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 سردبیر
 

 توان رژیم اسالمی را برانداخت نمی” اسم شب“با 
 

» پیامدهای انتخابات مجلس هفتم«سرمقاله پیشین که با عنوان 
های رسمی درباره  انتشار یافت، زمانی نوشته شد که نخستین گزارش

کنندگان در انتخابات مجلس هفتم تازه انتشار یافته و ادعا  تعداد شرکت
 درصد از واجدین شرکت در انتخابات آرای 50شده بود که بیش از 

 . اند های رأی ریخته خود را به صندوق
از آنجا که پیامدهای آن انتخابات بر اساس این آمار رسمی مورد 

های  شورای موقت سوسیالیست«بررسی قرار گرفت، برخی از رفقای 
» اپوزیسیون چپ«و نیز برخی دیگر که خود را جزئی از » چپ ایران

از این «پرداختند و مدعی شدند که » سرمقاله«د، به انتقاد از آن دانن می
توانست در جهت توجیه جناح اقتدارگرای رژیم  بهتر کسی نمی

استدالل این دوستان این است از آنجا که در . مقاله بنویسد» اسالمی
 درصد از 32 تا 28 شهرهای بزرگ و از آن جمله در تهران و اصفهان

رکت کردند، بنابراین ادعای شورای نگهبان مبنی مردم در انتخابات ش
از واجدین شرائط در انتخابات مجلس هفتم  %  50بر شرکت بیش از 
توان بر اساس چنین آماری به تفسیر و تحلیل  دروغ است و نمی

 15ادامه در صفحه      .                    انتخابات مجلس هفتم پرداخت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دکتر علی راسخ افشار
 

 دموکراسی و الزامات آن
 ت دارد؟یتی در نظام دموکراسی حاکمیچه اکثر: بخش اول

 
ک یدم که یو بی بی سی شنیای از راد چندی پیش در مصاحبه

اهللا خوئی و  تیفر نطنزی که خود را از شاگردان آخ جعیروحانی بنام ش
اهللا  تیه خواست آقای آیکرد، در توج یمستانی معرفی یاهللا س تیآ
ان و یعید شیکی از مراجع بزرگ تقلیستانی که در زمان حاضر یس

دموکراسی ") نقل به مضمون(گفت  یباشد، م ساکن نجف در عراق می
ی ساکن عراق به زور از ت سنیت و تا کنون اقلیت اکثریعنی حاکمی

 هم در حکومت ها و بعد سییس کشور عراق به دست انگلیدوران تأس
ت یان عراق اکثریعیراق حکومت کرده است، درحالی که شها، برع بعثی

ها  کائیید که امریگو ستانی مییوحاال آقای س. دهند ل مییمردم را تشک
ک یمردم عراق واگذارند تا مردم در  د هر چه زودتر کار را بهیبا

 تیوچون اکثر. ود بر خود حکومت کنندم خیانتخابات آزاد و مستق
نده عراق براساس یعه هستند، حکومت آیمردم عراق مسلمان و ش

ت است، حکومتی اسالمی و یت اکثرین دموکراسی که حاکمیمواز
ت خواهد یت هم در آن کامال رعایعی خواهد بود که البته حقوق اقلیش
ت یستانی به روایاهللا س تینجا نقل به مضمون خواست آیتا به ا. "شد
  8ادامه در صفحه                                   .       خ جعفر نطنزییش
 

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

 حسن بهگر :کند انگلیس جلوتر از روضه مالیان گریه می
 : اعالمیه درباره وقایع کردستان

   محمود راسخ
   گرائی در جمهوری اسالمی معنای کنونی رفرم

 آغاز و به نام 76انتخابات مجلس هفتم به جریانی که با دوم خرداد 
البته این جریان .  به طور رسمی پایان داد،طلب مشهور شد جریان اصالح

پیش از این، با صدور حکم حکومتی به دست ولی فقیه در آغاز کار 
ی اصالح قانون مطبوعات که مجلس  در رابطه با الیحهو مجلس ششم 

 برای تشدید سانسور تصویب  آن راآخرین روزهای عمر خودپنجم در 
 در برابر حکم حکومتی، »اصالح طلبان«ی گونه و تسلیم خفت کرده بود،

 .عمالً پایان یافته بود
طلبی در چارچوب  ی اصالح توان ادعا کرد که پروژه در واقع می

 واقعی با اجتماعیِ -نظام جمهوری اسالمی به معنای یک جریان سیاسی
گاه  ها، هیچ های روشن و ابزارهای الزم برای تحقق آن هدف هدف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    9ادامه در صفحه                                                   .جوالن نیافت
  شیدان وثیق

 در باره تشکیالت و ساختار
 و الئیکاتحاد جمهوری خواهان دمکرات 

 
، در باره مضمون پالتفـرم و مشـی سیاسـی اتحـاد،            پیش از ایـن    

به سـوی اتحـاد عمـل     «ی   رجوع کنید به مقاله   (اصولی را طرح کردیم     
» جمهوری خواهان برای یک جمهوری دمکراتیک و الئیـک در ایـران   

 شـمارۀ  »طرحـی نـو  « و در نشریه »صدای ما«مندرج در سایت انترنتیِ   
82.( 

بـر  :  هسـتیم ارگـ   کثـرت تیم که خواهان اتحـادی    در آن جا، نوش   
، بـا مشـارکت چـپ       الئیسـیته  و   دمکراتیسـم ،  جمهوریـت اساس مبانی   

گرایان دمکرات و دین باوران الئیک و  ، ملی)غیرتوتالیتر و(خواه   آزادی
 . در راستای نفی کامل نظام دینی و سلطنتی

جاد چنین برای ای: اکنون در برابر پرسش و چالشی دیگر قرار داریم
                        2 ادامه در صـفحه    اتحادی، به چه نوع سازمان و ساختاری نیازمندیم؟       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   مجید زربخش
    و نتایج آنانتخابات مجلس هفتم 

هـای گروهـی و      ، در حالی که توجـه رسـانه       82د ماه   در اول اسفن  
هـا بـه انتخابـات       جهانیان به ایران دوخته بود، مردم تهران و شهرسـتان         

 .فرمایشی پاسخی شایسته دادند
رغم همۀ فشارها، تمهیدات و تهدیدهای مافیای حاکم بر کشور،           به

ـ . های رأی خلوت و خالی ماند    های انتخاباتی و صندوق    اکثریت حوزه  ه ن
های بزرگ، بلکـه حتـی در اکثـر شـهرهای            تنها در تهران و شهرستان    

کوچک که حاکمیت از امکانات بیشتری برای کشاندن رأی دهنـدگان           
ها و تقلب و رأی سازی و دستکاری در آراء برخـوردار             به پای صندوق  

 .نمایش رسوائی نظام تبدیل شدبه » انتخابات«است، 
های شـاخص    ویژه میزان آرأ چهره    هب» انتخابات«واکنش مردم و نتیجۀ     

و با وجـود تـالش حاکمیـت و         ها    لب با وجود همۀ تقالها و تق      –نظام  
هـای تبلیغـاتی آن بـرای دگرگـون نشـان دادن             هیاهوی اولیۀ دستگاه  

ای انکارناپذیر بـه     اعتباری و عدم مشروعیت نظام را به گونه        واقعیت، بی 
 11ادامه در صفحه                                                    .نمایش گذارد
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 

 اطالعیه
 

سازمان فدائیان خلق ایران « مطلع شدیم که تعجب باکمال
 سالگرد سومینجشن سی و  «باای در رابطه  ، طی اطالعیه»)اکثریت(

، 2004 فوریه 28در روز شنبه »  فدائیان خلق ایرانجنبشبنیانگذاری 
حضور نمایندگان احزاب و  با«را » گفتگوی سیاسی«برگزاری یک 

 برای اتحاد«ی  اعالم داشت تا درباره» های چپ و دمکراتیک سازمان
گفت » خواه، دمکراتیک و سکوالر شکل گیری یک آلترناتیو جمهوری

گفتگوی  «اینهای شرکت کننده در   میان سازماندر. کنندو شنود 
کنار از سازمان ما نیز به عنوان یکی از شرکت کنندگان در » سیاسی
نام برده شده که خبری کامالً نادرست » حزب توده ایران «ی نماینده
 جلوگیری از هر گونه سوءتفاهم و تعبیر و برایوسیله  بدین. است

 :داریم که تفسیرهای نادرست اعالم می
 سازمان ما برای شرکت در این جشن دعوت شده بود ولی از -1

 . نداشتشرکتکسی از ما در آن جشن 
ی شورا«ه کمترین آشنایی با مواضع و نظریات  هر کس کبرای -2

 یک از اعضای ما در هیچ هیچ روشن است که ، دارد»موقت
تحت هر نام و عنوانی شرکت » حزب توده ایران«قتگویی که گ

 کننده چه شخص یا چه برگذار از این که  نظر  باشد، صرف داشته
 کرد، چه رسد به گفتگو برای نخواهدسازمانی باشد، شرکت 

 .»...تحاد ا«
» گفتگوی سیاسی«ی سازمان ما را در آن   شرکت نمایندهاعالم -3

 بدون آن که موافقت مسئوالن ما قبالً ،»اکثریتسازمان «توسط 
  .کنیم  تلقی میدمکراتیککسب شده باشد، عملی نادرست و غیر 

 های چپ ایران  شورای موقت سوسیالیستهماهنگی هیات

 ٢٠٠٤ مارس اول فرانكفورت
 ... وقایع کردستان درباره

 
های چپ ایران پشتیبانی کامل خود را  شورای موقت سوسیالیست

از تظاهرات مردم کردستان ایران و مبارزات آنان در راه استقرار 
دارد و  دمکراسی در ایران و کسب حقوق حقه مردم کردستان اعالن می

کند و  گر نظام اسالمی را به شدت محکوم می یورش نیروهای سرکوب
 .واهان آزادی فوری و بی قید و شرط باز داشت شدگان استخ

سرنگونی نظام جمهوری اسالمی و استقرار یک جمهوری فدرال 
های  شرط اساسی استقرار آزادی و دمکراسی و تأمین حقوق خلق

ی خود برای دست یافتن به این اهداف  ما به نوبه. سرزمین ما است
 .پیگرانه خواهیم کوشید

 های چپ ایران یالیستشورای موقت سوس
 2004 مارس 16

 

 ...درباره تشکیالت و 
 

 خـارج از شـرایط واقعـی      تـوان     را نمـی   مسـئله تشـکیالت   حل   راه
 و بـدون حرکـت از      امـروزی  هـایِ  واقعیـت مان، بدون توجه به      کنونیِ

 بـه قـول آن پیـرِ      . ، کشف و ابداع نمـود     اشکال حی و حاضرِ موجود    
تنها آن وظایفی را در برابـر خـود         بشریت  ": »همواره اجتناب ناپذیر  «

زیرا اگر از نزدیک بنگریم، مسئله      . ها باشد  نهد که قادر به حل آن      می
کند که شرایط مادی حل آن یا از  همواره و ناگهان در جایی ظهور می

  ".اند اند و یا در حال شدن پیش فراهم شده
 پیشـگفتار سـال     –سهمی بر نقد اقتصاد سیاسـی     کارل مارکس،   (
 Editons، برگـردان از ترجمـه فرانسـوی، انتشـارات           3 صفحه   ،1859

sociales .(                                                

مسئله، همان طور که اشاره کـردیم، عبـارت       . و بحران  محدودیت
در شـرایط مشـخص     است از تعیین شکل و ساختار مطلـوب و مناسـب            

 بحـران   و بـا  یت هـای عینـی       محـدود   یعنی در وضعیتی که با     کنونیِ ما 
 . ایم  مواجه»سیاست«

از شرایط زنـدگی     ،محدودیت های کار سیاسی در خارج از کشور       
در تبعید و از عدم حضور مسـتقیم در میـدان اصـلی و واقعـیِ مبـارزه                  

 .اجتماعی و سیاسی در داخل ایران، بر می تابند
 در بحـران  : گذارد آشکارا خود را به نمایش می     » سیاسـت «بحران  

های سـنتی و واقعـاً موجـود، در          ی سیاسی، برنامه ها و ساختار      اندیشه
ی که بـیش از      »سیاست«شکل جداییِ فزاینده مردم و بویژه جوانان از         

، هـم سـان شـده       بازی تهی از اصول و عاری از اتیـک         سیاستپیش با   
است، در شکل بحران تحـزب، سـازماندهی و دوری از کـار متعهـد و                

 ...  و غیره…)میلیتانتیسمبحران (ماعی متشکل سیاسی و اجت
از این رو، با درس آموزی از تجارب طوالنی فعالیت در خـارج از              

در شـرایط جـدایی     کشور، از تکرار این حقیقت خسته نمی شویم کـه           
فعاالن سیاسیِ خارج از جنبش داخل و حضور طـوالنی مـدت آنـان در               

 . عی کلمه سخن راندبه معنای واق» مبارزه سیاسی«توان از  نمی تبعید،
مبـارزه سیاسـی و     . وارد کردنی ست و نه     صادر شدنی انقالب، نه   

حتی ! میسر نیست، حتی به ضرب ماهواره و انترنت       از راه دور    اجتماعی  
 ! جهانی شدنبه کمک سازمان ملل، بانک بین المللی یا فرایند 

 مــا در خــارج از کشــور، عمــدتاً شــامل کــار اصــلیدر نتیجــه، 
 نظری و فرهنگی از یکسو و اقدامات اعتراضـی و           - فکری   های فعالیت

اگر این وظایف را حتی بـه صـورت          .شود می افشاگرانه از سوی دیگر   
 !ایم کارستان محدود و ناقص نیز انجام دهیم، کاری کرده

اعتراف به محدودیت هـای کـار سیاسـی در خـارج از کشـور و                
نه تنها نزد ما بلکه در      واقعاً موجود،   » سیاستِ«پذیرفتن این واقعیت که     

شده است، البته، با ادعا های       همه جا، با بحران ماهوی و ژرفی رو به رو         
طمطراقِ رایج و افسانه پردازی های ماللت آور  های پر توخالی، گفتمان

ای نیز قرار  بسیار فاصله دارند و در ضمن مورد پسند سیاست بازان حرفه
 .گیرند نمی

ار اتحاد باید با شرایط عینیِ مبارزه در        بدین سان، تشکیالت و ساخت    
خارج از کشور سازگار آیند، زیرا در غیر این صورت، هر چـه کنـیم،               

 .            مانند آب در هاون کوبیدن است
چنین اتحادی، نه حزب سیاسی به مفهوم واقعی        . نه حزب، نه جبهـه    

 .ها ای متشکل از سازمان است و نه جبهه
ز شرکت کنندگانِ اتحاد، سازمان هـای       ، زیرا بخشی ا   حزب نیست 

خواهند، هم زمان، روی  توانند یا نمی خاص خود را دارند و بنابراین نمی
 .آورند» دو کعبه«به 

و  دهنـد  حزب نیست، زیرا بخشی دیگر را منفردین تشـکیل مـی          
بحـران  «هـایی کـه      خواهند در بندِ ساختار    توانند یا نمی   اینان نیز نمی  

 .گرفتار آیند) ؟دگر بار(، »اند زده
سرانجام و از همه مهم تر، حزب نیست زیرا این اتحاد یک جنبش             

تواند چونان حزب سیاسی با ویژگیِ برنامه ای و          است و نمی   پلورالیستی
 .اش، عمل نماید تشکیالتی خاص

این اتحادِ اپوزیسیونی، در یک کالم،  خواهان مبـارزه بـا قـدرت              
نـاتیو حکـومتی نیسـت بلکـه        ، آلتر خـود  در. !است، نـه طالـب قـدرت      

و ایـن همـه، در جهـت        .  سیاسیِ نظـام موجـود اسـت       – آلترناتیو نظری 
 جنبش آگـاه    خودِ اصلیِ اش،     آمر و مجری   برانداری رژیمی است که   

 .و متشکل مردم در داخل کشور اند
ــد ای متشــکل از   جبهــهایــن اتحــاد، از ســوی دیگــر، نمــی توان

مهمـی، اگـر نـه     گفته شد، بخشباشد، زیرا، همان طور که       ها سـازمان 
اکثریتی، از تشکیل دهندگانِ اتحاد عضو هیچ حـزب و گـروه سیاسـی              

 .عالوه بر این، استدالل های باال در این مورد نیز مصداق دارد. نیستند
این اتحاد، در عین حال، نهاد دمکراتیک، انجمن . مداخله گری تـام  

ز نوع کنفدراسیون   گو، کمیته حقوق بشر و یا سازمانی ا        و بحث و گفت  
گرچه در آشفته بازار  (…خواهد باشد تواند و نمی دانشجویی نبوده، نمی
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خـود قـرار    سیاسیِ امروزِ ایران، هیچ چیز در جایگاه واقعـی و طبیعـی     
 ی اصلی خـود   وظیفهندارد، به طوری که شاهد انجمن هایی هستیم که         

ی احـزاب    نـه دهند ولی در عوض و به وفور، ادای مبتذال         را انجام نمی  
 ).آورند سیاسی را در می

. سـت  سیاسـی حرکت مورد تعقیب ما، تصریح کنیم، یک اتحـاد        
 تمـامی  دخالت کـردن در   ، برای   مداخله گریِ تام  ست برای    ای وسیله

ی عرصه های سیاسی، اجتمـاعی، فرهنگـی و    امور کشور مان، در همه   
 هـا، مبـارزات و     شکلی اسـت بـرای پشـتیبانی از خواسـت         . اقتصادی
زنـان، دانشـجویان،    : شـان  های مردم ایران، در تنـوع و تکثـر         جنبش

روزنامه نگاران، اهل قلم، زحمتکشان، جوانان، اقشار متوسط، اقلیت های    
 …و تحت ستم ملی و مذهبی

با این حال و با توجه به آن چه کـه رفـت، مـا               .  جنبش -سازمان
ـ   : هنوز پاسخ اثباتی به پرسش اولیه خود نداده ایـم          اد، گرچـه   ایـن اتح

حزب، جبهه یا انجمن دمکراتیک نیسـت، پـس چیسـت؟، چـه نـوع               
 تشکیالتی است و چه ساختاری دارد؟

که قطع جنبش است، متشکل از افرادی   –سازمان  این اتحاد، یک    
بـر اسـاس    هـای تشـکیالتی شـان،        نظر از تعلقات عقیدتی و وابستگی     

 از کشور   ی متحدی را در خارج     ، مبارزه و مشی سیاسی مشترکی    مبانی
 .برند می به پیش

 . استفردی و داوطلبانهعضویت در چنین نهادی 
 .بنا شده است دمکراسی وسیع و پایه ایکار در چنین سامانی بر 

 .ست هر عضو دارای یک رای و حقوق برابر با سایر اعضا
ها به صورت دمکراتیک از طریق رای گیـریِ مبتنـی بـر       تصمیم

در مهمتـرین   (و بـه اتفـاق آرا       ) یدر مسایل جـار   (اکثریت و اقلیت    
 .شوند اتخاذ می) مسایل

حقوق برخوردارند، از جملـه از حـق         ی  از همه  اقلیت های نظری  
 خود در درون اتحاد و هم چنین از حق مشارکت   تشکیل گرایش نظری  

 .  در شورای هماهنگی به نسبت آرای خود
ـ        می …زنان، دانشجویان، جوانان و    ه توانند، در صورت تمایـل، ب

، به اتحـاد بـه      ویژگی های خـود    و با حفظ     تشکل های مستقل  صورت  
 .پیوندند و یا با آن وارد همکاری شوند

شالوده ساختاری اتحاد را کمیته ها یا . سازمان شهری : مبنایٍ اتحاد 
تشـکیل  ) دمکـرات و الئیـک    (خواهی   سازمان های شهریِ جمهوری   

 از هـم    …روپا و واقعیت این است که در شهر های مختلف ا        . دهند می
ها و پالتفرم های خـود، بـه وجـود           اکنون این گونه نهاد ها، با برنامه      

، شرط ای مشـترک  حول دیدگاه، مشی و برنامهاتحاد آن ها،   . اند آمده
 .آینده است الزم و ضروری برای جنبش فراگیر و سراسری

پذیرد و در واقع همواره  انجام می) شهر (محـل  در، »کار سیاسی «
ها، در برخورد و در مشارکت با هم و          زیرا انسان .  بوده است  نیز چنین 
 تغییر خـود توانند در جهت   زیست و فعالیت شان است که میدر محل 

، معنـای   تغییـر در این صورت است کـه       . ، اقدام نمایند  وضع موجود و  
 .    گذارد جای می یابد و اثر ژرف و ماندنی به واقعی خود را باز می

ناسب ترین شکل دمکراتیکِ اتحاد بـه بـاور         م. ساختار فـدراتیف  
شـکل  توانـد    مـی  من، با توجه به شرایط کنونی ما در خارج از کشور،          

بر خالف ساختار های کالسیک حزبی که کم یا بـیش    .  باشد فدراتیف
 ،کنند عمل می) با یا بدون پسوند دمکراتیک(بر پایه مرکزیت 
 هـا   و فعالیـت هـا   بیشتر ضامن پلورالیسم،تنوع دیدگاه  فدراسـیون 

  .ستا های شهری بیشتر ضامن خود مختاری سازمان، ستا
و سرانجام بیشتر امکان جلب افراد را به مبـارزه متشـکل سیاسـی              

 . آورد فراهم می
های مختلف شهری از حقوق کامل و برابری    در فدراسیون، سازمان  

خـود را حفـظ      هـای محلـی    ها خصوصیات و ویژگـی     آن. برخوردارند
و در عین حال، به عنوان بخشـی از فدراسـیون، تصـمیمات             نمایند   می

 .گذارند عمومی را رعایت و به اجرا می
، هم چـون سـاختار هـای کالسـیک و سـنتی،             ساختار فدراتیف 

 خود مختـاری هـای محلـی       مبنای بر افقی نبوده بلکه     هرمی -عمودی  

منتخب آن، از سوی    کنگره و شورای    از یکسو و    ) سازمان های شهری  (
 . استدیگر 

دو ارگان اصلی اتحاد فدراتیف، عالوه      . کنگره و شورای هماهنگی   
و کنگـره   ی آن هـا،      هـای تابعـه    بر سازمان هـای شـهری و ارگـان        

 .ست شورا
، با شرکت نمایندگان سازمان های شهری، بـاالترین         کنگره ساالنه 

 …ی مسـایل، سیاسـت گـذاری هـا       مرجع تصمیم گیری در باره همه     
 .باشد می

ی بــین  ، منتخــب کنگـره اســت و در فاصـله  اهنگیشـورای همـ  
 :  زیر را بر عهده داردی اصلی دو وظیفهها،  نشست
 

های بخش های مختلف به ویـژه سـازمان           فعالیت هماهنگ کردن 
 .های شهری

در راستای تصمیمات ) …موضع گیری ها(اقدامات سیاسیِ عمومی 
 .و قطع نامه های کنگره

----- 
بر بحث و تبـادل نظـر پیرامـون         ست   کوشش مختصر فوق سهمی   

معضـل  .  اتحاد جمهوری خواهـان دمکـرات و الئیـک         شکل و سـاختار   
ساختار، که در این جا تنها به طرح ایده های اساسی آن بسنده شـد، در                

 اتحاد، دو موضوعی هستند که مـا را     پالتفرم و مشی سیاسیِ   کنار مسئلۀ   
 .طلبند به مبارزه می

 ! ه درآییمباشد که از این چالش پیروز ب
          

 ...انگلیس جلوتر از مالیان 
 

که اکنون آشکار شده عراق سالح کشتار گروهی  افزون برآن چنان
اما حمله به عراق با و . ها نداشته است ای هم با تروریست نداشته و رابطه

 اما سبب ،جود آنکه یکی از دشمنان بزرگ  ایران را از میان برداشت
 ، منبع اصلی خطر تروریسم در منطقه هستشد حکومت مالیان که 

کند تا  خود را چون  موش به مردن  بزند که این حکومت  فرصتی پیدا
 .از این اتهامات پاک است و در صفوف راه افتاده علیه جنگ سینه بزند

دانند که دستاربندان  سدها پرونده  این درحالی است که همه جهان می
های شیعه و سنی دارند و   با تروریستترور و جنایت و انفجار و ارتباط

چنانکه هم اکنون سران القاعده را در برابر داد و ستدهای پنهانی  بتدریج 
دهد و  بسا  بنیادگرایان دیگری مانند مالعمر در ایران بسر  تحویل می

داند و خود بر   غیرتی می ای که رابطه با آمریکا را  بی خامنه. برند می
زند و پادوهای هیات موتلفه مانند غفوری فرد   میآستان انگلستان بوسه

حتا نظارت سازمان ملل متحد را بر انتخابات مغایر استقالل و غیرت 
بندند و  شرمی قراردادهای اسارت بار می  خود در نهایت بی،دانند می

ستیزی که . دهند تا از خطر سقوط رهایی یابند هستی ایران را بباد می
رد عراق کرد و منجر به کوتاه آمدن آمریکا در اروپا با آمریکا در مو

 از فشار جهانی  بر رژیم متزلزل اسالمی کاست و اعتماد ،مقابل اروپا شد
فرانسه و به ویژه  انگلیس نقش بزرگی در .  به نفس آن را بازگرداند

به راستی انگلستان نیز بعنوان تنها متحد آمریکا در . این مورد  داشتند
انه دو دوزه بازی کرد و از هرگونه حمایت و پشتیبانی اروپا بسیار زیرک

 . به رژیمی درمانده دریغ نورزید
پشتیبان دیگر تروریسم از طریق انگلیس خود را تسلیم » قذافی«اکنون

حکومت مالیان نیز با .  نمودآمریکا کرد و حکومت خود را تثبیت
 در  وایدخواهد همان راه  را بپیم یاری انگلیس و آمریکا با شتاب می

برابر این اطمینان را بگیرد که دست به ترکیب رژیمش نخواهد خورد 
به ویژه که آمریکا از جهات گوناگون برای حمله به عراق بدون داشتن 

اروپا و در راس آن انگلستان برای . دالیل کافی حمله کرده است
که در بحران  شوند چنان ای متوسل می حفاظت از مالیان به هر وسیله

 آمده ناگهان پا پیش گذاشتند و با پا درمیانی و سفر به ایران به پیش
برای بهتر فهمیدن نقش انگلستان در ایران سخنان . رفع و رجوع پرداختند
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در ژانویه امسال بسیار » فیگارو«در گفتگو با روزنامه » جک استراو«
مسئول » خاویار سوالنا« وی در پاسخ به این سوال که چرا. ست اگویا
ست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفر وزیران امور خارجه سیا

 :انگلیس، فرانسه و آلمان  به حاشیه رانده شده بود؟ گفت
به حاشیه رانده نشده    »  سوالنا«به هیچ وجه کمیته تحت ریاست       «

که فکر کنیم سیاست خـارجی اتحادیـه اروپـا فقـط توسـط               این. بود
.  قابـل قبـول نیسـت      ،شود  می مشارکت کلیه اعضای این اتحادیه انجام     

شـود بـه ایـن       ای عملی مـی    همیشه این سیاست خارجی به شکل ویژه      «
شکل که در برخی موارد از طـرف یـک کشـور از کشـورهای عضـو                 

بـه ویـژه در مـورد    . اتحادیه اروپا و دیگـری از طـرف خـود اتحادیـه         
 ».یابد کشورهایی نظیر انگلیس و فرانسه این امر موضوعیت بیشتر می

حقوق ویژه و حـق آب و    » جک استراو «تر آقای    عبارت ساده به  
گل  در منطقه برای خود و فرانسه قایل است کـه برخاسـته از همـان                 

باشد که از سـه      سیاست استعماری و داشتن  ارتباطات استعمارگرانه می       
جرمی گرین  «آمد این گفتار،    در پی  .قرن پیش تاکنون ادامه یافته است     

تر به ایـران     انگلیس در عراق که چند روز پیش      نماینده دولت   » استاک
دولـت ایـران قصـد بهـره بـرداری از          «: دهد کـه    اطمینان می  ،رفته بود 

ــیس     ــتار تاس ــدارد و خواس ــراق ن ــی در ع ــات سیاس اوضــاع و تحریک
خواهد این است  تنها چیزی که می. حکومت الهی در این کشور نیست

ای بـرای اقـدام    نـه که تضمین داده شود آمریکا و انگلیس طرح محرما      
 ».نظامی در ایران ندارند

ی زشت حکومت ترور  این سخنان اطمینان بخش و آرایش چهره
شود که سپاه بدر دست نشانده حکومت  و جنایت در حالی گفته می

ایران در عراق نقاط حساس آن کشور را در دست دارد و در بسیاری از 
 هم .شانه رفته استحوادث آنجا انگشت اتهام به سوی رژیم آخوندها ن

گذاری روز تاسوعا در عراق دستگیر  اکنون نیز چند ایرانی در بمب
رود که ایران در قتل عبدالمجید خوئی دست داشته   ظن قوی می.اند شده
 به ایران رفت و از ، زیرا وی پیش از آنکه به عراق برود،باشد

 سخن   این.های مقیم ایران خواست که با امریکا همکاری کنند عراقی
خشم مالیان را در شهر قم برانگیخت و آشوبی بر پا شد و او ناچار 

این آشکار است که هرگونه ثبات در عراق . درنگ به لندن بازگشت بی
 . به سود رژیم اسالمی ایران نیست

بدین ترتیب انگلستان با پوشش حمایتی خود در ایران نه تنها به 
لکه در بسیاری از موارد به  ب،عنوان متحد آمریکا صادقانه عمل نکرد

 نمونه روشن آن پرونده سفیر ایران در .یاری حکومت اسالمی شتافت
 انگلستان قراردادهای اقتصادی با ایران را در  چونآرژانتین بود که

 و او را در مقابل وثیقه دید فوری پرونده سلیمان پور را بست خطر می
اه احتمالی آینده  ش،این نمایش را سفر شاهزاده چارلز .آزاد کرد

شاهزاده چارلز . انگلیس در آستانه انتخابات مجلس هفتم تکمیل کرد
که چند سال پیش در برابر سیاست مدبرانه چین با چشم گریان مجبور 

 در اثر سیاست خانمان برانداز مالیان،  ،به ترک جزیره هنک کنگ شد
وار زمین هنگامی شاد و خندان به ایرانی قدم گذاشت که مردم بم زیر آ

لرزه و همه ایرانیان زیر ستم مالیان با مرگ و زندگی دست و پنجه 
ی انتخابات که مالیان خود را  آیا این سفر در هنگامه. کردند نرم می
تواند مفهومی   چیزی جز چراغ سبز حمایت از مالیان می،اند بودباخته

ت هایش که دم از مدل سیاس رفسنجانی و سایر همپالکی( داشته باشد؟
کنگ و جزیره  اند که چین نه تنها هنک  از یاد برده،زنند چین می

 بلکه با سیاست سنجیده تایوان را در انزوا قرار ،ماکائو را پس گرفت
که کمترین باجی به اروپا و آمریکا  داد و در این مورد بدون این

 ی دیرینه دارد دانند دوستی مالیان با انگلستان سابقه همه می) بدهد
اند  بوده» اود«ی از مالیان برجسته از دیر باز حقوق بگیر موقوفهبسیار(

که ماحصل دارایی یک زن هرجایی هندی بود و حکومت انگلستان در 
شرح کامل آن در کتاب حقوق . شد هند به ادعای تولیت آن اداره می

با این دلبستگی است )  اسماعیل رایین آمده است، نوشتهبگیران انگلیس
ها برای بقای خود  وامل آنها همواره از مشورت با انگلیسکه مالیان و ع

اند و دولت انگلستان منافع مستعمراتی را بدست آنها تامین  سود برده

 مصباح یزدی از -برند که مهدوی کنی ایرانیان از یاد نمی. کرده است
مشتریان پر و پا قرص سفر به انگلیس و خواستار مشورت با آن مقامات 

د جواد الریجانی از  لندن در آستانه  انتخابات دوم خرداد  محم. اند بوده
 ولی سروصدای ،نیک براون گفتگو کرد که فاش و مفتضح شد  با1376

 .آن را خواباندند
خبر ورود سفیران سه کشور بزرگ اروپا به روال همیشگی   

جمهوری اسالمی محرمانه نگاه داشته شد و سفیران در گزارش 
 زیرا ،ها به نقل از منابع خارج از کشور نقل شد هها و نشری خبرگزاری

روز پس از خبر انتشار سه . آید ملت ایران است آنچه به حساب نمی
دیدار وزیران خارجه سه کشور آلمان، بریتانیا و انگلیس به تهران، 

 دومینیک دو ویلپن وارد تهران شدند تا با  ویوشکا فیشر، جک استراو
 روحانى دبیر شوراى عالى امنیت ملی محمد خاتمی، کمال خرازى و

ای شده است  اکنون امضای قراردادهای انرژی اتمی بهانه. دیدار کنند
برای مذاکرات و گرفتن امتیازات و قراردادهای پنهانی که از چند و 

 نمونه روشن آن قرارداد تازه چند .چون آن ملت ایران با خبر نیست
 پادرمیانی اروپا جمهوری .میلیارد دالری با شرکت نفت توتال است

 را از زیر ضرب خارج کرد و امتیازات فراوانی برای اروپاییان ،اسالمی
فراهم آورد، مشکل حقوق بشر به فراموشی سپرده شد،  تقلب و ایجاد 

ها به ویژه رادیوهای بی  ترس و وحشت توسط حاکمان نظام در رسانه
به ! ! نتقادىبی سی و فرانسه بسیار کمرنگ شد و سیاست دیالوگ ا

؟ تغییر یافت و شکستن پیمان حقوق بشر در ایران به !!گفتگوى سازنده 
در دوران  به اصطالح ! گویی که هرگز فرامرز نزاد فراموشی سپرده شد،

گفتگوی انتقادی بسیاری از رهبران اپوزیسیون در خارج از کشور توسط 
 روابط جمهوری اسالمی کشته  شدند و اتحادیه اروپا نشان داد که

بازرگانى خود را با جمهورى اسالمى بر پایمال شدن حقوق بشر برتری 
انگلستان با هموار کردن راه برای فعالیت بریتیش ایر وی و . دهد می

 دور از انتظار .سفارت خود فتوای قتل سلمان رشدی را نادیده انگاشت
وان ، جمهوری اسالمی به عن!! نخواهد بود اگر در دوران گفتگوی سازنده

   اتحادیه اروپا و ؟!!یک کشور نمونه دموکرات در منطقه معرفی شود
کنند که  در راس آن انگلستان توسط عوامل خود این جور تبلیغ می

انتخابات به هرحال قابل قبول است و هنوز جمهوری اسالمی هوادارانی 
دارد و سایر کشورها ی منطقه که حتا همین انتخابات فرمایشی را هم 

 .ندارند
ست تا مالیان از محور شیطانی  ای این تفسیرها برای این همه

داند  هنوز کسی نمی .آمریکا بیرون آمده و به محور همکاری بپیوندد
سفر سه وزیر امور خارجه سه کشور اروپایی تنها بنا به درخواست ایران 
و برای تمام کردن به ظاهر آبرومندانه قضیه بوده است یا بنا به ابتکار 

ا دستاربندان برای برون ببرای معامله و دریافت سهمی از تاراج خود 
اند؟ بیهوده است از  آمدن از بحران به چه  قراردادهای ذلت باری تن داده

های  جمهوری اسالمی که حتا اخبار ورود این وزیران را در اختیار رسانه
 انتظار آشکار کردن مسایل پشت پرده را داشت، ،همگانی نگذاشت

 .ان و کشورهای اروپایی که جای خود دارندانگلست
 

های بزرگ نفتی آمریکا، انگلیس، فرانسه و روسیه   اگرچه شرکت
 اما انگلیس و روسیه در ایران ،کنند های نفتی عراق رقابت می سر چاه

 سه این درمیان  .منافع مشترک دیرین و شناخته شده با یکدیگر دارند
 ،است ال  صادرات به ایران را دار گرچه آلمان مقام او،کشور اروپایی

اما صادرات اقالم استراتژیک انگلیس به ایران که تاکنون  محدودیت و 
انگلستان چنان . شد، وارد روند عادی خود شده است کنترل انجام می

وزیر انگلیس    تونی بلر نخستسرمست از امتیازهای بدست آمده شد که 
های   زمایشی بود که میوهجنگ عراق آ: در یک گفتگوی رادیویی گفت

مایک  اوبراین معاون  .آن را باید در ایران و کشورهایی مثل آن چید
ای به پارلمان این کشور اعالم  خاورمیانه وزیر خارجه انگلیس در بیانیه

سازی روند صادرات به   دولت انگلیس برای عادی کرد، در پس تصمیم
وزهای صادرات به ایران ایران، قرار است اداره بررسی و رسیدگی به مج

   .موسوم به گروه کاری ایران را منحل کند
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این اقدام انگلیس  در حالی انجام مـی پـذیرد کـه اداره ضـمانت                
اعتباری صادرات انگلیس بنام ای سی جی دی ماه گذشته اعالم کـرده             
بود که با هدف کمک به صـادرکنندگان صـنعت نفـت انگلـیس در               

 پشتیبانی از  قراردادهای بین دو کشور        صادرات خود به ایران پوشش و     
 2005همزمان شرکت مخابرات انگلیس اعالم کرد تا سال         . خواهدکرد

ی سراسری مخابرات دسترسی خواهنـد   ی اجتماعات ایران به شبکه    کلیه
اعالم ) سی.بی.به نقل از بی   (به گزارش سرویس ارتباطات ایسنا      . داشت

اکـز مختلـف در انگلـیس       ی مر   ی سرویس فـوق کلیـه       شد که با ارایه   
یـی اسـتفاده      های مـاهواره    وریآ  فن وسیمی    های بی   توانند از  شبکه     می

ی این منافع با آشکار شدن بر نادرسـتی گـزارش             اما اکنون همه   ،کنند
های بزرگی روبرو  ایران در مورد غنی کردن اورانیوم ظاهرا  با دشواری      

 .شده است
انتقـادی در برقـراری     انگلستان که از طراحان سیاست دیـالوگ         

که آمریکـا ایـران را جـزو محـور      رابطه با ایران بود و حتا بعد از این 
شیطانی قرار داد براساس همین سیاست از هرگونه طرحی بـرای تغییـر           

 هم اکنون نه تنها آمریکا  را  ،حکومت ایران توسط جنگ مخالفت کرد     
نگنـای بزرگـی     بلکه خود نیز در ت     ،در برابر کاری انجام شده قرار داده      

 .گرفته استقرار 
پیتر  ی هفتم مجلس شورای اسالمی،     پس از رسوایی انتخابات دوره    

تمپل موریس عضو مجلس انگلیس طی مصاحبه با بی بی سـی تصـریح            
. کرد در پارلمان انگلستان بسیاری نگران اوضاع سیاسی ایـران هسـتند           

ازرگـانی  وی که در اعتراض به روند انتخابات از سمت ریاست اتاق  ب            
اصالح طلبـان بـا شکسـت روبـرو      :  ایران و انگلیس استعفا داده گفت     

بازتاب این وضعیت در روابط  اقتصـادی بـا اروپـا و در سـطح                , شدند
 زیرا بازرگانان و صاحبان     ،المللی برای رژیم ایران جدی خواهد بود       بین

. صنایع دیگر چندان تمایلی به سرمایه گذاری در ایران نخواهند داشـت           
کنم اوضاع برای رژیم ایران در       ین عضو مجلس انگلیس افزود فکر می      ا

یم ایـران   ژاگر ر , تر خواهد شد   المللی و بخصوص اروپا مشکل     سطح بین 
توانـد انتظـار      مسـلما نمـی    ،یم قرون وسطائی رفتـار کنـد      ژمثل یک ر  

 . همکاری از کشورهای دیگر داشته باشد
توان داشت کـه از       می افزون بر آنکه در  این سخنان تردید بسیار        

شـود؟   کجا که چنین بیاناتی برای فریب افکار عمومی جهان گفته نمی          
 زیـرا   ،تواند موضع رسمی انگلسـتان باشـد       سخنان این عضو مجلس نمی    

های رسمی مانند تونی بولر نخست وزیـر و جـک اسـتراو وزیـر                مقام
خواهند خوشه چین ثمره جنگ عراق و دارای حق ویژه           امورخارجه می 

مردم قسم حضرت عباس یا دم خروس کـدام         . در ایران و منطقه باشند    
 یک را باور کنند؟

دانست که حکومت اسالمی حتـا مـاورای      آیا شاهزاده چارلز نمی   
قرون وسطایی است؟ با پشتیبانی و حمایت دولـت  انگلـیس و یـاری               

گرایانه خـود    قوانین واپس با  فرانسه است که مالیان بی ترس و هراس         
چنـدی پـیش روزنامـه    . کننـد  تر مـی   تنگ عرصه را بر مردم    زهر رو 

همشهر ی از نشست ویژه مجلس عوام انگلـیس خبـر داد کـه  در آن                  
روابط تهران و لندن مورد بررسی قرار گرفتـه و نماینـدگانی از سـوی           

 نتایج چنـین    .سفارت جمهوری اسالمی ایران در لندن نیز حضور داشتند        
 ه است؟ ها چه بود نشست و برخاستن

این خبر از خبرگزاری رسمی جمهوری اسـالمی از قـول رئـیس             
مجمع تشخیص مصلحت نظام که سخن از شورای فتوا بـه جـای قـانون     

وی با تاکید بر ایـن  .  نیاز به تفسیر بیشتر ندارد ،آورد اساسی به میان می   
تواند مشکالتی را برای کشور      که تصویب یا رد یک مصوبه مجلس می       

داند یک شورای فتوا تشکیل شود، که به گفته          د، الزم می  به وجود بیاور  
هاشمی رفسنجانی شورای نگهبان ممکن است با استناد بـه آن فتواهـا،             

بدین ترتیب مجلس به جـای نهـاد        . مصوبات مجلس را تایید یا رد کند      
این رژیم همـواره قـرون   . شود قانونگذاری به نهادی مشورتی تبدیل می     

دهایی چون مجلس برای نمایش و صحنه سازی وسطایی بوده است و نها
 ولی سیاست پشتیبانی اروپا موجب شده است که اکنون حتا           ،بوده است 

 های مسخره نیز نباشد نیازی به این نمایش

جمهوری اسالمی با در دست داشتن رهبران القاعـده و طالبـان  و              
 ،پایگاه های نفوذی در عراق و سوریه و لبنـان و فلسـطین و پاکسـتان               

کمال خرازی چندی پیش بـا  . آمریکا را در عراق در فشار گذاشته است 
 چـرا کـه   ،قیافه حق به جانب اظهار داشت که ایران قربانی ترور اسـت    

 رضا دست داشته معوامل القاعده چند سال پیش در بمب گذاری حرم اما    
ای از ایرانیـان     این مقام رسمی توضیح نداد که چرا به این اتهام عده          ! اند
کنون از افشای این مطلب مهم خـودداری کـرده           اند و چرا تا    ام شده اعد

است؟ این رژیم  که در سیاست بازی خبره شده و  هزاران سال نیرنگ               
 چون بت عیار هـر لحظـه بـه رنگـی در             ،و عوامفریبی نیز پشتوانه دارد    

چنـان کـه در بـازی انتخابـات ریگـان و کـارتر بـا ورق                  آید، هم  می
 ممکـن اسـت ایـن بـار در          ،د تا ریگان برنده شود    ها بازی کر   گروگان

 .شکست بوش نقشی موثر بازی کند
غنـی سـازی   : ی گذشـته گفـت    کمال خرازی در سخنانی در هفته     
چنانچه اروپا در برابر فشارهایی     : اورانیوم حق قانونی ایران است و افزود      

شود مقاومت نکند، ایران همکاری خـود را         که از سوی آمریکا وارد می     
وزیـر امـور خارجـه      . سازمان جهانی انرژی اتمی متوقف خواهد کرد      با  

ما به صورت داوطلبانه و موقـت غنـی سـازی           : جمهوری اسالمی گفت  
مان اعتماد سازی شود     اورانیوم را به حالت تعلیق در آوردیم تا در روابط         

و بعدا که روابط ما با سازمان به صورت عادی در آمد، مسلما کار غنـی             
 .وم را آغاز خواهیم کردسازی اورانی

ایـران  : محمد برادعی، رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی گفت        
نیاز به اعتماد سازی دارد و از سـرگرفته شـدن غنـی سـازی اورانیـوم،           

 .کند کمکی به ایجاد اعتماد نمی
 اظهارات آقای خرازی هنگامی مطرح شد که متحدان اروپـایی از            

 که ایران را به خاطر کوتـاهی در اعـالم           ای نویس قطعنامه  لحن تند پیش  
 .دهد، جلوگیری کردند ایش مورد انتقاد قرار می برنامه هسته

مقامات بلند پایه اتحادیه اروپا هفته گذشته در واشنگتن با کـولین            
پاول وزیر خارجه آمریکا و کوندالیزا رایس مشاور امنیت ملی آمریکـا             

 امـا همـه    ،قات چیزی افشا نشد    از نتیجه این مال    .دیدار و گفتگو  کردند    
ست که اروپا و در راس آن انگلیس موفق  به بسـتن     ا چیز حاکی از آن   
اند و به همـین  انگیـزه  لگـدمال شـدن       شده با ایرانقراردادهای کالنی 

خواهد   حتا آلمان در این گیرودار می      .شود حقوق بشر نادیده انگاشته می    
اما آنچه جالـب اسـت      .  نماید زندانیان ترور رستوران میکونوس را آزاد     

سیاست رفیق دزد و شریک قافله انگلستان اسـت کـه بـوش را دچـار                
آمریکا ماهیانه چهار میلیـارد دالر      . تسدردسر و مشکل بزرگی کرده ا     

کند و این افزون بر  سربازانی که روزانه جان خود را  در عراق هزینه می  
وسـیه را کـه در       ولی انگلستان متحد قـدیمی خـود ر        ،دهند از دست می  

 چون ،دهد  به آمریکا ترجیح می،های نفتی منطقه درگیر شده است رقابت
چنـین حـق انگلسـتان      به هر حال روسیه هم حق آب و گل دارد و هـم  

های آمریکا سود برده     انگلستان همواره از توانایی   . ماند بیشتر محفوظ می  
لیس پـیش   نیست که جک استراو و دیگر دولتمداران انگ       دلیل   بی. است

که  ریزند، چنان  کنند و اشک می    از آنکه مالیان روضه بخوانند گریه می      
اهللا کاشـانی و بهبهـانی علیـه سـقوط           مرداد  همراه آیت   28در کودتای   

 .حکومت ملی دکتر محمد مصدق کردند
 که بـه    »همه مردان شاه  «استیون کینزر نویسنده آمریکایی کتاب      

 32ایی که به کودتای مرداد ماه       تازگی منتشر شده است با شرح رخداده      
تـوان خطـی از عملیـات     در واقع به راحتـی مـی    «: گیرد چنین نتیجه می  

آژاکس تا حکومت دیکتاتوری شـاه و انقـالب اسـالمی، و سـپس تـا                
 . ای ترسیم کرد ی مرکز تجارت جهانی نیویورک منحنی فاجعه

 
انـه  ی خاورمی دنیا بهای سنگینی را برای نبود دموکراسی در منطقـه        

کودتا، ایرانی قابل اعتماد را به مدت بیست و پنج سال به            . پرداخته است 
 اما بـا  ،ای کامل بود این پیروزی. ایاالت متحد آمریکا و غرب اهدا کرد   

توجه به آنچه بعدها رخ داد، و با پذیرش فرهنگ عملیـات پنهـانی بـه                
از . داری بود ای خدشه  صورت بخشی از سیاست خارجی آمریکا، پیروزی      

های کشورهای اسالمی  های پر هرج و مرج تهران و سایر پایتخت خیابان
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ی دردناک و    های حمالت تروریستی در سراسر جهان اسطوره       تا صحنه 
 .»خورد وحشت آفرین عملیات آژاکس به چشم می

اکنون نیز اروپا و به ویژه انگلیس مسئولیت سنگینی را بر عهـده             
گیرند، دیوانگان قـدرت    بر عهده میگیرند در حمایت از دستاربندان     می

هـای خـود از هـیچ جنـایتی      و ثروت که برای دست یافتن به خواست    
رویگردان نیستند، این رژیم با ثروت نفتی که در دست دارد نیازی بـه              

هـای کیـف      از کجا کـه چنـد عـدد از  بسـته            ،تولید بمب اتمی ندارد   
های  گاه  مخفی  در ،ست گم شده   ا ها سامسونت بمب اتمی روسیه که سال     

 مالیان پنهان نشده باشد؟
 مبتنـی بـر آزادی و     یحاکمیت ایران مدافع حقوق بشر و حاکمیت      

گذارد و به کشـتار      های مردم را زیر پا می      دموکراسی نیست و خواست   
با این تفاصیل آیا معقول است که به بمب اتمـی          . دهد مخالفان ادامه می  

تواند در خدمت منافع  کومت مینیز مجهز باشد؟ آیا این تجهیز با این ح      
ای بزرگ روبر کنـد؟ حـاکمیتی کـه در           ملی ما باشد یا ما را با فاجعه       

توانـد    مـی  ،ترورهای جهانی از فلسطین و لبنان تا آرژانتین دست داشته         
 چنان. های حقیر خود دنیا را به آتش بکشد برای دست یافتن به خواست

گناه را نـابود کـرده       ای  بی  ه که تا کنون هزاران ایرانی و دیگر انسان       
 . است

ی نیکو با همه کشـورهای جهـان بـه             ملت ایران خواستار رابطه   
 .باشد ویژه آمریکا و اروپا بر اساس استقالل و حفظ منافع ملی ایران می            

یـک از    تواند هـیچ    نمی ،گاه مستعمره نبوده   به دیگر سخن ملتی که هیچ     
 را که دستاربندان برای سرپا      این قراردادهای ننگین و چپاول منابع ملی      

بخشـی از   .  بـه رسـمیت بشناسـد      ،انـد  ماندن چوب حراج برای آن زده     
هـای متحـدان     دولتمداران آمریکا با تحت تاثیر قرار گرفتن از استدالل        

هـای پنهـانی را آغـاز     اروپا و در راس آن انگلیس با مالیـان مـذاکره   
یش شروع شده است بـه  های پ ای که از سال به باور من مبارزه  . اند کرده

 گرچه غـرب و بـه ویـژه اروپـا و انگلـیس              ،عقب باز نخواهد گشت   
ی  بخواهند  افکار عمومی جهان را مغشوش کنند و سنگ در  راه مبارزه      

 . ملت ایران  برای آزادی بیندازند
   

 1382 اسفند 25 -2004 مارس 15استکهلم 
 :ها پانویس

 .رانسه بیانیه مشترکی منتشر کردندوزرای خارجه سه کشور انگلیس، آلمان و ف
ای از آن در اختیار  به گزارش سرویس دیپلماتیک ایلنا، متن کامل این بیانیه که نسخه

 :این خبرگزاری قرار گرفت، به این شرح است
 متن کامل بیانیه مشترک وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه در تهران

، وزیران امـور خارجـه انگلـیس،        بر مبنای دعوت دولت جمهوری اسالمی ایران      
 های ایرانی و وزرای     به ایران سفر نمودند مقام     2003 اکتبر 21فرانسه و آلمان در تاریخ      

های زیاد، درباره اقداماتی برای حل و فصل همه مسائل بـاقی              بعد از مشورت   سه کشور 
 اعتمـاد   ای ایران و ارتقای    المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته       مانده آژانس بین  

وزیـران خارجـه     .ای ایران توافق نمودنـد     آمیز در زمینه هسته    های صلح  برای همکاری 
انگلیس، فرانسه و آلمان از تصمیمات دولت ایران استقبال کردند و موارد زیـر را بـه                 

 :آگاهی مقامات ایران رساندند
ای برابر  هستهآمیز از انرژی     های متبوع آنها حق ایران را برای استفاده صلح         دولت) الف

 .کنند  شناسایی می"تی  پی  ان"ای  با پیمان منع گسترش سالح هسته
وجه قصد مخدوش کردن حاکمیـت، وقـار         بنا بر نظر آنها پروتکل الحاقی به هیچ       ) ب

 . ملی و یا امنیت ملی کشورهای عضو را ندارد
المللـی   ینبنا بر نظر آنها اجرای کامل تصمیمات ایران که توسط مدیرکل آژانس ب            ) ج

انرژى اتمی به تأیید برسد، باید موجب شود که شورای حکام آژانـس وضـعیت               
 .کنونی را حل و فصل نماید

سه دولت معتقدند که این امر موجب خواهد شد که راه برای گفت و گو بر مبنـای       ) د
نظـر   هـای مـورد    های درازمدت باز شود و از این طریق به کلیه طرف           همکاری

 به محـض ایـن  . ای ایران اطمینان داده خواهد شد ولید انرژی هسته  درباره برنامه ت  
های سه کشور کامالً بـر طـرف شـود،     المللی، ازجمله نگرانی   های بین  که نگرانی 

آوری مدرن و اقـالم      تری به فن   تواند انتظار داشته باشد که به طور آسان        ایران می 
 .های مختلف دست یابد دیگری در حوزه

ن برای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه از جمله ایجاد منطقـه عـاری از               آنها با ایرا  ) هـ
خاورمیانه مطابق با اهداف سازمان ملل متحـد، همکـاری           سالح کشتار جمعی در   

 .خواهند نمود
ای در دکتـرین دفـاعی ایـران     مقامات ایران مجدداً تأیید نمودند که سالح هسته               

آمیز بـوده     اى ایران صرفا در زمینه صلح        هسته هاى جایی ندارد و برنامه و فعالیت     

اى را تکـرار     آنها تعهد جمهورى اسالمی ایران به رژیم عدم اشـاعه هسـته           . است
 :نموده و وزرا را مطلع ساختند که

دولت ایران تصمیم گرفته است که با آژانس بین المللی انـرژی اتمـی همکـاری               ) الف
باقی مانده آژانـس، بـه صـورت شـفاف     کامل نماید تا به الزامات و پرسش های   

بپردازد و آنها را حل و فصل نموده و هرگونه قصـور احتمـالی را در چـارچوب                  
 .آژانس روشن نموده و اصالح کند

 :ای برای ارتقای اعتماد و با نظر به رفع همه موانع برای همکاری در عرصه هسته) ب 
فته است که پروتکل الحاقی دولت ایران با دریافت توضیحات ضروری تصمیم گر)  اول

دولت ایران تا پیش از تصویب پروتکـل،        . را امضا و فرایند تصویب را آغاز کند       
به عنوان تأییدی بر حسن نیت خود، به همکاری با آژانس مطابق با این پروتکـل                

 . ادامه خواهد داد
ی دولت ایران درحالی که در چارچوب نظام عدم گسترش حق دارد انرژی هسته ا             ) دوم

را برای اهداف صلح آمیز توسعه دهد، داوطلبانه تصمیم گرفتـه اسـت کـه همـه                 
فعالیت های غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری را به صورتی که آژانس تعریف می 

 .نماید، تعلیق نماید
 

 ...انقالب پرولتری و 
 
کاهش -افزایش،+ 1913 1895 1885 

 های سال بین
 1913-1885 

ر باکمت(کوچک های شرکت
  هکتار20آکریاکمتر از 50از

868791 353889 344060 24731- 

 +5353 169005 166657 163652  هکتار50بزرگتراز های شرکت

 
های کوچک کشاورزی در انگلستان تقریبأ فاقد ارزش  شرکت

های کوچک  های کشاورزی شرکت  سطح زمین1895در سال . هستند
 28ای بزرگ برابر با ه  میلیون آکر و در عوض سهم شرکت5تقریبأ 

 . میلیون آکر بود
در دولت قدیمی پروس . ای در جریان بود در آلمان نیز روند مشابه

ای آزادانه مزارع   در مراوده1859 تا 1816های   دهقان طی سال6880
 . زمین از دست دادند) 5( مورگن 365 527 1خود را همراه با 

های  از یکسو شرکت. این تکامل دیرتر به دو گونه نیز ادامه یافت
 Gehringگرینگ . های خود افزودند بزرگ و یا صاحبان صنایع به زمین

 . سخن گفته است» کلنیالیسم درونی« از 1893در نوشته خود در سال 
موجودی مالکین ) Majoratsherrenn) 7در کنار آقایان ارشد «

صفحه (» چنان در خطر است میانه از سوی کارخانجات صنعت شکر هم
73 .( 

کاری ضایع  از سوی دیگر دهقانان توسط تقسیمات ارثی و بده
تر  و یا فشار هزینه  با هر تقسیم ارثی مزرعه دهقانان کوچک. شدند

 . رهن بیشتر شد
در اینجا سؤاستفاده توسط مالکین بزرگ، در آنجا تقسیم قطاعی 

 پایان مالکین کوچک، یعنی پرولتریزه شدن او را -زمین و قرض
های   که روند فروپاشی کارگاه د، هر چند نه کامأل آن گونهنمایانی

 ..کوچک مستقل در برابر صنایع صورت گرفت
دهقانان دیگر از . در آخرین دهه اما این روند به رکود گرائید

شوند و نیز روند ضایع شدن او نیز تا حد  سوی مالکین بزرگ تهدید نمی
طرح همه . اند  چندگانهعلل این امر دارای طبیعتی. زیادی قطع گردید

اما در اینجا باید تأکید کرد که این علل . آنها در اینجا غیرممکن است
اند  های کوچک کشاورزی توانسته را نباید در این امر جست که شرکت
ویژه  به. های بزرگ قرار گیرند از نقطه نظر فنی در سطح شرکت

از رشد های گذشته توانست از نظر علمی و فنی  کشاورزی طی دهه
های بزرگ قادرند آن را  ای برخوردار شود، اما تنها شرکت العاده خارق

تواند بخش ناچیزی از  شرکت کوچک تنها می. به اندازه کافی بکاربرند
 . این دستاوردهای انبوه را از آن خود سازد

تواند پابرجا بماند، به علل بسیار  هرگاه اما شرکت کوچک می
شود به  یکی مربوط می: مل ارتباط دارددیگری و به ویژه به دو عا
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های تعاونی که از سکسو سبب آسان شدن ارتباط  پیدایش شرکت
ها گشته و از سوی دیگر بیشتر از آنچه که  دهقان با رباخواران و دالل

های مدرن  برای دهقانان ممکن است، سبب ارتباط آنها با پیشرفت
 . گشته است

. ه دهقانان کمک رسانیده استاما قبل از هر چیز مسئله کارگری ب
های ژرف علمی از نقطه نظر اقتصادی  ترین فنون و نگرش کامل
هائی که بتوانند آنرا بکار گیرند، حضور  ای ندارند، هرگاه انسان فایده

و در بخش کشاورزی چنین کسانی هر چه بیشتر . نداشته باشند
 مراوده میان یابند و به دامنه هر چه صنایع بیشتر گسترش می. اند غائب

شود، به همان نسبت نیز به دامنه گریز از  تر می شهر و روستا آسان
های بزرگ کشاورزی  گردد، امری که شرکت روستا به شهر افزوده می
 . های کوچک بینند تا شرکت بیشتر از آن آسیب می

پیش از این کشاورزی با صنعتی که . کشاورزی شغلی فصلی است
صله دو فصل کارهای کشاورزی استخدام ساکنین روستاها را در فا

داری چنین صنایع بدوی را  اما صنایع سرمایه. کرد، گره خورده بود می
سازند و باین ترتیب در روستاها سبب رهائی بخش انبوهی از  نابود می

کنند و در دورانی که در  گردند که به شهرها کوچ می نیروی کار می
است، جایشان را کارگران کشاورزی به نیروی کار فراوانی نیاز 

در این حالت نیز بیشتر از همه کارگران از . گیرند گرد می دوره
 .کنند های بزرگ فرار می شرکت

ها نه تنها از کمبود کارگران، بلکه از پائین بودن  و این شرکت
تاریخ اقتصاد به ما نخستین . کیفیت کارگران نیز در رنج هستند

عت، بلکه در بخش کشاورزی های بزرگ را نه در بخش صن شرکت
هائی به تعداد فراوان در دوران باستان و  چنین شرکت. دهد نشان می

های بزرگ صنعتی به  های میانه وجود داشتند، در حالی که شرکت صده
در کشورهائی که . داری است ای انبوه محصول سرمایه مثابه پدیده

را اجاره های خود  کنند و زمین مالکین بزرگ ارضی خود زراعت می
های  های کشاورزی سده ای جانشین شرکت دهند، اینک تا اندازه نمی

ها  یکی از همین سنت. ها قرار دارند اند و تحت تأثیر آن سنت میانه شده
هر چند اینان از بنده به کارگر مزدور بدل . کار اجباری کارگران است

أ بیاد شود، همیشه انسان را عمیق شدند، لیکن رفتاری که با آنان می
این بخش از سده میانی به . اندازد که هنوز بنده بودند هائی می زمان

ویژه آنکه کارگران در روستاها منفرد هستند  آهستگی از بین میرود، به
همچنین امکانات آموزشی . توانند کنترل شوند تا در شهرها و بهتر می

 هر اندازه خصلت کار جنبه کار. در روستاها به مراتب کمتر است
اجباری داشته و کارگر از هوش کمتری برخوردار باشد، به همان 

های علمی دشوارتر خواهد  های دقیق و شیوه نسبت بکارگیری ماشین
. تواند برتری خود را نشان دهد بود و در نتیجه شرکت بزرگ کمتر می

حتی کارگران با هوش و زرنگ برای چنین وضعیتی قابل تحمل 
ند علیه چنین وضعیتی بجنگند، به شهرها هرگاه آنها نتوان. نیستند

 . گریزند می
شود تا شرکت بزرگ  این خود یکی از عللی است که سبب می

ای داشته  چون شرکت بزرگ صنعتی تأثیر مشابه کشاورزی نتواند هم
شود از زمانی که برنامه ارفورت تدوین شد، به  این امر را می. باشد

های آن برنامه تغییر  شرط از پیشدر این زمینه یکی . خوبی مشاهده کرد
 . یافته است

 
های کوچک  توان گفت که دفع شرکت باین ترتیب تنها می
های بزرگ به رکود گرائیده است، اما این  کشاورزی توسط شرکت

بدان معنی نیست که روند متقابلی تحقق یافته است بر این مبنی که 
های  تشرک.کنند های بزرگ را دفع می های کوچک شرکت شرکت

گردد و تمامی  ای که کمبود کارگر سبب آن می بزرگ با وجود مضیقه
های  تالشی که توسط قدرت دولتی برای ازدیاد مصنوعی شرکت

گیرد، با این نیت که بتوان آنها را به  کوچک کشاورزی انجام می
کار بدل ساخت، توانستند پابرجا  سربازان میطع و رأی دهندگان محافظه

 . بمانند

های بزرگ بطور محسوسی دچار کاستی  ن حال شرکتبا ای
 از 1907 تا 1895های بزرگ امپراتوری از  تعداد شرکت. اند نگشته

 7055000 هکتار به 7832000 و مساخت زمین آنها از 23566 به 25061
این کاستی اما با بکارگیری سرمایه و صنعت . هکتار تقلیل یافته است

روی سرمایه بیشتری برخوردار است شرکتی که از نی. جبران شده است
اما این امر در . نسبت به شرکتی که زمین بیشتری دارد، توانمند تر است

کند، آشکار  ها را با هم مقایسه مس آماری که تنها مساحت شرکت
 .شود نمی

ای که بر عهده  امر غیرممکنی است که بتوان در چارچوب وظیفه
. ن مشکل را روشن ساختها ی ای گرفته شده است، تمامی پیچیدگی

های  توان فروپاشی شرکت کافی آن است که بگوئیم همانطور که نمی
های بزرگ نیز  کوچک کشاورزی را حس کرد، از اضمحالل شرکت

 . اند این هر دو موقعیت خود را حفظ کرده. خبری نیست
 

 های بزرگ برتری فنی شرکت .2
 

رفت علوم  شهای بزرگ، همراه با پی اما از نظر فنی برتری شرکت
این برتری . کند ویژه در تولید غله، رشد می طبیعی و بکاربرد عملی آن به

های کوچک در حال رشد است  ویژه نسبت به آن اشکالی از شرکت به
هائی که  که در اینجا تنها برای  مشکل ما مطرح هستند، یعنی شرکت

 . کنند بدون کارگر مزدور و تنها با نیروی خانواده کار می
گیرد که بر  ها در این پرسش جای می اینجا مشکل سوسیالیستدر 

اساس کدامین شیوه تولید باید کار مزدوری در خدمت سرمایه قرار 
یا کار مزدوری در خدمت جامعه قرار : دو امکان وجود دارد. گیرد 

گیرد و یا آنکه کار کارگران بدون کمک بیگانگان و بدون  می
 . گیرد  تعلق میوابستگی به دیگران، بخود آنها

با این حال از اقتصاددانان کشاورزی هر از چندی برتری 
های کوچک کشاورزی را نه از نظر فنی، بلکه از نظر اقتصادی  شرکت

بزرگ و به  های میان اما آنها تحت این مفهوم شرکت. شوند مدعی می
های کشاورزی بزرگ دارای کارگر مزدور را در نظر  ویژه شرکت

گیرند و بطور   هکتار را در بر می100 تا 20ائی که بین ه شرکت. دارند
های  تبدیل مزارع اربابی به شرکت. اند  تن را استخدام کرده8متوسط 

باشند،  بزرگ دهقانی که دارای نوکران، کلفتان و کارگران روزمزد می
آن دسته از . حلی برای مشکل کار مزدوری نیست بطور حتم راه

نند در این رابطه مورد توجه قرار گیرند، توا واحدهای زراعی که می
توانند بطور  این مزارع می.  هکتار هستند5ای با مساختی تا  مزارع قطعه

 . متوسط بدون کارگران مزدور کار کنند
ترین  گروه از  نظر باردهی ضعیف اما این مزارع فقیرترین و از نقطه

ی باز باین ما در رابطه دیگر. دهند های کشاورزی را تشکیل می شرکت
 . نکته خواهیم پرداخت

های  توان توسط شرکت چه در کشاورزی و چه در صنعت نمی
کوچک کارگران را از کار اجباری بیش از اندازه رها ساخت و آنها را 

های کوچک  چنین با شرکت و هم. بسوی فرهنگ واالتری سوق داد
یدایش شرط پ ممکن نیست بتوان به باالترین سطح بارآوری کار که پیش

این امر هم برای کشاورزی و هم برای . رفاء عمومی است، دست یافت
نظر از تفاوتی که در جهت تکامل آنها وجود دارد،  صنعت، صرف

های کوچک ناگزیر موجب کار بیشتر و بربریت  شرکت. صادق است
 . گردند می

 
 : ها پانویس

 مورگن به قطعه .گیری سطح در آلمان قدیم بود  واحد اندازهMorgen مورگن -5
شخم ) صبح تا ظهر(زمینی میگفتند که بتوان سطح آن را در یک نیمروز 

در ایالت بایرن برابر با .  آر35/25در پروس اندازه این سطح برابر با . زد
 .بود) 6( آر 36 آر و در ایالت بادن برابر با 37/24

 . مترمربع است100 نیز واحد سطح و برابر با Arآر  -6
بر . برد  بر آن بود که زمین دهقان را پسر ارشد ارث میدر آلمان رسم -7

های کشاورزی میان ورثه  شد از تقسیم زمین اساس این رسم کوشش می
آنها  یک از رسید که هیچ جلوگیری شود، زیرا طی یک نسل کار به آنجا می
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به پسران ارشد در آلمان . نتوانند به زندگی متکی بر کشاورزی ادامه دهند
Majoratsherrگفتند، یعنی آقای بازرس یا آقای ارشد  می. 

 بهره گرفته است که آنرا Bauernlegen کائوتسکی در اینجا از واژه -8
در دوران فئودالی برخی از اشراف . توان بسادگی به فارسی برگرداند نمی

های دهقانانی را که صاحب زمین  کوشیدند زمین فئودال در آلمان می
 وابسته بودند و باید برای او خدماتی انجام شخصی، اما به ارباب فئودال

های خود  دادند، از آن خود سازند و باین ترتیب به وسعت زمین می
   .اند  نامیدهBauernlegenدر ادبیات سیاسی آلمان این روند را . افزایند بی

 ...دموکراسی و الزامات
   

 با کمال تعجب بایستی بگویم که متخصصان فقه و اصول و تفسیر 
و حدیث که عرصه علمی و تحقیق آنان در محدوده همین علوم دینی 

شود حاال خود را در عرصه حقوق اساسی و مدنی هم  خالصه می
دانندکه بدترین نمونه آن را در ساختار و شیوه حکومتی  نظر می صاحب

نظام جمهوری اسالمی، ما ایرانیان و جهان متمدن حدود بیست و پنج 
. د و در عراق هم چیزی از این بهتر نخواهد شدکن سال است مشاهده می

پیش از آن نیز هیتلر در آلمان نازی با توجیه نژادی در دموکراسی با 
این دست آویز که اکثریت مردم آلمان از نژاد ژرمن هستند، پس 

خواهند  ها که نمی حاکمیت دموکراسی یعنی حاکمیت اکثریت ژرمن
 و حکومت نازی با پشتوانه در کشورشان یهودیان حضور داشته باشند

رأی اکثریت حق دارد آلمان را از نژاد یهود پاکسازی کند، به کشتار 
 .و نابودی یهودیان پرداخت

  در کشور اسرائیل نیز حاکمیت یهود که نظامی بر اساس فاشیسم 
نژادی و مذهبی یهود بر پا شده است، نیز بر اساس همین توجیه از 

های ساکن اسرائیل را بر طبق قانون  عرباکثریت در نظام دموکراسی، 
اساسی کشور اسرائیل، شهروندان درجه دو با حقوق محدودتر از 

در زیمباوه . شهروندان درجه یک، یعنی یهودیان، بحساب آورده است
هم حکومت موگابه بر اساس توجیه نژادی از اکثریت در ) رودزیا(

دی قرار دارند از همه نظام دموکراسی، سفید پوستان را که در اقلیت نژا
مارکسیسم ـ لنینیسم هم براین اساس که . حقوق محروم کرده است

زحمتکشان در جوامع اکثریت دارند، حاکمیت دموکراتیک را 
سازد،  داند که در آن طبقه کارگر که اکثریت جامعه را می حاکمیتی می

حد اقل در یک (حاکمیت داشته باشد و خواهان حاکمیت طبقه کارگر 
 .باشد با تعبیر دیکتاتوری پرولتاریا می) ع زمانی محدودمقط

ها، نه آنچه شیخ نطنزی و  یک از این برداشت    از نظر ما هیچ
خواهد و نه آنچه پیش از آنها  گوید و می اهللا سیستا نی در عراق می آیت

 -هائی بر اساس سوسیالیسم گفتند و نه آنچه در نظام ها می هیتلر و نازی
ایم و نه آنچه در اسرائیل و در زیمباوه امروز  د آن بودهکمونیسم شاه

کنند و باالخره نه آنچه در ایران به دوران  دموکراسی را تفسیر می
مشروطیت و حاال به دوران جمهوری اسالمی که بر این اسا س که 
اکثریت مردم ایران مسلمان و شیعه  دوازده امامی هستند، پس به حکم 

م دموکراسی بایستی دین اسالم و مذهب شیعه حاکمیت اکثریت در نظا
کدام صحیح نیست و  عشری دین و مذهب رسمی ایران باشد، هیچ اثنی

ربطی به اکثریت در دموکراسی ندارد و برداشتی غلط از حاکمیت 
 .باشد اکثریت در دموکراسی می

  در نظام دموکراسی راه حل مشکالت روزانه زندگی و رتق و 
 این مردم از نظر کمی بهر مقدار که باشند، و سر و فتق امور مردم، حاال

ها با  سامان دادن به مظاهر و شئون زندگی انسانی و تنظیم روابط انسان
آمیز  یکدیگر و بر قراری نظم و امنیت و رفاه و زندگی مسالمت

معنای وسیع کلمه  ها و خالصه آنچه حیات اجتماعی مردم را به انسان
از اراده آزاد مردم است که در بیان رأی آزاد دهد، برخاسته  سامان می

یابد و رأی اکثریت مردم به آن قدرت اجرائی و جزمیت  آنان تجلی می
 .در اینجا با دو مسئله روبرو هستیم که نیاز به توضیح دارد. دهد می

شود بایستی قابلیت   اول این که آنچه به رأی مردم گذاشته می
 مثال صحت و سقم و درست و از باب. رأی گیری را داشته باشد

نادرست و حق و ناحق بودن مسائل دینی و عقیدتی و فلسفی و علمی و 

ای و شخصی و خصوصی را  فنی و تکنیکی و تاریخی و هنری  و سلیقه
توان با رأی گیری ثابت کرد که دین  توان به رأی گذاشت، نمی نمی

توان با  نمی. ئیاسالم بر حق است یا دین مسیح یا دین یهود یا دین بودا
رأی گیری به مردم تحمیل کرد که این شیوه نقاشی از آن شیوه زیباتر 

چنین تنها در حوزه عمومی و آنچه مورد ابتالی  هم... طور است و همین
برعکس در . توان به رأی اکثریت اتکاء کرد عام مردم است می

های تخصصی مانند قضاوت و یا پزشکی که تخصص در آن بخش  حوزه
عبارت دیگر آنچه به  به. زم است، رأی گیری عمومی ارزشی نداردال

شود، بایستی چیزی باشد که آنها که در رأی گیری  رأی گذاشته می
کنند، بتوانند در محدوده دانش و علم و اطالعات خود قادر به  شرکت می

و در همین جا بگوئیم که بر اساس آنچه . اظهار نظر در مورد آن باشند
ق در عصر جدید در مقام قضاوت مقبولیت عام پیدا کرده از علم حقو

دینی سقراط دهند و  است، مردم آتن حتی حق نداشتند که رأی به بی
بایست با این توجیه که به دموکراسی و رأی اکثریت مردم  سقراط نمی
نوشید، چرا که نه عقاید دینی و  گذارد، جام شوکران را می احترام می

است و نه آن که توده مردم در این کار فلسفی قابل رأی گیری 
تخصصی که قضاوت باشد،  نه نفیا و نه احتیاطأ رأی و نظرشان ارزش 

 .اجرائی دارد
   دوم این که اکثریتی که در نظام دموکراسی اعتبار دارد، 

ای و متناوب است که بر محور این یا  اکثریت متغیر و شکننده و دوره
و حزب و برنامه و نظر پیدا و متشکل آن شخصیت و این یا آن سازمان 

های دموکراتیک هر روز  چیزی که در نظام. پاشد شود و یا از هم می می
تواند با عرضه  در انگلستان یک دوره حزب کارگر می. شاهد آن هستیم

های رهبری، اکثریت آراء را به دست آورد و در  ها و شخصیت برنامه
ر امریکا یک بار اکثریت بر د. دوره دیگر این حزب محافظه کار است

یابد و بار دگر شخصیتی از  محور شخصیتی از حزب دموکرات تحقق می
گونه است در آلمان یا فرانسه یا کانادا،  همین. حزب جمهوریخواه است

 .استرالیا و دیگر کشورهای متمدن و پیشرفته جهان
  در نظام دموکراسی اکثریت متحجر و غیرقابل تغییر مورد نظر 

هم چهارگونه اکثریت متحجر و  بر روی.  وجه ارزشی ندارد ت وبهیچنیس
 .ثابت و غیر متغییر داریم

 اکثریت دینی و عقیدتی -3 اکثریت جنسی -2 اکثریت نژادی -1
از این چهار نوع اکثریت، دو تا طبیعی و . ای  اکثریت شغلی و حرفه-4

 .دوتا عرضی و اکتسابی هستند
مانند آنچه هیتلر در آلمان نازی در :  اکثریت طبیعی نژادی-اول

گفت و امروز پرزیدنت موگابه در زیمباوه  رابطه با نژاد ژرمن می
گوید، اکثریتی است متحجر و  در افریقا در مورد سیاهان می) رودزیا(

ثابت و هیچ ربطی به اکثریت مورد نظر در دموکراسی ندارد و پایه و 
 .باشد اساس حاکمیت دموکراتیک نمی

ای که زنان بیشتر از  که در جامعه:  اکثریت طبیعی جنسی-دوم 
مردان یا بر عکس باشند، هر یک از اینان آنرا مبنای حاکمیت قرار 

ای پدرشاهی یا  و جامعه) ها باشد که شاید آرزوی فمینیست(دهند، 
 . پایه است هم مانند اکثریت نژادی بی مادرشاهی بر پا کنند که این

دین و مذهب و : دینی و یا ایدئولوژیکی اکثریت عقیدتی -سوم 
چه بسا ایدئولوژی مانند زبان حالت انتقال از مادر و پدر و خانوادگی و 

 فرزند یک زن و مرد -فامیلی را دارد و تقریبأ غیرقابل تغییر است
مسیحی فرانسوی و یا انگلیسی، همان گونه که زبانشان را از مادر و 

سه و یا انگلیسی که زبان مادریشان است گیرند و به زبان فران پدرشان می
ای از فرهنگ و سنن و رسم و  کنند، دین و مذهب و مجموعه صحبت می

بهمین گونه است زبان و دین و . گیرند رسوم را هم از دامان خانواده می
. مذهب یک عرب مسلمان یا زبان و دین و مذهب یک هندی بودائی

هم همراه است ) فناتیسم (دین و مذهب در جوامع سنتی نوعأ با تعصب
و انتقال نسل به نسل و تداوم آن تقریبأ حتمی است و بنا بر این تغییر 

شود و حد  آن که ارتداد باشد با آزار و شکنجه و حتی مرگ مجازات می
همه این  ا این. باشد آمد آن راندن از همبستگی خانوادگی می اقل پی

مع سنتی جهان سوم امری واقعیت، یعنی تغییر دین و مرتد شدن در جوا
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 برعکس در جوامع مدرن که -افتد استثنائی است که کمتر اتفاق می
عرفیت حاکمیت دارد و دین و مذهب اصوال یک مسئله خصوصی تلقی 

. شود و با تعصب و فناتیسم همراه نیست، در اداره کشور نقشی ندارد می
 وزیر و بینیم که در فرانسه کاتولیک مندس فرانس یهودی بارها  می

شود و یا در اتریش کانولیک برونوکرایسکی  حتی نخست وزیر می
های سال رهبر حزب سوسیال دموکرات و وزیر امرر  یهودی سال

خارجه و سالیان درازی صدر اعظم اتریش است تا بدلخواه خود از کار 
در انگلستان مسیحی  بنیامین دیزرائیلی . کند سیاسی کناره گیری می

گذاران حزب محافظه کار انگلستان و لیدر آن حزب از یهودی از بنیان
رسد و در کنار کالدستون  نویسندگی به مقام وزارت و صدر اعظمی می

 .بخشد دهد و استحکام می امپراتوری انگلستان را توسعه می
بر عکس در کشورهای اسالمی با اتکاء به اکثریت مسلمان، 

های باالی  ء به مقامهای دینی و مذهبی نه فقط امکان ارتقا اقلیت
کشوری و لشگری را ندارند، حتی مورد آزار و شکنجه و تحقیر هم 

نمونه آنرا حتی در کشور اسرائیل که مدعی نظامی . شوند واقع می
باشد که هم از نظر نژادی و هم از نظر مذهبی یک  الئیک و زکوالر می
دی و ادعای بینیم که با اتکاء به اکثریت یهو باشد، می رژیم فاشیستی می

حاکمیت دموکراتیک بر اسا س اکثریت غیر متغیر و متحجر یهودی، 
حساب  ساکنان عرب مسلمان و مسیحی آن شهروندان درجه دو به

تنها در لبنان یک . آیند و دارای حقوق برابر با یهودیان نیستند می
دولت  جمهور مسیحی، رئیس استثنای قراردادی وجود دارد که رئیس

 .جلس شورا یک شیعه استسنی و رئیس م
 لنینیسم و -  اکثریت ایدئولوژیک هم، چه بر پایه مارکسیسم

داند و عمال آنرا در حزب  کمونیسم آن که حاکمیت را طبقاتی می
کند و حقوق برابر شهروندان را، دارای هرگونه گرایش  محدود می

پذیرد و چه اکثریت  عقیدتی و آرایش طبقاتی که باشند نمی
 بر اسا س فاشیسم که بر پایه اکثریت نژادی استوار است ایدئولوژیک

که ذکرش آمد، هم مانند اکثریت دینی که آنهم یک نوع ایدئولوژی 
باشد، اکثریتی نیستند که در  منتهی با ادعای آسمانی بودن می

 .سازند دموکراسی پایه حاکمیت را می
 های نسبتأ که این هم یکی از اکثریت:  اکثریت شغلی -چهارم

باشد هم، آن  ثابت و غیر متغیر و متحجر بخصوص در جوامع سنتی می
. باشد اکثریتی نیست که در نظام دموکراسی پشتوانه قدرت اجرائی می

که اکثریت غیر متغیر و متحجر و ثابت آنرا  توان در جامعه ای نمی
دهند، بر پایه این اکثریت  کشاورزان و یا کارگران صنعتی تشکیل می

 .ا کارگر، حاکمیت بر پا کرد و آنرا نظام دموکراسی نامیدکشاورز و ی
   در پایان این بحث الزم است این واقعیت را هم متذکر شوم که 

رسد، نه بیان حقیقتی  عنوان قانون با رأی اکثریت به تصویب می آنچه به
تواند ادعا کند و نه ارزش و اعتبار  است و نه حقانیتی را در خود می

قانون برخاسته از رأی اکثریت تنها و تنها بیان . اردابدی و ازلی د
های  ای است که اکثریت جامعه پس از کند و کاو و بررسی داده نتیجه

آوردهای علمی و تجربی جامعه به آن رسیده است  تا آن زمانی و دست
که در شرائطی دیگر قابل تغییر و تکمیل و تصیح و حتی حذف 

 .باشد می
کراسی در رابطه با اراده کشور و   و باالخره نظام دمو

شود که  گزاری مملکت در تمامی زمینه ها این چنین معنی می سیاست
و این اراده آزاد ملت . "گیرد همه قدرت از اراده آزاد ملت نشأت می"

بیان برخاسته از منافع و مصالح ملت در کلیت و عمومیت آن و استیفاء 
فرد . یابد راسی تحقق میو به دست آوردن آن است که در نظام دموک

فرد مردم یک کشور در مورد مسائل سیاسی و اداره کشور تنها و تنها 
از منظر منافع و مصالح ملی در رابطه با مسائل و مشکالت خود چه در 
محدوده داخلی و چه در رابطه جهانی رأی آزاد برخاسته از اراده آزاد 

مد، حاکمیت و کنند که اگر بصورت اکثریت در آ خود را بیان می
این که چه دین و مذهبی دارند، زن هستند یا . جزمیت خواهد داشت

مرد، حرفه و پیشه آنان چیست، و دارای چه زبان چه نژاد و چه 
 .فرهنگی هستند، در این رابطه مطرح نیست

ای سندیکاها را داریم که کارگران    در مورد مسائل شغلی و حرفه
ناف دیگر هر یک در سندیکای خود و کشاورزان و کار فرمایان و اص

. کند  مسائل و مشکالت خود را از طریق دموکراتیک حل و فصل می
مسائل  چنین است سازمان زنان و یا پیروان مذاهب گوناگون که به هم

پردازند و با توسل به شیوه دموکراتیک یعنی حاکمیت  ویژه خود می
راتیک در رأی اکثریت و شیوه دموک. کنند رأی اکثریت عمل می

ها و باالخره  تصمیم گیری از سطح خانواده و مدرسه تا صحنه دادگاه
گزاری در  باالترین عرصه تصمیم گیری کشور، یعنی مجالس قانون

زیستی  ترین زیربنای زندگی و مالک هم جوامع عرفی، اساسی
 .باشد آمیز مردم در کشورهای متمدن می مسالمت

انی بایستی باشد، دستیابی به گرای ایر   آنچه هدف روشنفکر مدرن
ای عرفی و الئیک و زکوالر است که جدائی دین و ایدئولوژی از  جامعه

جدائی دین از دولت و یا . شرط و زیربنای تحقق آن است سیاست پیش
جدائی دین از سیاست صحیح است که در بخش . حکومت غلط است

 .پردازیم دوم این نوشته به آن می
 2/2004 /7فرانکفورت 

 
 ...گرائی معنای کنونی رفرم

   
 بعدی اصالح طلبی خواست انجام اصالحات هیچ یک از سردمدارانِ

در نظام جمهوری اسالمی را پیش از پیروزی خاتمی در انتخابات ریاست 
 میلیونی مردم به 22اینان، تازه پس از رأی . جمهوری مطرح نکرده بود

طلبی سر  و اصالحگری  خاتمی، در صحنه ظاهر شدند و شعار اصالح
حتا خودِ خاتمی نیز برای مردم تا . خواه گشتند دادند و دمکرات و آزادی

ی کذایی در تلویزیون و ایراد سخنان  اش در آن مصاحبه ظاهر شدن
خیالی، که بعدها به صورت مارک   و وعیدهایهقشنگ و دادن وعد

 .اش درآمد، ناشناخته بود تجارتی
ی  طلبان اسالمی در صحنه انی اصالحجریان دوم خرداد و ظهور ناگه

های زیادی داشت به  سیاست ایران و رفتن مردم به دنبال آنان، شباهت
ها و چگونگی  ها و خواست ناروشن بودن هدف: 57جریان خودِ انقالب 

 .ها راه و روش و ابزارهای تحقق آن
 

*** 
 ها و شعارها  بهمن منتهی شد نیز خواست22در مبارزاتی که به قیام 
ها و شعارهایی که تا آن زمان در مبارزات،  به طوری ناگهانی از خواست

های مردم ایران مرسوم بود، استقالل، آزادی و حکومت  ها و قیام جنبش
مردم در مدت زمان . ها و شعارهای مذهبی تغییر یافت ملی، به خواست

آن هم از نوع . کوتاهی به ناگهان خواهان استقرار نظامی اسالمی شدند
 بدون آن که چه پیش و چه پس از طرح آن شعارها ،والیت فقیهی آن

ترین اطالعی از معنا و  ها شنیده یا کوچک ی آن ترین چیزی درباره کم
ها و یا  ی معنا و مفهوم آن  در بارهو نه آن که. ها داشته باشند مفهوم آن

رها چشم انداز شرایط و مناسباتی که در انتظار آنان بود، طراحان آن شعا
های اساسی و روشن کننده  و رهبران و رهبر مذهبی را در برابر پرسش

 .قرار داده باشند
آنان از رژیم پهلوی تا بدان اندازه متنفر و خسته شده بودند و 
خواست قطع نفوذ آمریکا بر سرنوشت کشورشان و باز یافتن استقالل 

همیت داشت، کشور و استقرار نظامی مردم ساالر برای آنان تا بدان حد ا
که آماده بودند هر نظام دیگری را که ممکن بود حتا تا حدی آن 

کردند  به ویژه آن که تصور می. ها را متحقق سازد، بپذیرند خواست
 نظامی خواهد بود مردمی ،نظامی که به دست خود آنان مستقر شده باشد

  رهبرانی که ازانگاشتند  و می . تحت کنترل خود آنان وو مردم ساالر
 رهبرانی خواهند بود دوست مردم و در خدمت ، آمده باشندآنانمیان 
در مورد انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری جریانی شبیه به همان . آنان

 .هایی این جا و آن جا تکرار شد جریان با تفاوت
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ای  خاتمی به ریاست جمهوری در واقع نتیجه و اوجِ دوره انتخاب 
ت و روش جدیدی از حکومت به جای از مبارزه برای برنامه، سیاس

سیاست، برنامه و روش حکومتِ آنانی نبود که بعدها تمامیت خواهان 
 ،به این دلیل در انتخاب خاتمی مردمی که به او رأی دادند. نامیده شدند

ای در کار بود و  زیرا نه برنامه. ی معینی رأی ندادند به سیاست و برنامه
تر بیان استیصال مردمی  ه خاتمی بیشدر واقع رأی آنان ب. نه سیاستی

 بدون آن ،دیدند بود که خود را در چنگال نظام والیت فقیه گرفتار می
که چشم اندازی در برابر خود برای خروج از بن بستی که استبداد و 

 ،رفسنجانی برایشان به ارمغان آورده بود   -خمینی ی فساد نظام خودکامه
 روی آنان از خمینی و تکرار شعار هلهمان گونه که دنبا. مشاهده کنند

جمهوری اسالمی بیان استیصالی بود که آنان خود را در شرایط نظام 
 .یافتند استبدادی و فاسد پهلوی در آن می

انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری نشان پیروزی یک جنبش  
ای کوتاه یا طوالنی با  سیاسی نبود که اکنون پس از گذار از مبارزه

در انتخاب . رساندند خالف، مردم، رهبر آن را به قدرت مینیروهای م
بلکه ظهور او و . کردند خاتمی مردم برنامه یا سیاستی را انتخاب نمی

ای بود به مانند یک تصادف که به ناگهان و بدون  اش حادثه انتخاب
  پیشینبه این لحاظ پیوندی. داد وجود هیچ نشانی از بروز آن، روی می

 مردم در.  وجود نداشت،می که به او راًی داده بودندمیان او با مرد
ی شخصیت خاتمی، نقاط قوت یا ضعف او و طرز فکراش چه  باره
 .دانستند؟ هیچ چیز می

توانستند  ها می ولی با این همه خاتمی و بخشی از دوم خردادی 
اگر آنان برای خود اصالتی و رسالتی قایل ! اگر. آغاز جنبشی شوند

خواستند و   می به راستیگونی ماهوی نظام اسالمی رادگر. بودند می
گیر با تمامیت  ای جدی و پی آماده بودند برای تحقق آن وارد مبارزه

توانستند دست به  فقط در این حالت بود که آنان می. خواهان بشوند
ی خود قرار  سازمان دادن آنان را هدف بالواسطه. سوی مردم دراز کنند

. یروی آنان به مصاف تمامیت خواهان حاکم بروند به نءدهند و با اتکا
 در واقع فقط به یک امید ، دو میلیونی که به خاتمی راًی دادند وبیست

اش به کمک آنان  به این امید که خاتمی و همفکران. راًی داده بودند
در جهت دگرگونی نظام خودکامه و فاسد والیت فقیه به نظامی 

 .ساالر گام بردارند مردم
ها  خیلی زود روشن شد که خاتمی و بسیاری از دوم خردادیولی  

ظاهراً آنان این امید واهی را در سر . خواهان تغییر ماهوی نظام نیستند
هم زمان هم والیت فقیه را حفظ کنند و هم نظام مردم داشتند که 

ولی این . خواستند هم خرما را  به قول معروف هم خدا را می؟!ساالر را
جمع نظامی مذهبی، آن هم . نافی یک دیگرند. م نیستنددو امر مکمل ه

از نوع والیت فقیهی آن، که مشروعیت خود را فقط از یک ادعای 
ی خدا بر روی زمین است،  ، این ادعا که نمایندهگیرد  میاثبات ناپذیر

ی مردم  ی بالواسطه با نظامی مردم ساالر، که مشروعیت خود را از اراده
 یکی از خصوصیات اساسی آن جدایی دین و کند و اتفاقاً کسب می

تواند در خیال و در ذهنی مغشوش  دولت از یک دیگر است، فقط می
در واقع کسی که چنین معجونی را . ها تحقق یابد و نه در دنیای واقعیت

نه خصوصیات و الزامات . شود  مرتکب دو اشتباه می،در سر دارد
 یات و الزاماتشناسد و نه خصوص حکومت دین و مذهب را می

 . مردم ساالری مدرن راحکومت
 مگر چنین معجونی پیش از دوم خرداد در ایران ،از این گذشته

 سال است که در ایران بر سر 25وجود نداشت؟ در واقع چنین معجونی 
نظام اسالمی کنونی خود حامل معجون والیت فقیه و . کار است

نار حاکمیت فقیه جمهوری است که گویا باید بر حاکمیت مردم در ک
توانند   کیفیتاً مخالف با یکدیگر، نمیولی دو سیستمِ. ه باشدتداللت داش

زیستی  در کنار یکدیگر و به طور برابر با هم، به اصطالح هم
به طور  یکی. یکی باید بر دیگری تسلط یابد. آمیز داشته باشند مسالمت

ین واقعیت ا. کند و دیگری تنها در اسم وجود دارد واقعی حکومت می
ها در رابطه با امر  نماید که ماهیت متضاد آن به ویژه هنگامی رخ می

ی اصالح قانون  توان به الیحه برای نمونه می. معینی نمایان شود

مطبوعات که در آغاز کار مجلس هفتم به مجلس آورده شد و ولی فقیه 
 حتا اگر. با حکم حکومتی کذایی حتا مانع از طرح آن شد، اشاره کرد

رسید، به ترتیب شورای نگهبان و مجمع  آن الیحه به تصویب هم می
توانست مانعِ اجرای آن شود و در واقع  تشخیص مصلحت هر یک می
ای آن حکم حکومتی   با وجود این خامنه.نیازی به حکم حکومتی نبود

کذایی را به مجلس فرستاد تا با این عملِ خود به مردمی که اکثریت 
های نمایندگی را در مجلس ششم به دوم  ز کرسیای ا قابل مالحظه

هایی را که به مردم وعده داده  ها سپرده بودند تا آنان رفرم خردادی
 متحقق سازند، حالی کند که در نظام اسالمی چه کس یا کسانی ،بودند
 رأی مردم و آن ،ست ای خدا اند و در نظامی که تبلور اراده حاکم

 .اکثریت پشیزی ارزش ندارد
 نظام والیت فقیه را ،دمی که به خاتمی رأی داده بودندمر 
. خواستند آنان نظامی مردم ساالر را می. آن را که داشتند. خواستند نمی

ولی آیا واقعاً بر این باور بودند که خاتمی علیه نظام والیت فقیه وارد 
 76ولی در خرداد . رسد عمل خواهد شد؟ چنین فرضی بعید به نظر می

گری، چه راهی، کدام شخصیت و کدام نیروی واقعی برای چه بدیل دی
تغییر نظام وجود داشت تا مردمانی از نظام والیتِ فقیه به ستوه آمده، به 
جای خاتمی به آن روی آورند؟ حال که بدیلی که مورد اعتماد مردم و 
دلخواه آنان باشد وجود نداشت، انتخاب خاتمی به جای ناطق نوری، 

رای ریاست جمهوری، حداقل به آنان این فرصت را نامزد ولی فقیه ب
ی جانانه بگویند، که  داد تا به ولی فقیه و نظام والیت فقیه یک نه می

 .گفتند
رأی . شاید بتوان گفت که آنان در واقع به خاتمی رأی ندادند 

ای بود که در آن زمان  خاتمی تنها وسیله. بود ساالری آنان، رأی به مردم
ند با استفاده از آن این تمایل و خواست خود را بیان توانست آنان می

 .دارند
 منظور جریان تکامل -ولی اگر از منظر دیگری، از منظر تاریخی 

داری به  ای پیشاسرمایه ی ایران و گذار آن از جامعه تاریخی جامعه
 و 57 به دوم خرداد و اساساً به کل فرایند انقالب -داری است سرمایه

 -آمد آن  شاید بتوان هم برای انقالب و پی،ریسته شودآمدهای آن نگ پی
  و جریان اصالح76 و هم برای دوم خرداد -استقرار نظام والیت فقیه

طلبی و شکست محتوم آن، توضیحی، توجیهی و حتا مشروعیتی تاریخی  
 .یافت

 یا ،هایی از این قبیل که خمینی مردم را فریب داد البته یاوه 
 یا انگلیس یا ،خمینی برای مردم رهبر ساختسی از  بی رادیوی بی

. دهد آمریکا شاه را بردند و خمینی را آوردند، هیچ چیزی را توضیح نمی
 و استقرار نظام والیت فقیه را چون 57زیرا چنین نظرهایی انقالب 

پدیده، جریان و امری تصادفی، بیرونی و بیگانه نسبت به تاریخ و 
ی علت  دهد و در نتیجه هیچ رابطه ح میی ایران توضی های جامعه واقعیت

های آن با انقالب برقرار  و معلولی میان تاریخ این جامعه و واقعیت
 .سازد نمی

 جوامعی که پیش گامان این جریان، یعنی ولی تاریخ تاکنونیِ 
 ، نیزاند داری بوده ی سرمایه داری به جامعه ای پیشاسرمایه گذارِ از جامعه

 جریان تبدیل مذهبِ متعلق به و )غربیجوامع مسیحی اروپای (
ی  داری را به مذهب درخورِ جامعه ی پیشاسرمایه ی جامعه فراورده
 .دهد داری، که جریانی بود طوالنی، خونین و مخرب، نشان می سرمایه
 آنان که دگرگونی -تاریخ نگارانِ با نگرش ایده آلیستی به تاریخ 

نبوغ فکری اندیشگران خلوت ی  تاریخی و کیفی جوامع را عمدتاً نتیجه
تقریباً همگی در این حکم هم نظرند که پایان دوران   -دانند نشین می

ی بورژوایی، که فرد آزاد در مرکز آن قرار  فئودالیسم و آغاز جامعه
های مذهبی و  ی رفرم در مذهب مسیحی به دست رفرمیست دارد، نتیجه

. اش بوده است معروفمشهورترین آنان، مارتین لوتر آلمانی با تزهای 
ی  های کلیسای کاتولیک را که مناسبات جامعه لوتر در آن تزها دگم
بخشید و در واقع مراتب  کرد و به آن مشروعیت می فئودالی را توجیه می

و مدارج قدرت در درون کلیسا خود انعکاسی بود از آن شرایط 
مرجعیت و با طرح تزهای خود در واقع . اجتماعی، مورد سؤال قرار داد
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های   روح و معنای گفتهناپذیرِ ی خطا پاپ را به عنوان تنها تفسیر کننده
 .مسیح به چالش طلبید

ها پیش از ظهور اصالح طلبان مذهبی و از  دانیم که مدت البته می 
 و 14داری مدرن در ایتالیا از اواسط قرن  جمله لوتر، ظهور سرمایه

ی  زم را برای گذار از جامعههای مادی و اقتصادی ال انکشاف آن، زمینه
های فکری  جریان. آورد داری فراهم می ی سرمایه فئودالی به جامعه

 آن بود ای  مرحلهی اوج فلسفی، ادبی، هنری و سیاسی که رنسانس نقطه
 ،اش بکلی دگرگون ساخت و تصویر انسان را از خود و جهان پیرامونی

ها و سازگار  ن انساندر واقع انعکاس آن تغییرات عینی و واقعی در ذه
ی تولید   مناسبات و شرایط اجتماعی آنان با نیازهای شیوهساختنِ
 .داری بود سرمایه
به عبارت دیگر وحدتِ میان عین و ذهن در جامعه و انسان  

تولید بوجود  ی ها تولید و توزیعِ مبتنی بر این شیوه فئودالی که طی قرن
 چون مناسباتی طبیعی، ابدی و ها آمده و استحکام یافته و در ذهن انسان

شد و بنای ذهنی متناسب   از هم گسیخته می تغییر ناپذیر نقش بسته بود
 .ریخت  فرو می به تدریجبا آن نیز

ی فئودالی ذهنیت متناسب با خود را  همان گونه که عینیت جامعه
کرد،  ها چنان ذهنیتی را تولید و باز تولید می طلبید و در ذهن انسان می

 بورژوازی نیز به ذهنیتی متناسب با ی در حالِ شکفتنِ  جامعهاکنون
اش هر آن چه را  یات و ماهیت عینی خود نیاز داشت و متفکرانیواقع

 مورد شک و ،شد که تا دیروز طبیعی، ابدی و تغییر ناپذیر پنداشته می
دادند و اگر آن را متناسب با شرایط تازه  تردید و سؤال قرار می

 .ندداشت  را مغایر با عقل و مردود اعالن میآن ،یافتند نمی
ای  ی فئودالی، جامعه ای در جامعه سلسله مراتب و امتیازهای رسته 

که هستی آدمی و در نتیجه تولید و توزیع در آن هنوز به طور مستقیم 
به نیروهای طبیعی وابسته بود و تحت تسلط آن نیروها قرار داشت، 

ساخت که نیرویی خارج از  ن میضرورتاً توضیح و توجیهی را ممک
انسان و حاکم بر او و هر چیزی در این جهان برایش از ازل تعیین 

 .کرده بود
های سریع و  داری و هم راهِ با آن دگرگونی ولی انکشاف سرمایه 

تر و   شناخت بیش  در علم و تکنیک و در نتیجه گسترشِپیوسته در حالِ
های کنترل و استفاده از  گرفتن راهبهتر آدمیان از نیروهای طبیعی و یاد 

آن در تولید و زندگی، از تسلط نیروهای طبیعی بر انسان به طور روز 
اش   پیرامونیکاست و از این راه تصویر او را از خود و جهانِ افزون می

های کلیسا با آن  در نتیجه میان توضیحات و دگم. ساخت دگرگون می
چنین با توضیحاتی  کردند و هم چه آدمیان در زندگی واقعی تجربه می

داد و تجربه، درستی آن  های طبیعی ارایه می ها و پروسه که علم از پدیده
ها به  این تناقض. کرد کرد، تناقضاتی آشکار بروز می را تأیید می
فراشد . های کلیسا را متزلزل سازد های دگم توانست فقط پایه ناگزیر می
ای تفسیری دیگر را  کلیسا و ارایههای   ضرورت تغییر در دگم،این روند

ی  ی معاصر، یعنی جامعه از مسیحیت که در انطباق با نیازهای جامعه
ساخت و ظهور لوتر و اصالح طلبان دیگر   ضروری می،بورژوایی باشد

بنا بر این، بر .  تاریخیهایآمدهای آن پاسخی بود به این نیاز و پی
ی نظرات لوتر و  ی نتیجهدار ها، ظهور سرمایه آلیست خالف نظر ایده

ی پیدایش  دیگرِ اصالح گران مذهبی نبود، بلکه آن خود نتیجه
ی فئودالی و رشد و انکشاف آن در آن بطن   جامعهداری در بطنِ سرمایه

ی فئودالی  ای که هنوز مناسبات جامعه مرحله. ی معینی بود تا مرحله
. داد ری قرار نمیدا موانعی عبور ناپذیر در برابر رشد و انکشاف سرمایه

رفت و  شپیبه محض آن که آن موانع به صورت سدی در برابر 
شد و  بایستی از پیش پا برداشته می داری درآمد، می انکشاف سرمایه

 .برداشته شد
این عین نیست که باید به صورت پایدار خود را با ذهنیت آدمی 

ا به منطبق سازد، یا به عبارتی دیگر، ذهنیت آدمی نیست که عین ر
آورد و بنا بر این، با تغییر در ذهن عین نیز  صورت پایدار به وجود می

بلکه بر عکس این ذهن است که باید خود را به . شود دگرگون می
صورت پایدار با عین منطبق سازد و تغییرات در عین است که 

 هر چند دگرگونی در عینِ. آورد دگرگونی در ذهنیت را بوجود می
بنا بر این، میان عین و ذهن . پذیرد ست آدمی انجام میاجتماعی نیز به د
به این معنا که ذهن و عین . ای دیالکتیکی  ولی رابطه،رابطه وجود دارد

 و در نتیجه ،منتها هر ذهنی. اند پس هر دو فعال. از یکدیگر تأثیر پذیرند
کند که از پیش وجود دارد  ذهن انسان به عنوان نوع، در بستری عمل می

. بخشد یابد و به ذهنیت او شکل می ن را در پیش روی خود میو وی آ
توان گفت که هر چند ذهن و عین کلیت واحدِ متناقضی را  سان می بدین

دهند، ولی نقش توضیح دهنده از آن  در معنای دیالکتیکی آن تشکیل می
 چون در واقع انسان خود نیز جزیی است از همان عین، ،عین است

 آدمیان هستی و زندگی خود را بر احکام و الزامات ،بر این بنا .طبیعت
بلکه بر عکس مذهب و اعتقادات خود . سازند مذهب، هر مذهبی، بنا نمی

شان، یعنی در رابطه با نیازهای  را بر اساس نیازها و الزامات زندگی واقعی
 .آورند وجود میتولید و توزیع زندگی واقعی ب

 57ی ایران، انقالب  ریخی جامعهاز این چشم انداز، نگاه به روند تا 
انقالب . یابد  رهبری خمینی و استقرار نظام اسالمی معنای دیگری میو

ی  ی ارتباط و پیوند جامعه بهمن و استقرار نظام اسالمی از یک سو حلقه
داری است، زیرا در این  ی سرمایه داری ایران با جامعه سنتی پیشاسرمایه

ی کهن خود را از طریق تفسیرهای  هروند مذهبِ منطبق و محصول جامع
 استقرار و گسترش  در حالِی بورژواییِ تازه و نو با الزامات جامعه

آورد، و از  سازد و روحانیت و روحانیان خود را بوجود می منطبق می
سوی دیگر بر خالف کشورهایی مانند ترکیه، نه از باال و به زور و در 

ین و به طور تجربی و عملی روندی متناقض و واپسگرا، بلکه از پای
های وسیع مردم را به ضرورت جدایی دین از دولت و آزادی دین  توده

های اساسی  که این امر یکی از پیش شرط. سازد و وجدان، آگاه می
 .ی بورژوایی در اوضاع و احوال کنونی تاریخی است جامعه
 در ی ایران هر آینه از این دیدگاهِ تاریخی در روند انکشاف جامعه 

داری بنگریم، آن  ای سرمایه داری به جامعه ای پیشاسرمایه گذار از جامعه
گاه انتخاب خاتمی و جریان اصالح طلبی نیز توجیه پذیر است و 

ای است ضروری از همین  زیرا آن نیز حلقه. برخوردار از مشروعیت
ی  فراشد رفرم در مذهب و سازگار ساختن آن با الزامات جامعه

های وسیع مردم به ضرورت جدایی دین از  یابی توده گاهیبورژوایی و آ
دولت، که استقرار نظام اسالمی آغاز آن و جریان دوم خرداد و انتخابات 

 .اش بود ی پایانی مجلس هفتم نقطه
های وسیعی از  جریان دوم خرداد و اصالح طلبی الزم بود تا بخش 

قض حل ناپذیرِ های گوناگونی از روحانیان، تنا چنین بخش مردم و هم
. میان دولت دینی و مردم ساالری را به طور تجربی و حسی دریابند

ی رفرمِ دولت دینی  ها و پروژه شکست جریان معروف به دوم خردادی
اش  ساالری در آن و دمساز ساختن برای وارد کردن عواملی از نظام مردم

دم با نظام والیت فقیه، آشکار ساخت که هر کس که خواهان نظام مر
باید ساالر در شکل مدرن آن است، یعنی نظام جمهوری فدرال و الئیک، 

برای برانداختن نظام اسالمی فعالیت کند و نه آن که تحت هر عنوانی، 
ها، در راه استمرار آن گام  طلبی، احتراز از خشونت و مانند آن اصالح

بردارد و بکوشد تا مردم را به سراب دگرگونی و حرکت به سوی 
 .ساالری در چارچوب این نظام امیدوار سازدمردم 
گرایی  توانیم به این پرسش که معنای کنونی رفرم پس اکنون می 

آن که هنوز از جریان  : چنین پاسخ دهیم،در جمهوری اسالمی چیست
کند،  اصالح طلبی در چارچوب نظام والیت فقیهی طرفداری می

ی  والیت فقیه، یعنی ادامهدانسته یا ندانسته، در واقع از نظامِ مبتنی بر 
کند و استمرار  رفسنجانی پشتیبانی می-ای حاکمیت باند مافیایی خامنه

خواهد، و به این ترتیب، علیرغم فریادهای تغییر و  آن را می
 .طلبی، خود به جزیی از همین نظام درمی آید اصالح
  

 »...انتخابات مجلس «
   

ات فرمایشی، قبل از تری از این انتخاب برای ترسیم تصویر روشن
در آن انجام » انتخابات«پرداختن به نتایج آن، ابتدا شرائطی را که 
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سازی، و اقدامات قبلی گردانندگان نظام را در  گرفت و برنامه، زمینه
 . دهیم المللی مورد بررسی قرار می داخل و در عرصه بین

 
 های قبل از انتخابات ماه

ید مردم از آن، حاکمیت طلبی و قطع ام با شکست جریان اصالح
مجلس هفتم با اوضاع و شرائطی جدید و با این » انتخابات«در آستانۀ 

خطر روبرو بود که برخالف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ششم، 
در . برداری از رأی مردم محروم بماند از امکان بهره» انتخابات«در این 
ی کوشیدند، شرکت برده باندهای حاکم بر جمهوری اسالم های نام دوره

اما برای دور . مردم در انتخابات را دلیلی بر مشروعیت نظام جلوه دهند
حتی (، تمام شواهد حاکی از آن بود که مردم »انتخابات مجلس«جدید 

. در انتخابات شرکت نخواهند کرد) طلبان در صورت شرکت اصالح
و نقش آن را در » مجلس«آنها طی چهار سال گذشته یک بار دیگر 

نظام والیت فقیه تجربه کرده بودند و تجربه چهار ساله نشان داد که 
مجلس حتی در صورت وجود یک اکثریت منتخب آنها، در 

در . باشد» شورای نگهبان«و » رهبر«گذاری باید گوش به فرمان  قانون
گذاری، بلکه حتی حق  نظام حاکم نمایندگان مجلس نه فقط حق قانون

 فراتر از حدود تعیین شده سخنی بگویند، سخن گفتن ندارند و هرگاه
. گیرند توسط قوه قضائیه تحت پیگرد و بازخواست و محاکمه قرار می

حکم «تواند با  در نظام والیت فقیه اختیارات مجلس هر لحظه می
آنها این واقعیت را تجربه کردند که در . سلب گردد» حکومتی رهبر

 پوشش خودکامگی نظام این نظام مجلس و نهادهای انتخابی چیزی جز
بدون « قانون اساسی، مجلس 93در این نظام بنا بر تصریح اصل . نیست

، اکثریت فقهای 96و طبق اصل » شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد
مغایرت مصوبات «این شورا، یعنی منصوبان رهبر در صورت تشخیص 

توانند  می» مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم و یا با قانون اساسی
ها و لوایح آن را از اعتبار  گذاری مجلس را بگیرند و طرح جلوی قانون
 . ساقط سازند

» ها مجلس«های ساختاری و تجربۀ عملی این  با توجه باین واقعیت
آشکار بود که مردم دیگر، همان گونه که در انتخابات شوراها نشان 

الئم نیز حاکی دادند، در نمایش انتخاباتی شرکت نخواهند کرد و همۀ ع
های هر دو جبهه نشان  برآوردها و نظرسنجی. از این عدم مشارکت بود

با حضور یا بدون (داد که استقبال مردم از انتخابات مجلس هفتم  می
بنابراین تمامیت خواهان حاکم . زیاد نخواهد بود) طلبان حضور اصالح

نداشتند و بر نظام در چنین شرائطی دیگر نیاز چندانی به اصالح طلبان 
های مجلس را به آنها بسپارند و یا با آنها  دیدند که کرسی دلیلی نمی

در نتیجه برنامۀ قبضه کردن کامل این نهاد را تدارک . تقسیم کنند
طلبان رها  های اصالح با تسخیر رسمی مجلس آنها هم از مزاحمت. دیدند
 . ساختند شدند و هم زمینۀ گرفتن ریاست جمهوری را فراهم می می

» آرامش«اجرای این برنامه و انجام انتخابات فرمایشی اما، مستلزم 
در این ارتباط، . در داخل و برخورداری از حمایت یا سکوت خارج بود

دادن امتیاز به خارج و اقدام و مانور در عرصه سیاست خارجی و در 
 . رفت مناسبات با امریکا عاملی مهم و ضروری بشمار می

می با توجه به مشکالت امریکا در خاورمیانه رهبران جمهوری اسال
ها پیش از انتخابات تالش کردند از این  و در رابطه با تروریسم از مدت

 . برداری کنند مشکالت به مثابه اهرمی برای بده بستان بهره
عراق، موضوع تروریسم و سازمان القاعده، صلح خاورمیانه و 

ها و جدال میان امریکا و  فعالیت اتمی ایران ازمسائل کلیدی در تنش
در ) توانند و می(توانستند  ایران بود که رهبران جمهوری اسالمی می
آنها بر این امر واقف بودند . کاهش یا تشدید آنها نقشی مهم ایفاء کنند

که امریکا برای حل این مشکالت به متوقف شدن تحریکات جمهوری 
در . نیاز دارداسالمی و در صورت امکان به کمک و همکاری آنها 

ها قبل با آغاز مذاکرات و همکاری در مسئله عراق و  نتیجه از ماه
سازمان القاعده و در موضوع فعالیت اتمی ایران آمادگی خود را برای 

برداری از آن در سیاست  ها، برای بده بستان و بهره عمل در این زمینه
 . نشان دادند) و از جمله انجام انتخابات فرمایشی(داخلی 

نیازمند خفه کردن صدای مخالفین و » انتخابات«ها  افزون بر این
بایستی از طریق دخالت و  منتقدین در داخل بود که آن هم می

تهدیدهای روزمرۀ قوه قضائیه، بستن بقایای مطبوعات منتقد و وابسته به 
خواهان و دروغ پردازی و  های تمامیت تازی رسانه طلبان، یکه اصالح

حاصل سازش با خارج، امید به . گرفت اتی بی وقفه انجام میبمباران تبلیغ
های اروپائی و امریکا در برابر سرکوب داخل در برابر  سکوت دولت

 . نمایش انتخابات بود
هم برای انتخابات و هم (به سخن دیگر سیاست سرکوب در داخل 

. ساخت سیاست سازش با خارج را ضروری می) برای بعد از انتخابات
های اروپا و امریکا، عالوه  رایان حاکم برای جلب حمایت دولتاقتدارگ

بر اعالم علنی همکاری در زمینۀ فعالیت اتمی و در عراق، کوشش 
...) حسن روحانی، برادران الریجانی و (کردند از طریق نمایندگان خود 

های غربی اطمینان دهند که یک دست شدن سه قوه در ایران  به دولت
 . وار کنندۀ عادی سازی رابطه با امریکا استبه سود آنها و هم

سرانجام نیروهای مسلط بر جمهوری اسالمی با این تمهیدات و با 
» انتخابات«به پیشواز » سرکوب در داخل و سازش با خارج«سیاست 

این سیاست اما برخالف انتظار آنها، مقاومت مردم ایران و . رفتند
تشدید کرد، جنبش تحریم نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور را 

 . انتخابات را بیش از پیش گسترش داد و اعتراض جهانیان را برانگیخت
تر  ای وسیع در ایران مخالفت با انتخابات هر روز بیشتر شد و دامنه

 حتی در شهرهای – نفر، اعتراض همگان را 2500رد صالحیت . یافت
.  سبب گردید-تری داشتند کوچک که اقتدارگرایان در آنجا دغدغه کم

بسیاری از » شورای نگهبان«ها توسط  ویژه پس از رد صالحیت به
جبهه «، »شورای هماهنگی دوم خرداد«های سیاسی از جمله  گروه

دفتر تحکیم «، »سازمان مجاهدین انقالب اسالمی«، »مشارکت اسالمی
مجمع نمایندگان ادوار «، »مجمع محققین و مدرسین علمیه قم«، »وحدت
 مذهبی، نهضت آزرادی و شمار بزرگی از -روهای ملی، نی»مجلس

اعالم کردند که در ... ها  فعاالن سیاسی، روشنفکران، استادان دانشگاه
های  اکثریت بزرگ مردم نیز در فرصت. انتخابات شرکت نخواهند کرد

ها و در مصاحبه با خبرنگاران  ها، در صف اتوبوس متفاوت، در خیابان
 . گفتند شرکت در انتخابات سخن میخارجی از تحریم و عدم 

طلبان و رد صالحیت نامزدهای  به موازات تشدید فشار علیه اصالح
های دوم خرداد  های بخش بزرگی از گروه آنها، مقاومت و افشاگری
ها،  تحصن نمایندگان در مجلس، افشاءگری. بیش از پیش افزایش یافت

ماهیت فرمایشی ها و اشاره صریح برخی از آنان پیرامون  سخنرانی
و شخص » بیت رهبری«انتخابات و نام بردن از کودتای انتخابات و از 

. عنوان ستاد کودتا، یکی از موارد بارز این تشدید مقاومت بود به» رهبر«
ای از نمایندگان متحصن و مستعفی با صراحت اعالم داشتند که ستاد  عده

اکبر . »زده استستاد ضد اصالحات در دفتر رهبری خیمه «انتخابات و 
موسوی خوئینی نماینده مسعتفی مجلس و دبیر کل سازمان دانش 
آموختگان ایران در تظاهرات دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 

ساده اندیشی است که فکر کنیم رد پی «ادامۀ این سخنان اظهار داشت 
در پی مصوبات کلیدی مجلس و حذف جمهوریت نظام با ارادۀ چند فقیه 

” مقام رهبری“و قطعأ شخص .... ورای نگهبان صورت گرفته باشد ش
عنوان منصوب کنندۀ شورای نگهبان و ستاد ضد اصالحات در اتخاذ  به

خواهند برای رها  امروز هم می... اند  چنین تصمیم خطرناکی نقش داشته
سلطنت «شدن حاکمیت از قید نظارت مجلس با تشکیل مجلس فرمایشی 

مایند و مقام رهبری مسئول عواقب کودتای پارلمانی در ایجاد ن» اسالمی
 . »کشور است

ای از آنان درباره تشکیل  های عده تحصن نمایندگان و افشاءگری
و درباره تصمیم این ستاد برای پر » رهبر«ستاد کودتا تحت نظر مستقیم 

توسط نامزدهای از قبل تعیین شده به نوبۀ خود » مجلس هفتم«کردن 
دامنۀ تحریم شد و اعتراض و توجه بیشتر جهانیان را سبب گسترش 

 .نسبت به انتخابات فرمایشی برانگیخت
های سیاسی  ها و گروه در خارج از کشور نیز تقریبأ تمامی سازمان

ها پیش از  های سیاسی و فرهنگی از ماه و شمار بزرگی از شخصیت
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ها و  خنرانیها، س ها و ترتیب نشست از طریق بیانیه و نوشته» انتخابات«
بدین گونه جنبش تحریم . تظاهرات انتخابات را تحریم کردند

همگانی شد و به نمایش هماهنگی و همسوئی مردم و » انتخابات«
 .نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور تبدیل گردید

 
 »انتخابات«جریان 

با عدم استقبال مردم » انتخابات«شد،  بینی می همانطور که پیش
بهمین جهت مافیای حاکم عالوه بر تمامی تقالها و . روبرو گردید

سازی دروغین  های قبلی، از نخستین ساعت پایان انتخابات، رقم تقلب
درباره میزان شرکت کنندگان را آغاز نمود و از همان ابتدا میان آمار 
اعالم شده توسط منصوبان شورای نگهبان با آمار وزارت کشور که 

های  روغین آنها را تعدیل کند، تفاوتهای د سازی خواست رقم می
عنوان آمار قطعی  های ستاد کودتا به سرانجام رقم. زیادی وجود داشت

 .اعالم گردید
با ( استان کشور 28طبق این آمار که آمار رسمی خوانده شد، در 

) ها در آرأ و رقم سازی نهائی ها و دستکاری منظور کردن همۀ تقلب
 درصد دارندگان حق رأی در 57/50یعنی  هزار نفر، 438 میلیون و 23
 درصد آرأ آنها سفید و باطله بوه 17اند که  شرکت کرده» انتخابات«

برای . ها تعداد آرأ باطله به مراتب بیش از این بود در برخی حوزه. است
به عبارت .  درصد آرأ باطله و سفید بوده است56مثال در کرمانشاه 

 و مالحظاتی از این گونه به پای دیگر غالب کسانی که با زور و ترس
ها کشانده شدند، مخالفت خود را با انتخابات فرمایشی از طریق  صندوق

 17بهرحال با کسر . ها بیان کردند ریختن رأی سفید و باطله در صندوق
رقم رسمی اعالم شده ( درصد 57/50درصد آرأ سفید و باطله از رقم 

با .  درصد خواهد شد5/33ع میزان شرکت در واق) توسط ستاد انتخابات
توجه به این امر که در شهرهای کوچک و روستاها هم مسائل محلی 
تأثیر دارند و هم حاکمیت از امکانات بیشتری برای کشاندن رأی 

 و تقلب و رأی سازی و دستکاری در آرأ  دهندگان به پای صندوق
ید برخوردار است، لذا برای بدست آمدن تصویری نزدیک به واقعیت با

تر میزان آرأ نامزدهای  میزان مشارکت در شهرهای بزرگ و از آن مهم
 . نظام را مبنای محاسبه و ارزیابی قرار داد

 درصد، در 1/28مسئوالن انتخابات میزان شرکت را در تهران 
 درصد و 8/31 درصد، در شیراز 7/31 درصد، در تبریز 19/32اصفهان 

 درصد 20 تا 10ز آن باید بین اند که ا  درصد اعالم کرده47در مشهد 
ها  و این بازهم بدون منظور کردن تقلب(آرأ باطله و سفید را کم کرد 

چه در شهرهای کوچک (ها  با توجه به درصد باالی رقم سازی). است
و با توجه به این واقعیت که مثأل در سمیرم ) و چه در شهرهای بزرگ

تخابات شرکت  نفر در ان55062طبق آمار اعالم شده ) اصفهان(
اند، یعنی تعداد   نفر حق رأی داشته50080اند، در حالی که فقط  کرده

!!  هزار نفر بیش از واجدین شرائط 5شرکت کننده در انتخابات قریب 
توان این همه گشاده دستی و رقم سازی را  وجه نمی بوده است، به هیچ

ت از نادیده گرفت و بنابراین برای یافتن تصویری نزدیک به واقعی
باید در محاسبه آرأ واقعی تا آنجا که » انتخابات«میزان شرکت در 

این رقم سازی به ویژه در تهران . ممکن است، آن را منظور کرد
 971طبق آمار ستاد انتخابات در تهران یک میلیون و . گیر است چشم

ادعای حضور قریب به دو میلیون نفر .  رأی اخذ شده است748هزار و 
 با توجه به وقت الزم برای پر کردن ورقه رأی و نوشتن نام ها، در حوزه

ادعائی است که فقط دروغ پردازان نظام ) لیست رهبری(سی نفر 
با در نظر گرفتن حداقل وقت ضروری . والیت از بیان آن پروا ندارند

» انتخابات«برای پر کردن ورقۀ رأی، شرکت قریب دو میلیون نفر در 
های طوالنی در بیرون  ها و ایجاد صف ر حوزهتهران منجر به ازدحام د

 که در آن 76تر از انتخابات خرداد  هائی طوالنی صف(گردد  ها می حوزه
ها و  در حالی که طبق تمامی گزارش). شد تنها نام یک نفر نوشته می

های طوالنی خبری نبود، بلکه  مشاهدات نه فقط از چنین ازدحام و صف
بنابراین آمار اعالم شده چیزی جز . ودندها خالی و خلوت ب اکثر حوزه

هائی که در نمونۀ  سازی رقم. سازی و دروغ بزرگ تبلیغاتی نیست رقم

. گیرد و البته این شکل به سمیرم محدود نبود سمیرم شکل رسوا بخود می
 تا آنجا که افشاء شده است، حداقل در –هائی از نوع سمیرم  رقم سازی

در لردگان چهار محال، . ه گردیده استچهار شهرستان دیگر نیز مشاهد
) فارس(، در پل دختر لرستان و ممسنی )آذربایجان شرقی(در ورزقان 

 . نیز میزان آرأ مأخوذه بیش از تعداد دارندگان حق رأی بوده است
های انتخاباتی برای نشان دادن درصد باالی شرکت کننده در  تقلب

استفاده از . شود دود نمیبه رقم سازی مح) ها و سایر شهرستان(تهران 
های جعلی یکی دیگر از موارد باال نشان دادن درصد آرأ و  شناسنامه

درصد رأی نامزدهای حاکمیت بوده است، گر چه از میزان این تقلب 
اطالع دقیقی در دست نیست، اما تا آنجا که شواهد غیرقابل انکار بود، 

 حتی سخنگوی .مقامات جمهوری اسالمی ناگزیر بدان اعتراف کردند
های جعلی و تالش  قوه قضائیه مجبور شد اعالم کند که مسئله شناسنامه

وزارت اطالعات نیز کشف . برای استفاده از آنها واقعیت داشته است
.  شناسنامه جعلی را که بر آنها مهر انتخابات خورده بود، تأئید کرد3000

 افشاء و اعالم های جعلی با این که فقط چند مورد استفاده از شناسنامه
توان تردید داشت که بهر حال این موارد نه استثنائی، بلکه  شد، اما نمی
های باال نشان دادن درصد آرأ و باال بردن رأی نامزدهای  یکی از شیوه
 . نظام بوده است

توان مشاهده  ها می موارد دیگری از این تقال و تقلب را در پادگان
 شناسنامه سربازان را گرفتند و پس از در آنجا برای اطمینان خاطر،. کرد

های مهر شده را چند ساعت بعد به آنها  ریختن رأی به نام آنها، شناسنامه
 . بازگرداندند

به این تقلبات آشکار برای رأی سازی باید موارد گوناگون اعمال 
از جمله شایع کردن وسیع . فشار، تهدید و ایجاد ترس را نیز اضافه کرد

ها کسانی که شناسنامه مهر خورده نداشته  کنکور دانشگاهاین امر که در 
باشند، پذیرفته نخواهند شد، به کسانی که شناسنامه آنها مهر نداشته باشد، 

چنین کارمندان دولت را از عواقب  هم... گذرنامه داده نخواهد شد و 
نداشتن مهر و شناسنامه ترساندند و تا آنجا که توانستند آنها را روانه 

ها و تهدیدها و فشارها گر چه تا حدی به  تقلب. های رأی کردند قصندو
» انتخابات«باال رفتن درصد شرکت کننده کمک کرد، ولی در عوض 

 . را به صحنه رسوائی مافیای حاکم بر جمهوری اسالمی تبدیل نمود
بر اساس محاسبات و برآوردهای بسیاری از ناظران میزان شرکت 

 کردن آرأ سفید و باطله و منظور داشتن ، پس از کم»انتخابات«در 
 درصد است 15موارد مختلف تقلب و دستکاری در آرأ، رقمی کمتر از 

ها و در نظر گرفتن میزان حضور مردم در  و در تهران با توجه به تقلب
 . ها از این مقدار نیز کمتر بوده است حوزه

ت، وجه نشانۀ آرأ حاکمیت نیس هیچ ها به روشن است که این رقم
ای به دلیل فشارها و تهدیدها و ترس  گونه که گفته شد، عده زیرا همان

آرأ حاکمیت در واقع میزان . های رأی کشانده شدند به پای صندوق
رأی به نظام همان تعداد . آرائی است که به نامزدهای آنها داده شده است

آرائی است که واقعأ به نامزدهای معرفی شده توسط جبهه حاکم داده 
لیست «ده است، به ویژه میزان واقعی آرأ نامزدهای معرفی شده در ش

 . تواند مالک رأی به نظام باشد می» لیست آبادگران«یا » رهبری
ترین صحنه زورآزمائی و تالش برای باال نشان دادن هم  تهران مهم

تهران . خواهان بود های ریخته شده و هم تعداد آرأ تمامیت میزان رأی
 میلیون نفر و 10ترین شهر کشور با جمعیتی بیش از  پایتخت و بزرگ

های مختلف و میدان تعیین کننده و  ها در عرصه مرکز اصلی فعالیت
نامزدهای انتخاباتی تهران غالبأ از . ها است سرنوشت ساز نبردها و چالش

گرایان و مورد اعتماد گردانندگان نظام بود و  های شاخص خشونت چهره
تهیه شد و بهمین جهت به » بیت رهبری« توسط  نفره تهران30لیست 

ترکیب نامزدها نیز ترکیبی از نیروها و . شهرت یافت» لیست رهبری«
در این لیست از افراد . آرایش درونی حاکمیت و قوای مسلط بر آن بود

سپاه پاسداران تا همکاران و مشاوران دستگاه تبلیغاتی و صدا و سیمای 
ری و آموزشی تحصیل کرده انگلیس و جمهوری اسالمی، کادرهای ادا

های  امریکا، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، وابستگان به شاخه
 ). 1(سرکوب رسمی و غیررسمی شرکت داشتند 
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بنابراین از آنجا که رأی به نامزدهای لیست تهران به مثابه رأی به 
شد و گویای درجه اعتبار و سنجش پایگاه مردمی آن  نظام تلقی می

آن نیز به دلیل اهمیت در مرکز توجه » انتخابات«فت و ر بشمار می
های خارجی قرار داشت، طبیعی بود که تمامیت  جهانیان و رسانه

خواهان همۀ تالش خود را برای باال بردن آرأ نامزدهای معرفی شده در 
بکار برند و از همۀ امکانات جعل و تقلب و رأی » لیست رهبری«

 منظور حتی تعداد زیادی را برای رأی برای این.  سازی استفاده کنند
برخی خبرها حاکی از آن . دادن از شهرهای دیگر به تهران آوردند

 هزار نفر را برای شرکت در انتخابات تهران از 300است که قریب 
 . سایر مناطق به پایتخت آورده بودند

ستاد انتخابات «ها، بنا بر آمار نهائی اعالم شده از سوی  با همۀ این
 هزار نفر واجد شرائط در تهران، 47 میلیون و 6از » ه انتخابیه تهرانحوز

 888276) حداد عادل(» لیست آبادگران«یا » لیست رهبری«نفر اول 
 رأی 431256) علی عباسپور تهرانی فرد)رأی و نفر آخر لیست

 . اند داشته
اولین پرسش این است که چرا در این لیست که از جانب 

ظام ارائه شده است و وابستگان به نظام برای رأی به نیروهای مسلط بر ن
ها رفتند و یا برده شدند، این همه تفاوت   نفره به پای صندوق30لیست 

توان تصور  های اول و آخر لیست وجود دارد؟ البته می رأی بین نام
ای از رأی دهندگان به دالئلی به این یا آن فرد لیست رأی  کرد که عده

.  که حدود نیمی از آنها به بخشی از لیست رأی ندهندندهند ولی نه این
ساخته مسئوالن ... بنابراین رأی باالی حداد عادل، احمد توکلی و 

های سفید و  اند روی ورقه ها بوده است که هر جا توانسته صندوق
) ها یک یا چند نفر بوده است که تعداد نام(های سایر نامزدها  ورقه

درباره این گونه . اند را اضافه کرده... کلی و اسامی حداد عادل، احمد تو
 . های مختلفی نیز انتشار یافته است تقلب و دستکاری خبرها و گزارش

و آن این که سرانجام . شود در همین ارتباط پرسش دوم مطرح می
کدام رأی را باید مبنای رأی به نظام تلقی کرد؟ رأی کسانی مانند حداد 

کسانی مانند حسین فدائی آشتیانی، زینب عادل و احمد توکلی یا رأی 
 هزار و یا 500کدخدا و عباسپور فرد و دیگرانی که رأی آنها کمتر از 

 در این حدود است؟ 
 اعالم شده 888276رأی حداد عادل همان طور که در باال آمد، 

 نفر واجد شرائط رأی دادن در 47572 میلیون و 6با توجه به . است
ها را نادیده بگیریم، میزان رأی  ها و دستکاری تهران، اگر تمامی تقلب

 7 درصد و رأی عباسپور فرد کمی بیش از 6/14حداد عادل حدود 
 . درصد دارندگان حق رأی بوده است

ترین رأی لیست و یا بطور کلی آرأ افراد پائین لیست  قاعدتأ پائین
وذ مبنای اظهار نظر و داوری دربارۀ میزان مقبولیت لیست و بیانگر نف

بنابراین اگر بخواهیم از این مبنا حرکت کنیم، . ارائه دهندگان آن است
ها، هفت تا هشت درصد آرأ  این لیست در تهران با وجود همۀ تقلب

حتی در صورتی که رأی به این . واجدین شرائط را کسب کرده است
لیست را میانگینی از رأی نفر اول و نفر آخر لیست فرض کنیم، میزان 

) و بهمین میران یا کمی بیشتر در کل کشور(نظام در تهران رأی این 
 .  درصد بوده است11 تا 10چیزی معادل 

هایش  ای است که انتخابات فرمایشی با همۀ تقلب این البته نتیجه
بطوری که مالحظه . تر از آن است کند و رقم واقعی پائین منعکس می

دم مشروطیت نظام و نتایج آن سند رسوائی و اعالم ع» انتخابات«شد 
 نفر، 2500رد صالحیت بیش از » انتخابات«نحوه تدارک و انجام . بود

انحصار تبلیغاتی، تهدید و ارعاب مخالفین، آشکار بودن جنبۀ انتصابی 
نمایندگان و ماهیت فرمایشی انتخابات همراه با انواع گوناگون تقلب و 

گواه » انتخابات«سازی نمایش این رسوائی و نتایج  جعل و رقم
این را جهانیان به . انکارناپذیر فقدان مشروعیت نظام حاکم است

های گروهی در سراسر جهان  ای بارز مشاهده کردند و رسانه گونه
 . انعکاس دادند

 
 ایران پس از انتخابات

آنچه مسلم است نتایج انتخابات تأثیر خود را بر حرکت آتی مردم 
های  اکمیت را به چالشو تمامی نیروهای سیاسی خواهد گذارد، ح

ای را بوجود خواهد  جدیدی کشانده و فضای سیاسی و تحوالت تازه
 .آورد

دست کردن سه قوه نه فقط گرهی از کالف  تسخیر مجلس و یک
گشاید، بلکه بر مشکالت خواهد افزود و آنرا بیش از  سردرگم نظام نمی

از عباس عبدی چندماه پیش . پیش در برابر مردم قرار خواهد داد
: خواهان بدرستی گفته بود دستگیری در هشداری به تمامیت

با رفتن آنها اقتدارگرایان . طلبان حامل میان مردم و نظام بودند اصالح«
. »در برابر مردم قرار خواهند گرفت و این خطر بزرگ برای نظام است

، با از بین رفتن این حائل، اقتدارگرایان »انتخابات«دقیقأ امروز پس از 
قیمأ در برابر مردم قرار دارند و خطر بزرگ بطور گریزناپذیری آنها مست

 .کند را تهدید می
یکم وعدۀ حل . تدارک و برگذاری انتخابات بر دو زمینه استوار بود

های اجتماعی و دوم  مشکالت اقتصادی، معیشتی، اشتغال و ناهنجاری
 ادامۀ و بنا بر. »سرکوب در داخل و سازش با خارج«اتکاء به سیاست 

اما جبهه حاکم . برده است ها و اتکاء به سیاست نام آنها، یعنی انجام وعده
توان سیاست فوق را  های خود باشد و نه می نه قادر است پاسخگوی وعده

 .به پیش برد
 76شعاری بود که اقتدارگرایان پس از خرداد » توسعه اقتصادی«

لبان مطرح ساختند و ط اصالح» توسعه سیاسی«فریبکارانه در برابر شعار 
در جریان انتخابات اخیر نیز، هم بخاطر در حاشیه گذاردن مسئله آزادی 
و توسعه سیاسی و هم برای نمایش توجه داشتن به مشکالت مردم 

 .بایستی بر آن تکیه کنند می
های مردم که اینان امروز از آن سخن  مشکالت و نابسامانی

آنان . سال حاکمیت آنها است 25گویند، ساختۀ خود آنها و محصول  می
خواستند یا قادر بودند حتی بخشی از مشکالت مردم را برطرف  اگر می

 سال گذشته در این راستا گام 25سازند و یا کاهش دهند، طی 
غلبه بر این مشکالت نه بدست آنها، بلکه از طریق پایان . داشتند برمی

ادی و معیشتی حل مشکالت اقتص. دادن به سلطه آنها میسر خواهد بود
ها جوان جویای کار نه بدست شبکه  مردم، حل مشکل بیکاری میلیون

مافیای اقتصادی و مالی، که خود ایجاد کننده این مشکالت است، بلکه 
 . از راه درهم شکستم این شبکه ممکن است

در مورد دوم، یعنی اعمال سرکوب گسترده نیز نظام حاکم در 
در شرائطی که . به آن توسل جویدوضعیتی نیست که بتواند بسادگی 

فرسای مشکالت زندگی و برای زیستن در  مردم در زیر فشار توان
آزادی بطور روزافزونی به مقاومت و مبارزه علیه رژیم حاکم روی 

آورند، در شرائطی که پایگاه نظام حتی در میان روحانیت و در میان  می
ر شرائطی که افکار ریزد، د سپاهیان حافظ نظام هر روز بیشتر فرو می

تابد، در  عمومی جهان سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران را بر نمی
چنین شرائطی توانائی حاکمیت در توسل به سرکوب محدود و در زیر 

 . شود فشار مقاومت داخل و خارج هر روز محدودتر می
ای  در مورد سیاست سازش با خارج نیز شرائط جهانی امروز به گونه

تواند نتایج  بستان رهبران جمهوری اسالمی نمی ها و بده است که سازش
مطلوب را برای آنها بوجود آورد و مانع گسترش دامنۀ اعتراضات خارج 

نمایش انتخابات نشان داد که در برابر تجاوزات جمهوری اسالمی . شود
های طرف معامله و متعهد به سکوت  علیه حقوق مردم، حتی دولت

های قبلی  بستان ها و بده با وجود همۀ تالش. ندناگزیرند سکوت را بشکن
رهبران جمهوری اسالمی، دیدار ولیعهد انگلیس از ایران، همکاری با 
امریکا در مسئله عراق و غیره سرانجام مقامات اروپا و امریکا، از 
سخنگوی کاخ سفید تا وزیر خارجه انگلیس و پارلمان اروپا و وزیران 

تخابات فرمایشی در ایران اعتراض و آنرا خارجه اتحادیه اروپا به ان
 . محکوم کردند

بطور خالصه پس از انتخابات حاکمان جمهوری اسالمی بدون 
گاه خارجی تنهاتر از همیشه در زیر فشار مشکالت  پایگاه مردمی و تکیه

سیاست «های غیرقابل خروج قرار خواهند داشت و  بست حل نشدنی و بن
تواند به نجات آنها کمک  نیز نمی» رجسرکوب در داخل و سازش با خا

این سیاست اگر هم بطور قسمی و گذرا در مواردی قابل اجرا . کند
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پس از انتخابات با . د است,باشد، بطور کلی سیاستی ناموفق و ناکارآ
توان انتظار داشت که  توجه به تحوالت درون جبهه دوم خرداد، می

رهای اصالح نظام، به ای از آن با گسست از پندا بخش قابل مالحظه
در جبهه دوم خرداد . ساالری به پیوندد جبهه مبارزه برای استقرار مردم

با . ها پیش از انتخابات، روند تجزیه و فرسایش آغاز شده بود از مدت
. این روند سرانجام به مرحله پایانی خود رسید» مجلس«انتخابات 

ند، قاعدتأ باید شرکت نکرد» انتخابات«هائی از این جبهه که در  بخش
به احتمال زیاد این بخش در اکثریت . حساب خود را از بقیه جدا کنند
 شکست خورده و پس از حذف از  خود پس از شش سال تجرب

ها و  حاکمیت، توهم اصالح نظام را کنار خواهند گذاشت و با ائتالف
آرایش نیروی جدید، راه حل را در تکیه به مردم، پیوستن به جنبش 

طبیعی است .  مبارزه برای استقرار نظام مردم ساالر جستجو کنندمردم و
ای  که در صورت چنین فعل و انفعاالتی جنبش مقاومت دامنه

 . تر خواهد یافت گسترده
بیان روشن رویگردانی آنها از نظام » انتخابات«واکنش مردم در 

اما . وسیله خواست خود را برای تغییر نظام اعالم کردند مردم بدین. بود
تواند به جنبش همگانی برای تغییر تبدیل شود  خواست تغییر زمانی می

برای ایجاد . که بدیل و دورنمای روشنی از نظام جایگزین مشاهده شود
جنبش همگانی جهت پایان دادن به این نظام باید نظام جایگزین و 

روشن . مختصات آن برای مردم روشن، مورد قبول و مورد اتکاء باشد
ن مختصات و توافق بر روی آنها شرط اصلی اعتللء و بسط کردن ای

  .دامنۀ مبارزه و همگانی شدن جنبش است
 :پانویس

به اطالعیه » لیست رهبری«  برای اطالع بیشتر از هویت نامزدهای معرفی شده از -1
 ).588انقالب اسالمی، شماره (دفتر آقای بنی صدر مراجعه شود 

 

 ... توان نمی“ اسم شب”با 
   

 :های اصلی آن سرمقاله عبارت بودند از اما پیام
“ طلب اصالح”که از سوی جناح “ تحریم انتخابات”مردم از خواست  •

های رنگارنگ اپوزیسیون خارج از کشور داده  در داخل و گروه
 .شد، بصورت گسترده  پیروی نکردند

چون دیگر انتخاباتی که در جمهوری   انتخابات مجلس هفتم هم •
ق یافتند، انتخاباتی دمکراتیک نبود، زیرا در جمهوری اسالمی تحق

اسالمی مردم از حقوقی برابر برخوردار نیستند و تنها کسانی 
“ شورای نگهبان”توانند در انتخابات شرکت کنند که از صافی  می

 .گذشته و نسبت به نظام وفادار باشند
مردم در انتخابات بیانگر آن نیست که  % 50 حتی شرکت بیش از  •

جناح برنده واقعأ از پشتیبانی نیمی از جامعه برخوردار است و بلکه 
  درصد از جامعه 15در بهترین حالت، جناح اقتدارگرا از پشتیانی 

 . مند است بهره
 جناح اقتدارگرا در پی سازش با امریکا است تا بتواند با محدود  •

خارجی به بازار  ساختن حقوق مردم در داخل، امکان ورود سرمایه
به عبارت دیگر، جناح اقتدارگرا در پی پیاده . ایران را ممکن سازد

های پایانی سلطنت  کردن آن سیاست اقتصادی است که در سال
 . رضا شاه در ایران حاکم بود محمد

برخی از رفقا براین “ سرمقاله”های روشن آن  با توجه باین پیام
ت، آن هم باین اس“ اپوزیسیون را زیر ضرب برده”باورند که آن نوشته 

مدعی شده است “ آمار شورای نگهبان”با اتکاء به “ سرمقاله”دلیل که 
 . اند از مردم در انتخابات شرکت جسته % 50بیش از 

این که در برخی از شهرها در انتخابات تقلب شد، واقعیتی است 
حتی شورای نگهبان نیز مجبور شد بخاطر تقلب آشکار، . غیر قابل انکار

. رخی از مناطق کشور و از آن جمله در ایرانشهر را لغو کندانتخابات ب
ها از  چنین قوه قضائیه نظام نیز اعتراف کرد که در برخی از حوزه هم

ها نیز، از  در برخی از حوزه. های جعلی بهره گرفته شده است شناسنامه

آنجا که نامزدهای جناح اقتدارگرا برنده نشدند، شورای نگهبان مدعی 
گیری شد و در نتیجه با حذف آرای  های رأی رخی از حوزهتقلب در ب
 . ها، نامزد جناح راست را برنده اعالن کرد آن حوزه

توان مدعی شد که تقلب در انتخابات  با توجه باین رخدادها، از یکسو می
در این زمینه هم ستاد انتخابات، هم وزارت کشور . ریزی شده بود برنامه

حتی در . لب در انتخابات پرده برداشتندهای رقیب از تق و هم جناح
ها برای تصرف کرسی نمایندگی میان هواداران نامزدهای  برخی از حوزه
های مختلف هیئت حاکمه زد و خورد صورت گرفت که  وابسته به جناح

 . طی آن چند نفر کشته و زخمی شدند
رسد که اپوزیسیون الئیک برون از حاکمیت برای  اما چنین به نظر می

یکی از . نیاز دارد» اسم شب«ابله با رژیم و برای ارضای خود به چند مق
. نبوده است» آزاد«ها طرح این نکته است که انتخابات »اسم شب«این 

دیگر آن است که چون درصد اندکی از مردم در انتخابات » اسم شب«
خود را از دست داده » مشروعیت مردمی«شرکت جستند، پس رژیم 

 ...است و 
 دو زمینه میان اپوزیسیون الئیک برون از حاکمیت و نیروهای در این

آقای میرداماد یکی . درون حاکمیت توفیر چندانی نیست» طلب اصالح«
کسانی که این نوع «نیز مدعی است »  حزب مشارکت«از رهبران 

انتخابات را برگزار کردند، قبل از گرفتن آرای مردم تکلیف انتخابات 
نمی کنم یک نگاه منصفانه به انتخابات بتواند فکر  .را معلوم کردند

دیگر آنکه آنها نیز نگران . »بگوید این انتخابات آزاد بوده است
نظام هستند و بر این باورند که شرکت اندک مردم » مشروعیت مردمی«

اما تفاوت .  از نظام است»نشانه عدم رضایت مردم«در انتخابات 
سیون الئیک برون از حاکمیت درون حاکمیت با اپوزی» طلبان اصالح«

همین نظام « ندخواه و می اند»کلیت نظام را پذیرفته« آن است که آنها
آورند، در حالی  »نظام دیگری به وجود« ندخواه و نمیند کن »را اصالح

های اپوزیسیون الئیک برون از حاکمیت خواهان نابودی  که تمامی الیه
ت و منافع خویش وعده ای بنا بر مصلح نظام کنونی است و هر الیه

 .دهد استقرار نظامی دمکراتیک را به مردم می
توان  داند چگونه می اما مشکل اصلی اپوزیسیون الئیک آن است که نمی

بیشتر نیروهای برون از حاکمیت . این رژیم را از میان برداشت
پندارند هرگاه به نکاتی چون ماهیت دینی، ذات استبدادی و عدم  می

اند مردم ایران را نسبت به   رژیم اشاره کنند، توانستهمشروعیت مردمی
ماهیت ارتجاعی رژیم اسالمی آگاه ساخته و آنها را به میدان مبارزه 

تر  ها را بسیار متین طور که دیدیم خیلی از همین حرف اما همان. کشانند
سازند که به حاکمیت تعلق  تر نیروهائی در ایران مطرح می و مستدل

گیرند و برایشان تره هم خورد  دم آنها را تحویل نمیدارند، اما مر
 . کنند و به آنها اعتمادی ندارند نمی

محمدرضا شاه پهلوی . ای تواند مستبد باشد و فاقد پشتوانه توده رژیمی می
 سال در ایران سطلنت استبدادی خود را مستقر سازد، بدون 25توانست 
تواند دارای  یمی نیز میرژ. برخوردار باشد» مشروعیت مردمی«آنکه از 

چنین بود در آغاز انقالب . مشروعیت مردمی باشد، اما دمکراتیک نباشد
اما آن . مردم هوادار بی چون و چرای خمینی بودند % 90که بیش از 

ای بود فاقد وجاهت  حکومت از همان آغاز دارای قانون اساسی
. تدمکراتیک و کارکردهایش در خدمت اولیگارشی دینی قرار داش
های  اینک نیز با روندی در ایران روبروئیم که طی آن همه جناح

 آنکه یکی  دهند، بی حاکمیت بتدریج پشتوانه مردمی خود را از دست می
) آلترناتیو(های اپوزیسیون الئیک توانسته باشد به نیروی جانشین  از الیه

 . بدل شده باشد
برند که به  می» باپوزیسیون را به زیر ضر«در چنین وضعیتی نیروهائی 
 میلیونی 23اپوزیسیونی را که رأی . دهند خود و مردم وعده پوچ می

از مردم در انتخابات مجلس ششم را به مثابه  % 68خاتمی و شرکت 
ناقوس مرگ رژیم مطرح ساخت و اینک نیز بر همان روال انتخابات 

. فتتوان جدی گر نامند، نمی مجلس هفتم را نقطه پایان رژیم اسالمی می
 .تواند جانشین بررسی علمی از رخدادها گردد نمی» اسم شب«
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 حسن بهگر
 

ریه گی مالیان   انگلیس جلوتر از روضه
 !!کند می

 
 سبب موقعیت جغرافیایی ی ایران بهها تحوالت و دگرگونی همواره

در ) ست اآسیا و اروپا و آفریقا های که رابط قاره(خاص خود 
سد سال پیش که . ر موثر بوده استهای پیرامون خود بسیا سرزمین

قانون اساسی مبتنی بر  ق به دستیابی بهایران  با انقالب مشروطیت موف
 بسیاری از کشورهای منطقه ،حاکمیت ملت و تشکیل مجلس شورا شد

. بردند هنوز مستقیما مستعمره بودند یا در استبداد مطلق بسر می
 اثری 57الب های بعدی مانند نهضت ملی کردن نفت و انق خیزش

با این حساب اگر آمریکا با  . انکارناپذیر در منطقه و جهان داشته است
 اشتباه بزرگی مرتکب ،انگیزه تغییر در خاورمیانه به عراق حمله کرد

  هرگونه .توانست اثر بسیاری در منطقه بگذارد  حمله به عراق نمی.شد
 تروریسم و تغییر در منطقه بایستی از ایران که حکومت آن مبتنی بر

این ( شروع شود ،خود حامل تروریسم و پشتیبان آن در جهان است
بدان معنا نیست که آمریکا برای تغییر در ایران باید به ایران حمله 

آمدهای آن  کرد، این کار نیز سودی برای آمریکا  نداشت و پی می
بینی بود و چه بسا چهره مظلومیت و  حقانیت به  حکومت  قابل پیش

 حکومت صدام  پیوندی  با اسالم یا مالیان سنی و به ویژه .)داد میفعلی 
شیعه نداشت و عنوان اهللا اکبر را در اثر تبلیغات جمهوری اسالمی بر 
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بیانه پیرامون سرکوب تظاهرات مردم در 

 شهرهای کردستان ایران
 

در روزهای اخیر شهرهای کردستان ایران شاهد درگیرهای شدید 
 .های سرکوب رژیم اسالمی بوده است خیابانی میان مردم و ارگان

 های مختلف بر سر طرح پس از اعالن توافق نیروها و جریان
موقت قانون اساسی فدرال عراق که در آن حقوق مردم کردستان عراق 
در چارچوب آن کشور به رسمیت شناخته شده است، مردم کردستان 
ایران در همبستگی با مردم کردستان عراق و برای نشان دادن شادی 
خود از این دستاورد که چشم انداز استقرار یک جمهوری فدرال را در 

گشاید، در شهرهای مختلف کردستان دست به  یبرابر مردم عراق م
نیروهای نظامی رژیم اسالمی برای سرکوب . تظاهرات خیابانی زدند

در چند شهر از جمله در مهاباد، . مردم با بسیج وسیع وارد میدان شدند
های مردم با نیروهای نظامی و شبه  بوکان، مریوان و پیرانشهر درگیری

ظاهرات همبستگی با مردم کردستان ت. نظامی بسیار شدید بوده است
عراق به خود شکل مقاومت و مبارزه علیه رژیم اسالمی گرفت و فریاد 
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی فضای شهرهای کردستان را پر 

 نفر از تظاهر کنندگان 50طبق اطالعات رسیده تاکنون بیش از . کرد
 رژیم با بسیج مأموران. اند  نفر دستگیر شده200مجروح و بیش از 

هم . دهند نیروهای جاش به تعقیب مردم و سرکوب تظاهرات ادامه می
اکنون در چندین شهر کردستان وضعیت ویژه و شبه حکومت نظامی 

 2ادامه در صفحه                                            .     برقرار است

  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
  آنانقالب پرولتری و برنامه

    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

  کشاورزی-4
 
ها نوسان در بزرگی شرکت -1

 
ای وجود دارد که در رابطه با  شاخه تولیدی بزرگ و تعیین کننده

و آن . های کوچک سخن گفت توان از زوال کارگاه هیچوجه نمی آن به
ا در برنامه گورلیتس دیگر از توجه به آن سبب شد ت. کشاورزی است
واقعیت آن است که از . های کوچک سخنی گفته نشود زوال کارگاه

تا آن . زمان تدوین برنامه ارفورت تا کنون وضعیت دگرگون شده است
چنین  زمان همگی ما، از مارکس و انگلس گرفته تا شاگردان آنها و هم

 دهقانان در ورطه پنداشتیم که بخش بزرگی از دانشمندان بورژوازی، می
و این امری نه رویائی، بلکه بر بسیاری از واقعییات . زوال قرار دارند

در آن دوران بزرگترین نگرانی احزاب بورژوائی نجات .  متکی بود
رسته دهقان از آن وضعیت بود و و نیز احزاب سوسیالیستی در تدوین 

ل دهقانان شد از زوا دیدند که با آن می برنامه ارضی ابزاری را می
 .جلوگیری کرد

 1894در سال Vollmar و فولمار Schönlandالند  از سوی شون
جنبش  ای به کنگره فرانکفورت ارائه شد که در آن زمان به قطعنامه

 :در آن قطعنامه آمده است. تدوین برنامه ارضی در حزب ما اولویت داد
ه دهقانان پرولتریز... در حال زوال است ... خُرده دهقان «

 .»شوند می
ده سال بعد حزب کارگری فرانسه برنامه ارضی خود را بر پایه 

که دهقان از وضعیتی که نتیجه مالکیت «ای تدوین کرد  چنین اندیشه
 . »تواند نجات یابد و محکوم به زوال است قطاعی است، نمی

انگلس به نقد شدید این برنامه پرداخت و آن هم با این پندار که 
 :او نیز برچنین باوری بود. قانان وجود داردامکان نجات ده

های شیوۀ تولید پیشین محکوم به  چون بازمانده خُرده دهقان ما هم«
زمان «، »مسئله دهقانی و غیره«(» او پرولتاریای آینده است. زوال است

 ).295، صفحه XIII ، 1، »نو
 چنین برداشتی از خأل بوجود نیامده بود و بر تجربیات انگلستان که

در آنجا دهقان بطور کامل . داری بود، تکیه داشت سرزمین مادر سرمایه
کردند  این مالکین خود تولید نمی. توسط مالکیت بزرگ از بین رفته بود

حتی در امر اجاره نیز مداومأ . دادند های خود را اجاره می و بلکه شرکت
تا این روند . گرفتند تر را می تر جای واحدهای کوچک واحدهای بزرگ

های کشاورزی در انگلستان  تعداد شرکت. زمان کنونی ادامه داشته است
                                                   :چنین بود

 6ادامه در صفحه 


