتستان هـا        , غیر دینی 
, کاتولیک ها و یهودیان و هم چنـین آزادی خواهـان و آزاد اندیشـان      

 در  …لیبرال ها، جمهوری خواهان و پناهنـدگان سیاسـی و عقیـدتی             
 او که با عده ای از این رنگین کمان یک گـروه مطالعـاتی            ,تماس بود 

تشکیل داده بـود و سـرانجام او کـه از           ) هسته اسپینوزایی معروف به   (
جامعۀ یهودیان به عنوان ملحد تکفیر و طرد شده بود، بهتر از هر کـس               

توانست در باره مناسبات دولت و دین سـخن   دیگری در آن زمان می 
زا رجوع کنید به سلسله بحث های ما در نشـریۀ           در بارۀ اسپینو  . (بگوید

 عنوان چهار لحظۀ گسست در فلسفۀ کالسیک سیاسـی         تحت   طرحی نو 
   ).77 و 75، 73، 72، 70، شماره های لحظۀ اسپینوزایی –

 4ادامه در صفحه        
 

 :دیگر مقاالت این شماره
 کارل کائوتسکی :ی آن انقالب پرولتاریائی و برنامه

 محمود راسخ :»تشابه اسمی«ماجرای یک 
 : یاد جانباختگان و بازماندگان بم به

   مجید زریخش
 “ خواهان اتحاد جمهوری“نگاهی بر همایش 

 
آن امید بسته بودند،  خواهان به همایشی که بسیاری از جمهوری

 در برلین 2004 ژانویه 8ای از هیاهوی تبلیغاتی در  سرانجام در هاله
این همایش بر پایۀ . ه به کار خود پایان داد ژانوی10برگزار شد و در 

منشوری با امضای جمعی از فعاالن سیاسی خارج از کشور فراخوانده شد 
و از زمان انتشار تا آستادۀ برگزاری نشست با چند صد امضاء از 

 . خواهان با نام و گمنام مورد پشتیبانی قرار گرفته بود جمهوری
 گدشتۀ غالب امضاء کنندگان نظرهای سیاسی و کارنامۀ گرچه نقطه

اولیه و طراحان و مبتکران این حرکت برای فعاالن سیاسی خارج 
گیری اتحادی از  ای با امید و آرزوی شکل ناشناخته نبود، معهذا عده

 .خواهان از این حرکت حمایت و منشور را امضاء کردند جمهوری
کنندگان ترکیبی شد از مبتکرین و  بدین ترتیب فهرست امضاء

کارگردانان این پروژه و یاران و نزدیکان سیاسی آنها، جمعی از 
ها و مواضع و پیشینۀ  توجه به اندیشه ای که بی مخالفان فکری اینان و عده

خواهان  کارگزاران اصلی، آرزومند برپائی اتحاد بزرگی از جمهوری
 . بودند

اتحاد و ایجاد جنبشی گسترده برای رهائی کشور از سلطه جمهوری 
ساالر و دمکراتیک، بدون تردید آرزو و  المی و استقرار نظامی مردماس

بهمین جهت اتحاد . دوستی است خواست هر ایرانی آزادیخواه و میهن
به سخن . باید دقیقأ در این راستا و در خدمت به تحقق این هدف باشد

ای شفاف و  دیگر اتحاد باید دارای مبانی روشن، سیاست و برنامه
 . هدف نزدیک سازد هائی باشد که ما را به اکتیکاستراتژی و ت

 4ادامه در صفحه 
  احسان دهکردی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتخابات مجلس هفتم
 " موضع ما و چپ های اصالح طلب "

 
معموالً انتخابات در یک کشور و درصد شرکت مردم در چنین 

بی برای میزان وفاداری یا عدم وفاداری های اجتماعی سنجش خو حرکت
نیز  مردان است، و نظام اسالمی در ایران ها و دولت مردم به حکومت

رهبران این نظام تا به اکنون با . همیشه این مهم را مد نظر قرار داده است
های گوناگون  پرسی تکیه به شرکت گستردۀ مردم در انتخابات و همه

 به رخ مخالفین خود کشند و آنها را اند مشروعیت مردمی را کوشیده
 .مرعوب پشتوانه مردمی خویش گردانند

توانستند از رأی گسترده مردم، » ها دوم خردادی«که  ولی از زمانی
چه در انتخابات ریاست جمهوری وچه در انتخابات مجلس برخوردار 

کمتر از مشروعیت مردمی حکومت و » والیت«شوند، قدرتمداران گرد 
و از آنجا . فشارند ت و بیشتر بر اصل اسالمیت نظام پای میاصل جمهوری

ای است از هر دو این  که قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ملقمه
نظرات، کسی که بر اساس قانون اساسی و از موضع دفاع  از آن به بحث 

خواه خالص و متکی به رأی و  تواند یک جمهوری نشیند مطمئناً نمی می
ولی «چون بر مبنای همان قانون اساسی نهادهائی چون نظر مردم باشد، 

نیز تشکیل » شورای تشخیص مصلحت نظام«و » شورای نگهبان«، »فقیه
توانند رأی و نظر مردم را باطل  می» قانون اساسی«اند که بنا بر نص شده

  7       ادامه در صفحه .اعالم کرده و اراده خود را بر آنها تحمیل کنند
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 ...ری و انقالب پرولت

این درک از تاریخ نزدیک به نیم قرن است که اهداف و 
از همین درک است . هاى سوسیال دِمکراتى آلمان را تعیین میکُند روش

فرمندانه خود را خلق ظ  دِمکراسى اعتماد به پیروزى و روش که سوسیال
در ابتدأ چنین اعتمادى بدون سیستم و التقاطى بود، اما . کرده است

  سرانجام در سى سال پیش. اندک خودآگاهانه و شفاف گشتاندک 
 . برنامه حزب ما بر شالوده این درک از تاریخ فُرمولبندى شُد

 درک مادى تاریخ نفى نشُده، اما مبهم مانده  در برنامه گورلیتس
. و دقّت کافى برخوردار نیست این درک در این برنامه از برش. است

ریق مقایسه این دو برنامه به سرعت این امر را میتوان از ط
.دریافت

در برنامه ارفورت . ما در اینجا این امر را پى در پى دنبال میکُنیم
:ه استدر پیشگُفتار این اهداف قید شُد

انکشاف اقتصادى جامعه بورژوائى بنا بر ضروریات طبیعى «
 آن از مالکیت  هاى کوچک گردید که اساس موجب فروپاشى کارگاه

این امر موجب جدائى .  تشکیل میشُد صى کارگر بر ابزار تولیدششخ
 میگردد و او را به پرولتاریائى ندار بدل میسازد،  کارگر از ابزار تولیدش

داران و  در حالى که ابزار تولید در انحصار تعداد اندکى از سرمایه
 .»آید زمینداران کالن درمى

هاى  زنى کارگاه پسهمراه با روند انحصار ابزار تولید روند «
هاى بسیار عظیم، روند تکامل ابزار کار  کوچک پراکنده توسط کارخانه

آساى بارورى نیروى کار انسانى شکل  به ماشین، روند رشدِ غول
داران و  اما تمامى نتایج این دگرگونى به انحصار سرمایه. میگیرد

بقات متوسطِ این وضعیت براى پرولتاریا و ط. آید زمینداران کالن درمى
 عدم امنیت  به معنى گُسترش -خُرده بورژوازى، دهقانان  - در حال زوال

موجودیت آنان همراه با بینوائى، فشار، بردگى، توهین و استثمار 
  .»است

 کارگران  دائمأ به تعداد پرولتاریا افزوده میگردد، دائمأ ارتش«
 ان و استثماراضافى بیشتر میشود، دائمأ تضادِ میان استثمارشوندگ

تر میگردد، دائمأ مبارزه طبقاتى میان بورژوازى و  کُنندگان خشن
تر میشود که موجب تقسیم جامعه مدرن به دو  پرولتاریا خشمگینانه

اُردوگاه جنگى خصمانه میگردد، چیزى که خُصوصیت مشترک تمامى 
 .»کشورهاى صنعتى است

هائى که ناشى از  راندره موجود میان داراها و ندارها توسط بح«
تر و ویرانگرتر  ، مداوم حجیمدارى است ماهیت شیوه تولید سرمایه

 امری که در رابطه با وضعیت عادی سبب ناامنی همگانی در ،میگردد
سطح جامعه میشود و مدلل میسازد که نیروهای مولده جامعه امروزی 

ید مطابق اند و اینکه مالکیت شخصی بر وسائل تول سر از اطاعت برداشته
با هدفی که کاربرد این ابزار دارد و انکشاف کامل آنها،  ناسازگار 

 .است
 

مالکیت شخصی بر وسائل تولیدی که در گذشته ابزاری بودند که 
اش را تضمین میکرد،  به وسیله آن تولیدکننده مالکیت خود بر فرآورده

گان وران و فروشند اند تا دهقانان، پیشه امروز به ابزاری بدل شده
پا به وسیله آن حق مالکیت خود را تضمین کنند و غیرکارگران  خرده

.   مالک تولید کارگران گردند-داران، مالکین بزرگ ارضی  سرمایه-
 زمین و –داری بر وسائل تولید  فقط تبدیل مالکیت شخصی سرمایه

ها، وسائل  خاک، معادن و صنایع معدنی، مواد خام، ابزار کار، ماشین
 مالکیت اجتماعی و تبدیل تولید کاالئی به تولید سوسیالیستی،  به-نقلیه

آنهم برای جامعه و به توسط تولیدی که از سوی جامعه هدایت میشود، 
میتواند موجب تبدیل کارخانجات بزرگ و افزایش مداوم رشد 

خیزانه کار اجتماعی به سود طبقات استثمار شونده و تبدیل آن از  حاصل
ترین رفاء و هماهنگی  تم به سرچشمه واالسرچشمه بینوائی و س

 .جانبه تکامل گردد همه

چنین نبدیل اجتماعی به معنی رهائی نه فقط کارگران، بلکه تمامی 
اما این امر تنها . جنس آدمی است که از وجود شرائط کنونی رنج میبرد

میتواند نتیجه کار طبقه کارگر باشد، زیرا تمامی طبقات دیگر، هر چند 
ر منافع خویش مبارزه میکنند، در عرصه مالکیت شخصی بر که بر س

 . شان نگهداری اساس جامعه کنونی است اند و هدف وسائل تولید ایستاده
ای  داری ضرورتأ مبارزه مبارزه طبقه کارگر علیه استثمار سرمایه

طبقه کارگر بدون برخورداری از حقوق سیاسی نمیتواند . سیاسی است
های اقتصادی خود را  را انجام دهد و سازمانمبارزات اقتصادی خود 

او نمیتواند بدون دستیابی به قدرت سیاسی بر روند انتقال . بوجود آورد
 .وسائل تولید به مالکیت همگانی تأثیر نهد

وظیفه حزب سوسیال دمکرات آن است که بتواند این مبارزه طبقه 
د و او را  به ای خودآگاه و آرایشی یکسان بدل ساز کارگر را به مبارزه

 . هدفمندی ضرورتأ طبیعی خویش راهنما باشد
های طبقه کارگر در تمامی کشورهائی که دارای شیوه  خواست
موقعیت طبقه کارگر هر کشوری . داری هستند، یکی است تولید سرمایه

با گسترش مراوده جهانی و تولید برای بازار جهانی مداومأ به وضعیت 
بنابراین رهائی طبقه کارگر . ابسته میشودطبقه کارگر کشورهای دیگر و

دستاورد فعالیت مشترک کارگران همه کشورهای با 
بر اساس احساس چمین تشخیصی است .  استKulturländerفرهنگ

که حزب سوسیال دمکراسی آلمان اعالن میدارد بخشی از جنبش 
 .کارگران مابقی کشورهائی است که دارای  خودآگاهی طبقاتی هستند

ین حزب سوسیال دمکراسی آلمان بخاطر امتیازات نوین بنابرا
طبقاتی مبارزه نمیکند و بلکه برای از میان برداشتن سلطه طبقاتی و خود 
طبقات و برای حقوق و وظائف برابر همه بدون هر گونه توفیری مبارزه 

این حزب در جامعه کنونی نه تنها علیه استثمار و ستم . میکند
هرگونه استثمار و ستم طبقاتی میجنگد و علیه مزدبگیران، بلکه علیه 

 .تابعیت از یک طبقه، یک حزب، یک جنسیت و یا یک نژاد است
 :های برنامه گورلیتس و اینک بیانیه اصول

حزب سوسیال دمکرات آلمان حزب خلق کارکن در شهرها و «
او در پی اتحاد همه شاغلین بدنی و فکری است که به . روستاها است
های همگون هستند و   خود نیازمندند و دارای باورها و هدفبازدهی کار

 .»مشترکأ بخاطر دمکراسی و سوسیالیسم مبارزه میکنند
داری بخش تعیین کننده ابزار تولیدی را که متکی بر  اقتصاد سرمایه« 

اند، زیر سلطه تعداد نسبتأ  ای شگرف تکامل یافته تکنیک مدرن به گونه
آورده و توده انبوهی از کارگران را از ابزار اندکی از مالکین بزرگ در 

این . تولید جدا ساخته و آنها را به پرولتاریای ندار تبدیل کرده است
مناسبات به نابرابری اقتصادی شدت بخشید و اقلیت کوچکی که در 

ای قرار داد که در  رفائی افزون میزئید را در برابر اقشار گسترده
داری  بهمین دلیل اقتصاد سرمایه. ندتهیدستی و بدبختی پژمرده میشو

مبارزه طبقاتی برای رهائی پرولتاریا را به ضرورتی تاریخی و خواستی 
 . »اخالقی بدل ساخت

 به این روند شـدت       جنگ جهانی و در پایان آن صلح دیکته شده        «
ها و سـرمایه شـتاب بخشـید،        این امر به تمرکز بیشتر شرکت     . بخشیدند

در صـنعت و    . ر، ثروت و فقـر بیشـتر گشـت        فاصله میان سرمایه و کا    
هــا و  بانکــداری، در بازرگــانی و حمــل نقــل دوران نــوینی از الحــاق

مالحظه  در حالی که تالش بی    . ها آغاز شد   ها و تراست   ها، کارتل  ترکیب
برای دستیابی به سود سبب رشد بورژوازی  نوینی شـد کـه بـا عرضـه                 

 متوسـط همـراه بـا       کاالهای جنگی سوداگری میکرد، مالکین خـرد و       
، Angestellteهائی از کـارگران فکـری، کارمنـدان، کارکنـان            گروه

، آموزگاران، شاغلین همه گونه مشـاغل آزاد تـا           هنرمندان، نویسندگان 
ارتشاء زندگی عمـومی، اسـتقالل      . سطح زندگی پرولتاریا سقوط کردند    

که از  رشد یابنده مطبوعات بورژوازی از دیکتاتورهای اقتصادی نیرومند         
 . »این طریق در پی تابع ساختن دولت بخود بودند، نتیجه ناگزیر آن بود

داری پیشرفته سبب تالش برای گسترش سلطه بر  تکامل به سرمایه«
این امر همچون پیمـان     . های امپریالیستی شد   اقتصاد جهانی توسط قدرت   
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صلح معتبری که حل ناخوشنودانه مشکالت  ملی و اقتصادی جهـان را              
هـای نـوئی خواهـد گشـت کـه           شده است، خطر پیدایش ستیزه    سبب  

 .»میتوانند موجب نابودی فرهنگ انسانی گردند
هـای سـلطه     در عین حال جنگ جهانی سبب از بین رفتن سیستم         «

ها حقـوق دمکراتیکـی را    های سیاسی به توده  پوسیده گشت، دگرگونی  
نیرومنـد  جنـبش   .  خویش بهره گیرند   ارتقأ اجتماعی تا از آن برای     د  دا

ای که توسط تالش افتخارآمیز و از خود         کارگری دوباره توانمند گشته   
سنگ در کنار    گذشتگی چند نسل رشد کرده است، همچون مخالفی هم        

نیرومندتر از هر زمان دیگری عزم خود       . داری قرار گرفته است    سرمایه
داری فراتـر رود و بوسـیله        را جزم کرده است تـا از سیسـتم سـرمایه          

المللی پرولتاریـا، توسـط ایجـاد نظـم حقـوقی میـان              های بین  همکاری
هـا   ای حقیقی بر پایه حقوق برابـر خلـق         ها، در پی ایجاد اتحادیه     دولت

 . »های نابودکننده حفاظت کرد است تا بتوان از انسانیت در برابر جنگ
ای راه  وطیفه حزب سوسیال دمکراسی است که بچنین اراده«

های خالق شکلی آگاه و  ه مبارزه ضروری تودهدرست را نشان دهد و ب
 .»متحد دهد
حزب سوسیال دمکرات تصمیم قاطع گرفته است برای حفظ  «
او به جمهوری . های بدست آمده همه تالش خود را بکار گیرد آزادی

دمکراتیک با توجه به تکامل تاریخ به مثابه شکل دولت غیر قابل 
 سؤقصدی به حق زندگی خلق برگشت مینگرد و هرگونه تجاوز به آنرا

 .»میداند
اما حزب سوسیال دمکرات نمیتواند اقدامات خود را به آن «

او در . محدود سازد که از جمهوری در برابر دشمنان آن دفاع کند
دولت خلقی آزاد برای کسب قدرت اراده سازمانیافته خلق مبارزه 

. عی نوسازی کندمیکند تا اقتصاد را، جامعه را بنا بر روحیه تعاون اجتما
های اقتصادی تمرکز یافته به اقتصاد اجتماعی  این حزب تبدیل شرکت

داری به  و فراتر از آن شکل دهی رشد یابنده مجموعه اقتصاد سرمایه
ای ضروری برای رهائی  اقتصاد سوسیالیستی به نفع کل اقتصاد را وسیله

لید، خلق شاغل از زنجیرهای سلطه سرمایه، باال بردن بارآوری تو
دستیابی انسانیت به مراحل باالتری از اقتصاد و اخالق همگانی ارزیابی 

 . »میکند
در این مفهوم حزب سوسیال دمکراتی آلمان دیگر بار مضمون «

این حزب نه بخاطر امتیازات طبقاتی و . پذیرد برنامه ارفورت خود را می
 نیز حقوق ویژه، بلکه در جهت نابودی سلطه طبقاتی و خود طبقات، و

حقوق و وطائف برابر برای همه و بدون در نظرگیری هرگونه توفیری 
این حزب بر اساس این آگاهی که . ها و نژادها مبارزه میکند میان جنس

المللی تعیین خواهد  این مبارزه سرنوشت انسانیت را در عرصه ملی و بین
، در )Reich) 2 ادامه میدهد، و بخاطر آن در رایش  کرد، به این مبارزه

ها و  ها، در کارگاه ، در سندیکاها و تعاونی)3(دولت، در شهر و روستا 
 . »ها مبارزه میکند در خانه
 . »های زیر معتبرند برای این مبارزه خواست«

توفیر برنامه گورلیتس از برنامه ارفورت بیش از هر چیز آن است 
ضرورت که بطور جامع به نتایج جنگ جهانی اشاره میکند و قاطعانه بر 

طبیعی است که برنامه . دفاع از جمهوری اشغال شده تکیه میکند
اینکه پذیرش .  نمیتوانست در این باره چیزی بگوید1891ارفورت 

چنین نکاتی در این بخش از  برنامه الزم بوده است، باید در ارتباط با 
باید یک برنامه برای زمان کوتاهی . وظایف آن برنامه سنجیده شود

ای عملی باشد، در آن صورت سودمند  شته، یعنی فقط برنامهاعتبار دا
کسی که . خواهد بود که در بیان اصول آن بر وظائف حال تإکید شود

برای برنامه نقشی دراز مدت قائل است، اصول همیشگی را بدون تکیه 
 . بر مسائل روز،  در بخش تئوریک تنظیم میکند

ز بطور کلی حاوی ها برنامه جدید نی نظر از این نظرگاه صرف
 . اما با توفیرهای اساسی. های برنامه پیشین است همان اندیشه

برنامه کهن حاوی ایده ضرورت طبیعی تکامل و قدرت 
 . کننده تکامل اقتصادی است تعیین

تکامل اقتصادی با ضرورتی «: آن برنامه با این جمله آغاز میشود
ا توسط های کوچک، پس زدن آنه طبیعی موجب نابودی کارگاه

های بزرگ میگردد و فاکتورهای اقتصادی نو نشان دهنده نتایج  شرکت
آسای بارآوری کار،  پرولتاریای ندار، رشد غول: چنین تکاملی است

داری  های چنین پیشرفتی توسط سرمایه انحصاری ساختن کلیه مزیت
های چنین وضعیتی، ابزار حل این مشکل و نیز  برنامه ناهنجاری. بزرگ
 .ای را باید انجام دهد، را نشان میدهد  که چنین وظیفهای طبقه

بینیم سوسیالیسم به مثابه نتیجه ضرورت طبیعی  چنین است که می
 . تکامل پیدایش مییابد

این برنامه بجای توضیح . اما برنامه نو به گونه دیگری است
 :های تکامل اقتصادی با نوعی بیان اراده آغاز میشود ضرورت
کرات حزب خلق کارکن در شهرها و روستا حزب سوسیال دم«
این حزب در پی تشکل تمامی آفرینندگان فکری و بدنی، کسانی . است

که به حاصل کار خود نیازمندند و اهداف و اقرارهای مشترک دارند و 
 .»اند برای مبارزه مشترک در راه دمکراسی و سوسیالیسم  آماده
سیالیسم محصول  در اینجا هر گونه خاطره مبنی بر اینکه سو

تکامل اقتصادی نوینی است و اینکه حاملین آن طبقه جدیدی را میسازند 
برنامه . که خود محصول این تکامل است، کامأل حذف شده است

ارفورت قاطعانه یادآور میشود که دگرگونی اجتماعی سوسیالیستی به 
معنای رهائی مجموعه بشریت است، که بنابراین سوسیالیسم خواست 

ناصر ی است که در جهت تکامل واالتر بشریت فعال هستند و همه ع
اینکه سوسیالیسم فقط کارکرد کارگران ندار است، زیرا دیگر طبقات 

 . خواهان استقرار مالکیت شخصی بر وسائل تولیدند
در اینجا . این اندیشه در برنامه گورلیتس مورد توجه قرار نگرفت

 که کار فکری و بدنی سوسیالیسم محصول کارکرد همه کسانی است
اند، نظیر دهقانان در  انجام میدهند و به محصول کار خود وابسته

. Mecklenburg و مکلنبورگ Bayernهای بایرن  ایالت
جستجو در این برنامه برای یافتن عبارتی مبنی بر اینکه سوسیالیسم 

 .ای است از وضعیت اقتصادی کامأل نوینی جوانه میزند، کار کامأل بیهوده
های تولید، چه در دوران باستان و چه در  توده مردم در تمامی شیوه

نیازمند بود و این امر » محصول کار خود«های میانه، همیشه به  سده
 . هرگز سبب پیدایش سوسیالیسم نگشت

برنامه گورلیتس همچنین برخالف برنامه ارفورت نامی از طبقه 
ن کننده برای پیدایش کامأل جدید جامعه صنعتی نمیبرد که طبقه تعیی

سوسیالیسم است، و نیز آن گونه که در برنامه ارفورت آمده است، به 
داری مدرن که به تنهائی  آسای بارآوری کار توسط سرمایه رشد غول

یافته  باالترین رفاء و هماهنگی تکامل«وضعیت اجتماعی نوینی را با 
 . ای نمیکند آورد، اشاره بوجود می» جانبه همه

های  حال برنامه گورلیتس نمیتواند از کنار ناهنجاریبا این 
. اما در این زمینه نیز با برنامه ارفورت توفیر دارد. داری گذر کند سرمایه

ها نامی برده نمیشود و ما  در این برنامه از پیدایش و رشد این ناهنجاری
در این زمینه از تکاملی ضروری با خبر نمیشویم و بلکه از آنها به مثابه 

 :نتایج ناگوار سخن گفته میشود
کارگران را به پرولتاریای ندار بدل ... داری  اقتصاد سرمایه«
 .و غیره» به نابرابری اقتصادی دامن میزند... میسازد، 
 

به شتاب این روند «و به آن این نیز افزوده میشود که جنگ 
 . »افزوده است

کات را تأئید اما بیشتر اقتصاددانان بورژوا نیز به هر حال این ن
داری در آینده نیز  اما آنها منکر آنند که با ادامه اقتصاد سرمایه. میکنند

داری از درون خود  آنها بیان میکنند که سرمایه. چنین خواهد بود
آورد که کاگران را به مالکین تبدیل خواهد کرد،  تمایالتی را بوجود می

 که در نتیجه آن که نابرابری و تضادهای طبقاتی را کاهش خواهد داد
هائی  آنها مدعی هستند که بدبختی. سوسیالیسم غیرضروری خواهد گشت

های کودکی این  داری تا کنون بوجود آورده است، بیماری را که سرمایه
داران پی  هرگاه پرولترها به امر همکاری با سرمایه. شیوه تولید نو هستند

پاسخ بدان . مال یابدداری به زودی میتواند ک برند، در آن صورت سرمایه
داری تا کنون به همراه آورده، نیست،  نگاه به گذشته و آنچه سرمایه
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داری، آنهم بهر قیمتی  بلکه اشاره به تمایالت تکامل ضروری سرمایه
 .است

در حالی که این نکات هسته اصلی برنامه ارفورت را تشکیل 
.  میدهند، برنامه گورلیتس از همه آنها اجتناب کرده است

هرگاه تشریحات این برنامه درست باشد، در آن صورت برتری 
اما هر گاه آنها نادرست باشند، . خود را بر برنامه دیگر آشکار میسازد

اما در این حالت . در آن صورت باید برنامه گورلیتس را ارجح دانست
   .پایه علمی سوسیالیسم بسیار به لرزه درآمده است

:ها پانویس  
1- Fatalismus واژه. ى تقدیرگرائىیعنfatalبه معناى تقدیر است .

کسى است که به قضا و قدر اعتقاد دارد که بر Fatalistفاتالیست
  بر این اساس.  آن تقدیر سرنوشت فرد و جامعه را تعیین میکند اساس

در این ترجمه از واژه . انسان در تعیین سرنوشت خود نقشى ندارد
. بهتر میرساندجبر بهره گرفته شد که منظور را

معادل » رایش«واژه . میگفتند» رایش«در آن دوران به آلمان  -2
. آلمانی واژه التین امپراتوری است

 بکار گرفته شده است که میتوان Gemeindeدر متن اصلی واژه  -3
.آنرا همبائی و یا جماعت ترجمه کرد  

 ...یاد جانباختگان و   به
 

آزارد،  نسانی را میعمق فاجعه آنقدر زیاد است که قلب هر ا
کشیدند نام فرزندانشان را، شوهرانشان را از هر سو،  مادران جیغ می

ها  هایشان در زیر آوارها به جستجو بودند، بچه پدران به دنبال زن و بچه
کردند و  به دنبال مادر و پدر و برادر و خواهرانشان همه جا را فریاد می

ر آنطرف تر امدادگران در اما  در چند صد کیلو مت.طلبیدند  کمک می
خواب جهل و بی خبری زمان را سپری کردند تا کسانی که امید به 

ولی در عوض این مردم  کمک داشتند بی امید ماندند و جان باختند
بودند که از سراسر کشور به کمک هموطنانشان شتافتند و از هیچ 

  دریغ نکردند، ،های نقدی  تا کمک گرفته از اهدای خون،کمکی
دریغ بین المللی بود که از سراسر جهان به ایران سرازیر  های بی مکک

چرخید و در فکر  شد وجمهوری اسالمی گیج و مات به دور خود می
 اسالمی صورت گانهائی بود  که مبادا خاکسپاری مرد اعزام طلبه

 نظام اسالمی آنقدر که به فکر ،دانید  چون همانطور که می،نگیرد
 به عوض امدادگران خارجی .ها نبود ها و زنده  زخمیها بود به فکر مرده

رسانی به زلزله زدگان تا   از ایجاد امکان آب خویش،با تجهیزات کامل
 تا ،رفت امداد برای نجات کسانی که هنوز امید به زنده بودنشان می
رسانی به  رساندن مواد غذائی و  بر پا کردن چادرهای امداد برای کمک

در این میان  مأموران دولتی به .  دریغ نکردندو مسدومین  ها زخمی
نگرانی  پزشکان زن خارجی برای رعایت حجاب دل دنبال امدادگران و

 .  داشتند
رفتار مردم و حاکمان  گذرد و در هر لحظه آن اعمال و زمان می

زلزله بم از . گان خواهد رسید شود و به آینده است که در تاریخ ثبت می
انگاری در زندگی  توجهی و سهل ت که ننگ بیس اای جمله آن فجایع

 .راه داشته و بر پیشانی نظام اسالمی ثبت است هزاران انسان را به هم
 »طرحی نو«

 

 ...نگاهی بر همایش 
 

طرح کلیات مبهم، برنامه عام و استراتژی نامشخص به منظور جلب 
 آن اتحادی از. تواند در خدمت هدف فوق باشد روی نمی هیچ  به» همه«

های  خواهان خواست و آرزوی مردم است که دارای ویژگی جمهوری
. ضروری فوق و در پی پایان دادن به حاکمیت جمهوری اسالمی باشد

اتحاد نیروهائی از نوع جریانات اصلی تشکیل دهنده همایش برلین نیز 
در صورتی که شفاف سخن بگویند و موافقین خود را مخاطب قرار 

دهد و  ها را کاهش می ز آنجا که پراکندگیدهند و متشکل سازند، ا
اما . کند، امری مثبت و حتی ضروری است ها را مشخص می بندی صف

این بود که آنها تالش » خواهان اتحاد جمهوری«اشکال کار مبتکران 
ای نشان دهند که  گونه چنان که هستند، بلکه به داشتند خود را نه آن

جه کار خود را با مبهم سخن گفتن در نتی. بتوانند دیگران را جلب کنند
روشن است که این حرکت . و ارائه طرحی آمیخته با ابهام آغاز کردند

تواند قابل  رغم تبلیغات گستردۀ اینترنتی، نمی و ترکیب محصول آن، به
کنندگان را  های مورد نظر شرکت تواند نتایج و خواست دوام باشد و نمی

پیش از .  همان ابتدأ نشان دادتأمین کند و این را همایش برلین از
کنیم  توضیح بیشتر در این زمینه، نخست شرائط و عواملی را بررسی می

 .که سبب برانگیختن این حرکت گردید
سال اخیر ایران و منطقه و بطور مشخص شکست  تحوالت یک

طلبی پس از آزمونی شش ساله، تشدید بحران در جمهوری  جریان اصالح
ی در منطقه، مسئله لزوم تشکل گسترده و اتحاد و اسالمی و شرائط بحران

ویژه در خارج از کشور، به  ائتالف را در میان نیروهای سیاسی ایران، به
ها و  های مختلف با اندیشه یکی از مباحث مهم تبدیل نمود و گروه

های متفاوت فعالیت در این راستا را آغاز کردند و منشورهای  انگیزه
 .متعددی انتشار دادند

ها تالشی بود که در ماه مه گذشته به  یکی از موارد این فعالیت
حزب «، »خواهان ملی سازمان جمهوری«ابتکار مسئوالن و اعضای 

سازمان فدائیان «و جناح راست و میانۀ » دمکراتیک مردم ایران
و جمعی از دوستان و نزدیکان سیاسی و فکری آنها با تدوین » اکثریت

در میان امضاء کنندگان . ء شکل گرفتیک منشور و تعدادی امضا
منشور، عالوه بر وابستگان به سه جریان فوق و نزدیکان آنها، نام تنی 

طلبی  ای که کارنامه آنها سرشار از فرصت چند از عناصر شناخته شده
ای از فعاالن سیاسی منفرد که از سلک کارگردانان  چنین عده است، هم

برابر کلیت جمهوری اسالمی نبودند و مواضعی روشن در » اتحاد«
 . خورد چشم می داشتند، نیز به

برده، طی شش سال  ویژه سه جریان نام غالب امضاءکنندگان اولیه به
 عملی مدافع سرسخت  گذشته هم از لحاظ نظری و هم در زمینه

تر دنبالچه آنها بودند، برخی از آنان با افتخار  بیان درست طلبان و به اصالح
هنگام سفر خاتمی به  ای به خواندند، عده می» خاتمیسرباز «خود را 

های  فرانسه، بجای سفارت جمهوری اسالمی ایران در پاریس، کارت
به فرانسه خوش «رنگی با عکس خاتمی و با عنوان آقای خاتمی 

چاپ و پخش کردند و بسیاری از آنها در جریان انتخابات » آمدید
م مجلس و ریاست انتخابات دورۀ شش (1380 و 1378های  سال

کردند برای دادن رأی  تبعیدیان خارج از کشور را دعوت می) جمهوری
 .های جمهوری اسالمی بروند به کنسولگری
های این چنانی آنها در همۀ این دوران و با وجود همۀ  فعالیت

طلبان در برابر مافیای حاکم، با وجود   خاتمی و اصالح ها و تسلیم سازش
وقفه او از نظام  ربارۀ الجوردی جالد، دفاع بیسرائی خاتمی د مدیحه

و خیانت دانستن هرگونه تغییر در قانون » رهبر«دینی، از والیت فقیه و 
تا انتخابات ... اساسی، با وجود تسلیم مجلس در برابر حکم حکومتی و 

سربازان «گیری تمام ادامه داشت و این  شوراها در سال گذشته با پی
 .دادند تمام و کمال انجام میوظیفه خود را » خاتمی

واکنش مردم در انتخابات شوراها و این واقعیت که مردم نه تنها به 
طلبان و نیروهای وابسته به نظام، بلکه به نیروهای  نامزدهای اصالح

گفتند و کاندیدای » نه«جوی خارج از نظام نیز »وفاق«طلب و  سازش
 هزار رأی 36ر تهران فقط  میلیون دارنده رأی د7ها از میان   مذهبی-ملی

طلبان در خارج از کشور را در برابر شرائط  روهای اصالح آورد، دنباله
جدیدی قرار داد، شرائطی که در آن ادامه سیاست پیشین دیگر ممکن 

برده با خطر  ها و جریانات نام در نتیجه سازمان. نبود و خریداری نداشت
راین برای نجات خود و نجات انفراد و بحران و تالشی روبرو شدند و بناب

ناگزیر باید به » طلبی در چارچوب جمهوری اسالمی اصالح«اندیشۀ 
همراه شدن . دادند هائی متناسب با شرائط جدید تن می تغییرات و ترمیم

ها با تحوالت خاورمیانه و حمله امریکا به عراق و  این شرائط و ضرورت
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 نیروها و فعاالن بوجود آمدن یک زمینه و خواست اتحاد در میان
سیاسی، شرائط مساعدی برای رهائی این تکلیف از بحران و اقدام در 

ها در این  بدین ترتیب فعالیت. ای جدید فراهم آورد جهت ایجاد جبهه
 . زمینه آغاز گردید

چشم  طلبی در آن به منشوری تهیه شد که دفاع آشکار از اصالح
داد،  رأ امیدبخش را نوید میخورد و با وجود ابهام، دورنماهائی ظاه نمی

خواهان در درون و برون کشور سخن  از اتحاد گسترده میان جمهوری
نظام جمهوری «و » ساالری تحقق مردم«ها بر  گفت، در اعالم دیدگاه می

نفی امتیاز موروثی دینی و «و » گانه پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه
این . اره داشتاش» عدم تمرکز قدرت«و » مسلکی در امر حکومت

آوری امضاء قرار  ها، تبلیغات و جمع ها، تماس منشور مبنای فعالیت
 اصول -رغم ابهام و التقاط  به–ایجاد اتحاد بر پایه منشوری که . گرفت

ساالر در آن گنجانده شده است، در  کلی و مبانی یک جمهوری مردم
آرزوی شوق و . خواهان بود نگاه اول مورد توافق بسیاری از جمهوری

عمومی اتحاد، تبلیغات گستردۀ کارگردانان از طریق چند سایت 
ها سبب استقبال  اینترنتی، برگزاری جلسات متعدد و تشکیل کمیسیون

ها و  ابهامات و نارسائی. از این پروژه گشت و بر تعداد امضاءها افزود
های تبلیغاتی و برجسته کردن کلیات و  های منشور در جنجال تناقض
 . شد ر موارد و توافق و اشتراک هر روز بیشتر گم میتأکید ب

چند هفته پس از » اتحاد«جالب این که این منشور یا فراخوان 
جنگ و در شرائطی » با پایان رسمی«زمان  حمله امریکا به عراق و هم

تهیه و انتشار یافت که مقامات امریکائی در فریادهای شادمانه 
بردند و  نام می» های بعدی هدف«وان عن از سوریه و ایران به» پیروزی«

مسئله احتمال دخالت نظامی امریکا در ایران، مسئله حاد مورد بحث، 
ای نگران کننده و موضوعی بود که نیروهای سیاسی ایرانی  مسئله
مانند بخشی از  یا باید هم. توانستند در برابر آن سکوت کنند نمی

یا با حساسیت الزم طلب از آن استقبال نمود و  های سلطنت جریان
نسبت به آن واکنش نشان داد و هر گونه دخالت نظامی و غیرنظامی 

 . امریکا و هر دولت خارجی دیگر در ایران را بشدت محکوم ساخت
شدن پیش رفته بود، حتی » آلترناتیو«اما در منشور که تا ادعای 

یک جمله در مورد این مسئله حساس و حیاتی استقالل و موجودیت 
کسانی . وجه تصادفی نبوده است این امر اما به هیچ. شد  دیده نمیایران

گاه  اند و در آنجا تکیه های بیگانه بسته که امید خود را به قدرت
های  جویند، هرگز بخود اجازۀ جسارت و ایستادگی در برابر قدرت می

آنها در پی آنند که با برخورداری از حمایت . دهند بزرگ جهانی نمی
. ا به اپوزیسیون مورد قبول و مورد تأئید آنها تبدیل شونده این قدرت

این موضوع نه یک ادعای کسانی خارج از این اتحاد است، بلکه 
ای  ای است که برخی امضاءکنندگان منشور نیز به آن به گونه مسئله

آقای محمد برقعی یکی از امضاءکنندگان اولیه و از . اند اشاره کرده
در » خواهان اتحاد جمهوری« کارگردانان یاران نزدیک مبتکران و

در ارتباط با این اتحاد ) 2003 دسامبر 30(ای در نشریه شهروند  مقاله
ام که اگر ما متشکل شویم  بارها از یاران شنیده«: نویسد چنین می

شوند که در جامعه تنها دو نیروی  های اروپا و امریکا متوجه می دولت
 بلکه نیروی سومی هم هست که طلب مذهبی نیست و راست و اصالح

عرفی است و خواستار یک جمهوری سکوالر است و از آنجا که 
پسندند، لذا به تقویت ما  های غربی این چنین نیروئی را بیشتر می دولت
آیند و همین ما را تبدیل به یک قدرت بزرگ در صحنۀ سیاست  می

لب برای ج» اتحاد«گزارش تکاپوی گردانندگان . »کند ایران می
از پایگاه «عنوان جریانی که  حمایت خارج و جلوه دادن این اتحاد به

 به نوبه خود گواه »ای در جامعه ایران برخوردار است قابل مالحظه
با ادعاهای » اتحاد«دهد چگونه گردانندگان  بارزی است که نشان می

از پایگاه قابل «منزله نیروئی که  اند خود را به کارانه در تالش فریب
ای در جامعه ایران برخوردار است و در برگیرنده بخش  حظهمال

 جلوه »سازان در داخل کشور است ای از روشنفکران و فرهنگ عمده
دهند و به کمک تبلیغات و ادعاهائی از این گونه، حمایت اروپا و 

یک قدرت «های غربی به  ای از دولت امریکا را جلب کنند و با پاره

و به آرزوهای خام ! ن تبدیل شوندبزرگ در صحنه سیاست ایرا
 . زهی پندار باطل. تحقق بخشند» به جائی رسیدن«و » آلترناتیو شدن«

دنبال فراخوان رفتند  اما مشتاقان ساده لوح یک اتحاد بزرگ که به
های تبلیغاتی و نویدهای چنین اتحادی، بدون  و ظاهرأ تحت تأثیر جنجال

در » اتحاد«کارگردانان اصلی اندیشه و تأمل کافی در ماهیت و ترکیب 
های آنها،  نظرها و افکار و هدف پیشینه و کارنامه سیاسی آنها، نقطه

ساالری بوش  در برابر تهدیدات دیوان«تفاوتی آنها  تفاوتی و دالئل بی بی
طلبانۀ ابرقدرت افسارگسیخته امریکا و بدون  های جنگی و توسعه و برنامه

های منشور، آنرا امضاء کردند و عمأل  ها و نارسائی تأمل کافی در ضعف
این دسته از . ها بستند چشمان خود را بر روی همۀ این واقعیت

ای سالم و مواضعی روشن در قبال  امضاءکنندگان که غالبأ گذشته
های  راه خواستند در کوره القاعده نمی جمهوری اسالمی داشتند و علی

ارند، هنگامی که در نافرجام اصالحات در محدوده نظام حاکم گام برد
هائی که در بهترین حالت  گرفتند، با پاسخ های باال قرار می برابر پرسش
کوشیدند دیگران را قانع و خود را توجیه  لوحی آنها بود، می گواه ساده

ویژه حضور عناصری  در مورد پیشینۀ کارگزاران اصلی پروژه و به. کنند
گفتند   برای اتحاد، میناباب و حتی بدنام در جمع گردانندگان حرکت

مهم نیستند، مهم اصول مورد توافق، مبانی توافق و برنامه است و » افراد«
های مختلف در کنار هم قرار دارند و  در احزاب بزرگ اروپائی نیز آدم

ای بیش  پایه ها توجیهات بی روشن است که این پاسخ! کنند با هم کار می
 .نیست

اینها . کننده در اتحاد نیستند کتشر افرادی نخست اینکه اینها فقط
که چیزی در  اند و در پی آنند از مبتکران و کارگردانان اصلی صحنه

دیگر اینکه . های خویش سازمان دهند ها و هدف جهت افکار، خواست
ریزان و سازمان  توان از طراحان و برنامه ای را نمی هیچ طرح و برنامه

ها و   گویا مسئله اصلی، طرحبا این توجیهات که. دهندگان آن جدا کرد
ها است و افراد مهم نیستند، اگر امروز آقای مسعود رجوی، رضا  برنامه

پهلوی یا هر کس دیگری منشوری انتشار داد که مورد موافقت ما به 
ها، با تأئید و  توانیم بدون توجه به پیشینه و کارنامه نظر آید، قاعدتأ می

در مورد . ک را با آنها آغاز کنیمبرده، فعالیت مشتر امضاء منشور نام
نظر از این که این   صرف-حضور افراد مختلف در احزاب اروپائی نیز 

های قوام یافته و  حضور و مناسبات زائیده شرائط معین و دارای ضمانت
در . کنند ای نیست که اینان توجیه می تکمیل شده است، موضوع به گونه

 افراد از مبانی اصلی حضور و ادامه آنجا کارنامۀ اعمال و گفتار و کردار
 . رود حضور بشمار می

دلیل این که  در آلمان ویلی براند، صدراعظم پیشین این کشور، به
در میان مشاوران او یک جاسوس آلمان شرقی نفوذ کرده بود، با همه 

داد تا  محبوبیت و نفوذ خود در حزب و جامعه، از صدراعظمی استعفاء 
آقای گیزی . توجهی انجام شده را جبران کند یبدین وسیله خطا و ب

آلمان و سناتور سابق برلین، پس » سوسیالیسم دمکراتیک«رهبر حزب 
، از مقام خود کناره »بونوس هواپیما«از روشن شدن استفادۀ او از 

 عضو حزب Hohmannهای اخیر آقای هومن  در همین ماه. گرفت
 کشور بخاطر اظهاراتی که دمکرات مسیحی آلمان و نمایندۀ پارلمان این

آنتی سمیتی تلقی شد، ابتدأ از فراکسیون پارلمانی و سپس از حزب 
هائی است که موارد مشابه آن در اروپا بارها  ها نمونه این. اخراج گردید

در سیاست بیش از هر عرصه دیگر، کارنامه و . مشاهده شده است
د هر کس را هزار توانن مردم نمی. گذشته افراد مبنا و مالک اصلی است

گاه از  بار آزمایش کنند و یا سرنوشت خود را به کسانی بسپارند که هیچ
اند و خطاهای سیاسی آنها نه فقط  کوره آزمایش سربلند بیرون نیامده

در عرصه . بزرگ و فاحش بلکه کیفیت جرائم کیفری داشته است
 و نظرات سیاست، مردم به اعتبار گدشتۀ افراد، درستکاری آنها و ادعاها

طلبی، بلکه در یک ارتباط و تداوم  که نه محصول فرصت(امروز آنها 
 . کنند درباره آنها داوری و به آنها اعتماد می) منطقی با گذشته قرار دارد

توهم دیگر آن بخش از امضاءکنندگان منشور فراخـوان، کـه بـا             
وازن توانند ت  کردند می  اند، این بود که تصور می      جمهوری اسالمی مخالف  

آنها بر آن بودند که شرکت هـر        . نظرهای خود تغییر دهند    را بسود نقطه  
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توانـد بـه اسـناد نهـائی      فکر آنها می چه بیشتر افرادی از نوع آنها و هم       
همایش صراحت و شفافیت بخشد و اتحادی علیه کلیت نظام جمهوری           

این تصورات اما، چیزی    . اسالمی و برای پایان دادن به آن بوجود آورد        
لوحی محض است اگر     زیرا ساده . توانست باشد  جز یک پندار واهی نمی    

فکر کنیم کارگردانان پروژه تـالش و مسـاعی خـود را در راه شـکل        
های آنان  ها و هدف گیری جریانی بکار برند که مغایر با افکار و اندیشه

نتیجۀ کار همایش نیز این امر بدیهی و خـام بـودن ایـن گونـه                 . باشد
 . نشان دادپندارها را 

با تبلیغاتی که قرابت کمتری با      » خواهان اتحاد جمهوری «همایش  
تبلیغ برای تدارک و برگزاری یک نشست سیاسی داشت و بیشـتر بـه              

. ماند، برگزار گردید   تبلیغات برای عرضه و فروش کاالهای تجارتی می       
 نفر عالقمند و کنجکاو و تماشاچی کـه در ایـن همـایش       700از میان   

هـای   گیری عنوان عضو در رأی  نفر به180 تا   170تند، حدود   حضور داش 
ها،  ، قطعنامه »طرح رابردسیاسی «(ها و تصمیمات سیاسی      مربوط به طرح  

مباحث همایش و آرأ داده . مشارکت داشتند...) تصمیم درباره انتخابات 
بندی در برابر هـم      دهد که در همایش دو نظر یا دو صف         شده نشان می  
 رأی و یک اقلیـت      120 تا   110یک اکثریت با قریب     . دقرار گرفته بو  

صف اکثریت کم و بیش همـان       .  نفر 65 تا   50با حدود و نوسانی میان      
خواهان ملی، حـزب دمکراتیـک مـردم         وابستگان به سازمان جمهوری   

اضافه جمعی که غالبأ از      ایران و جناح راست و میانه سازمان اکثریت به        
به سـخن دیگـر     . شد ا بودند، تشکیل می   فکران سیاسی آنه   دوستان و هم  

اکثریت بطور عمده از کسانی تشکیل شده بود که تا دیـروز خـود را                
چنان مدافع و    دانستند و امروز نیز بخشی از آنان هم        می» سرباز خاتمی «

در برابـر آنهـا     . مبلغ اصالحات در چارچوب جمهوری اسالمی هسـتند       
های اعمال اراده  المی راهصف اقلیت بر آن بود که در نظام جمهوری اس  

باید هدف خـود را تغییـر       » خواهان اتحاد جمهوری «مردم بسته است و     
 . نظام جمهوری اسالمی قرار دهد

دهند که کشـمکش میـان       نشان می » همایش«مباحث انتشاریافته   
، »بـرد سیاسـی    راه«ها، در طـرح      بندی تقریبأ در تمامی زمینه     این صف 

جلس هفتم، مناسبات با نیروهـای دیگـر و         استراتژی اتحاد، انتخابات م   
بینی بـود،   گونه که قابل پیش اما سرانجام همان. غیره جریان داشته است   

» اتحاد«همایش با توجه به توازن نیروها، بسود مبتکران و کارگردانان           
 . پایان یافت) فکران آنها یعنی سه جریان باال و دوستان و هم(

برده در گذشته نیز با هم همکاری        این که سه جریان نام     با توجه به  
چنـان   اند، اتحاد امروز آنهـا در واقـع نـه تـازگی دارد و نـه آن                 داشته

عنـوان موفقیـت     آنچه تازگی دارد و آنچـه از آن بـه         . دستاوردی است 
 :توان نام برد، این است که می
تواننـد از     سه جریان در حال فرسایش با تزریق خون تازه مـی           -1

رج شوند و چند صـباحی تـوان حرکـت          گیر خا  حالت زمین 
 .بیابند

های حرکت جدیـد     توانند از نتایج بالواسطه و مکانیسم       آنها می  -2
ای از این نوع، معموأل در آغـاز بـا        که مانند هر حرکت تازه    

راه است، تا مدتی انگیـزه و   شور و شوق و امکانات جدید هم  
 . ای برای کار و فعالیت داشته باشند زمینه

تواند موفقیت ناشی از حضور چند صـد نفـر          جدید می » داتحا «-3
ویژه در  به(برداری  در همایش را کماکان تا مدتی وسیلۀ بهره

کسانی که در روابط با     . قرار دهد ) رابطه با نیروهای خارجی   
نیروهای خارجی هم بطور شفاهی و هم کتبـی وقیحانـه یـا             

گیرنـده  در بر «آنهـا   » اتحاد«کنند که    کارانه ادعا می   فریب
سـازان در داخـل      ای از روشـنفکران و فرهنـگ       بخش عمـده  
ای در جامعـه ایـران    از پایگاه قابل مالحظه« و   »کشور است 

 بطور اولی از حضور هفتصد نفر در همایش  »برخوردار است 
 . برداری را خواهند کرد حداکثر بهره

 از لحاظ سازمانی در واقع دستاورد اصلی تـالش جنـد ماهـه و          -4
 نفـر بـه اتحـاد       70 یا   60رلین این است که قریب      همایش ب 

یعنی سه جریان اشاره شده در باال و        (سیاسی تا کنون موجود     

آنچه در پس غبار    . اضافه شده است  ) فکران و دوستان آنها    هم
خواهان شکل گرفتـه اسـت،    عنوان اتحاد جمهوری تبلیغاتی، به 

شته  نفر به جمع گذ    70 تا   60عمأل چیزی جز اضافه شدن این       
شک حضور این عده، آنهم با داشتن نظراتی مخالف،  بی. نیست

تواند حتی عامـل تحـرک و جنـب و           در آغاز و تا مدتی می     
ولی با توجه به عدم امکان سازش میـان ایـن دو            . جوش باشد 

نظر، اقلیت مزبور سرانجام یا باید از این اتحاد جدا شـود و در            
بـه همـان اتحـاد      بطور عمده   » خواهان اتحاد جمهوری «نتیجه  

سابق میان سه جریان باز گردد و یا این اقلیـت در عمـل بـه            
ابزاری برای پیشبرد نظرات و سیاست اکثریت تبدیل گردد و          

 . در این صورت این موفقیت نسبی قطعی شده است
 

 نگاهی به اسناد و تصمیمات همایش
بـرد   طـرح راه  «. بود» برد سیاسی  راه«ترین سند همایش طرح      مهم

گیری سیاسی و    قاعدتأ باید منعکس کنندۀ مبانی نظری و سمت       » یسیاس
کارهای تحقق اسـتراتژی   ترسیم کنندۀ استراتژی و برنامه و وسائل و راه     

های تبلیغـاتی تـا ادعـای        آنهم تشکلی که در نمایش    (یک تشکل باشد    
برد سیاسی نتوانست از  اما طرح راه). آلترناتیو شدن بلندپروازی کرده بود

هـا و طـرح کمیسـیون      کار چند ماهۀ کمیسیون   . اولیه فراتر رود  منشور  
حاصلی ) ها و امیدی که برانگیخته بود      با همۀ وعده  (» ها تدقیق دیدگاه «

بطور کلی از دستور خارج     » ها تدقیق دیدگاه «قطعنامه مربوط به    . نداشت
همان محتوای التقاطی پیشین    » برد سیاسی  راه«و طرح تصویب شدۀ     . شد

بجای مبانی و برنامه و استراتژی      » برد سیاسی  طرح راه «در  . ردرا حفظ ک  
روشن، بجای تشریح ابزارها و وسائل تحقق استراتژی و هدف، با عبارت 

هـای عـام از قبیـل        های کلی، احکام مبهم و التقاطی و توصـیه         پردازی
بـرد   مسئول کمیسیون راه  . روبرو هستیم ... » سازماندهی نهادهای مدنی  «

تنـوع  «هـای طـرح، بـا اشـاره بـه        ها و نارسائی   وضیح ابهام سیاسی در ت  
بندی کـه در بـاال    یعنی همان دو صف(موجود در همایش  » های دیدگاه

کنندگان در این همایش خود      برخی از شرکت  «گوید که    می) اشاره شد 
پذیرند که اصالحات و اصـالح جمهـوری         دانند و نمی   طلب می  را اصالح 

در برابـر کسـان دیگـری هسـتند کـه           اسالمی شکست خورده است و      
ناپذیر است و بهمین دلیـل طـرح         معتقدند نظام جمهوری اسالمی اصالح    

ها تا حـدودی بـه       برد سیاسی برای دستیابی به توافق بر روی دیدگاه         راه
شود که باید بتدریج و با زمان در جهت حل           مبهم ساختن اسناد منجر می    

 . »آن اقدام کرد
چیزی نیست جز اعتراف بـه واقعیتـی      ) ضیحیا تو (اما این اعتراف    

کند و این اعتراف مشکلی را حل    که هر خوانندۀ طرح آن را مشاهده می       
بـرد   ماند، این است کـه طـرح راه        چنان باقی می   مشکلی که هم  . کند نمی

هـای   دلیل ذکر شده یا بهر دلیل دیگری فاقد ویژگی         سیاسی بهر حال به   
ر ایـن کـه مـبهم بـودن طـرح را            ت مهم. برد سیاسی است   یک طرح راه  

توان حل کـرد     نمی» زمان و بتدریج  «برخالف وعده و امید کمیسیون با       
میان کسانی که   . و اولین زورآزمائی در همین همایش نیز آنرا نشان داد         

دانند و در پی اصالح آنند و آنها که          پذیر می  جمهوری اسالمی را اصالح   
ر تالش تغییر آن هستند، با زمان نه        دانند و د   ناپذیر می  این نظام را اصالح   

. توان مبارزۀ جدی مشترکی سازمان داد توان توافق ایجاد کرد و نه می می
تـوان   میان این دو نظر هیچ فصل مشترکی وجود ندارد و در نتیجه نمـی             

تنها راه حل، غلبه قطعی یک نظر و تعیین تکلیـف        . سازشی بوجود آورد  
تواند رخ دهد و  می» با زمان«ه البته با نظر دوم است و این امری است ک    

 .احتمال آن نیز کم نیست
اولین زورآزمائی میان این دو دیدگاه، همانطور که در باال آمد، در       

اقلیت پیشنهادی دربـاره تغییـر جمهـوری        . همایش برلین انجام گرفت   
 بشرح زیر بـه کنگـره   -برد سیاسی  برای گنجاندن در طرح راه   -اسالمی  
انون اساسی جمهوری اسالمی بر حاکمیت دینی استوار است         ق«: ارائه داد 

هدف اتحـاد جمهـوری   . که در آن راه اعمال ارادۀ مردم بسته شده است   
های  خواهان تغییر نظام جمهوری اسالمی و استقرار جمهوری عرفی از راه 

ترین راه انتقال به دمکراسی، مراجعه  از نظر ما مناسب. آمیز است مسالمت
 .»می و برگزاری رفراندم برای تعیین نظام سیاسی کشور استبه آرأ عمو
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 رأی 103این پیشنهاد با مخالفت اکثریـت روبـرو گردیـد و بـا           
 .  رأی ممتنع رد شد5 رأی موافق و 65مخالف، 

بـی شـک    » بـرد سیاسـی    راه«گنجاندن چنین مضمونی در سـند       
از برده تا حدی شفافیت دهـد و حـداقل بخشـی             توانست به سند نام    می

ولـی وزنـۀ    . های آنرا در زمینه هدف و استراتژی برطرف سازد         ضعف
توانست بـه چنـین      دانند، نمی  پذیر می  سنگین کسانی که نظام را اصالح     

از این نشسـت و تـوازن از   . این البته غیرعادی نبود . تعدیلی امکان دهد  
معهذا رد ایـن    . شد انتظار داشت   قبل حساب شدۀ آن چیزی جز این نمی       

د در کنگرۀ حرکتی که تا حد ادعای آلترنـاتیو بـودن جنجـال              پیشنها
برانگیخت و مخالفت آن با اعالم این واقعیـت کـه در قـانون اساسـی                
جمهوری اسالمی راه اعمال اراده مردم بسته شده اسـت و مخالفـت بـا               

هـم از    طرح این موضوع که هدف باید تغییـر جمهـوری اسـالمی، آن            
چنـین سـایر تصـمیمات از قبیـل عـدم            آمیز باشد، هم   های مسالمت  راه

گیری در مورد انتخابات مجلس هفتم و ترکیب شورای هماهنگی         موضع
همه  منتخب و غیره، در حکم فرو کردن سوزن در بادکنکی بود که آن            

 . در آن دمیده بودند
برد سیاسـی و چنـد سـند         نشست برلین عالوه بر تصویب سند راه      

چنـد هفتـه دیگـر انتخابـات        . دیگر با یک تصمیم سیاسی روبرو بـود       
نـه فقـط    . شود هفتمین دورۀ مجلس شورای اسالمی در ایران برگزار می        

آنهـم در   » خواهـان  اتحـاد جمهـوری   «جریانی با هیـاهو و ادعاهـای        
گیری در این زمینه اسـت، بلکـه        ای آن چنانی، ناگزیر از موضع      کنگره

امـا  .  کنـد  تواند در برابر این حادثه مهم سکوت       هیچ محفل سیاسی نمی   
نتوانست و یا نخواست در مـورد ایـن مسـئله سیاسـی             » کنگره اتحاد «

قطعنامه پیشـنهادی اقلیـت کـه انتخابـات را        . گیری کند  حساس موضع 
المللـی   ای برای ایجاد مشـروعیت ملـی و بـین          غیردمکراتیک و وسیله  

دانست و مردم را به عـدم شـرکت در انتخابـات دعـوت               حاکمیت می 
اما اکثریت طرفدار اصالحات و دنبالـه       . ریت رد شد  کرد، توسط اکث   می

توانسـت مسـتقل از حـزب        خواسـت و نمـی     طلبان نیز نمـی    رو اصالح 
طلبان و حـزب     اصالح. طلبان داخل اعالم موضع کند     مشارکت و اصالح  

مشارکت اسالمی هنوز با شورای نگهبان جبهۀ اقتدارگرایان در جدال و           
طلبـان داخـل     صمیم اصالح اند و سرنوشت این کشمکش و ت       کشمکش

بنابراین اینان نیز باید تصمیم در این زمینـه را بـه            . هنوز ناروشن است  
ای از سوی اکثریت ارائه شد که با  در نتیجه قطعنامه. آینده موکول کنند

اتحـاد  «: در این قطعنامه گفته شـده اسـت       .  رأی به تصویب رسید    120
د انتخابات گذشته و سابقه     خواهان ایران با ابراز نگرانی از رون       جمهوری

شورای نگهبان در ایجاد محدودیت در حقوق شهروندان و تضییع حقوق    
داند که با توجه به روند انتخابـات دوره هفـتم در             نامزدها حق خود می   

زمان مقتضی نسبت به تحریم و یا عدم تحریم انتخابات تصمیم گیـری             
دهد که   یت می نماید و لذا همایش سراسری به شورای هماهنگی مأمور        

 . »تر کارشناسی در این مورد اقدام نماید های گسترده با بررسی
چنـان در بادکنـک تـدارک و         این مصوبه کسانی است کـه آن      

خواهان دمیدند که امر بر خودشان مشتبه شد  برگزاری همایش جمهوری
آنها در  . بر تن کردند  » آلترناتیو«و یک شبه جامۀ اپوزیسیون ایران و        

بـرای  » ابـراز نگرانـی   «چیزی جز   » روند انتخابات گذشته   «برخورد به 
» شورای نگهبـان «های  از دید آنها عملکرد و خودکامگی     . گفتن ندارند 

ایجاد محدودیت در حقـوق شـهروندان و تضـییع          «فقط چیزی در حد     
گیـری را بـا      در آخر قطعنامه نیز فرار از موضع      .  است »حقوق نامزدها 

» های گسترده تـر کارشناسـی      بررسی «جملۀ مسخره و بی معنای لزوم     
 . توجیه کردند

یک نیروی سیاسی ایرانی برای اعالم شرکت یا عدم شـرکت در            
گیرد و عالوه بر تمامی تجـارب        انتخاباتی که چند هفته دیگر انجام می      

گذشته و کارنامۀ مجلس ششم و سایر نهادهای انتخابی، شرائط انجام این   
های آن روشـن اسـت       بندی ابزارها و صف  ها،   ها، زمینه  انتخابات، هدف 

 نیازمند است؟ » های گستردۀ کارشناسی بررسی«که به کدام 
چنـان مـردم را بـه شـرکت در           البته اگر این جمع، امروز نیز هم      

شگفت . بود کرد، چندان شگفت و غیره منتظره نمی       انتخابات دعوت می  

بخاطر » اسینظر و فعال سی    صاحب«انگیز این است که این مدعیان        و غم 
گیری و انتظـار اعـالم نظـر         نداشتن استقالل عمل، بخاطر فرار از موضع      

شوند به چنین توجیهاتی توسـل جوینـد و          طلبان داخل ناگزیر می    اصالح
 . معنا بلند کنند های بی های خود را برای تأئید و تصویب آن جمله دست

ز در آخرین بخش کار همایش، یعنی انتخابات شورای هماهنگی نی         
 و بـرخالف  -طبق انتظـار  » خواهان اتحاد جمهوری «کارگردانان پروژۀ   

ای از امضاء کنندگان منشور فراخوان و شرکت کننـدگان در            توهم پاره 
.  مواضع خود را مستحکم کردند و زمام کارها را بدست گرفتند-همایش

های متعـدد گذشـته در سـازمان         جالب اینکه کسانی که به دلیل آزمون      
ایگاهی ندارند، توانستند با رأی باالئی برای شورای همـاهنگی          خود نیز پ  

 . انتخاب شوند» اتحاد«این 
همایش برلین با جنجال و پوشش تبلیغاتی چند ماهه و با شـرکت             

تر  اما بهر حال مهم   .  نفر عالقمند و کنجکاو و تماشاچی برگزار شد        700
 بـا نتـایج   ).اگر نه گسترش آن(از برگزاری نشست، ادامه فعالیت است    

های آن و قرار گرفتن رهبری در دسـت          کار این نشست و مصالح داده     
اند و کسانی که با وجود  کسانی که در کمتر آزمایش سیاسی موفق بوده

انـد،   های غیرقابل انکار، کماکان در پی اصالح جمهوری اسالمی         واقعیت
هـائی مـؤثر    توان امیدی به یک حرکت جدی و برداشتن گـام         طبعأ نمی 

طلبان داخل، بـا وجـود برخـورداری از امکانـات      در ایران اصالح  . ستب
 میلیون رأی مردم، با در اختیار داشتن قوه مقننـه و            20متعدد، با پشتوانۀ    

. هـا، بـه چیـزی دسـت نیافتنـد          نهاد ریاست جمهوری، با این سیاسـت      
طلـب مـا، نـه آنقـدرها از سـعید حجاریـان و               خواهان اصالح  جمهوری

 و بهزاد نبوی تواناترند و نه از حزب مشارکت اسالمی           محمدرضا خاتمی 
 .نیرومندتر

خواهان مسـتلزم شـرائط، لـوازم و سیاسـتی           تحقق اتحاد جمهوری  
 .  نفره همایش برلین فاقد آن است120 یا 110است که اکثریت 

 
 ...انتخابات مجلس هفتم 

 
 بـه  تـوان  بنابر این با تکیه بر قانون اساسی نظام جمهوری اسـالمی نمـی        

همـایش  «کسـانی کـه بـا تشـکیل         . دمکراسی و آزادی دست یافـت     
لوحانی هستند که    کنند یا ساده   در این زمینه تالش می    » خواهان جمهوری

کوبند و یا کسانی هستند کـه آگاهانـه قصـد     آب در هاون کوبیدن می    
 .فریب مردم را دارند

 رفسنجانی و برخی دیگر» شوراهای شهر و روستا«پس از انتخابات 
از رهبران نظام این نظریه را مطرح ساختند که مشروعیت نظام نیازمند به 

اما اینک که انتخابات مجلس . حضور گسترده مردم در انتخابات نیست
  به اهمیت حضور "عقالی قوم"هفتم فرا رسیده است، بسیاری از همان 

های  ها به پای صندوق دوباره مردم در صحنه پی برده، برای جلب توده
با توجه به این حقیقت که امریکا . اند ای دست زده ی به مانورهای تازهرأ

در افغانستان و عراق حضور نظامی دارد و ایران را در محاصره گرفته 
است، با توجه باین واقعیت که اسرائیل در پی بمباران صنایع اتمی ایران 

 میداند،  حضور» محورهای شر«است و امریکا رژیم کنونی را یکی از 
اصالح طلب و غیر (گسترده مردم در انتخابات برای هر دو جناح رژیم 

 . ای برخوردار است از اهمیت ویژه) اصالح طلب
 های اصالح طلب بررسی موضع چپ

استدالل کسانی که شرکت در انتخابات را به حال دمکراسی در 
دانند، تکیه بر گذار مسالمت آمیز به دمکراسی وآزادی  ایران مفید می

 که مسلم شعار همه کسانی است که از عقل سلیم بر خوردار ند، و است
دانیم مردم نیز بدون مطالعات عمیق سیاسی  در طول  همان طور که می

از آنجا که همیشه یک سوی . چند سال گذشته جز این عمل نکردند
مبارزه اجتماعی را مردم و سویه دیگر آن را حاکمیت سیاسی تشکیل 

ی که در آنها مناسبات دمکراتیک وجود ندارد و در دهد، و در جوامع می
برابر حکومتگران اپوزیسیونی به مثابه نیروی آلترناتیوی وجود ندارد، 
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ها و مطالبات به حق  این حکومتگران هستند که با خشونت به خواسته
پس از آنجا که هر . کنند مردم برخورد کرده و آنرا سرکوب می

ودش را دارد، سردمداران نظام فقط حرکت اجتماعی قائده ومقررات خ
گونه تغییری در  دانند و حاضر به هیچ زبان و عمل خود را عین قانون می

 .روش و سلوک خود نیستند
با توجه باین حقیقت ساده که در چارچوب قانون اساسی جمهوری 
اسالمی رأی شورای نگهبان انتصابی فراسوی رأی نمایندگان مجلس 

آخوند منتصب قادرند رأی و مصوبات  12منتخب مردم دارد و 
توان در  نمایندگان برگزیده شده از سوی مردم را لغو کنند، چگونه می

شود قانون اساسی نظام  چنین نظامی تغییر مثبت بوجود آورد؟ چگونه می
مسلمانان (جمهوری اسالمی را که بخشی از اصول آن جامعه به خودی 

 مذاهب دیگر و مسلمانانی که پیروان(و غیرخودی ) هوادار والیت فقیه
ساالری تغییر  به نفع دمکراسی و مردم) اصل والیت فقیه را قبول ندارند

توان آن بخش از اصول قانون اساسی را که صریحاً غیر  داد؟  چگونه می
دمکراتیک، غیر عادالنه هستند و تأکید بر تحقیر زنان و تبعیض جنسی، 

اتیک بدل ساخت؟ و سرانجام قومی و مذهبی دارند، به قوانینی دمکر
توان در چارچوبه چنین قوانین و سیستمی حرکتی به  آنکه چگونه می

 سوی دمکراسی و آزادی را سازمان داد؟
چرا گندم شما فقط در آسیاب جمهوری اسالمی باید آرد شود ؟ و 

 اندیشید ؟  به کمی آنطرف تر نمی
 اشد؟ چرا حرکت مسالمت آمیز باید در راستای تأیید نظام ب

تواند در مخالفت صریح با قانون  آمیز نمی آیا حرکت مسالمت
 اساسی، قوانین قضائی و قوانین مدنی این نظام باشد؟ 

آمیز را فقط  اصالح طلبان دولتی انجام  آیا مبارزه مسالمت
دهند؟ چرا شما هواداران سینه چاک دمکراسی و آزادی از موضع و  می

آمیز را سازماندهی  نونی مبارزه مسالمتنظر دانشجویانی که علیه نظام ک
 کنید؟ اند، هواداری نمی کرده

تواند خواهان تغییرات اساسی  آمیز نمی آیا  یک حرکت مسالمت
چون بر چیده شدن بساط حکومت مذهبی و بر پائی  در کشور هم

 جمهوری الئیک باشد؟
آمیز تحت شعار  توان در شرایطی مسالمت آیا این خواست را نمی

 ؟ ی یک رفراندوم مطرح کردبرپائ
در این مورد اما سئوالی اساسی از طرف مخالفین شعار رفراندوم 

شود مبنی بر اینکه هواداران این شعار برگزاری رفراندوم را از  مطرح می
اما میدانیم که چنین نیست و در این رابطه . کنند رژیم اسالمی تقاضا می

ه مطرح شده است که اند و از آن جمل نظرات گوناگونی مطرح شدۀ
رفراندوم زیر نظر سازمان ملل متحد انجام گیرد که در آن صورت رژیم 

 . اسالمی هیچ دخالتی در انجام آن نخواهد داشت
دانیم که رهبران نظام مبتنی بر والیت فقیه با  دیگر آنکه همه می

چنگ و دندان از حکومت خود دفاع خواهد کرد و برای بقاء این نظام 
اما هرگاه مبارزه مردم . ای نخواهند داد ه چنین خواستههرگز تن ب

ها بر نهادهای وابسته به رژیم اسالمی افزونی  گسترش یابد و فشار توده
چنان بر نهادهای  گیرد، در آن صورت رهبران این رژیم برای آمکه هم

دولتی سلطه داشته باشند، مجبور خواهند شد از بسیِاری مواضع و اصول 
پوشند و در برابر خواست مردم مبنی بر برگزاری  مکنونی خود چش

بنابراین سرنوشت نهائی این مبارزه را .پرسی عقب نشینند رفراندوم همه
 .مردم تعیین خواهند کرد و نه حکومت اسالمی

سازد که در شرایط  و نیز بررسی اوضاع سیاسی ایران آشکار می
. ج از کشور نیستفعلی رفراندوم یک شعار صرفأ مربوط به ایرانیان خار

های سیاسی مطرح شده  در داخل کشور نیز این شعار از سوی گروه
بر این اساس، هرگاه مبارزه مردم شدت گیرد، در آن صورت . است

مثالً (تواند زیر نظارت این نیروها در کشور انجام شود  رفراندوم می
 آمیزترین راه برای تغییر سیستم طرح این شعار، مسالمت). دانشجویان

 .است
مشکل آنجاست که نظر و عقاید اصالح طلبانه به دنبال تغییرات 

 . اساسی نیست

هر چند که تب اصالحات در ایران از جنب و جوش افتاده است، 
 روبروئیم که در تناسب های اصالح طلبی چپولی در خارج از کشور با 
رد ما در مو«: گویند اطلبان حکومتی نیز که می با مواضع بعضی از اصالح
توانیم نظر قاطعی عنوان کنیم، باید منتظر  شرکت در انتخابات نمی

تری  ، دارای نظرات دلسوزانه»برخورد شورای نگهبان با کاندیداها بود
!  یکی از این نظرات درخشان.. نسبت به نظام جمهوری اسالمی هستند

رهنمود می دهد که در انتخابات شرکت کنید ولی رأی سفید در 
گوید به نمایندگان رد صالحیت شده رأی  دیگری می! زیدها بری صندوق
کنند که اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند  و چنین استدالل می! دهید

مگر تا امروز ! عجبا. مجلس را در دست خواهد گرفت» جناح راست«
 نظر چه کسانی در مجلس پیش رفته است؟

ی خود را آدم کور دو بار عصا« گوید  المثل افغانی می  یک ضرب
حال چه دلیلی وجود دارد که مردم باید برای بار دوم . »گم نمی کند

 !! ؟ خدا داند و بس!اند، دوباره تکرار کنند ای را که کرده تجربه
در مجلس گذشته یک قانون مهم، اساسی و مفید به حال مردم  

های مردم در حد شعار برای   تمامی مطالبات و خواسته. تصویب نرسید به
طلبان  و اصالح! طلبان در انتخابات بعدی باقی ماند اده دوباره اصالحاستف

های خود عمل نکردند، بلکه از بسیاری مواضع  دولتی نه تنها به وعده
قبلی خود نیز عقب نشستند، در صف نیروهای خودی ماندند، از 
بکارگیری نیروی مردم در رفع بسیاری موانع  وحشت کردند و در 

ه دستگاه والیت برایشان تعیین کرده بود، در جا ای ک همان محدوده
الیحه اصالح انتخابات رئیس جمهور مسکوت ماند و لغو نظارت . زدند

نه تنها شورای . استصوابی در معامال ت پشت پرده به فراموشی سپرده شد
نگهبان دست از نظارت استصوابی بر نداشت، بلکه صالحیت کسانی را 

اند، نه تنها   خدمتگزاران رژیم اسالمی بودهرد کرد که از پایه گذران و
ها را تأ ئید نکرد، بلکه بسیاری از  آزادی ها و نهضت  مذهبی-ملی

با این حال . مجلسیان و دو نائب رئیس مجلس را نیز رد صالحیت کرد
خواهند که در انتخابات شرکت کنند تا  از مردم می» چپ«این نیروهای 

های بیشتری در فقر   سپری کند، تا انساننظام والئی دوباره چند سالی را
های میلیونی خود را میلیاردی کند،  ور شوند و مافیای قدرت ثروت غوطه
ای دوباره گرفتار زندان و شکنجه شوند، تا زنان بیشتری سنگسار  تا عده

که شما مبارزه مسالمت ! که چه بشود. و احکام اعدام دیگری صادر شود
 !دآمیز را اشتباه فهمیده ای

طلبان هم انتظار دارند که مردم به دفاع از آنان  مطمئناً اصالح
بعد از . دانید برخیزند و شما حتماً ادامه این سناریوی نخ نما شده را می

شود و مردم که چنین دشمنی آشکاری را از  ها تأئید می مدتی صالحیت
 رأی های طلبان به پای صندوق بینند، به دفاع از اصالح دستگاه والیت می

 .شتا بند، که این حیله هم راه به جایی نخواهد برد می
باید گفت، این است که  » طلب های اصالح چپ«آنچه که در مورد 
های باطنی خود را جایگزین منافع و گرایشات  آنها تمایالت و خواسته

 .سازند کنند و از این طریق امیال باطنی خود را پنهان می جامعه می
یست که نداند شرکت مردم در انتخابات امروزه دیگر کسی ن

بست  مجلس هفتم چه اهمیتی برای نظام اسالمی دارد، بخصوص با به بن
رسیدن اصالحات، وضعیت بد حقوق بشر در ایران، نظر افکار عمومی 
دنیا نسبت به سردمداران حکومت اسالمی، نقش تشنج آفرینی ایران در 

سرمایه، شرکت و یا عدم منطقه خاورمیانه و اهمیت امنیت در جهان 
کننده وضعیت آینده  شرکت مردم در انتخابات مجلس هفتم تعیین

 . حاکمیت والیت فقیه خواهد بود
 "نه" شرکت مردم در انتخابات 76بر این اساس اگر در دوم خرداد 

 "نه"بزرگی به والیت فقیه بود، در انتخابات آینده عدم شرکت مردم
از این منظر تالش نظام اسالمی . م اسالمی خواهد بودبزرگی به کل نظا

برای تضمین آینده خویش استفاده از تمامی ترفندها، امکانات و 
کارهائی خواهد بود که موجب شرکت بیشتر مردم در انتخابات  راه

 .گردد
دانند که یا باید همچون رژیم محمدرضا  سردمداران نظام خوب می

ارجی به حاکمیتشان تداوم بخشند و یا آنکه یک پشتوانه خ شاه با تکیه به
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توانند از موجودیت خود در برابر خطرهائی که از  با پشتوانه مردمی می
از آنجا که با شرایط تاریخی . کند، مقابله کنند بیرون آنها را تهدید می

سازی روبروئیم، عدم شرکت مردم در انتخابات آینده  ویژه و سرنوشت
 . مرگ رژیم اسالمی گرددتواند موجب  تسریع  میی

ehsandehkordi@yahoo.de 
 

 ...ماجرای یک 
 

به این » ایران امروز«چنان که در پایین مالحظه خواهید کرد، 
دلیل حقوقی از پاک کردن نام من از پای آن تومار خودداری کرد که 

. تواند چنین باشد به راستی می. »باشدتواند تشابه اسمی  می«مدعی شد 
ولی در هر صورت، این واقعه . هر چند احتمال آن بسیار کم است

ی تومار سازیِ رایج برای تبلیغ نظرات سیاسیِ  سازد که شیوه آشکار می
های شناخته شده که نظراتی کامالٌ مخالف و  مشخصی با استفاده از نام

ه چه سطحی از ابتذال، جعل و پایمال مغایر با نظرات تومار سازان دارند ب
 .کردن آبرو و حیثیت سیاسی اشخاص رسیده است

بدین ترتیب، دیگر نام و حیثیت هیچ کسی از امنیت برخوردار 
خواهد بنویسد و نام هر کسی  تواند هر چه دلش می هر کسی می. نیست

خواهد زیر آن بگذارد و منتشر کند و در برابر هر تکذیب و  را که می
شود متنی را علیه  برای نمونه می. »تشابه اسمی است«تراضی بگوید اع

نظام اسالمی و جناح دوم خردادیِ آن تهیه و در آن سرنگونی نظام را با 
استفاده از قیام و انقالب به مردم توصیه کرد و در زیر آن از جمله نام 

ها در خارج از کشور را مانند آقای حسن  های دوم خردادی دنبالچه
یعتمداری، بیژن حکمت و انصارشان در کنار رضا پهلوی و غیره شر

گذاشت و منتشر کرد و اگر اعتراضی هم شد، در پاسخ گفت که تشابه 
 .اسمی بوده است

ها تا به آن اندازه نزد مردم ذلیل و خوار  البته اگر دوم خردادی
رحم اند و آنان و پشتیبانان آنان تا به آن اندازه در موقعیت بد و ت شده

شان برای قوت  انگیزی قرار دارند که آقای شریعتمداری و دوستان
بخشیدن در تأثیر تومار خود در افکار عمومی به نام اشخاص خوش 
نامی نیاز دارند که ضدیت آنان با جمهوری اسالمی در کلیت آن، اعم 
از جناح تمامیت خواه یا جناح به اصطالح اصالح طلب و برچیدن بساط 

. م و فساد، برای خاص و عام آشکار است، بدا به حال ایشاناین نظام ظل
 .ی دیگری بجویند ولی در این صورت باید به جای جعل نام افراد چاره

اگر ریگی در کفش آقایان تومار نویس و امضا جمع کن وجود 
ندارد و سوء استفاده از نام اشخاص خوش نام در کار نیست چرا مثالٌ در 

شهر و کشور محل اقامت امضا کننده را کنار هر نامی دست کم 
نویسند تا بتوان در صورت ادعای تشابه اسمی در آن شهر به دنبال  نمی

شخص هم نام گشت و قراری گذاشت و ترتیبی داد که در صورت 
ضرورت، امضا در شکلی ارایه شود که حیثیت و آبروی سیاسی و 

 .انسانی هیچ کس در خطر نباشد
ی کار خود تجدید نظر  ر آقایان در شیوهدهم که اگ من هشدار می

های ورشکسته و ضد  نکنند و برای کسب حیثیت و آبرو برای سیاست
مردمی خود از نام اشخاص خوشنام سوءاستفاده کنند، ممکن است با 

 .کنند آنان همان گونه رفتار شود که آنان در حق دیگران می
 

 :اند بدل شدهرد و » ایران امروز«هائی که میان ما و  متن نامه
 

 :سند شماره یک
 مسئوالن محترم سایت ایران امروز

دفاع «ای با عنوان   در سایت شما در بیانیه2004 ژانویه 21امروز 
های خود را در  نام» از حقوق انسانی کاندیداهای رد صالحیت شده 

چون نه هیچ . میان امضاها مشاهده کردیم که ما را حیرت زده کرد
صادقی از ما امضایی خواسته بود و نه این که ما شخص شریف، امین و 

خود شخصاً امضای خویش را برای درج در زیر آن بیانیه داده بودیم و 
هایی از این نوع در دفاع از  نه اساساً عالقه و تمایلی به امضای بیانیه

بدین وسیله . ای نمایندگان مجلس شورای اسالمی داریم حقوق حرفه
امضاهای ما را از لیست خارج کنید و کسی را که تقاضا داریم که فوراً 

امضای ما را به شما داده است به ما معرفی فرمایید تا دالیل این امر را از 
 .ایشان جویا شویم

البته ممکن است دو بار با دو شخص تشابه اسمی رخ داده باشد، 
در چنین حالتی تقاضای ما این است . رسد امری که بسیار بعید به نظر می

ه نام و آدرس آن جنابان را به ما بدهید تا با ایشان تماس گرفته و ک
 .ترتیبی دهیم که در آینده چنین وضعی پیش نیاید

  آلمان-  فرانکفورت2004 ژانویه 21با احترام 
 محمود راسخ ــ رضا مهاجر

 
 :سند شماره دو

 با سالم خدمت دوستان عزیز
ندارد هر هم  دلیلی .آنچه پیش آمده احتماالً یک تشابه اسمی است

 . نام راسخ و مهاجهر در میان صدها اسم ، حتماً شما باشید
را ما  ها  که بخشی از آن– مایل دریافت شده 500از میان بیش از 

هایی را که این دو نام را   پیدا کردن مایل–ناگزیر پاک کرده ایم 
 . اند بسیار دشوار است فرستاده

دو نام متعلق این ها نیستید، پس  مبهرحال وقتی شما فرستنده این نا
به کسان دیگری است که تنها تشابه اسمی با شما دارند و متاسفانه 

 .کاریش نمی شود کرد
 با آرزوی تندرستی و توفیق برای شما

 ایران امروز
 

 :سند شماره سه
 دوستان عزیز ایران امروز

ای  شود برای جلوگیری از هر نوع سوءتفاهم و سوءاستفاده تقاضا می
 .توضیح ما را در سایت خود درج کنید

  محمود راسخ ــ رضا مهاجر
 :سند شماره چهار

 دوستان عزیز
 .توانیم انجام دهیم متاسفانه ما چنین کاری را نمی

تشابه اسمی زیاد است و . به نظر ما هیچ سوء تفاهمی در بین نیست
 .ایم در این چند سال ما بارها این موضوع را تجربه کرده

    امروزایران
 ...آن چیست که الئیسیته 

 
او تنهـا   . اسپینوزا اصول ایمانی و جزمی جدیدی طرح نمـی کنـد          

خواند که در آن هر کس از یـک سـو    طلبد و فرا می  وضعیتی را می  
بتواند آزادانه زندگی معنوی خود را انتخاب کند و از سوی دیگر فرمان             

ین تعیـین و تنظـیم      بری سیاسی خود را تنها با توجه به مشروعیت قـوان          
زمـانی مشـروعیت    , در یک حکومت قـانونی    , به زعم او، قوانین   . نماید

دارند که الزاماً نه مطابق با میل و وجدان این یا آن فرد بلکه بـر سـیاق                  
 .الزامات حاکمیت دمکراتیک وضع شده باشند

یکـی آزادی   . دو وجـه دارد   , نـزد اسـپینوزا   , جدایی دولت و دین   
هـا را تـامین و    ان و وجدان است که دولت بایـد آن  بی, عقیده, اندیشه

تضمین کند و دیگری تبعیت افراد جامعه از قوانین است که مشروعیت            
 . کنند خود را نه از دین بلکه تنها از حاکمیت دمکراتیک کسب می

که بیشترین قرابت (ما نشان دادیم که در یک دولت دمکراتیک  "
نوزا از وضعیت طبیعی همان طور تعریف اسپی()را با وضعیت طبیعی دارد

های اسـپینوزایی خـود نشـان داده ایـم بـا             که می بینیم و ما در بحث      

mailto:ehsandehkordi@yahoo.de
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)  هم سـان نیسـت     – جنگ همه علیه همه    -تعریف کالسیک هابزی  
کنند اما هر کس به شیوه  همه افراد طبق قرار نامه مشترکی رفتار می

یکسـان  چـون انسـان هـا       , از این رو  . خود قضاوت و استدالل می کند     
با هم مقرر کرده اند که به آن رایی کـه اکثریـت را     , کنند فکر نمی 

با ایـن شـرط کـه اگـر پـس از آن در              , متحد کند قدرت قانونی دهند    
برابر رای بهتری قرار گیرند بتوانند تصمیمات قبلـی و اتخـاذ شـده را          

بیشـتر از   , هر چه کمتر انسان ها آزادی رای داشـته باشـند          . لغو نمایند 
ــر    طبیعــی فاصــله مــی وضــعیت ــزون ت ــر حکــومتی اف ــد و قه گیرن

                                                         …گردد می
شـهری کـه تحسـین همـه      . که شهر آمستردام برای ما نمونه باشد      

در ایـن  . ملل را برانگیخته و به سود خود میوه آزادی را چشیده اسـت      
هـا و   ها از همه ملت انسان, بسی رفیعجمهوریِ بسی آباد و در این شهرِ       

کننـد و تنهـا از       می های مذهبی با هم در اتفاق کامل زندگی        همه فرقه 
خواهند بداننـد کـه    این بابت نگرانند که برای قرض دادن به کسی می  

وانگهی، در این . معتمد است یا متقلب, آن فرد متمول است یا مستمند
آیـد زیـرا در محکمـه و در        یا نمـ   جا دین یا فرقه گری به کمـک آن          

و ایـن  . توانند از حق خود دفـاع کننـد   ها نمی برابر قاضی به استناد آن    
حتـی نفـرت    , شـود  ای یافت نمـی    در حالی است که مطلقاً هیچ فرقه      

بـا ایـن شـرط کـه بـه کسـی آسـیب        (که اعضـایش  , ها انگیز ترینِ آن 
) ماینـد حق کسـی را پایمـال نکننـد و شـرافتمندانه زنـدگی ن        , نرسانند

 …مورد حمایت و پشتیبانی قانون گذار قرار نگیرد
 امکان ندارد بتـوان آزادی      – 1بدین ترتیب ما نشان داده ایم که        

تواند برای   که این آزادی می– 2اندیشه را از انسان ها سلب کرد و         
تواند آن را پاس دارد      هر فرد به رسمیت شناخته شود و هر کس می         

. "توریته حاکمیت خطری در بر داشته باشد     بدون این که برای حق و ا      
 ).فصل بیستم, سیاسی -رساله یزدان شناسی(

به صورت قـاطعی از ضـرورت جـداییِ         اسپینوزا  , در همین رساله  
او بر دو گونه  . راند  سخن می اصولیِ اتوریته دینی از اتوریته سیاسـی      

حوزه عمـل مشـروع   , از یکسو. ورزد عملکرد متمایز از هم تاکید می    
ولت که ناظر بر اجرای قوانین جامعه است و از سـوی دیگـر حـوزه                د

عمل  اعتقادات مذهبی که در عین برخورداری از آزادی کامل از اولی             
مسئوالن و ماموران امور دینی نباید هیچ کاری با دولت          . کامالً جداست 

داشته باشند زیرا که این نهاد یک جامعه حقوقی است و تحت آمریـت      
دولت باید انحصار تعیین قواعـد و قـوانین         . شود اداره می قوانین مدنی   

) بیرونـی (ناظر بر امور اجرایی را در دست خود گیرد و بر همۀ اعمال              
هـای مـذهبی مربـوط       حتی آن هایی که به تظـاهر خـارجی آزادی         

اما این امر بدین معنا نیست کـه دولـت          . شوند، نظارت داشته باشد    می
 .رشت تظاهرات دینی دخالت کندتواند در تعیین طبیعت و س می

 تا چه اندازه هم برای دیـن و هـم   -1: ما به روشنی می بینیم که   "
برای دولت زیان بار است که به صاحب منصبان و ماموران امور دینی        

 …کمترین حق قانون گذاری و یا حق انجام امور دولتی عطا گردد
ا  تا چه اندازه خطرناک است کـه قواعـد حقـوق الهـی را بـ                 – 2

)  متـرجم – پذیرنـد  پس تغییر(مسایلی که صرفاً جنبه نظری دارنـد        
  …پیوند دهیم

ما می بینیم  تا چه اندازه هم برای دولـت و هـم بـرای دیـن الزم                   
 حـق تصـمیم گیـری در        )souverain(است که برای حاکمیت قانونی      

در واقع . باره آن چه که مشروع هست و نیست به رسمیت شناخته شود
 حتی  ) مترجم -دولتی  (ته حق تصمیم گیری در باره امور        اگر در گذش  

به پیغمبران خدا نیز عطا نگردید بی آن که آسیبی بـه دولـت یـا دیـن                  
نباید آن حق را به کسانی داد که , به طریق اولی, امروز نیز, وارد آید

 –رسـاله یـزدان شناسـی    . ("کننـد  مـی  نه آینده نگرند و نه معجزه  
 ).فصل هجدهم, سیاسی

 در غرب برقـرار  الئیسیتهدویست سال پیش از آن که , ن سان بدی
کـاملی  شود و نامش ابداع گردد، نظریۀ آن از سوی اسپینوزا به صورت        

 که حتـی نـزد تئوریسـین اصـلی          ای کامل  الئیسیته. گردد ارائه می 
 .یافت نخواهد شد, قرارداد اجتماعی

 »دین مدنی«به عالوۀ » قرارداد«یا  »الئیسیته «: روسو
             

 مـیالدی،   1778 – 1712 (ژان ژاک روسو   سیاسی   -اندیشه فلسفی   
هم زمان با فروپاشی صفویه و حکومت های نادر شاه و کریم خان زنـد           

دو وجه اصـلی آن،     . بنیان شده است  » اراده عمـومی  «بر فکر   ) در ایران 
بنا .  استsouveraineté) مردم (حاکمیت و دیگری   منافع مشترک یکی  
ن نظریه، بنیاد حقوق و جامعه سیاسی بر مجموعه شهروندان اسـتوار           بر ای 
شهروندانی که چون یک کلیـت عمـل نمـوده، آزادانـه قـوانین              . است

قوانینی که در مورد هر فرد جامعه، برابرانه،  . کنند اجتماعی را وضع می   
 .شوند به مورد اجرا گذارده می

   »جتمـاعی قـرارداد ا  «مبنای حکومت و دولت در چنـین نظـامی،          
Contrat social یعنـی   (به سیاق آن، حاکمیـت      .  استEtat     یـا دولـت 

مبین اراده و منافع عمومی است، زیرا که عامـه          ) قانونی و منتخب مردم   
گیرند کـه    مردم، آزادانه و بر اساس عقد پیمانی میان خود، تصمیم می          

طبـق ایـن    .  حاکم گرداننـد   برای خـود   و   بر خود ) حاکمیت را (آن را   
ها با از دست دادن بخشی از آزادی های فردی خـود بـه               یه، انسان نظر

در حقیقت هـیچ چیـز از       سود حاکمیتی که ترجمان ارادۀ عمومی است،        
از ای را که با یـک دسـت         ، چون همان مقدار آزادی    دست نمی دهند  

- ، از طریق دیگریانـد  خود جدا کرده و به حاکمیت واگذار کرده  
 عموم و در نتیجه به نفـع هـر یـک از           چون کارکرد حاکمیت به نفع     

پـس مشـروعیت    . شـوند  مجـدداً صـاحب مـی      - افراد جامعه است  
حاکمیت و نظام، در یک کالم، از همین قـرارداد آزادانـه و داوطلبانـه               

 .تابد مردم برای اِعمال ارادۀ عمومیِ خود بر می
 روسویی برای بحثِ الئیسیتۀ ما نظریۀ قـراردادی اما آن چه که در     

چه از نقطه  (هیچ بخشی از خلـق ت دارد این است که بر اساس آن،    اهمی
نظر ملیتی یا قومی و یا به لحاظ عقیدتی که شامل مؤمنان، آگنوسـتیک              

بنـدی اجتمـاعی یـا       گردد و یا طبق هر تقسیم      خدایان می  ها و بی  
یا برتری نسبت به بخش هـای        از حق و امتیاز ویژه    ) …سیاسی دیگر 

در غیر این صورت اصل برابری یا       گردد، چون    دیگر بر خور دار نمی    
 .شود قرارداد برابرانه میان افراد جامعه زیر پا گذارده می

، خواهانـه روسـویی    برابـری در تصریح این نکتۀ مهم در اندیشۀ        
 :، را می آوریمقرارداد اجتماعیفرازی از اثر معروف او، 

واحـد  از هر سویی که به اصل نائل شویم، همواره به یک نتیجه            "
رسیم و آن این است که قرار داد اجتماعی میان شهروندان برابری  می

کنـد کـه بـر حسـب آن همـۀ افـراد جامعـه در شـرایط                   ای ایجاد می  
ــرار مــی  ــری بهــره  مشــترکی ق ــد و همــه از حقــوق براب ــد  گیرن من

بدین ترتیب، بنا بر سرشت قرارداد، هر عملکرد حاکمیت،         . شوند می
یل اراده عمـومی، همـۀ شـهروندان را بـه          یعنی هر اقـدام واقعـی و اصـ        

. کنـد  صورت برابرانه موظف به انجام کاری و بهره بر از حقوقی می           
 تنها ملت ) مترجم- souverainetéحاکمیت، (بدین سان، قدرت حاکمه 

شناسد و از اعضای تشکیل دهنـده      می  corpsرا به صورت یک پیکر      
ژان  (".سـازد  مـی این پیکر هیچ عضوی را بر عضو دیگـری متمـایز ن           

 ).چهارم ، بند دوم از فصلاجتماعی قراردادژاک روسو در 
حمایت روسو از ضرورت جدایی دولت و دیـن و تأکیـد او بـر                

 او سـر    برابـری خواهانـۀ    و   قـراردادی آزادی وجدان، مستقیم از موضع      
 . گیرد چشمه می

روسو با تأکید بر این نکتۀ اساسی که اختالط دولـت بـا دیـن بـا        
شود،  ر کدام منافات دارد و در نتیجه به زیان هر دو تمام می            سرشت ه 

فکری که، همـان طـور کـه در         . نهد را می » جدایی«پایه های نظریِ    
ای در انقـالب     گفتار های آتی خواهیم دید، چند سال بعد و تا انـدازه           

 .پوشاند  فرانسه جامه عمل به خود می1789کبیر 
یک بنیان » جدایی«یدۀ به ا» حدود قدرت حاکمـه «روسو با طرح  

 و از   -گری قـوانین     طبق آن، میدان دخالت   . بخشد نظری نیرومند می  
 بـه منـافع و مصـالح        محـدود  -ها قدرت حاکمه و دولـت        طریق آن 

هر آن چه که جزو مشترکات عمـومی        . گردد عمومی افراد جامعه می   
 بی ثمر بر دست و پای دولت است خـارج از آن  "زنجیری"نیست و یا   
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در محدودۀ دولتی، هیچ اصول دین اجبـاری و         . گیرد ه قرار می  محدود
ای نمی توانـد     هیچ جزم منع کننده و داغ ننگ زننده        برتری جویانه، 

 .مطرح باشد
خواستند از مسیحیت یک دین ملی بسازند و آن  آن ها که می   "

را در نظام قانون گذاری، چون بخشی تشکیل دهنـده، وارد کننـد، بـا               
یکی در قبال دیـن و      : تکب دو خطای زیان بار شدند     این کار خود، مر   

آن ها از روح عیسی مسیح کـه قلمـرویش بـه           . دیگری نسبت به دولت   
این جهان تعلق ندارد، منحرف شدند و با در آمیخـتن منـافع زمینـی و                
مذهب، اصالت آسمانی مسیح را آلـوده کردنـد، از آن سـالحی بـرای             

آنـان، همـان حـال،    . ندجباران و ابزاری بـرای سـرکوب گـران سـاخت      
احکام  سیاست را کمتر خدشه دار نساختند، زیرا به جای ساده کـردن        
دستگاه دولتی آن را با سـاز و بـرگ هـای خـارجی و زائـد و اضـافی                

در نتیجه آن ها موجب نقار و نزاع در تمام کشورهای . ترکیب نمودند
 ".اند اند که دین را وارد نظام سیاسی خود کرده شده ای مسیحی

 ).مکتوب اول از کوهستانژان ژاک روسو، در (
 یعنـی آزادی ادیـان، موضـع        الئیسیته نظریۀدر مورد وجه دیگر     

هیچ کس را نباید بـه زور وادار بـه          . روسو بسیار روشن و صریح است     
 . ای کرد پذیرفتن مذهب یا عقیده

کسی که خدمت گذار خوب دولت است، به هیچ کس نباید در   "
 ".کند، حساب پس دهد  خدایش خدمت میبارۀ طریقی که به

من هم، چون شما، از این بایت که هر کس در حـوزۀ اعتقـاد و        "
از ایـن کـه     . ام ایمان از آزادی کامل برخوردار نیسـت بسـیار آزرده         

کنـد و درون وجـدان هـا یعنـی جـایی کـه نبایـد               انسان جسارت می  
 بـه   1756 اوت   18نامه   (".دهد دخالت کند را تحت کنترل قرار می      

 ).ولتر
.  موضع روسو، جدایی کامل دولت از دین نیسـت         با این همه اما،   

ــانیِ   از ضــرورت یــک قــرارداد اجتمــاعیاو در فصــل هشــتم و پای
چنـین  . آورد  سـخن بـه میـان مـی    Religion sociale» مدنی دین«

فکری، نزد او، گرچه معمایی و مسئله بر انگیز است، لـیکن هـیچ بـه                
سیحی در امور دولت و قانون گذاری و یـا بـه   معنای دخالت کلیسای م  

معنای اجرای دگم ها و آئین های دست و پا گیر و خرافـاتی، حـذف                
روسو، در همان فصل و در پی یک نگاه     . کننده و سرکوبگر، نمی باشد    

 دین، صحبت   سه نوع اساساً تاریخی به نقش مذهب در جوامع بشری، از          
 .کند می

دت گاه دارد نه محراب و نه آئـین         نوع اول، دینی است که نه عبا      
دین خودِ مسیح   . بلکه تنها کیش درونی، خالص و سادۀ پروردگار است        

اما این دین، دین انسـان      . و انجیل است و نه دین کنونیِ کلیسای مسیح        
دینی است که فرد را به عنوان انسان به خدایش . است و نه دین شهروند

ــی ــک م ــهروند از   نزدی ــوان ش ــه عن ــا ب ــد ام ــور کن ــت و ام دول
پس این دین با روح اجتمـاعی در تضـاد          . سازد دور می  اش دنیوی

 .گیرد و مردود است قرار می
نوع دوم، دینِ شهر باستان است، با خدایان، دگم ها، آئـین هـا و               

کنـد و    دینی است که تنها در محدودۀ یک شهر عمل مـی          . مراسمش
چنـین  . خوانـد  هر چه خارج از آن است را بیگانه، کفر و بربریت می  

دینی، هم نیک است چون که خدا پرستی را با عشق به قانون و خدمت               
آمیزد و هـم شـر اسـت چـون کـه             شهر در هم می    –  به دولت 

باورمندان به (زند و به حذف دیگری  ها را با خرافات گول می      انسان
 .انجامد ها می و سرکوب آن) ادیان خارجی

ا دین مسیحیِ رومـی، دیـن   اما دینِ سومی نیز وجود دارد که همان  
دینی است که به انسان ها دو قانونگذاری، دو زمامدار و     . کشیشان است 

دینی است که انسان هـا را تـابع تکـالیف متضـاد             . دهد دو میهن می  
کرده، از این که آن ها بتوانند، در عین حال، هم مـؤمن باشـند و هـم                  

نوع اول بسی بد    چنین دینی مسلماً از دو      . نماید شهروند، جلوگیری می  
 .تر است زیرا که اتفاق و اتحاد جامعه را از هم می پاشد

 
پس نزد روسو هر چیزی یا هر نهادی که انسان را با خـودش در               

از این روست که نظریۀ روسوییِ  . باشد تضاد قرار دهد، فاقد ارزش می     
، بیش از هر چیز، در راستای ضرورت پیروی مردم از یـک             دین مدنی 

برای حفظ و تحکـیم   ) و نه دگم  (مدنی   -  قواعد اخالقی  رشته اصول و  
 .باشد وحدت و انسجام اجتماعی قابل فهم و توضیح می

حال برای دولت بسی مهم است کـه هـر شـهروند برخـوردار از               "
 …دینی باشد که او را تشویق به دوست داشتن تکالیفش نماید

پس بدین ترتیب، یک اصول دینی کـامالً مـدنی وجـود خواهـد              
شت و قوای حاکمه موظف خواهد بود مواد آن را تعیین کند، البتـه              دا

نه به صورت دگم های مذهبی بلکه به مثابـه احساسـات اجتمـاعی کـه                 
 ".تـوان شـهروند خـوبی بـود و نـه انسـان مـؤمنی               بدون آن ها نه می    

 ).هشتم ، فصلاجتماعی قرارداد(
مهـوری  ج"، با این که     قرارداد اجتماعی بدین ترتیب، نظریه پرداز     

هـر یـک از ایـن دو کلمـه کلمـۀ        "داند چون    معنا می   را بی  "مسیحی
 و با این که جدایی دولت و کلیسا را به نـام             "کند دیگر را حذف می   

 یا اجتماعی را نیز     دین مـدنی  خواند، اما    حاکمیت عموم صریحاً فرا می    
چون یکی از بازوان دولت و ارادۀ عمومی برای تحقق و تحکیم اتحاد و              

م ملی و احساس مسئولیت شهروندی، نه تنها جـایز و مفیـد بلکـه              انسجا
 .شمارد حتی ضروری می

 
 Aufklärungو » بدون قیم«دولت یا » الئیسیته «: کانت

 
 میالدی، مقارن با دوران نادر شـاه،     1804 – 1724 (امانوئل کانـت  

یک فیلسوف مسـیحی و     ) زند و آغاز عصر قاجار در ایران       کریم خان 
تواند به معنای نقدِ دیـن   از این رو، نقدِ مسیحیتِ او نمی      . دپروتستان بو 

مسیح در مفهوم اخص آن یعنی دین انجیل باشد بلکه به معنای نفیِ سلطه              
او در  .   باید تلقـی شـود      cléricalismeساالری   سیاسی مذهب یا کلیسا   
 ادعـا نامـه   "دین در درون مرزهای خرد محض   "رساله معروفش به نام     

 سیاسی و   –  جسم تاریخی مسیحیت در شکل سلطۀ مذهبی      ای بر علیه ت   
اثری که او را بـا دولـت پـروس در گیـر             . نویسد آزادی ستیزی، می  

نماید، به طوری که پادشاه این کشـور، فردریـک گیـوم دوم، در               می
دهد که از آن پس وی در باره مسایل دینی      ابالغی به کانت دستور می    
 . از اظهار نظر خود داری کند

توان  ایدۀ نفیِ دین ساالری سیاسی نزد کانت را می         ن فلسفی بنیا
 ) روشـنگری  (Aufklärung"عنـوان    در یک رسـالۀ کوتـاه  او تحـت         

جـا کـه کانـت بـه دفـاع پرشـورانه از              در آن .  مطالعه کرد  "؟چیسـت 
شـده  » بالغ«زمانی که انسان    . پردازد خودمختاری قوۀ داوری انسان می    

رست ندارد، مسئول خود و صاحب افکار       است یعنی نیازی به قیم و سرپ      
هیچ کس نمی تواند و نباید قوۀ داوری خود را به شـخص             . خویش است 

هیچ کس نمی تواند و نباید به جای دیگری فکـر     . دیگری واگذار نماید  
 . کند

 Aufklärung            یعنی خروج انسان از قیمومیتی کـه خـود مسـئول
در به کار انداختن قـوۀ      چنین وضعیتی ناشی از ناتوانی انسان       . آن است 

انسان خود مسـئول قیمومیـت     . ادراک خود بدون هدایت دیگری است     
باشد زیرا که علت آن، ضعف ادراک نبوده بلکـه کمبـود             خویش می 

. عزم و شجاعت در استفاده از فهم خود بدون سرپرستی دیگـری اسـت     
Sapere aude !      ای کـه در   دلیر باش در به کـار گـرفتن قـوۀ فاهمـه

 …این است حکمت روشنگران! اریخود د
شوند کـه تعـداد زیـادی از انسـان           تن پروری و سستی سبب می     

. شان و به میل خود تحت قیمومیت باقی بمانند          در طول زندگی   …ها
ها را  کنند که دیگران به سادگی سرپرستی  آن آنها طوری عمل می

اگـر  . چه سهل است تحت قیمومیت قرار گـرفتن . آورند به چنگ می 
ای دارم  کند، اگر رهبر معنوی ابی دارم که به جای من درک می    کت

کند، اگر پزشکی دارم که به جای من در بارۀ  که به جای من فکر می
 در ایـن صـورت چـه    …گیـرد و غیـره     ام تصـمیم مـی     رژیم غذایی 

تـوانم   از آن هنگامی که می    . لزومی دارد که زحمت به خود راه دهم       
ی به فکر کردن نـدارم چـون دیگـران بـه     مبلغی بپردازم، من دیگر نیاز 

      …گیرند جای من این کار مشقت بار را به عهده می
هـیچ  . اما برای روشنگران هیچ چیز ضروری تـر از آزادی نیسـت           

تعرض تـرین چیـزی کـه آزادی مـی نامنـدش       چیز ضروری تر از بی 



  84شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرحی نو 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه  

حال من از هـر     . یعنی استفاده عمومی از خرد در تمامی جهات، نیست        
مشـق نظـام    ! تعقل نکـن  : گوید ارتشی می ! تعقل نکن : شنوم سو می 

کشـیش  ! بپـرداز ! تعقـل نکـن   : گویـد  مـامور ادارۀ مالیـات مـی      ! کن
: گویـد  یک حکمران جهان می   ! (ایمان آور !  تعقل نکن : گوید می

خواهی و در بارۀ هر چیز کـه مـایلی تعقـل کـن ولـی                 هر چقدر می  
امـا چـه    . آزادی اسـت  این ها همـه در ایـن جـا تحدیـد            !). اطاعت کن 

اسـتفادۀ  :  پاسخ من ایـن اسـت      …شود؟ تحدیدی مانع روشنگری می   
عمومی از خردِ خود همواره باید آزاد باشد و این تنها خرد اسـت کـه     

 ).روشنگری چیست؟کانت در ( ,".آورد ها روشنایی می نزد انسان
بر پایه دو اصل آزادی اندیشه و خـرد ورزی اسـت کـه کانـت                

کارکرد کلیسا تنها بسان یـک      . کشد ا به زیر نقد می     ر کلیسا ساالری 
 کـه در    –  فعالیت دینی در امور روحانی و در حد انجمن های مذهبی          

در حقیقـت، در طـول      . شـود  شناخته نمی  –  ضمن باید آزاد باشند   
بـوده  عملکرد فعلیت یافته کلیسا، همواره اعمال سـلطه سیاسـی     تاریخ،  
کند، بسی فرا تر از مسیحیتِ       شا می آن چه که او در نقدِ دین اف       . است

آن هـا کـه     . گردد می شامل حال همۀ ادیان تک خدایی      پاپی رفته 
 .کنند دعوی حاکمیت سیاسی می

ــی    " ــان روای ــانی فرم ــر روح ــرب، رهب ــیحیتِ غ ــه در مس چگون
کــرد و بــا چــوب دســت جــادوییِ تکفیــر پادشــاهان را، چــون   مــی

را تحریک به جنگ    چگونه آن ها    . کرد کودکان، تهدید و تنبیه می    
کرد که در نتیجه بخشی از       می) های صلیبی  جنگ(ها   خارجی با

چگونه شاهان را به جـان یـک دیگـر          . گردید جهان  بی سرنشین می    
شــوراند و  انــداخت و رعایــا را بــر ضــد اتوریتــه پادشــاه مــی  مــی

سرانجام، چگونه در بین مؤمنان به مسیحیتی  که یکی بـوده و مـدعیِ                
اندیشـند، کینـه هـای     ، تنها به این جرم کـه دگـر   روایی است  جهان

ریشۀ این وضعیت افتراقی که حتـی امـروزه         . انگیخت خونین بر می  
تواند از تظاهرات خونین آن جلوگیری کند، در         تنها نفع سیاسی می   

 اگـر   …همان اصل ایمانی کلیسا به یک اتوریتۀ استبدادی نهفته است         
، چونـان تـابلویی، ترسـیم       به خواهیم تاریخ مسیحیت را در یـک نگـاه         

 Tantum religio potuit      :آوریم کنیم باید چنین بانگ حیرت بر
suadere malorum) چه بدی ها که دین بر نیانگیخته است.( 

هنگامی که قوانین ایمانی بخشی از قـانون اساسـی گردنـد، ایـن              
کسـانی کـه فکـر مـی     . کنند  که فرمانروایی می   Clergéکشیشانند  

تواننـد بـه راسـتی     تعقل و حتی در نهایت از علم تفسـیر مـی    کنند از   
صــرف نظــر کننــد چــون خــود را تنهــا حــافظ و مفســر مجــازِ ارادۀ   
قانونگذار نا مرئی و صاحب اختیار انحصاری آن چه که ایمان تجـویز       

در نتیجه به یمـن قـدرتی کـه در دسـت دارنـد،        . دانند کند، می  می
حال از آن جا کـه خـارج از         . ی است وظیفۀ آنها نه اقناع بلکه امر و نه       

از جملــه رهبــر ســامان ( مــابقی همــه الئیــک انــد clergéروحانیــت 
کند، نـه   ، در نهایت این کلیساست که بر دولت حکومت می     )سیاسی

کانـت در   (  ".البته  دقیقاً  از طریق زور بلکه با نفوذ در روح انسـان             
 )."دین در درون مرزهای خرد محض"

 غرب، در آمیـزیِ     روشنگریِی ترین فیلسوف    بدین سان، نزد اصل   
، تلفیق قـوانین ایمـانی بـا قـانون          »اتوریتۀ دینی «و  » اتوریتۀ سیاسی «

در این ره آن    . انجامد اساسی، به دین ساالری یا حکومت کشیشان می       
آن چـه کـه   .  اسـت Aufklärungچه که به خطر می افتد روشـنگری   

 .شود، هم آزادی و هم تعقل است قربانی می
قدِ کانتیِ دین ساالری بر اساس آزادی و خرد گرایی الهام بخش            ن

از آن میـان،    . گـردد  بسیاری از متفکران زمانۀ کانت و پس از او می         
ــرینِ آن  ــی از بزرگت ــوف   یک ــا، فیلس ــق«ه در دورۀ » روح مطل

 .  بوداش جوانی
 

 » دین مثبت«یا جدایی دولت و » الئیسیته «: هگل جوان
             

 میالدی، مقارن با    1831 – 1770 (لهلم فردریک هگل  گئورگ وی 
جـدایی  «فیلسـوف    در حقیقت، ،  )حکومت فتحعلی شاه قاجار در ایران     

از این رو قرار دادن نام او در ردیف بانیان فلسـفیِ            . نبود» دولت و دین  
اما باید توجه کـرد     . ، شاید نادرست و عجیب به نظر آید       »الئیسیته«ایدۀ  

جـدایی دولـت و     « اش، نظرات هگل در بارۀ       که در طول حیات فکری    
 دورۀ فرانکفورت با این که در اساس از        کنند، تغییراتی پیدا می  » دین

از یک بنیاد واحد  )1821 (اصول فلسفۀ حقبه بعد و به ویژه در ) 1797(
شناسان، در بـارۀ رابطـۀ       هگل .باشند ای برخوردار می   انسجام یافته 

اند کـه    عالیت فلسفیِ او تمیز داده    دولت و دین، سه دورۀ مشخص در ف       
از آن میان دورۀ دوم، بطور خاص مورد تأمل بیشـتر مـا قـرار خواهـد                 

 .گرفت
اقامت هگل در شهر توبینگن     (توبینگنی   دورۀدورۀ اول، موسوم به     

ــال  ــان در س ــای  آلم ــا 1788ه ــرای  )1794 ت ــیفتگی ب ــۀ ش ، زمان
Volksreligion  ،ِیونـان   در) شـهری  - دولـت  یا دیـنِ   (خلق دین 

امتزاج دین و دولت بسان نمونۀ      موضع هگل در این مقطع،      . باستان است 
ایدئال هگل .  چون آتن استشهرهای یونانی – یا دولت پلیسآن در 

جوان، دینی است که عمیقاً با شهر و مردم آن از طریق مراسم، آئین ها               
آزادی یا نیـک بختـی یونانیـان وحـدت        . ها عجین شده است    و جشن 
 آتِنا، زئوسخدای حقیقی آتن، دختر : کند و دین را ایجاب میسیاست  

در تـراژدی   (هم خدای فرزانگی است و هم رئیس دادگـاه شـهر            . است
 ). اشیل  Les Euménidesخیرخواهان 

تکوین روح خلق، بخشاً امر دینِ خلق و بخشاً کارِ روابط سیاسی            "
 ".است

 نمــی روح یـک خلــق، تــاریخ، مــذهب و میــزان آزادی سیاســی "
 آن ها   …گذارند که این پدیده ها را جدا از هم مورد توجه قرار دهیم            

  ".اند همگی در پیوند با هم تنیده شده
برای عنوان های . قطعه ای در باره دینِ خلق و مسیحیتهگل در ( 

های هگل و دیگران که به زبان فارسی ترجمه نشده اند،           خارجی نوشته 
 ). مۀ پایانی این بخشدر همه جا رجوع کنید به کتاب نا

 در Berneاقامــت هگــل در شــهر  (بِرنــیدورۀ دوم، موسـوم بــه  
زمانی است که هگل از جدایی دولت و دین  ) 1796 تا 1793سوئیس از 
 از  Volksreligionاز این پس و برای همیشه مقولـۀ         . کنـد  حمایت می 

مثبـت   دیـنِ شود و به جـای آن، در ایـن دوره،    گفتمان هگلی محو می 
religion positive نیـز هگـل و   » ایجـابی «یـا  » مثبـت «از . نشیند می

) دگمـاتیکی (ای  روشنگران مجموعه تدابیر، اقـدامات و اَعمـال جزمـی       
. توانند از عقل ناشی گردند     فهمند که ویژۀ مذهب بوده و نمی       می را

و تنها در این ( Aufklärungدر این دوره است که هگل به عنوان وارث 
 معرفـی   Aufklärerاز آن هگـل هـیچ گـاه خـود را             زیرا پـس     ،دوره
را از همۀ عناصـر     ) بطور مشخص مسیحیت  (خواهد مذهب    می) کند نمی

اعتقاد هگـل در    . اش چون راز، پیامبری و معجزه پاک سازد        غیر عقالنی 
این دوره، با توجه به تجربه و آموزش های تاریخ، بـر ایـن اسـت کـه            

و دولــت را فاســد   ) aliéné( »از خــود بیگانــه «مســیحیت آزادی را 
   Die Positivität der نـویس خـود موسـوم بـه     او در دست. کند می

christlichen)   که برای نخستین بار در سال )مثبت گرایی دین مسیحی ،
شـود،   هگل منتشر مـی     در آلمان در مجموعه آثار یزدان شناسی       1907
ده خواهد نشان دهد که امور دولـت نبایـد بـه دسـت کلیسـا سـپر                 می

 . شوند
قوانین مدنی مربوط به امنیت افراد و امـوال هـر شـهروند             ) الف"

 عقاید مذهبی او در ایـن جـا بـه هـیچ رو وارد دفتـر       –   گردند می
خواهد باشـد،    بنا بر این، ایمان فرد هر چه می       . شوند محاسبات نمی 

تکلیف دولت است که از حقوق او به عنوان شهروند محافظت کنـد و              
 نیز، شهروند تنها زمانی حقوق خود را از دسـت خواهـد   در قبال دولت 

 در رابطه بـا ایمـان، شـهروند    …داد که به حقوق دیگری آسیب رساند      
هیچ گونه تعهدی در قبال دولت ندارد زیـرا در ایـن زمینـه، دولـت در                 

 .وضعیتی نیست که بتواند شرط و شروطی بگذارد و یا بپذیرد
در ایـن جـا منظـور       (ت  اما از سوی دیگر، همۀ اعضای یک دولـ        

انـد   ، در یک کلیسا متحد    ) مترجم –قاطبۀ شهروندان یک کشور است      
و کلیســا، بــه عنــوان یــک ســامان اجتمــاعی، حــق دارد هــر کــس کــه 

حال، شهروندی کـه    . اش را نپذیرد از درون خود اخراج نماید        قوانین
توانـد   به کلیسا ایمان نیاورده و یا آن را ترک کرده است، به حق می    



  84شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرحی نو 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ13ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه  

اما کلیسا این .  دولت به خواهد که  حقوق مدنی اش را تضمین کند از
کنـد و در عـین حـال، چـون           شهروند را از جامعۀ مسیحی طـرد مـی        

. کنـد  گیرد، او را از دولت نیز طرد می        تمامیت دولت را در بر می     
حال اکنون کدام یک از طـرفین       . )مترجم - سلب حقوق شهروندی  (

 سیاســـی کـــه وظیفـــۀ خـــود در موضـــع حـــق قـــرار دارد؟ دولـــتِ
 دولتـی کـه     …حقوق هر شهروند شریفی را تضمین نماید       داند می

               تواند در کار ایمان دخالت کند؟ و یا دولـتِ کلیسـایی            به هیچ رو نمی   
Etat ecclésiastique             که حق دارد هر کسی که به دیـن دیگـری روی 

را از او سـلب  آورد را از خود طرد کند و در نتیجه حقوق شـهروندی      
نماید؟ در تقریباً همۀ کشور ها، چه کاتولیک و چه پروتستان، دولـت   
کلیسایی از حقوق خـود بـر خـالف و در برابـر دولـتِ سیاسـی دفـاع                  

غیــر (در ایــن کشــور هــا، هــیچ مــؤمن بــه دیــن دیگــری . کنــد مــی
تواند از حقوق مـدنی و پشـتیبانی قـوانینی            نمی )مترجم – مسیحی

هـا    از آن  )متـرجم  – مسـیحی (یگر شهروندان   بهره مند شود که د    
چنـین فـردی    . جمله در مـورد امـور جنـایی و مـدنی           برخوردارند، از 

تواند صاحب هیچ گونه مالکیت ارضی باشد و هیچ وظیفۀ دولتی  نمی
 …کننـد  در رابطه با مالیات نیز، رفتار متفاوتی با او مـی          . انجام دهد 

ت، در بسـیاری از ایـن       در زمینۀ ازدواج هم وضع بـه همـین گونـه اسـ            
ها، ازدواج تا زمانی که از طرف یک کارمند کلیسـای حـاکم           کشور

 …عقدی بسته نشود، معتبر نیست
 در این ایام، دولت بر این عقیـده اسـت کـه بـرای ایفـای                 …)ج

توانـد   نقش تعلیم و تربیت جوانان به نحو احسن، کاری جز این نمـی          
 لیکن  …به عهدۀ کلیسا سپارد   ای را کامالً و یا بخشاً        که چنین وظیفه  

پذیرد، یعنی شـعور     تعلیم و تربیتِ کلیسا در جهت ایمان صورت می        
شوند به طوری که  نمی توانند اصـول  خـاص         و عقل رشد داده نمی    

خود را، خود، تعیین کنند و به کار برنـد و یـا ایـن کـه طبـق قـوانین                     
 شـود، قضـاوت   خاص خود در مورد هر چیزی که به آنها عرضه می     

 …نمایند
واگذاری حق تعلیم و تربیت     (در نتیجه، این قانونگذاریِ خارجی      

ــه کلیســا ــرجم –  ب  آزادی را از شــعور و عقــل انســان ســلب  )مت
یعنی شعور و عقل از قوانین خاص خود، قوانین بنا شده  بر          . کند می

عالوه بر آن، در این جا، آزادیِ هـر         . کنند طبیعت خود، پیروی نمی   
و اما دولـت    . شود ین و کلیسای خود نیز نقض می      کس در انتخاب د   

در این جا، صرف نظر از نیـات خـوبش، نسـبت بـه حـق کودکـان در                 
هگـل،   (".ورزد خیانت می  برخورداری از رشد استعداد های نفس،     

 ).مثبت گرایی دین مسیحی
کامـل  » جـدایی «بدین ترتیب، در دست نویس خـود، هگـل از           

می، حقوقی و مدنی، جانـب داری       دولت و دین در همۀ زمینه های عمو       
کند، در دوره ای که او پیرامون مسائل دینی نظرات انتقادی قاطعی  می

که ایـن   ) دورۀ سوم (شود   اما خیلی زود متوجه می    . اتخاذ کرده است  
 بزرگتری در خـود انسـان     »  جدایی«دولت از دین منتهی به      » جدایی«
ایـن جهـت راه   از  .  است تحمل ناپذیر گردد، چیزی که نزد هگل       می

 .حل دیگری باید ارائه دهد
 و پـس از آن، از       دورۀ فرانکفـورت  ، موسـوم بـه      در دوره سوم  

موضع هگل بـه  ، روح مسیحیت و سرنوشت آن     به بعد، با نگارش      1797
 . کند دولت و دین پروتستان تغییر پیدا می» وحدت«نفع 

 آشـتی نـا پذیرنـد، پـس         ) متـرجم  –دولت و دین    (ها   اگر آن "
 ).1805، فلسفۀ روحهگل در  (".اند کلیسا ناقصدولت و 

پدیـدار   و کار عظیم فلسـفیِ او در  Iena ایِناکشف دیالکتیک در  
دهد که مشکل رابطۀ دولـت و         به هگل این امکان را می      شناسی روح 

حفـظِ تـوأم بـا       ("وحدت - جدایی - وحدت"دین را از طریق     
نـا  «ن چه که     آ - ) برای رسیدن به وحدتی نوین     Aufhebungفراروی  
نزد هگل، دین متعلق    . حل نماید  -  نامیده اند  non-séparation»جدایی

ذهـن   است در حالی که دولت شـکلی از          esprit absoluذهن مطلق   به  
از این رو، حوزۀ دین اساسی تـر از حـوزۀ   . است esprit objectifعینی 

ج و  با این همه، برتری تردید ناپذیر دین مسئلۀ بغرن        . باشد سیاست می 
چون اگر درست باشد    . کند ظریف مناسبات دولت و دین را حل نمی       

گیرد، هگل به عنوان فیلسوفی که        تعلق می  ذهن مطلق که دین به خودِ     
ورزد کـه سـه شـکل     در عین حال واقع گرا است، همواره تأکید مـی   

 یعنی هنر، دین و فلسفه تنها از طریق مناسباتشـان بـا           مطلق ذهناساسی  
 .یابند  میeffectivitéولت شکلی از آن است فعلیت  که دذهن عینی

  قـرار دارد و مـی   Aufklärungهگل، اکنون، در موضع نقد و رد  
نویسد که طرفداری روشنگران از جدایی دولت و دین بدین خاطر بوده            

از آن جا کـه     . قادر به فهم عظمت دین حقیقی نگردیدند      است که آنها    
انسان رسیده است، پس شگفت آور      دین دانش خدایی است و از خدا به         

تـوان   حتـی مـی  . نیست که دین در امر سیاست نقش مهمی ایفا کنـد      
شوند که حقیقـت     گفت که انسان ها زمانی قادر به تأسیس دولت می         

 .خدایی را در خود جذب کرده باشند
تمایل به جدا کردن دین از حقوق و قوانین چیزی بیش از یـک              "

از مشکالت نیست و این در حـالی اسـت          چاره جویی  سریع برای فرار       
که ناتوانیم به اعماق روح دین راه یابیم و آن را به سـطح حقیقـت بـاال                  

 ".بریم
، دیـن اسـاس   conscience de soiبدین ترتیب، نزد خود آگاهی "

 ".دهد  و دولت را تشکیل می)در متن – اتیک(زندگی اخالقی 
بـه  : ی نیسـت  آن چه تاکنون توسط دین تجویز شده، دیگر کـاف         "

قیصر آن دهید که به قیصر تعلق دارد و به خدا آن دهید کـه بـه خـدا                   
زیرا که به درستی موضوع بر سر این است کـه چـه چیـزی    . تعلق دارد 

)  متـرجم  – دنیـوی ،   profane(به قیصر یعنی به حکومت غیـر دینـی          
دانـیم کـه چقـدر، هـم حکومـت           و ما به کفایت می    . گیرد تعلق می 
ــوی  ــم حکومــت روحــانی das weltliche Regiment  دنی  das  و ه

geisttliche Regiment       خود سرانه دسـت بـه تصـاحب بـه سـود خـود 
در ) immanente(باید که روح خدایی به صـورتی انـدرباش        . اند زده

بدین سان است که حکمـت در آن        . نفوذ کند ) profane(عنصر دنیوی   
 ) مترجم -مشخص  کنکرت در متن،    ( عینی   ) مترجم –در عنصر دنیوی    (

 ).1830 – دانشنامه علوم فلسفیهگل در  (".می شود
دورۀ (، اصول  فلسـفه حـق    سیاسی خود،    –در مهمترین اثر فلسفی     

، هگل بنیاد دیدگاه خود نسبت به رابطۀ میان دولت و دین            )1821برلن،  
 وحـدت . 2 آزادیِ خود آگاهی  . 1: دهد را بر اساس دو رکن قرار می      

 .تمایز میان آن دو چون نتیجه و محصول دولت و دین اعالی
برقراری مناسبات صحیح میان کلیسا و دولت تنها از طریق احترام           

هر آن چه که در دیـن بـا آزادی          . گردد به آزادی است که میسر می     
خود آگاهی مخالفت کند توسط دولت باید محکوم شود و هـر آن چـه       

 جـوهر و واقعیـت   که در دولت نیز با این آزادی مخالفت کند با خـودِ         
 .کند فعلیت یافتۀ دولت مغایرت پیدا می

 تمایز میان دو نهاد دولـت و دیـن و وجـود کلیسـا          از سوی دیگر،  
 وحـدت نهـایی     شـرط ضـروری   های مختلف، در اساس، از نظر هگـل،         

وحـدت نخسـتینِ دولـت و دیـن، هماننـد        امـا . باشـد  دولت و دین می   
زعـم هگـل، وحـدتی      وحدتی که در اسـتبداد شـرقی وجـود دارد، بـه             

در آن جـا از     . کاذب است زیرا که در آن جا از دولـت خبـری نیسـت             
در آن جا وحدت دولت و دین بـر مبنـای           . دولت تنها نامی وجود دارد    

نا یکسانی و اختالف آن دو و تقسیم های کلیسـایی و آزادی و حقـوق        
در آن جا به همان اندازه ایدۀ دولـت غایـب اسـت            .  شکل نگرفته است  

 .زادی گوهرینکه آ
 را ذکـر کنـیم کـه در      وحدت کلیسا و دولـت    باز هم می توانیم     "

 بسـیار بحـث     )detremination(گریِ   عصر مدرن تبدیل به یک تبیین     
اگـر  . شـود  انگیزی شده است و به صورت ایدئالی برین معرفـی مـی           

وحدت ضروری این دو، وحـدت میـان حقیقـت اصـول و نگـره روح                
)esprit، (    ن انـدازه نیـز ضـروری اسـت کـه بـا ایـن        است، پس بـه همـا

 نائل وجود ویژهبتواند به یک )  تمایزdifférence( یکسانی ناوحدت،  
گردد، تمایزی که، بین آن دو واقعیت، در شکل وجدانیِ شـان وجـود              

 شرقی این وحـدتِ بـار       ) مترجم –دسپوتیسم در متن    (در استبداد   . دارد
در آن جـا دولـت حضـور        ها آرزو شدۀ کلیسا و دولت وجود دارد اما          

  -  خود آگاه و تنها شایسته روح       - دولت به معنی ترکیبی   . ندارد
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از یک واقعیت اخالقی آزاد و یک رشد ارگانیـک در زمینـۀ حقـوق،         
پس برای آن که دولت، به مثابه واقعیتِ اخالقیِ فعلیـت           . وجود ندارد 

 ، بـه  شناسـد  خـود را مـی    ای کـه     یافتۀ روح و واقعیتِ فعلیت یافتـه      
وجود آید، الزم است که میان دولـت و واقعیـت اتوریتـه از یکسـو و       

 به وقـوع  )différenciation(ایمان از سوی دیگر یک جدایش پذیری        
دهـد کـه طـرف       لیکن این جدایش پذیری هنگـامی رخ مـی        . پیوندد

تنها در این صـورت اسـت کـه دولـت،     . کلیسا نیز خودش تجزیه شود 
 روایـیِ اندیشـه نائـل       جهـان  ماورای کلیسـا هـای خـاص، بـه کسـب          

 تجزیه کلیسا نه تنها برای دولت مصیبت بزرگی نبـوده           …گردد می
و نیست بلکه به شکرانۀ آن، دولت تبدیل به آن چیزی شده اسـت کـه       
. تبیین کننده اش می باشد یعنی واقعیتی اخالقی و عقالنیتی خود آگاه

حسـوب  هم چنین، این تجزیه برای کلیسـا نیـز یـک اقبـال بزرگـی  م                
گـریِ او و هـم بـرای آزادی و عقالنیـت          شود، هم بـرای تبیـین      می

 همه جا تأکید از     270، پاراگراف   اصول فلسفه حق  هگل در    (".اندیشه
 ).      هگل است

هگلیِ دولت  » وحدت«با این همه، باید تصریح و تأکید کنیم که          
و دین، همان طور که در پیش هم اشاره کردیم، وحدت نهاد دولت بـا               

وحـدت دولـت بـا      . سـاالری پـاپی    ین پروتستان است و نه با دین      د
 سکوالریزاسـیون  و   لوتریسـم ،  رفرماسیونکلیسایی است که از فرایند      

رجـوع  (گذشته و نمی خواهد در حوزۀ عملکرد دولت مداخلـه نمایـد             
). کنید به گفتار دوم ما در بارۀ سکوالریسم در کشور های پروتسـتان            

دولت نباید در کار دین و اعتقادات مـردم و  نزد هگل متأخر، از یکسو   
بویژه در تعیین دکترین کلیسا دخالت کند و از سوی دیگر، اگر دیـن              
به خواهد در زندگی عمومی مـردم، در تعلـیم و تربیـت کودکـان، در        
ازدواج و در امور قضایی مداخله کند، آن گاه دولت موظف است که با    

بله کند، چه در غیر این صورت       هر گونه تجاوز به حوزۀ اختیاراتش مقا      
البتـه  . افتـد   فرو مـی   Pfaffenregimentبه ورطۀ یک رژیم کلیسایی      

تواند و باید هزینۀ معاش کلیسا را تـأمین کنـد، از کلیسـا               دولت می 
محافظت نماید و پشتیبان آن باشد تا این نهاد دینی قادر باشد وظـایف              

وانـد از همـه     ت نزد هگل، دولت حتـی مـی      . خاص خود را انجام دهد    
 …شهروندان بخواهد که به کلیسای معینی به پیوندند
گیریم کـه هگـل،    از آن چه که رفت و در یک کالم نتیجه می   

اما . را، مانند روشنگران، در جدایی دولت و دین یافت        » حل راه«ابتدا  
دیری نپایید که، به نام ضرورت یگانگی ذهـن مطلـق و دمیـدن روح               

ای از اتحاد اعالی آن  را در گونهلت نـاب  دوخدایی در عنصر دنیوی،   
 .با دین اصالح شدۀ لوتری پیدا کرد

ــی   ــفه، م ــرزمین فلس ــد در س ــدکی بع ــه متفکــری   ان بایســت ک
 و  هگلیسـم خاسـت تـا در پـسِ نقـدی رادیکـال بـر               بـر مـی    انقالبی

ــۀ  ایدئالیســم ــت یافت ــت فعلی ــه، از واقعی ــت«و » سیاســت« زمان » دول
 .کرد زدایی می توهم
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KANT Emmanuel 
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HEGEL Georg Wilhelm Friedrich 
- La positivité de la religion chrétienne, Sous la direction de Guy 
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 ...کدام انتخابات 
 

که توانست در دو انتخابات ریاست جمهوری با » طلب اصالح« جناح -2
گیر پیروز شود و در انتخابات مجلس ششم بیش از  اکثریتی چشم

های پارلمان را بدست آورد، بخاطر سیاست  دو سوم کرسی
های ضد قانونی  نشینی دائمی در برابر خواست مماشات و عقب

و دیگر نهادهای انتصابی، بتدریج مردم را از خود » یهولی فق«
های  مأیوس کرد، بطوری که هواداران اصالحات و دگرگونی

سیاسی و اجتماعی خود را مجبور دیدند در انتخابات شوراهای شهر 
در نتیجۀ چنین رفتاری بود که نمایندگان . و روستا شرکت نجویند

های  در بیشتر انجمنهای راست و میانه حکومت توانستند  جناح
ها را از آن خود  چنین در تهران، اکثریت کرسی شهر و روستا و هم

های عمرانی شهر و  کننده در تنظیم برنامه سازند و به نیروی تعیین
خواست  که می» طلب اصالح«باین ترتیب جناح . روستا بدل گردند

رد، هائی عملی بردا گام» ساالر جامعه مدنی دینی مردم«در بازسازی 
های شهر و روستا به نیروی اقلیت  از آنجا که در بیشتر انجمن

 .پرداز به نیروی تماشاگر بدل گشت تبدیل شد، از نیروی برنامه
های شهر و روستا بـه نماینـدگان         چنین مردم در انتخابات انجمن      هم -٣

نیروهائی رأی نداند که در ظاهر بیرون از حاکمیت قرار دارند، اما            
عینـک دیـن بـه مسـائل و رخـدادهای اجتمـاعی             هنوز از پشت    

نگرند، نظیر نهضت آزادی به رهبری دکتر ابراهیم یـزدی و یـا      می
همین کـردار مـردم   . نامند می»  مذهبی -ملی«نیروهائی که خود را     

ایران نشان میدهد که تا چه اندازه آنها از هوشیاری سیاسـی سـطح            
کار ساختند که دوران آنها با این رفتار خویش آش. مندند باالئی بهره

کنند، بسر » اصالح«خواهند سیستم دینی موجود را  نیروهائی که می
های رأی هم به حکومـت   مردم با دور ماندن از صندوق. آمده است 

گران در ایران و هم به مردم جهان نشان دادند که خواهان تحـولی               
 .بنیادی در ایران هستند

اند تا زمانی که بساط  یجه رسیدهاز آن زمان به بعد مردم ایران باین نت -4
در ایران پهن است و باندهای مافیائی آخوندی بر » والیت فقیه«

های اقتصادی کشور سلطه دارند، در درون  ها و شریان همه ارکان
کشور امکان پیدایش نیروئی جانشین و آلترناتیو موجود نیست و 

یران بهمین دلیل بسیاری از آنان چشمان خود را به بیرون از ا
حتی بخشی از ایرانیان داخل و خارج آرزومند و خواستار . اند دوخته

حمله نظامی امریکا و متحدینش به ایران هستند تا از شر حکومت 
های اقتصادی و  متکی بر استبداد دینی که ایران را در همه زمینه

 .  اجتماعی به قهقرا کشانیده است، آسوده گردند
.  که انتخابات مجلس هفتم در پیش است       با توجه به چنین وضعیتی است     

 :در رابطه با این انتخابات نیز میتوان به نکات زیر اشاره کرد
در رابطه با انتخابات  » شورای نگهبان «از همان آغاز روشن بود که        -1

را اعمـال خواهـد کـرد،    » نظارت استصوابی«مجلس هفتم سیاست   
خـط  آنهم با این هدف که به مردم حـالی کنـد کسـانی کـه در                 

قرار ندارند، از حق شـرکت در انتخابـات محـروم           » والیت فقیه «
» شـورای نگهبـان  «در راسـتای همـین سیاسـت       . خواهند گشـت  

  تنی را کـه خـود را بـرای           8600  نفر از     3500صالحیت بیش از    
در همـین رابطـه     . شرکت در انتخابات نامزد کرده بودند، رد کرد       

ششم را  برای شرکت      نماینده مجلس    80بیش از   » شورای نگهبان «
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بیشتر نمایندگانی کـه    . ندانست» صالح«در انتخابات مجلس هفتم     
رد شد به جناح رادیکال   » شورای نگهبان «شان توسط   » صالحیت«
تعلق دارند، یعنی کسانی که مشـروعیت نهادهـای         » طلب اصالح«

، برخی خواهان از میان برداشتن ایـن نهادهـا           انتصابی را نقد کرده   
 دیگر در پی دمکراتیـزه سـاختن آنهـا برآمدنـد و         شدند و برخی  

از طریق انتخابات   » شورای نگهبان «خواستار آن شدند که اعضای      
از آنجـا کـه طـرح چنـین         . و توسط رأی مردم برگزیـده شـوند       

شورای «کاهد، در نتیجه     می» ولی فقیه «هائی از دامنه اقتدار      اندیشه
ـ » صـالحیت «ای   سـوئی بـا خامنـه      در هم » نگهبان ن دسـته از    ای

» شرع«نمایندگان مجلس را رد کرد و ادامه حضور آنها را مخالف 
 .تشخیص داد» قانون اساسی«و 

در برابر کودتای خزنده جناح راست و میانه علیـه جنـاح اصـالح          -2
سـوالنا،  . العمـل نشـان دادنـد      طلب، امریکا و اروپا از خود عکس       

اتی خـود در    اتحادیه اروپا در مصاحبه مطبوع    » وزیر امور خارجه  «
در ایـران   » اروپا خواستار انتخاباتی آزاد   «تهران مطرح ساخت که     

عبارت دیگر، اروپا حاضر نیست به حکومتی مشـروعیت          به. است
. بخشد و آنرا به رسمیت بشناسد که فاقد مشروعیت مردمی اسـت           

اما سیاست جناح راست و میانه این است که مردم از صحنه خارج             
ا در اختیار روحانیتی قـرار دهنـد کـه از           شوند و میدان سیاست ر    

دیوانسـاالری  . یا خالفت اسـالمی پیـروی میکنـد       » والیت فقیه «
» انتخاباتی آزاد «امریکا نیز به رژیم اسالمی هشدار داد و خواستار          

 . در ایران گشت
با توجه به حضور نظامی امریکا در افغانستان و عراق، با توجه بـه               -3

شده » دمکراتیک«ب قانون اساسی    این حقیقت که افغانستان صاح    
است و تا چندی دیگر مجلس منتخب مردم تشکیل خواهد شد، بـا   
توجه باین واقعیت که در عراق نیز استبداد صدام حسـین از میـان      

زمام » دمکراتیک«برداشته شده و قرار است حکومتی کم و بیش          
توانـد   امور این کشور را بر دوش گیرد، رژیم اسالمی مشکل مـی           

آنچه که به رژیم اسـالمی نیـرو        . داد دینی خود را توجیه کند     استب
در همـه پرسـی   . بخشید، حضور مستمر مردم در انتخابات بـود        می

 سال  25طی  .  درصد مردم شرکت داشتند    90قانون اساسی بیش از     
هـای شـهر و روسـتا، در         جز آخرین انتخابات انجمـن     گذشته، به 

سـالمی انجـام گرفـت،    انتخابات گوناگونی که در محدوده رژیم ا      
 درصـد مردمـی کـه از حـق رأی دادن            60بطور متوسط بیش از     

خمینـی بـرای آنکـه      . برخوردار بودند، ، شـرکت جسـته بودنـد        
میـزان رأی  «پشتیبانی مردم از نظام اسالمی را برجسته سازد، شعار        

دولـت  «او حکومـت اسـالمی را       . را مطرح سـاخت   » مردم است 
 . نامید» خدمتگذار مردم

ای برای آنکه دولت اسالمی مشروعیت مردمی خود را از دسـت             هخامن
را قانع سازد که از رد صـالحیت        » شورای نگهبان «ندهد، کوشید   

اما آقای جنتـی کـه   .   نماینده مجلس ششم چشم پوشد    80بیش از   
است، آن قدر احساس قدرت میکنـد       » شورای نگهبان «سخنگوی  

اصل شرع اسالم اسـت  » نظارت استصوابی«که بگوید، در رابطه با    
به عبارت دیگـر اسـتراتژی جنـاح        . و از آن نمیتوان چشم پوشید     

. راست و میانه دیگر بر اصل پشتوانه مردمی نظام اسـتوار نیسـت            
اینان پیروی حکومت از شرع اسالم را بر مشروعیت  مردمی نظام            

تر میدانند و بر این باورند که با حذف مردم از صحنه سیاست،             مهم
ا شتاب بیشتری میتوانند سلطه طالبانی خـود را بـر ایـران             بهتر و ب  

 . مستقر سازند
» طلـب  اصالح«حوادث اخیر یکبار دیگر نشان داد که نمایندگان          -4

مجلس ششم برخالف ادعاهای خویش، منافع فردی خود را فراتـر           
آنها با تکیـه بـه دسـتاوردهای جنـبش          . اند از منافع ملی قرار داده    

را مجبـور   » شورای نگهبان «اند تا    شستهمشروطه در مجلس بست ن    
اما زمانی که همـین     . سازند که رد صالحیت آقایان را ملغی سازد       

ای از هیئت حاکمه     شورای انتصابی از کسانی که چون آقایان پاره       
نبودند، حق شرکت در انتخابات پیشین را گرفت، آقایان نیازی به           

امـا  . را بسـتند  ندیدند و غرولندی کردند و پرونده       » بست نشستن «
» شـورای نگهبـان   «اینک که خود قربانی کردارهـای ضـدقانونی         

انتخابات گشته و برای تحقق آن حتـی        » آزادی«اند، هوادار    گشته
ای با قید سه فوریـت را بـه تصـویب            با بیش از دو سوم آرأ الیحه      

از کسانی کـه نماینـده   » شورای نگهبان«رسانیدند مبنی بر این که  
هر چند یک روز پس     . تواند سلب صالحیت کند   مجلس هستند، نمی  
آن الیحه را ضد قانون اساسی و       » شورای نگهبان «از این تصویب،    

تشخیص داد و رد کرد، اما در همین رفتار نمایندگان   » شرع اسالم «
میتوان دیـد کـه آنهـا در مبـارزه بـرای آزادی و              » طلب اصالح«

 . دمکراسی در ایران دلیر نیستند
که دو سوم نمایندگانی که باین الیحه رأی مثبت دادنـد،          نخست آن 

آنهـا میتوانسـتند   . هدفی جز تأمین منافع بالواسطه خویش نداشـتند   
» شورای نگهبان«ای را به تصویب رسانند که بر اساس آن  از    الیحه
در آن صـورت حقـوق      . شـد  گرفته مـی  » نظارت استصوابی «حق  

آقایان فقط منافع روزمرگی    اما  . شد نمایندگان مجلس نیز تأمین می    
 .خود را دیدند و نه منافع کشور را

شـورای  «ای مستقیمأ بر نظریـه           دو دیگر آنکه تصویب چنین الیحه     
زند  بر انتخابات مهر تأئید می    » نظارت استصوابی «مبنی بر   » نگهبان

را در مـورد رسـیدگی بـه صـالحیت          » شـورا «و فقط حـق ایـن       
 . زدسا نمایندگان مجلس محدود می

تهدید نمایندگان مجلس، استانداران و نزدیکان آقای خاتمی مبنـی           -5
این آقایان . گیری از قدرت را نباید جدی گرفت بر استعفاء و کناره

. چنین کاری دست نخواهنـد زد      چنان شیفته قدرت هستند که به      آن
مغز  تمامی این ادعاها مانوری سیاسی است تا بتوان از رقیب خشک          

آقای خاتمی نیز در مصاحبه مطبوعـاتی خـود در          . امتیازی گرفت 
سوئیس مطرح ساخت که نه او قصد استعفاء دارد و نه دیگر اعضای 

این آقایان نسبت به نظام مستلزم      . اش این چنین خواهند کرد     کابینه
 .و متعهد هستند و نه نسبت به مردم

تـذکر دهـد، چیـز    » شـورای نگهبـان  «خواستن که به   » رهبر«از   -6
» ولـی فقیـه   «، مگر آنکه به موقعیت اقتدارگرایانـه        دیگری نیست 
خواهند حوزه عمل یک نهاد انتصابی       کسانی که می  . شدت بخشیدن 

را بسود گسترش حوزه عمل نظام انتصابی دیگری محدود سـازند،            
 . دارند ساالری برنمی گامی در جهت دمکراسی و مردم

ایـان  از رد صـالحیت آق    » شورای نگهبان «و سرانجام آنکه گیریم      -7
حتی فـرض  . چشم پوشد و به آنها حق شرکت در انتخابات را دهد          

های رأی روند و جناح  کنیم که مردم بطور گسترده به پای صندوق     
چون مجلس ششم، در مجلس هفتم نیز از اکثریت         هم» طلب اصالح«

عبارت دیگر گیریم که وضعیت کنونی  به. ها برخوردار باشد  کرسی
 است که اکثریت مجلس ششم طی چهار        پرسیدنی. دوام داشته باشد  

سال گذشته چه گام مثبتی بسود جامعه مدنی و گسترش دمکراسـی     
همین آقایان بودند کـه در      . در ایران برداشت؟ باید گفت که هیچ      

عقب نشستند و از حق مجلس در       »  حکم حکومتی ولی فقیه   «برابر  
همـین آقایـان بودنـد کـه در برابـر           . وضع قانون چشم پوشـیدند    

ها و کردارهای خالف قانون قوه قضائیه یا سکوت کردند       کتازیتر
همین آقایان بودند که بودجه . و یا آنکه به غرولند کردن بسندیدند

را برخالف میـل بـاطنی خـویش        » شورای نگهبان «چند میلیاردی   
تصویب کردند و باین نهاد انتصابی این امکان را دادند که در هـر              

 . ...شدکوی و برزنی حضور داشته با
 

مـردم  . ها را نخواهند خورد    بازی اما مردم ایران فریب این شامورتی     
ایران از رهبران سیاسی خود چندین گام جلوترند و بهمین دلیل نیـز در              
انتخابات مجلس هفتم شرکت نخواهند کرد، نه باین دلیـل کـه از حـق               

اند  پوشند، بلکه باین دلیل که باین نتیجه رسیده        دمکراتیک خود چشم می   
در محدوده قانون اساسی جمهوری اسالمی فاقد حقوق دمکراتیک هستند          

بگویند، زیرا تـا زمـانی کـه جمهـوری          » نه«و بنابراین باید باین نظام      
. اســـالمی وجـــود دارد، تحقـــق انتخابـــات آزاد ممکـــن نیســـت 
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 ژانویه 21به های تلفنی در روز چهارشن دوستان عزیزی در تماس

توماری با » ایران امروز« به من اطالع دادند که در سایت انترنتیِ 2004
با » دفاع از حقوق انسانی کاندیداهای رد صالحیت شده«عنوان 

 محمود -امضاهای زیادی انتشار یافته است که در میان آنان نام من
 امضا پرسیدند که آیا من آن تومار را خورد و می  نیز به چشم می-راسخ
چون من در تأیید چنین متنی . پاسخ من البته منفی بود. ام یا نه کرده

همین اتفاق برای آقای رضا مهاجر، و شاید اشخاص . امضایی نداده بودم
 .دیگری، نیز افتاده است

رفتم و دیدم در توماری با امضاهای » ایران امروز«به سایت 
نام من نیز در جایی زیادی، بدون ترتیب حروف الفبا، نامی شبیه به 

اشاره به فقدان ترتیب حروف الفبا به این دلیل که نخستین . آمده است
تشابه «که اگر در این مورد نیز . امضا از آقای حسن شریعتمداری است

پیش نیامده باشد، ایشان همان جناب شریعتمداریِ معروف یعنی » اسمی
و » اهان ملیجمهوری خو«اله شریعتمداری و عضو سازمان  فرزند آیت

باز این . ها هستند گیر خاتمی و دوم خردادی از پشتیبانان سرسخت و پی
اشاره به این دلیل که چون ترتیب حروف الفبا رعایت نشده است و 

اند و  اند، پس این متن را نیز ایشان تهیه کرده ایشان نخستین امضا کننده
ستای نظرات البته این متن در را. پس مسئول جمع آوری امضاها هستند

سیاسی ایشان قرار دارد که با نظرات من از اساس مغایر چه بسا متضاد 
 . است

باری متنی را تهیه کردیم، من و آقای رضا مهاجر، و با پست 
ی  در زیر آن متن و مکاتبه. فرستادیم» ایران امروز«الکترونیکی برای 

  9امه در صفحه  اد.           را مالحظه خواهید کرد» ایران امروز«ما با 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " به یاد جانباختگان و  بازماندگان بم "
 

هایتان را از این سوی دنیا شنیدیم، شنیدیم و  طنین گریه و زجه
هایمان حلقه  هامان به درد آمد و اشک در چشم هامان شکست، قلب دل

ارزشی انسان وجان  گونه بی فقر را، اینهمه  زد، نشستیم و گریستیم این
عدالتی زمانه وزمامداران را که  همه بی این انسانی را در نظام اسالمی،

این گونه مردمی را، کودکان و نوجوانان بی دفاع را  بد ست حوادثی 
 .گیری رها کردند و جانشان را گرفتند بینی و پیش قابل پیش

هنوز یاد آن زلزله خانمان . ودزلزله بم اولین فاجعه از این گونه نب
سوز رودبار  از یادها نرفته بود که این فاجعه بوقوع پیوست، آن هم در 

ای  خبر از  واقعه شهری که با خشت و گل ساخته شده بود و مردم  بی
روزهای  که در ست ا خبر این. زندگی میگذراندند،که در پیش است
داد ولی  ز وقوع حادثه میهائی در سطح  زمین خبر ا قبل از فاجعه تکان
گیری کرد و نه مسئولی جدی گرفت انسان و جان  نه هیئت تحقیقی پی

، بلکه حتی دهای امدادگران دولتی بموقع نبو نه تنها کمک. انسانی را
 تجهیزاتشان ناقص و ناکافی بود، نه ،زمانی هم که به کمک مردم آمدند

های مردمی  ر راه کمک بلکه خود مانعی س،تنها هیچ سازماندهی نداشتند
 4 ادامه در صفحه                                                       . شدند

 
 

Karl Kautzky کارل کائوتسکی  
 انقالب پرولرتي و برنامه آن

    یک بخش     منوچهر صالحیمنوچهر صالحیمنوچهر صالحیمنوچهر صالحیبرگردان به فارسی از برگردان به فارسی از برگردان به فارسی از برگردان به فارسی از 
تغییر برنامه قدیمى

 های کوچک  فروپاشی کارگاه-3
 

 : برنامه ارفورت را جمله زیر تشکیل میدادنقطه آغاز
تکامل اقتصادی جامعه بورژوائی بنا بر ضرورتی طبیعی سبب «

 .»های کوچک میگردد فروپاشی کارگاه
های کوچک توسط کارخانجات  این انگیزۀ پس زدن کارگاه

بزرگ با تمامی نتایج آن، افزایش انحصار ابزار تولید در اندک کشورها، 
های مطمئن تالش ما بسوی سوسیالیشسم  کار یگانه پایهو رشد بارآوری 
 . را تشکیل میدهند

های میانه  داری صنعتی، در دوران باستان و سده تا پیدایش سرمایه
های کوچک، اقتصاد  تا ژرفای عصر نوین، تمامی تولید بر پایه کارگاه

البته از همان آغاز، الاقل در بخش . وری استوار بود روستائی و پیشه
وجود داشتند، که بر سلب مالکیت و ) 4(های بزرگ  شاورزی کارگاهک

ها تنها با کار اجباری  بندگی روستائیان تکیه داشتند؛ اما این کارگاه
میلی و کاهلی  میتوانستند بکار خود ادامه دهند، آنهم با کسانی که با بی

 . کار میکردند و تنها ابزار زمخت را میشد در اختیار آنها قرار داد
های بزرگی ار نظر فنی در سطحی  باین ترتیب چنین کارگاه

آنها تنها آنجا میتوانستند در . های کوچک قرار داشتند تر از کارگاه پائین
های کوچک دوام داشته باشند که نیروی کار برای  کنار کارگاه

ای ایجاد نمیکرد، همچون وجود روستائیان  زمینداران بزرگ هزینه
 که بخشی از نیروی کار خود را Leibeigene Bauernوابسته به زمین 

باید نثار ارباب میکردند؛ یا آنجا که نیروی کار بسیار ارزان بود، همچون 
بردگان خانگی که زمانی چند در امپراتوری روم باستان در ارتباط با 

 . اش وجود داشتند های مداوم و پیروزمندانه جنگ
ظر اقتصادی گامی به عقب ن های بزرگ از نقطه نابودی این کارگاه

ای که  برای توده. های کوچک بارآورتر کار میکردند نبود، زیرا کارگاه
از او سلب مالکیت شده و بنده گشته بود و  میخواست خود را از 

ترین هدف  تنگدستی و استثمار خالص سازد، در آن دوران خردورزانه
 .ک بودهای کوچ های بزرگ و حاکمیت کارگاه نابودی این کارگاه

های رادیکال دارای ایدآل  حتی در دوران انقالب فرانسه نیز توده
آنچه از سوسیالیسم در آن دوران وجود داشت، . دیگری نبودند

توده مردم تحت . های کوچک بود های فیلسوفان و یا فرقه زنی گُمانه
 .ها قرار نداشت تأثیر آن اندیشه

توان با اخالق اثبات همین امر آشکار میسازد که سوسیالیسم را نمی
چنین .  کانتی نیز برای این امر کافی نیستEthikحتی اخالق . کرد

اخالقی نهایتأ میتواند تالش برای از میان برداشتن هرگونه بندگی را 
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