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  نه یک سده، بلکه یک هزاره  سردبیر
ایرانیان نخستین ملتی در آسیا بودند که در آغاز سده بیستم برای 
تحقق حکومت سلطنتی مشروطه انقالب کردند تا شاه مستبد را که 

با تدوین . بود، به انسانی معمولی، اما فرهیخته بدل سازند» سایه خدا«
شخص «را ملت به » سلطنت«قانون اساسی مشروطه مشخص شد که 

با اجرای آن قانون اساسی این امید وجود . واگذار کرده است» شاه
ها بیرون آید و در روند مدنیت و  خانه هزاره داشت که ایران از تاریک

آنهم باین دلیل که از . اما دیدیم که چنین نشد. دمکراسی گام بردارد
توانسته بود به یکسو آن قانون اساسی هنوز در چنبره دین اسیر مانده و ن

از سوی دیگر انقالبی که رهبری آن . جدائی دولت از دین تحقق بخشد
ساالران بود و با تکیه به نیروی جنگنده عشایر جنوب  در دست دین

خانه را  توانست درهای تاریک توانست به پیروزی دست یابد، مشکل می
قاجار نتیجه آنکه سلسله استبدادی . بسوی روشنائی جامعه مدنی بگشاید

سقوط کرد، اما استبداد رضا شاه بر ایران سایه افکند تا جامعه را از باال 
ای که امپریالیسم انگلستان برای  مدرنیزه کند، آنهم بر اساس نسخه

باین ترتیب شاه مستبد سنتی جای خود را . جامعه بیمار ایران نوشته بود
ی مشروطه از قانون اساس» نگهبانی«به شاه دیکتاتوری داد که بجای 

 15ادامه در صفحه .                                      کرد شکنی می قانون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حسن بهگر

 کدام جبهه ملی؟
 

های  اینجانب پس از جستجوی بسیار مشکل احزاب و سازمان
فراموشی و آلزایمر  مشکل اساسی . تعجب نکنید،بعله. سیاسی را یافتم

 . خفیفی است که رهبران سیاسی ما بدان مبتال هستند
وقتی که آقای حسن ماسالی  که خـود را نماینـده خلـق تـالش                

د و به همین عنوان نیز از استخبارات عراق  مسـتمری دریافـت              ینام می
کرد و اکنون  نماینده آقای تبرزدی در جبهه دموکراتیک ملی نیـز              می

 از  »جبهـه ملـی   « زیر نـام       »کنگره وحدت «ای بنام     در کنگره  ،هست
پرسند کدام اصول و      مردم می  ،کند سخنرانی می !! پرستیژ در جبهه ملی     

کدامین  پرستیژ؟ وقتی  تیمسار دریادار دکتر سـید احمـد مـدنی کـه                
خود اقرار به گرفتن پـول      )  ایشان یکجا دارند   ،آنچه  خوبان همه دارند    (

در ایـن کنگـره     » دبیر کل جبهه ملـی    «نوان   به ع  ،از سازمان سیا دارد   
برد  که  با وجـود آنکـه بارهـا از          شو د و ناگهان از یاد می       انتخاب می 
 ، این مهم را  در منشور مصـوبه بگنجانـد   ،خواهی دم زده است    جمهوری

مردم حیران و سرگردان حق دارند بگویند امان از دوغ لیلی که ماستش          
وقتی کـه   ! ن کنفرانس بسیار موفق     پس از ای  ! ! کم بود و  آبش خیلی     

 با سلطنت طلبـان     »جبهه همبستگی «همین اشخاص این بار  زیر عنوان        
پرسند کدام جبهه ملی؟ کدام  آیند، مردم از خود می در لندن گرد هم می   

 د بدهند؟ نخواه کار  چه پیامی می راه مصدق ؟ آنها با این
   8ادامه در صفحه 

 :دیگر مقاالت این شماره
 کارل کائوتسکی :ی آن ب پرولتاریائی و برنامهانقال

 حسن بهگر :سخنی درباره لیبرالیسم
 شیدان وثیق :نامند؟ آن چیست که الئیسیته می

  منوچهر صالحی
 رایزنی بوش و شارون برای تقسیم فلسطین 

باالخره آریل شارون توانست موافقت علنی جورج دبلیو بوش، 
ابرقدرت جهان را برای اهداف توسعه جمهور امریکا و رهبر یگانه  رئیس

ای که شارون تدوین کرده  بر اساس برنامه. طلبانه خود بدست آورد 
است، ارتش اسرائیل تا پایان تابستان امسال نوار غزه را ترک خواهد 
کرد که در آن بیش از یک میلیون فلسطینی در بدترین شرائط زندگی 

توان  را نمی» ها عیتواق«در عوض آقای بوش پذیرفت که . کنند می
نادیده گرفت و موافقت کرد که اسرائیل حق دارد بخشی از مناطق 

در این مناطق . اشغالی کرانه غربی رود اردن را بخاک خود ضمیمه کند
 توسط ارتش اسرائیل اشغال شد، برخالف تمامی قوانین 1967که در سال 

نها نزدیک هائی بوجود آمدند که در حال حاضر در آ المللی شهرک بین
 13ادامه در صفحه .                       هزار یهودی ساکن هستند200به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دکتر علی راسخ افشار

 )2( نآدموکراسی و التزامات 
چرا جدائی دین و ایدئولوژی از دولت و یا حکومت غلط است و جدائی دین و 

   از سیاست صحیح است؟ایدئولوژی
 از نظام عرفی تا جامعه عرفی 
نخست بایستی روشن شود که در زبان متداول سیاسی فارسی 

 های دولت و حکومت در چه مواردی به کار گرفته میشود؟ واژه
یکبار میگوئیم دولت استیضاح شد یا نخست وزیر دولت را معرفی کرد 

اینجا دولت یعنی کابینه و یا هیئت دولت در مجلس حضور یافتِ که در 
مرکب از نخست وزیر و یا رئیس جمهور در مقام رئیس دولت و 

 .وزرای کابینه اش
گوئیم دولت شاهنشاهی ایران یا دولت ایاالت متحده  بار دیگر می

لمان که اینجا دولت کل تشکیالت و آامریکا دولت جمهوری فدرال 
 در Staatکه همان کند  سازمان حاکمیت کشوری و لشکری را بیان می

معنای  هدولت ب. شود  در فرانسوی میL'etat در انگلیسی وstateلمانی و آ
  یعنی فردی،ِست دولتمند اگوئیم فردی رود که می ثروت هم بکار می

 6ادامه در صفحه                                         .ست صاحب ثروتا
 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محمود راسخ 
  ) 6 (»ست ایرانیحزب سوسیال«رورت تشکیل ض

 1 -دومبخش 
 ی  درباره69 و 67، 64، 63، 62های   در شماره»طرحی نو«در  

اکنون . ضرورت تشکیل یک حزب سوسیالیست در ایران سخن گفتم
البته مناسب خواهد بود که برای تجدید خاطرِ . کنم آن بحث را دنبال می

ها دنبال کردند و به منظور آشنا  نندگانی که این بحث را در آن مقالهخوا
ها آشنایی ندارند، مختصری از نظراتی  کردنِ خوانندگانی که با آن مقاله

 . یادآوری کنم،ها مطرح شد را که در آن
طبیعی بود که این بحث را با نگاهی به نظرات مارکس در  

ر مانیفست در فصلِ دوم با مارکس د.  آغاز کنم»مانیفست کمونیست«
مناسبات « و در فصل چهارم با عنوان »پرولتارها و کمونیست ها«عنوانِ 

 دریافت خود را از »ها با احزاب مختلف اپوزیسیون کمونیست
ی آن با   و رابطه)سوسیالیستی(های اساسی حزبی کمونیستی  خصوصیت

 14ادامه در صفحه                                .دهد پرولتاریا توضیح می
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ2ــــ  صفحهــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ...سخنی درباره 
 

لیبرالیسم از کلمه لیبرال به معنای آزادیخواه گرفته شده و به آن 
شود که فرد در  بینی جامعه شناسانه و ایدئولوژی سیاسی گفته می جهان

لیبرالیسم به دو وجه اساسی از آزادی ممتاز . مرکزیت آن قراردارد
 . ادی انتخابآزادی از فشار و اختناق و آز: است

آزادی از فشار و اختناق در معنای سیاسی آن به معنای حق  
داشتن فعالیت آزاد سیاسی رها از تهدید، ترور و هرگونه فشار، شکنجه 

 .و سانسور است
ها حق دارند شغل خود،  آزادی انتخاب نظر دارد به اینکه انسان

خاب محل زندگی خود و سرگرمی اوقات فراغت خود را آزادانه انت
کنندگان حق دارند که آزادانه کاال و خدمات  کنند، برای نمونه مصرف

مورد نظر خود را انتخاب کرده  و یا موسسه و شرکت دلخواه خود را 
 . تاسیس نمایند

دوستی   این مکتب برخاسته از آبشخورهای رنسانس؛ انسان
به گرایی و ناگزیر اصالح دین  بوده و  گرایی، عقل ، تجربه)اومانیسم(

های بنیادینی چون اصالت و خودمختاری فرد و برابری   ویژه به آرمان
گرایی و نهادهای مدنی  هواداران دموکراسی لیبرال از کثرت. تاکید دارد

 .  اند به عنوان پایه و اساس دموکراسی دفاع کرده
  حکومت لیبرال باید مبتنی بر رضایت و خواست حکومت

ها،   حمایت از حقوق افراد و اقلیتلیبرالیسم، برای. شوندگان باشد
این . اهمیت بسیاری برای محدود کردن قدرت حکومت قائل است

های  آزادی«های مختلفی مشهورند،  اند که به نام ها حقوقی محدودیت
ی   و طبق اعالمیه» حقوق بشر«و »  طبیعی-حقوق فطری«و » مدنی

» عقیب سعادتحق زندگی و آزادی و ت«: اند از استقالل امریکا عبارت
حق «: اند از ی حقوق بشر در انقالب کبیر فرانسه عبارت و طبق اعالمیه

 این حقوق نقض. »آزادی و مالکیت و امنیت و مقاومت در برابر ظلم
ی اعمال حکومت نسبت به فرد  همه. اند نشدنی و جهانی  نشدنی و سلب 

 نقض شود، شهروند باید برابر با  روند  قانون باشد و چنانچه این روند
 ی مستقل قضاییه باید مانع از آن شود قوه

تاکید بر اصول لیبرالیسم از آن رو اهمیت دارد که لیبرالیسم در 
 کلیسا و  استبداد سلطنتی در افتاد و اصول )1(غرب با قدرت دینی

ی مدنی، نظارت مردم، اولویت  نخستین آنرا ازجمله تفکیک قوا، جامعه
های عمومی و خصوصی،  اعی، تمایز حوزهآزادی فردی بر عدالت اجتم

 .تساهل نسبت به عقیده و اندیشه دیگران تشکیل می دهد
 :   نگرش فلسفی لیبرالیسم بر سه زمینه اصلی استوار است •
فردگرایی، لیبرالیسم تعهد عمیق و اهمیت واالیی برای  -1 •

 :اما خود فردگرایی هم چهارپایه دارد. دارد فرد و فردگرایی
های  ها معتقدند که آنچه در ارزیابی یت فرد، لیبرال اولو-الف •

سرنوشت فرهنگ، . آید، فرد است سیاسی و اجتماعی به حساب می
ملت و زبان همیشه نسبت به سرنوشت فرد در درجه دوم اهمیت 

باالترین ارزش مربوط به چگونگی زندگی مردان و زنان . است
ان محور اصلی  انس.باشند» نگری فایده«که همان اهل مکتب  است

تر خواه  های وسیع است و هرگز نباید از او برای رسیدن به هدف
اجتماعی، خواه سیاسی و خواه اقتصادی به عنوان ابزار استفاده 

 .کرد
گویند فرد باید در  ها می   لیبرال-آزادی و اختیار افراد  -2   •

 .  و اداره زندگیش آزاد و مختار  باشد گزینش هدف
   برابری افراد نه در معنای اقتصادی آن -د برابری افرا -3 •

ای  ها به گونه بلکه بر مبنای  ارزش ذاتی و اساسی یکایک انسان
که به طور مساوی در طراحی و عملکرد نهادهای جامعه سهیم 

دید و  باید به همه کس که زندگیش را  به دلخواه صالح. باشند
 .سلیقه خودش اداره کند، احترام برابر گذاشت

 آزادی اندیشه و بیان و عقیده و مذهب کافی -رد فردیخ -4 •
نیست، بلکه قواعد و نهادهای سیاسی و اجتماعی باید در پیشگاه 

هر کس جرات کند با مغز خود . خرد فردی قابل توجیه باشند

بیندیشد و در دادگاه خرد خویش، هنگامی که سیاست یا نهادی را 
این . تصویب و تأیید کنددهد، بتواند آن را  مورد محاکمه قرار می

ترین اصل لیبرالیسم و به معنای اعتماد به خرد و توانایی  اصل، مهم
تابد از  انسان و اصل خودمختاری فرد که هیچ قیمومیتی را برنمی

 .عصر روشنگری به یادگار مانده است
ی  به باور من اصول لیبرالیسم  گر چه در هر کشوری فرایند ویژه

ن حال جهانشمول است، به ویژه آنکه لیبرالیسم پس  با ای،خود را داشته
از  جنگ دوم جهانی در مقابل فاشیسم و نازیسم پیروز شد و در مقابل 

 1989بلوک مدعی سوسیالیسم نیز سربلند بیرون آمد و در حقیقت سال  
.  نه تنها فروپاشی شوروی بلکه  پیروزی جان الک بر کارل مارکس بود

ن لیبرالیسم  کشورهایی چون هند،  ژاپن را که از به یاد بیاوریم که آرما
سنتی  نظر فرهنگی به ایران نزدیک هستند  و کشورهایی به شدت

 امروز در زمره کشورهای دموکرات درآورده است و ،شدند محسوب می
کشورهایی دیگر از جمله کره جنوبی و مالزی و اندونزی در حال 

طیت با خواست برچیدن بساط انقالب مشرو. اند پیوستن به این خانواده
استبداد و استقرار حکومت قانون مصوب مجلس شورای ملی به لیبرالیسم 

 .نظر داشت
 :لیبرالیسم تا کنون در سه شکل  پدیدار شده است

 لیبرالیسم کالسیک 
 )سوسیال لیبرالیسم(لیبرالیسم اجتماعی      

 نئو لیبرالیسم  
ی نوزدهم  ی سده  نیمهی هفدهم تا  از سده-لیبرالیسم کالسیک  

از . گیرد داری تجاری و انباشت سرمایه را در بر می همراه  با رشد سرمایه
نظر تاریخ اندیشه سیاسی این دیدگاه متعلق به بورژوازی نوپای 

ای است که تنها از رهگذر روابطی  نیز مجموعه) State(دولت. اروپاست
که (نظریه اصالت فرد . دآی کنند، پدید می که افراد با یکدیگر برقرار می

کند که افراد  ی وضع طبیعی آغاز می از فرضیه) بیشتر مرهون هابز است
های متفاوت و منافع متضاد برای جلوگیری از نابودی جمعی  با دلبستگی

این . آیند ی سیاسی گرد می ی توافقی همگانی در جامعه خود بر پایه
بدین ترتیب . است متاثر بوده )2 (مکتب در این رهگذر از مسیحیت

 شریک و انباز ،ادیانی که براساس وحدانیت و توحید استوارند
گذشته از مسیحیت، . دن نرمش کافی برای دموکراسی ندار،پذیرند نمی

خواهانه  و تاکید بر تجربه  های برابری  با خواست)3 (فلسفه رواقیون
وثر گیری و تاثیرگذاری اندیشه لیبرالسم م حسی و اصالت عقل در  شکل

 .بوده است
تامس هابز، . در این مرحله تکیه به حقوق طبیعی و حق فردی  بود

، جرمی بنتام، جیمز )4 (جان الک، متتسکیو، ولتر، جان استوارت میل
 بنژامن کنستان، آدام اسمیت و آدام ،بنتام، جیمز میل، هربرت اسپنسر

د اجتماعی، عنوان نظریه پردازان برجسته لیبرال با طرح قراردا فرگوسن به
حقوق طبیعی، عقالنیت فایده طلبی، رقابت جویی، اقتصاد بازار آزاد و 

با این نگرش  بورژوازی . ی مدنی در تکمیل آن کوشیدند جامعه
  بانوخاسته و رو به رشد توان رویارویی و درهم شکستن اقتدار  مذهبی

الیسم در نگرش و جهان بینی  لیبر. فئودالیسم و استبداد سلطنتی را یافت
های سلطنتی و اشرافی و یا مقامات مذهبی  هیچ چیز مقدس نیست نه مقام

ها و حجت  ها، آیت اهللا ها، اسقف ها و پاپ ها، مالها، کاردینال کشیش(
ی اصلی انسان و آزادی او است که با اعتبار واالی  ، سوژه)ها االسالم

ستان،  انگل1688انقالب . جان انسان در فرهنگ ایران همخوانی دارد
ی حقوق  انسان و   ایاالت متحده آمریکا، اعالمیه1776اعالمیه استقالل 

 از دستاوردهای جنبش 1789شهروند مجلس انقالبی فرانسه در سال 
ی حقوق بشر و  برای نمونه در ماده نخست اعالمیه. لیبرالیستی هستند

ر آیند و د ها آزاد به دنیا می انسان« : اعالم شده است1789شهروندان 
این برابری حقوق دربردارنده   » .مانند حقوق خود نیز آزاد و برابر می

ی حقوق اساسی است بدین معنا که فقط حقوقی را  برابری در همه
ی شهروندان از هر طبقه اجتماعی،  توان حقوق اساسی شمرد که همه می

مفاهیم کالسیک اندیشه . جنس، دین، نژاد و غیره از آن برخوردار باشند
چون آزادی و خودمختاری فردی، حقوق طبیعی و جهانشمول  الی، هملیبر
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بشر، قرارداد اجتماعی، باور به پیشرفت، خردگرایی، انسان باوری و 
مدارای دینی، عناصر اصلی گفتمان مدرنیته و جهان بینی مدرن شد و در 

طلبی،  سوسیالیسم و  معنای وسیع خود سرچشمه دموکراسی، اصالح
 .درادیکالیسم گردی

 
 )سوسیال لیبرالیسم(لیبرالیسم اجتماعی -2
 

بورژوازی تجاری با پشت سرگذاشتن فرایند انباشت ثروت شرایط 
ورود به مرحله تولید کاالیی از طریق شرکت در فعالیت علمی و فنی، 

ی  توسعه. ی کارگران را پدید آورد و پا در انقالب صنعتی گذاشت طبقه
ی مدرن موجب  افت اجتماعی جامعههای ژرفی را در ب صنعتی دگرگونی

در . شد و هنگام آن  بود که بورژوازی مسئولیت اجتماعی را نیز بپذیرد
ی تحول پذیری را دارد و  این مرحله لیبرالیسم نشان داد که توان و قوه

خواهانه و عدالت جویانه به  شکل لیبرالیسم  با پذیرش معیارهای برابری
ترین اندیشمندان  برگزیده. حول گشتمت) سوسیال لیبرالیسم(اجتماعی 

نسل لیبرالیسم مدرن  از قرن نوزدهم به بعد تامس هیل گرین، برنارد 
بوزانکت تا لئونارد هاب هاوس، رونالد دورکین، مکفرسون، مایکل 

 در واقع تاثیرگذاران بر این .والزر، ویلیام بوریج و جان رالز بودند
چون جان دیویی،  بزرگان را همهای بسیاری از  مکتب در قرن بیستم نام

ویلیام جیمز، کارل پوپر، ایزا برلین، فریدریش هایک، جان رالز و هانا 
گیرد که در غنی کردن این اندیشه سهم   را در بر می…آرنت و

این ایده در این معنا با دموکراسی پیوند خورد و در . اند بسزایی داشته
 است اما مخالف دولت چه موافق اقتصاد آزاد معنای گسترده خود گر

امروز که . رفاه نیست، سوسیال دموکراسی برخاسته از لیبرالیسم است
سوسیال دموکراسی در اروپا و حزب کارگر در انگلستان متمایل به 

عدالت به معنای «راست شده است اندیشمندانی چون جان رالز نظریه 
 . کنند  در جامعه را مطرح می»انصاف

 تاریخ سیاسی ایران به علت آشفتگی در اما همین مقوله مهم در
تفاسیر ایدئولوژیک ناشی از انقالب نارس روسیه و تبلیغات مبتنی برآن 

در ادبیات . از سوی حزب توده نتوانسته است جای حقیقی خود را بیابد
های روسیه و   لیبرال ایرانی با لیبرال57غالب چپ ایران پس از انقالب 

این . گرفت ین سبب مورد حمله قرار میشد و به هم آلمان مقایسه می
درست است که پیشینه تاریخی دموکراسی با عوامل گوناگونی و از 

داری گره خورده و گویی با آن متولد شده  ترین آن سرمایه اساسی
کیست که نداند که آزادی رقابت، آزادی مشارکت از عناصر . است

فت دموکراسی شود گ شود یا دستکم می داری محسوب می اصلی سرمایه
که جامعه  داری آزاد ممکن نیست، چنان بورژوایی بدون نظام سرمایه

مدنی نیز بدون این عوامل قابلیت تحقق ندارد ولی  این گفته کارل 
هم در علم و هم «چنین گفته است   به یاد داشت که هم بایدپوپر را نیز

 تر شدن به حقیقت مستلزم حذف خطاهاست نه حذف لیبرالیسم نزدیک
( ویلیام جیمز را که  برآن است که جامعه صرفا از اجزا. »مخالفان
 .است و هیچ خیری باالتر از رفاه آنان متصور نیست) افراد
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ی  داری در چنبره های سرمایه   گرفتارشدن جامعه1970از دهه 

 داری دولتی و  سوسیال و تورم موجب انتقاد از سرمایه بحران اقتصادی
های  دموکراسی شد و با فروپاشی شوروی و بلوک شرق حکومت

) ریگانیسم(و آمریکای شمالی ) تاچریسم( افراطی و  راست نو در اروپا
براساس این نگرش دخالت دولت در تولید و . تقویت گردیدند

فریدریش هایک، . ریزی اقتصادی ناکارآمد توصیف شده است برنامه
این . ز متفکران این نگرش هستند رابرت نوزیک ا،میلتون فریدمن

 شدت یافت و اصل برابری را مخل 90های  گرایش به راست که از سال
رسد  داند دیری نپاییده و فروکش کرده است و به نظر نمی آزادی می

های اروپا و آمریکا  که بتواند راه برون رفت مناسبی از مشکالت جامعه
هی که  لیبرالیسم را گرو توان تصور کرد که آن حال می. بدست دهد

سنجند تا چه اندازه به  در کشورهای جهان سوم با نئولیبرالیسم می
 .زنند فریبکاری دست می

ها و  دموکراسی مدرن با تاثیر پذیری از تجارب خود ترکیب
تصاویری از اختالط و امتزاج لیبرالیسم کالسیک و اصل دموکراتیک 

اصل نخستین که بر حق . هدد برابری افراد در انتخاب حکومت ارائه  می
کند،  ایده  فرد برای کسب ثروت و مال اندوزی و اقتصاد بازار تاکید می
داند و  ها می برابری دموکراسی را مغایر با آزادی و برابری واقعی انسان

مشکل اساسی لیبرال دموکراسی همواره  یافتن راهی برای ایجاد سازش 
سخن  لیبرالیسم خواستار برابری  به دیگر .بین این دو بنیاد فلسفی است

این برابری شامل درک . نها و در همه جاست ی انسا حقوق برای همه
ست که همه در برابر  ا مراد آن.طلبانه اقتصادی یا  اخالقی نیست برابری

. قانون حقوق مساوی دارند و حق دارند از آزادی مدنی برخوردار باشند
ها و  ع و آزادی عقاید، آیینکند، تنو لیبرالیسم تضادها را حل نمی

سیاسی، : ها از هر نوع پذیرد، از تاسیس انجمن مذاهب اشخاص را می
کند و بردباری را در  اجتماعی، اقتصادی، دینی، فرهنگی پشتیبانی می

 .جامعه به شهروندان توصیه می نماید
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گرفت و معنای مدرن آن شکل  پس از مشروطیت دولت و ملت به
رضا خان  بانی دولت متمرکز این . گفتمان سیاسی ایران تغییر یافت

زمان با اوج گیری ناسیونالیسم در  بخت را داشت که حکومت او هم
خواهان   اروپا بود و اکثریت جنبش روشنفکری ایران را نیز وطن

بخش اصلی اصالحات زمان او را باید مرهون . دادند تشکیل می
 ).5 (ن مانند داور و تیمور تاش دانست نه رضا خانروشنفکران آن زما

ای و دولتی بود که توسط برخی از  ولی رضاخان مبلغ ناسیونالیسم باسمه
با تولد . شد نزدیکانش مانند بهرامی از فاشیسم آلمان کپی برداری می

 ناسیونالیسم ،گزاری حزب توده شد  نفر که  منجر به تخم53گروه 
ی مکاتب دیگر به جز سوسیالیسم  ید و همهمترادف با شوونیسم گرد
که حتا محمدرضا شاه وقتی صحبت از  ملعون و منفور شد چنان

گفت که سوتفاهم ایجاد نکند،  می» مثبت«کرد از نوع  ناسیونالیسم می
بودند و » چپ«بود، اسالمیها و مالها هم » چپ« زیرا نه تنها اپوزیسیون

چه از  کردند گر ه شاه  کار میحتا بسیاری از کسانی که نیز در دستگا
فشردند و  توبه کاران چپ بودند ولی  بر همان روش چپ روانه پای می

شاه را » انقالب سفید«خواستند بر مبنای دیالکتیک دیکتاتوری و  حتا می
 آشکار است که دیگر برای ،اگر ناسیونالیسم جرم باشد. تفسیر کنند

داری و  است با سرمایهماند که برابر  لیبرالیسم جایی باقی نمی
. داری هم که در فرهنگ رایج یعنی خون مردم را در شیشه کردن سرمایه

شوند و از قماش عسکر  چنین است که  تولید کنندگان زالو شمرده می
 .    بینند نشینند و قدر می ها بر صدر می اوالدی

گروه سیاسی لیبرال دموکرات ایران نظری بیندازیم،  اگر به پیدایش
ای اشرافی هنگامی جبهه ملی را با  بینم دکتر مصدق از  خانواده می

های لیبرالی تشکیل داد که بزرگترین حزب کمونیست  خواست
خاورمیانه آن روز حزب توده تولد یافته و توانسته بود اکثریت 

با آنکه او به سبب همین وابستگی خانوادگی . روشنفکران کشور را ببلعد
شاه در مجلس و هم  نشریات حزب توده بود مورد حمله هم طرفداران 

حاضر نشد از )  نامیدند می» مصدق السلطنه» «طعنه«که او را به  چنان(
 .اصول اولیه لیبرالی که قانون گرایی و حاکمیت مردم بود دست بردارد

اما پیروان او را امروز چه شده است که پس از گذشت نزدیک به پنجاه 
یبرال پرهیز دارند؟  حکایت بدنامی سال از نامیدن خود به صفت ل

لیبرالیسم و  کاربرد آن و وضع اپوزیسیون ما حکایت پاالن است و  
برد ولی از  که آنرا در عمل به کار می) خلیفه اموی(مروان بن حمار

 )6 (کرد بردن نام آن خودداری می
ی   لیبرالیسم صفت مناسب با تجدد و مدرنیسم است که بر پایه

این مکتب فکری که  . حدود کردن قدرت استوار استآزادی فرد و م
دموکراسی پارلمانی مدرن، جدایی دین از دولت و حقوق برابری 



  87  شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرحی نو 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ4ــــ  صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

در . شهروندان را مدیون آن هستیم در ایران هنوز بدرستی شناخته نیست
ای  را ایده» لیبرال«ی    حزب توده  توانست کلمه57جریان انقالب 

و حاکمیت متولیان دینی را آسان  هدجلوه د» دشنام«نامردمی و معادل 
ترین افراد سیاسی ما نیز از نامیدن خود به  کند تا آنجا که امروز لیبرال

برخی مجذوبان و مرعوبان شعارهای کهنه فلسفه . آن پرهیز دارند
گیرند و یا در وجه اقتصادی آن تا   کاری می لیبرالیسم را معادل محافظه

آورند و  گذاری پایین می ستد و سرمایهبند و بار داد و  سطح آزادی بی
سازند تا با آن  نیروهای آزادیخواه و مترقی  از آن نوعی ایدئولوژی می

هایی که  ترین زیان  یکی از بزرگ.را بکوبند و از میدان بدر کنند
ها به ویژه حزب توده در جامعه ما وارد آورد همین دروغ بود که  چپ

در حالی که در . داری است ی سرمایه کننده لیبرالیسم ایدئولوژی توجیه
ی ستیز با  تر از سوسیالیسم سابقه کاری پیش دنیای غرب محافظه
 نیز رخ داد همین بود، 57آنچه که در ایران . بورژوازی داشته است

داری  و  کاری ایران با شعار علیه سرمایه ترین جناح محافظه واپس مانده
و با اشغال ) ستی تعبیر گردیدکه ضد امپریالی(ستیزی  با شعار بیگانه

 . ها نیز  ربود سفارت آمریکا گوی سبقت از چپ
 معرفی لیبرالیسم با تاکید بر وجه اقتصادی آن که انسان را 

ی نظام  که به هرحال مبنای توسعه(کند  موجودی سودخواه معرفی می
و به فراموشی سپردن دفاع آن از مختار و آزاد ) داری بوده است سرمایه
و شایسته  ستن ا انسان مخدوش کردن جدی چهره لیبرالیسم آبودن

است که  هر دو وجه ظاهرا متعارض آنرا در امتزاج و آمیختن آنها  در 
بزرگ نمایی غلوآمیز نفع طلبی لیبرالیسم آشفته کردن . نظر گرفت

اصولی است که دموکراسی و آزادی  دنیای غرب بر اساس مبانی آن 
که در قرن بیستم حمایت از اقتصاد مختلط و ساخته شده است به ویژه 

سیاست برنامه رفاه اجتماعی جزیی از اندیشه لیبرالی شده و با کوشش 
ریزی اقتصادی   اندیشمندانی چون جان دیویی، مهندسی اجتماعی و برنامه
.  تر کرده است به سود همگان، کفه ترازو را به سود دموکراسی سنگین

 که لیبرالیسم عاری از هرگونه عیب و ایراد مسلما این  بدان معنا نیست
 بلکه باید اعتراف کرد که لیبرالیسم دو چهره دارد  و   ،و انتقادی است
 هنگام آن. های دیگر دارای نقاط ضعف و قوتی است مانند همه مکتب

ست که لیبرالیسم نیز به نقد گذاشته شود و با موقعیت فرهنگی و ا
باید .  نجیدگی و درایت هماهنگ شوداجتماعی و اقتصادی ایران با س

توجه داشت که لیبرالیسم خود نیز مدعی ساختن بهشت روی زمین 
چیز به افزایش آزادی فرد و مبارزه با تمرکز  نیست و بیش از هر

به دیگر سخن لیبرالیسم نه تنها ایدئولوژی سیاسی . اندیشد قدرت می
جدایی  (ریسم زاد سکوال بلکه نوعی راه زندگی است که از آغاز هم

گرایی و  ی مدرنیسم و علم  و در حوزه) Stateدین از دولت در معنای 
لیبرالیسم نه . های مبتنی بر اقتدار و تمرکز بوده است در ستیز با سنت

توان دموکراسی را گسترش  تنها با دموکراسی سازگار است بلکه می
ا در جهان کنونی هر حکومت خودکامه ب .طبیعی لیبرالیسم شمرد

دموکراسی و لیبرالیسم آغازگاه . لیبرالیسم و دموکراسی سر ستیز دارد
نست که جبهه ملی با  اهنگام آ. مشترکی دارند و آن اصالت فرد است

 با اعالم وفاداری به معیارهای لیبرالیسم اتوجه به سابقه دراز خود آشکار
 یکی از مشخصات این مکتب است و با اتخاذ )7 (که صفت ملی و این

تعریفی ملموس و روشن از خود بدست دهد » لیبرال دموکرات«نوان ع
ها  ی لیبرال و به همان روال که در عمل و تجربه داشته نیز در برگیرنده

ها و   سوسیالیست) درصورت باور به جدایی دین از دولت(ها  و مذهبی
جبهه ملی باید با . باشد) ها سوسیال دموکرات(هواداران دولت رفاه 

 آشکارا اعالم کند که حکومتی که تشکیل خواهد داد در صراحت و
. چهارچوب اقتصاد بازار آزاد و در جهت شکوفایی اقتصادی ایران است

مردم باید دورنمایی از امنیت و امید به اقتصادی بهتر داشته باشند تا در 
تغییر وضع موجود بکوشند؛ در غیر این صورت هرگونه سیاست دو 

که پیش  چنان( اشتباه و خطا را افزایش خواهد دادپهلو یا مبهم امکان 
و ) از انقالب، جبهه ملی خارج از کشور، به خط مشی مسلحانه در غلتید

ایران  با کثرت روشنفکری خود . مردم را مایوس و دلسرد خواهد کرد
های سیاسی خود ناتوان از عرضه  ها و افزونی گروه و تعدد دانشگاه

 زکم باید شهامت داشته باشد ا  ولی دست،مکتب و اندیشه سیاسی است
آن چیزی که دستاورد بشریت بوده و تاریخ تمدن را مهر تایید زده 

این سخن گفتن آشکارا از آنرو اهمیت دارد .  آشکارا دفاع کند،است
که ما یک سابقه کاذب چپ داریم که هنوز ادامه دارد  و باید بر آن 

 کمتر گروهی را 57هنگام انقالب به یاد بیاوریم در . نقطه پایان گذاشت
توانستیم بیابیم که به نوعی از شعارهای چپ و ملی کردن یا در  می

 حتا آخوندها نیز ،ها حمایت نکند حقیقت دولتی کردن صنایع و بانک
دادند و قبال دکتر شریعتی و  گرایانه می بر باالی منبرها شعارهای چپ

نیز ساخته و راه را هموار مجاهدین تعابیر خاص مارکسیستی اسالمی را 
توان یک سازمان و یک گروه سیاسی را در آستانه  آیا می. کرده بودند

 نشان داد که شعارهای چپ  و سوسیالیستی و مصادره اموال و 57انقالب 
چه » میانه«کجا بود و  »راست«داد؟ در این جو کاذب  کارخانه را نمی

حزب توده به جای از کسانی بودند و چگونه قابل تشخیص بود؟ چرا 
علیه بازرگان صادر  کار فرمان حمله میدان بدر بردن راست محافظه

کرد؟ این جو دروغین به حدی فراگیر شد که جبهه ملی و دیگر 
بیان لزوم فعالیت در   ها نیز صراحت را فراموش کرد و از گروه

ز داری پرهیز کردند و هنوز نیز ا چارچوب اقتصاد بازار آزاد و سرمایه
 که با 60جبهه ملی در سال . هراسند آشکارا سخن گفتن در این باره  می

تابد و مورد  شجاعت اعالم کرد که قصاص و قوانین شرع را بر نمی
. تکفیر خمینی واقع شد در حقیقت به رسالت تاریخی خود عمل کرد

اگر این صراحت در گفتار انجام نپذیرد جبهه ملی جایگاه حقیقی خود را 
دیروز . های دروغین آماده خواهد شد یافت و میدان برای لیبرالنخواهد 

کاری جبهه ملی در آستانه انقالب  مهندس بازرگان با استفاده از محافظه
حکومت اسالمی را به کرسی قدرت » لیبرالیسم دینی« به عنوان پدر 57

 »لیبرالیسم سلطنتی« امروز  سینه چاکان فرصت طلب به عنوان ،رساند
 . زگرداندن  استبداد شاهی هستنددر پی با
 
 :ها پانویس

 
مورد حمله » لیبرال« که به عنوان یک  گفتنی است که آقای بنی صدر با وجود این-1

پرسند که چرا به  خمینی اعتماد   اما وقتی از او می،و طعن و لعن  حزب توده بود
نقل به ( ویدکردم  مرجع دروغ  بگ دهد او مرجع بود و من باور نمی  پاسخ می،کرد
غول لویاتان و به تعبیر منوچهر جمالی (که به گفته هابز به قدرت  درحالی). معنا
، چه در دست شاه، چه در دست مرجع و هر کس دیگری که باشد به )اژدها
نتیجه . وجه نباید  اطمینان کرد و به هر نحو شده بایستی آن را محدود نمود هیچ
 زیرا بر اساس لیبرالیسم هیچ ،اند   لیبرال نبودههای ما هم در حقیقت که لیبرال این

 . عقیده و مقامی مصون از بررسی خردگرایانه و انتقاد نیست
.  استوار است القدس پدر، پسر و روح) ترینتی( مسیحیت براساس سه گانگی -2

، که نخستین )انجمن خدایان(اندیشه چندخدایی و پانتئون : گوید منوچهرجمالی می
های  ی تئوری ست، در همه ا برای پیدایش دموکراسی و تحول آننطفه بارآور،

که امروزه نیز اندیشه دموکراسی، به  چنان. شود سیاسی در غرب، نادیده گرفته می
یابد و ریشه  هایی که ادیان چند خدایی دارند، به آسانی راه می خوبی در جامعه

کنند، و باهم  من نمیخدایی که خدایان با هم انج های تک کند، ولی در جامعه می
ست که در شوره  اآیند، اندیشه دموکراسی تخمی در یک نیایشگاه گرد هم نمی

 به 77-76 رویه -ی حکومت  انسان اندازه–منوچهر جمالی(» .شود زار ریخته می
+ سیمرغ: گانگی در فرهنگ کهن ایران با همکاری سه زنخدا گمان جمالی این سه

پیدایش انسان . و در جشن سده جلوه یافته استآرمیتی آفریده شده + آناهیـت 
) خدایان(در دین زرتشت فقط با اهورامزدا نیست بلکه با همکاری امشاسپندان 

 .دیگر است
رواقیان نه تنها .  پیش از میالد بود5/336حدود سال » زنون«بنیانگذار حوزه رواقی   -3

کلی «ی  را در بارهچنین نظریه ارسطو   بلکه هم»کلی متعالی«نظریه افالطونی 
تنها فرد وجود دارد و معرفت ما شناسایی اشیاء جزیی . رد کردند» انضمامی

 بنابراین رواقیان تجربی مذهب و حتا حسی مذهب بودند؛ لیکن آنان …است
چنین معتقد به نوعی اصالت عقل بودند که چندان با موضع کامال تجربی مذهب  هم

 تاریخ –سازگار نبودـ فردریک کاپلستن }نام انگار{و قایل به اصالت تسمیه 
 -1362 – مرکز انتشارات علمی و فرهنگی -فلسفه ـ برگردان جالل الدین مینوی

 )533 -534 رویه-پوشینه نخست
 یادآوری این نکته شاید بد نباشد که  نام بردن از این  اندیشمندان در اینجا به  ـ 4

ها را از  نام   بلکه این،ام دهجانب آثار آنان را خوان معنای آن نیست که این
ام و  غرض از آن   های گوناگون که فهرست آن در زیر آمده است گرفته کتاب

معرفی و شناساندن معماران این مکتب بوده و خوانندگان نیک آگاهند که  در 
اند و آثاری از آنها  حقیقت به جز یکی دو نفر از این متفکران در ایران ناشناخته

دانده نشده و این کوشش هرچه بیشتر روشنفکران را در غنی به فارسی برگر
که ممنوع  ادبیات جنبش چپ با وجود آن. طلبد کردن ادبیات در این زمینه می
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بود زیرزمینی و روزمینی رشد کرد ولی دریغ از حقوقدانان ما که حتا یک  
هللا ا های دکتر عزت ناگفته نماند که کوشش. کتاب در باب حقوق طبیعی ننوشتند

هایی در زمینه فلسفه و  فوالدوند و حسین بشریه در ترجمه و نگارش کتاب
 .  دموکراسی و لیبرالیسم   بسیار ارزنده و قابل ستایش است

حکومتی که نه تنها بر امالک حتا بر کشت و فروش توتون و تنباکو پنجه    -5
ریبا تولید این انداخت و اداره انحصار دخانیات تشکیل داد که در نتیجه امروز تق

شاه که  به یاد بیاوریم که در زمان ناصرالدین.(محصول در ایران از نفس افتاده
تنباکوی ایران رونق داشت و امتیاز تنباکو و واقعه رژی به سبب رونق تنباکو 

ی ثروت کشور و درآمد  نفت باشد ولی چون   که حکومتی مالک  همه این. بود
بنامیم بیشتر به  » مدرن«ره  پرداخته آن را  به وارد کردن کارخانه قند و غی

 .شوخی شباهت دارد
 شب هنگام .ی روستایی پناه برد  مروان بن حمار خلیفه اموی بطور ناشناس به خانه  -6

سرد شد و باالپوشی خواست که روستایی فقیر جز جل و  پاالن االغ  نداشت و 
دید و هنگامی که  ته نمین خود استفاده از پاالن را شایسأخلیفه مسلمین در ش

 .  سرما بیشتر فشار آورد بناچار به آن  رضا داد به شرطی که اسمش را نبرند
کند و با وجود    جبهه ملی بیش از نیم قرن سابقه دارد و از معیارهای ملی دفاع می   -7

  در خارج از کشور National Frontهایی که برگردان نامانوس  همه گرفتاری
 ولی این پرسش برای من باقی . از اصول خود دست نکشیده است،کند ایجاد می

 های خارجی که در نشریات خود به زبان» جمهوریخواهان ملی«است که سازمان 
از بکار بردن کلمه ملی هراس دارند چرا این ) …انگلیسی و آلمانی و فرانسوی (

ب مشتری که بگوییم این تابلو برای جل اند ؟ مگر این صفت را بر خود بسته
 .داخلی باال برده شده و مصرف دیگری ندارد
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 ...انقالب پرولتری و 
 
چنین اشتراکی که دهقانان و کارگران را در مبارزه انقالبی  اما هم

باختن  داد، در حال رنگ مالکین بزرگ شهر و روستا بهم پیوند میعلیه 
است و در عوض تضاد میان دهقانان و کارگران شهرنشین نیرومندتر 

در وضعیتی که . اند قیمت گردد که خواهان مواد غذائی ارزان می
شوند، نیاز به خرد دوراندیشانه  کارگران روستائی به دهقان بدل می

 . ب نیرومندتر شدن قضیه کارگران گرددنیست که این امر سب
انداز است، سبب بهتر شدن  این تالش از آنجا که بدون چشم

نظر از همه مشکالت دیگر باید به نکات  صرف. وضعیت نخواهد گشت
 میلیون نفر است 3تعداد کارگران مزدور روستائی تقریبأ . زیر اندیشید

. یل خانواده دارندکه نیمی از آنان در سنی هستند که تمایل به تشک
هرگاه بخواهیم برای هر یک از آنان شرکتی فامیلی بوجود آوریم، باید 

ها و   بوجود آوریم با ساختمانBauernhof میلیون خانه روستائی 5/1
شوند،  های بزرگی که تقسیم می اثاثیه خاص خود، زیرا وسائل شرکت

 خواهند های کوچک روستائی نه کافی و نه قابل استفاده برای شرکت
 . بود

آوری همراه با نیرو و امکانات باید برای چنین  چه هزینه سرسام
و در زمانی طوالنی که برای تحقق این امر ! دگرگونی بکار گرفته شوند

افتادگی فنی خاتمه داد، سوژه سوداگری  ضروری است تا بتوان به عقب
  . ها محو خواهد شد رسیده تازه 

تعداد این جمعیت . گردد أ کاسته میزیرا از جمعیت روستاها دائم
 تن رسید، یعنی بیش 17607000 نفر به 19225000 از 1907 تا 1809از 
این امر هم برای مناطقی که دارای .  میلیون تن کاهش یافت5/1از 

های کشاورزی کوچک هستند و هم برای مناطقی که دارای  شرکت
 .باشند، صادق است های بزرگ کشاورزی می شرکت

کاهش18621907
71450006438000707000شرق آلمان
66170006077000540000غرب آلمان
54630005166000297000جنوب آلمان

 
چون صنایع نیست که  مطمنأ امروز تکامل کشاورزی در سمتی هم

های بزرگ شرائط را برای رهائی کارگران آماده  گسترش شرکت
های کوچک کشاورزی   آمدن شرکتاما این رهائی با بوجود. سازد می

گردد، بلکه این امر بدان معنی است که مناسبات تولیدی  نیز هموار نمی
 . و نیز سیستم مزد موجود را کنسرو کنیم

بنابراین قابل فهم است که عناصر بورژوائی با رضایت به این 
ها از  شود فهمید که چگونه سوسیالیست مشکل اما می. تکامل اشاره کنند

 . کنند وضع اظهار رضایت میاین 
نظر مارکسیستی باید  ویژه از نقطه لیکن آرزو دلیل نیست و به

تکلیف خود را با این تکامل تعیین کنیم، هرگاه بپذیریم که این امر 
 .ای انکارناپذیری است ای گذرا نیست و بلکه قانون طبیعی مرحله

ن که در توان، آن چنا ای گذرا است را می این که این امر مرحله
های بزرگ کشاورزی، هر چند  صنایع، در بارآوری باالتر کار شرکت

ها، بلکه برای  نه در سطح باالی صنایع بزرگ و نه برای همه شرکت
 . بخش عمده آنان، مشاهده کرد

های کوچک و بزرگ کشاورزی  هر چند عقاید در مورد شرکت
فرار از : بسیار متفاوت است، اما در یک نکته همه بر یک باورند

روستاها نه تنها خطری برای کشاورزی است، بلکه همراه با آن تهدیدی 
 جمعیت ساکن در روستاها از 1907 تا 1882از . برای کل جامعه است

 تن از آن 435000 تن کاهش یافت، یعنی 25883000 به 26318000
 تن 35837000 به 18904000کاسته شد و در عوض جمعیت شهری از 

 .  تن بدان افزوده گشت16933000 بالغ شد، یعنی
آن طور که تذکر دادیم، در روستاها نیز از تعداد جمعیتی که از 

این جمعیت از . کنند، کاسته شد طریق کشاورزی امرار معاش می
 کاسته شد 1544000 رسید، یعنی از آن رویهم 17681000 به 19225000

 . کل جمعیت کاهش یافت%  7/28به  % 5/42و از 
ازه به دامنه فرار از روستاها افزوده گردد، به همان نسبت نیز هر اند

کشاورزان کمتر خواهند توانست مواد غذائی ازیاد جمعیت را تأمین 
با این حال تا آغاز جنگ به بارآوری کشاورزی افزوده گشت، اما . کنند

یکی از علل باالرفتن . دادند های فنی اجازه می نه به آن حد که تکامل
یدات کشاورزی و مواد غذائی که حدود ده سال پیش از آغاز بهای تول

جنگ آغاز شد، کمبود رشد یابنده نیروی کارگری در مناطق روستائی 
 . است

این وضعیت را هدایت کردن، کم و بیش به مسئله مرکزی جامعه 
توانند  ها می بدل گشته است تا مشکل کشاورزان که از بال رفتن قیمت

 . احساس رضایت کنند
کامأل ضروری است که نیروی کارگری بیشتری را جذب 

توان با بکاربرد  اما در دوران نیروی پرولتری دیگر نمی. کشاورزی کنیم
های میانه و یا بلشویستی باین هدف دست یافت، یعنی نه  های سده روش

با بکاربرد روش اجباری به زنجیر بستن کارگران به زمین زراعی، بلکه 
شود تا نسل   اینک در روستاها وجود دارد و سبب میباید وضعیتی را که

جوان روستائی موجودیت پرولتاریای شهری را بر کار مزدی روستائی و 
 . یا داشتن خانه روستائی کوچک ترجیح دهد، بهتر سازیم

چنین  باید وضع مسکونی مردم روستائی بطور اساسی بهتر گردد، هم
های   یجاد مدارس، عرضه کمکباید امکانات فرهنگی آنها را از طریق ا

های هنری و روشنگرایانه، و سرانجام با کوتاه ساختن  پزشکی، نمایش
زمان کار در روستاها به . های فردی بهتر نمائیم زمان کار و آزادی

ای غیر قابل تحمل طوالنی است و کارگر، چه کارگر مزدور و یا  گونه
غت نیز همیشه در عضوی از خانواده دهقان، باید حتی در دوران فرا

این وابستگی شاید انگیزه نیرومندی . خدمت سرکارفرمای خود باشد
 . است برای فرار از روستاها
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برای اجرای چنین برنامه اصالحات کشاورزی به پول زیادی نیاز 
توان آنرا فراهم آورد،  اما چنین پولی را باید فراهم کرد و می. است

هر اندازه این برنامه عملی . ندهای ناشی ازجنگ برطرف شو هرگاه زخم
گردد و هر اندازه به نیروی جذب کشاورزی دوباره افزوده شود، به 

ای که تعداد و کیفیت نیروی کارش ارتقاء یابد، به همان نسبت  گونه
های  نیز از یکسو آشکار خواهد شد که این برنامه بیشتر به نفع شرکت

 از سوی دیگر های کوچک و بزرگ کشاورزی خواهد بود تا شرکت
های کوچک شرائط بهتری را برای  های بزرگ نسبت به شرکت شرکت

تر باشند، به همان  ها کوچک هر چه شرکت. اند اجرای آن فراهم ساخته
توانند در زمینه کوتاه ساختن ساعات کار روزانه با  نسبت نیز نمی

و هنگامی که با بودجه عمومی برای . گام شوند های بزرگ هم شرکت
سازی شود و آنها بدانند  های بزرگ خانه ران کشاورزی شرکتکارگ

شان ایستاده است، در آن صورت آنها در  که سندیکای نیرومندی پشت
ساعات فراغت خود بیشتر از نیروی کاری که در خانه دهقان با او 

 . کند، مستقل خواهند شد زندگی می
 و هر اندازه توسط قانونگزاری و مبارزه سندیکائی وضعیت
کارگران کشاورزی بهتر گردد، به همان نسبت نیز نوجوانان روستائی 
به کشاورزی وفادار خواهد ماند و به همان نسبت نیز به تعداد نیروی 

های بزرگ قرار خواهند  کار هوشمند و شادابی که در خدمت شرکت
تواند  در چنین صورتی شرکت بزرگ می. گرفت، اضافه خواهد شد
و از آنجا که چنین تکاملی . را بازتاب دهدبرتری فنی کامل خود 

همراه است با گسترش قدرت پرولتاریا در دولت و جامعه، این امر 
آشکار خواهد ساخت که حتی در کشاورزی نیز این شرکت بزرگ 
است که از توانائی به رفاء عمومی و ارتقاؤ فرهنگی توده کارگران 

ماندن در بربریت افزاید، در حالی که شرکت کوچک به معنی باز بی
 . است

تکامل کنونی در روستابر این حقیقت پرده کشیده است و به 
کند که نجاتشان در نابود ساختن  کارگران روستائی القاء می

های کوچک خانوادگی  های بزرگ و همگانی ساختن شرکت شرکت
آنجا که چنین درکی غالب است، در نتیجه همیشه کارگران . است

شوند و از اهداف سوسیالیستی دور   رانده میبسوی احزاب کشاورزی
وظیفه احزاب سوسیالیستی است که از چنین تفکر . گردند می

تری و  ای هواداری نکنند و بلکه توسط عرضه نظرهای عالی نظرانه تنگ
های بزرگ،  نیز با هواداری از مبارزه طبقاتی پرولتاریا در درون شرکت

 . مبارزه برخیزندها، با آن به  اما نه علیه این شرکت
های کوچک  بخاطر کشاورزی نباید در موضع خود درباره شرکت

 . تجدید نظر کنیم
 

  متن برنامه-4
 

های تکاملی که از زمان  پندارند گام حتی آن کسانی که می
نگارش برنامه ارفورت در بخش کشاورزی برداشته شده است، نیازی 

های  نه فروپاشی کارگاهندارند که به برداشت عمومی آن برنامه در زمی
زیرا، هرگاه دیگربار به آنچه در باال گفته شد، . کوچک اعتراض کنند

رجوع کنیم، در آنجا تصویری عمومی مطرح شد که بر مبنای آن 
همین امر خود گواهی . نشینی هستند های کوچک درحال عقب کارگاه

غل با این حال تعداد صاحبان مشا. آسای پرولتاریا است بر رشد غول
 از 1907 تا 1895های  آزاد در کشاورزی، صنعت و بازرگانی طی سال

 تن به آن 16000 نفر رسید، یعنی رویهم 5490000 تن به 5474000
افزوده شد، در همین زمان اما تعداد مزدبگیران و کارمندان از 

 تن به آن 5689000 نفر رسید، یعنی 19127000 تن به 13438000
 .افزوده گشت

های کوچک کاسته  بطور نسبی مطمنأ از تعداد کارگاهبنابراین 
توان  شد، آنهم بدون توجه به تغییراتی که در خصلت بیشتر آنها می

های  ها در بیشتر شاخه مشاهده کرد، امری که نشان میدهد، این کارگاه
 .باشند تولید در حال از بین رفتن می

تیابی به آل کارگران را برای دس های کوچکی که ایده آن کارگاه
داند، بطور یقین در کلیت خود با شتاب  ای رضایتمند تشکیل می زندگانی

 . در حال فروپاشی هستند
ها نه توسط موارد استثنائی  ها و اهداف اجتماعی انسان اما ایده

لیکن . شوند جداگانه، بلکه توسط خصلت کلی تکامل اجتماعی متعین می
 بخش صنعت کامأل طی آخرین دهه تکامل در بخش کشاورزی از

و بر همین سیاق نیز از نظر اجتماعی کشاورزی از صنعت . متفاوت بود
 . هر چه بیشتر عقب ماند

های کوچک که هنوز بر اندیشه  و در نتیجه فروپاشی کارگاه
بدون . دهد ، آنها را بسوی سوسیالیسم سوق می ها سلطه دارد توده

ه چرا برخالف توان درک کرد ک های کوچک نمی فروپاشی کارگاه
های ناراضی برای نجات خود در  های بورژوائی، اینک توده دوران انقالب
نادیده انگاشتن این نکته نه تنها . های کامأل دیگری هستند پی یافتن راه

پیشرفت نیست، بلکه از نیروی مجبورکننده برنامه سوسیالیستی کاستن 
توان  فت، میبرای آنکه بتوان جلوی هرگونه تفسیر بدی را گر. است

آنچه در این زمینه در برنامه ارفوت مطرح شده است را بر روال 
پیشگوئی پس و پیش کرد که در تفسیر رویای یک سلطان نه از 

های بزرگ  های کوچک، بلکه از گسترش کارگاه فروپاشی کارگاه
او برای آنکه از خشم سلطان در امان باشد، بجای آنکه : سخن گفت

، گفت که » تمامی خویشاوندانت خواهی بودتو شاهد مرگ«بگوید 
 . »تر خواهد بود عمر تو از همه خویشاوندانت طوالنی«

 :توانیم بگوئیم بر همین روال نیز ما می
تکامل اقتصادی جامعه بورژوائی بر اساس جبرهای طبیعی سبب «

داری خواهد گشت، امری که  های بزرگ سرمایه رشد و سلطه شرکت
های کوچک فعال و  می آن بخش از کارگاهمنجر به عقب زدن دائ

 ...و » سازد گردد و زمینه را برای نابودی آن فراهم می مستقل می
جمله پایانی این بخش را شاید بتوان بر مبنای آنچه در باال آمده 
است، چنین تکمیل کرد که ابزار تولید در انحصار بخش نسبتأ کوچکی 

در واقع از تعداد . آیند میداران و مالکین بزرگ زمین در از سرمایه
 هکتار زمین در اختیار دارند، کمی کاسته 20هائی که بیشتر از  شرکت

 درصد، یعنی بیش از نیمی از 5/51با این حال این بخش هنوز . شده است
 1882های کشاورزی را در اختیار خود دارد، در حالی که در سال  زمین

 50هائی که بیش از  سهم شرکت.  درصد بود5/54این سهم برابر با 
 برابر 1907 درصد و در سال 33 برابر یا 1882هکتار زمین دارند در سال 

اما بر اساس این آمار .  درصد بود، یعنی تقریبأ یک سوم1/30با 
،  این که چه مقدار زمین در دستان افراد متمرکز است، )9(امپراتوری 

دهند  را ارائه نمیبا این حال این آمار شواهدی . کنیم اطالعی کسب نمی
که بتوان بر مبنای آن حدس زد که انحصار زمین در دست زمینداران 

ها تغییر یافته  بزرگ هماهنگ با ازدیاد تعداد جمعیت بر همان زمین
توانیم بگوئیم که انحصار بر زمین نه تنها در دستان  بنابراین می. است

طبیعی . ندک زمینداران بزرگ، بلکه در دست همه زمینداران رشد می
در . سازد است آنجا که انحصار زمین بیشتر است، خود را بهتر آشکار می

توانیم با آسودگی بگوئیم که زمینداران بزرگ سهمی از انحصار  نتیجه می
  . اند بر وسائل تولید را بخود اختصاص داده

 :ها پانویس
 

 . شد یده مینام» رایش« منطور از امپراتوری کشور آلمان است که در آن زمان -9
 

 ...دموکراسی و التزامات
     

حکومت نیز گاهی معادل حکمران یک ایالت و استان بکار 
 یعنی استاندار ،السلطنه به حکومت اصفهان رسید  چون صمصام،رود می
چون  باشد معنای کل نظام حکومتی می هگاه نیز مانند دولت ب. شد

ی که کل نظام و حکومت استبدادی دینی یا حکومت دمکراسی پارلمان
 .کند ساختار حکومتی را بیان می
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بهر حال این دو واژه گاه تنها مساوی با قدرت اجرائی و معادل 
Government استِ و گاه معادل کل کشور و نظام یک مملکت و 

در ادبیات سیاسی فارسی یک . ساختار حکومتی است از صدر تا ذیل
نها وجود آد بکار گیری نوع هرج و مرجی در مورد این دو واژه و موار

 .دارد
تواند هدف  یک از این دو واژه نمی  هیچ،نآاما چه این باشد و چه 

زاد و  آرمان و بیان روابط انسانی الئیک و سکیوالر عرفی در جوامعآو 
گوید  را می بلکه در بهترین تحلیل این. موکرات و مترقی امروز باشدد

. به دین و مذهب نداردکه حکومت و دولت یعنی قدرت اجرائی کاری 
 دوران محمد رضا شاه در ایران داشتیم و باالخره در درچیزی که 

حکومتی دینی و ایدئولوژیکی نیست  گوید که ساختار باالترین حد می
که اصلی که  در حالی. که در دوران پدر و پسر پهلوی داشتیم

 که همه قدرت از اراده ملت  این است،ن استوار استآدموکراسی بر 
گیرد که شامل ساختار حاکمیت در کلیت خود از صدر تا  نشاُت می

ذیل و شامل جامعه و یکایک افراد کشور چه در زندگی خصوصی و 
اگر کنش و . گردد فردی و چه در زندگی اجتماعی و عمومی می

ستانه انقالب کبیر فرانسه کالسه کنیم به سه  آها را در واکنش قدرت
 یک مثلث قدرت قرار دارند که در یک رسیم که در منبع قدرت می

ن آزاویه شاه و یا امپراطور و یا امیر قرار دارد که همه قدرت را از 
در  ای دیگر خدا قرار دارد که همه قدرت را در زاویه. داند خود می

 پیامبران ،نرا به مدعیان نمایندگی خود در زمینآ ،انحصار خود دانسته
و . ها و کاهنان واگذار کرده است  خاخامؤ فقها، موبدان،ها  پاپ،امامان

باالخره در زاویه سوم ملت قرار دارد که همه قدرت را نشاُت گرفته از 
بهنگام زایش دموکراسی مدرن و انقالب کبیر فرانسه . داند اراده ملت می

 رها شد که ،ن قرار داشتآدو پیکان از این زاویه که قدرت ملت در 
د و او را از مسند قدرت به زیر کشید و یکی به قلب قدرت شاه خور

دیگری قلب قدرت کلیسا را نشانه گرفت که خلع ید کلیسا را از 
 .قدرت در پی داشت

 به عبارت دیگر حاکمیت ملت در دموکراسی و نظام مردم ساالر 
های  از پائین و از قائده هرم جامعه و از پائین و برخاسته از اراده توده

ن آگیرد و  کمیت را از شاه و کلیسا یکجا میکه قدرت حا ملت است
این یکایک افراد . شود کند و خود حاکم بر خود می دو را خلع ید می

خوند را از مسند حکومتی به آ ملت هستند که پاپ و کشیش و مال و 
. نمایند کشند و حوزه فعالیت او را در کلیسا و مسجد منحصر می زیر می

تقادات دینی را از عرصه زندگی که دین و اع این خرد جمع است
کنند و این مردم هستند که عرفیت را در متن جامعه و  روزانه خارج می

 چون اگر بگوئیم دین و ،چرا. دهند روابط شهروندی میان خود قرار می
ایدئولوژی از دولت و حکومت و ساختار حکومتی جداست ِاین در 

 قدرت قانونگزاری و بهترین تحلیل به این معناست که قدرت اجرائی و
قدرت قضائی و نظام در کلیت و عمومیت خود از دین و ایدئولوژی 

 چیزی که در دوران محمد رضا شاه و تا حدی در دوران ،ست اجدا
زاد آن معنا نیست که در مملکت آاما این به . رضا شاه هم داشتیم

حاد ملت که دارای ادیان و عقاید و آست و یکایک  ااندیش حکمفرما
زاد آ از احترام متقابل و مصونیت و امنیت و ،الک گوناگون هستندمس

ن معنا نیست که یک مسلمان آو این به . اندیشی مشترک برخوردارند
شیعه در امور مملکتی از فتوای مرجع تقلید خود پیروی نکند و یا یک 
یهودی از خاخام خود و یا یک عیسوی از پاپ و کشیش خود در 

نچه زندگی و همزیستی آکه  در حالی! ستور نگیردحوزه اداره کشور د
های مردم را با یکدیگر در جوامع متمدن و مترقی  میز تودهآمسالمت 

کند وجود جامعه عرفی است و نه  دارای نظام دموکراسی تضمین می
مردم در این کشورها در برخورد با یکدیگر و . دولت و حکومت عرفی

هی به دین و مسلک و مذهب حل مشکالت روزانه و امور خود توج
ما وقتی از برابری حقوق شهروندی و شهروندان . یکدیگر ندارند

که یک مسلمان سنی ایرانی  ن این استآکنیم معنای عملی  صحبت می
ن شیعه اتواند در درون یک مسجد در کنار یک مسلم در تهران اگر نمی

مان  حداقل بتواند در ه،داب مذهب خود نماز گذاردآایرانی طبق 

و یا در . خیابان و محل یک مسجد برای اهل سنت و جماعت بر پا دارد
 یک بهائی در ای. نچنان کندآکردستان بر عکس یک شیعه ایرانی بتواند 

 یک کمونیست در کنار یک ملی و یک بیدین در ،کنار یک مسلمان
بتواند بساط تبلیغاتی خود را در خیابان و ... کنار یک با دین و همینطور

 منظر عموم بگستراند و به تبلیغ عقاید خود با اعتماد به امنیت و در
 ِ ،دارند کنند و حرمت می نرا مراعات میآمصونیتی که یکایک مردم 

زاد و عرفی و پیشرفته غرب یکایک مردم نسبت به آدر جوامع . بپردازد
عقاید دینی و مرام و مسلک سیاسی همدیگر تساهل و تسامح و مدارا 

باشد را  عصب و فناتیسم که خاص جوامع عقب مانده سنتی میدارند و ت
شود که  همه وقتی متحقق می و این. اند ست پشت سر گذاشته اها قرن

گونه  چرا که اگر دموکراسی این. دین و ایدئولوژی از سیاست جدا باشد
 بایستی به این ،گیرد معنا شود که همه قدرت از اراده ملت نشاُت می

 حاال ،کنند گزاری می ه این مردم و ملت هستند که سیاستنتیجه رسید ک
گزاری خواه مستقیم باشد و خواه از طریق نمایندگان مجلس  ستااین سی

تواند نمودار عرفیت باشد  بنابر این دولتی می. نانآشورا و دولت منتخب 
ای  گزاری عرفی نماید که برخاسته از مردم و ملت و جامعه و سیاست
گزاری خود اصل عرفیت و الئیسیته را  نیز در سیاستنان آباشد که 

در چنین شرائطی . نان شده باشدآرعایت کنند و جزئی از فرهنگ 
ها چه اجرائی و  گزاری و اداره کشور در تمامی سطوح و زمینه سیاست

چه قانونی و چه قضائی و چه فرهنگی و چه در عرصه تعلیم و تربیت و 
المللی و جهانی تنها و تنها برخاسته از  چه نظامی و چه در روابط بین

شود که  باشد و تنها این رعایت می استیفای منافع و مصالح ملی می
میز مردم آ زیستی مسالمت و هم مصلحت ملی و اجتماعی در کجاست

 .گردد بهترین وجهی تامین می چگونه به
 

 معنایش "دین از سیاست جداست"که اگر بگوئیم  گفته شده است
! که یک انسان دیندار حق دخالت در مسائل سیلسی را ندارد این است
که یک انسان بصورت فردی از جامعه در  ست ا این"ان قلت"پاسخ این

های گوناگون و وظائف  ها و شخصیت ون و دارای هویتگروابطی گونا
مثالُ در رابطه با پدرش . باشد و قرار دارد های گوناگون می و مسئولیت

هائی دارد  ر حقوقی و اجتماعی وظائف و مسئولیتفرزند است و از نظ
و . ست که در رابطه با همسرش دارد اهائی ن مسئولیتآکه غیر از 

زاد و یا یک کارمند دولت  آهمینطور است به عنوان یک شاعل مشاغل
یک ایرانی خواه . و از این دست است در دیگر روابط اجتماعی و فردی

ر زبان و هر شغل و هر گونه موقعیت زن باشد یا مرد دارای هر دین و ه
اجتماعی و اقتصادی بعنوان یک شهروند ایرانی که فقط و فقط ایرانیتش 

رابطه با مسائل جامعه و کشورش تنها و تنها وظیفه و   در،مطرح است
که چگونه به بهترین وجهی از منافع و مصالح  مسئولیتش این است
نها را آدفاع کند و کند  ن زندگی میآای که در  کشورش و جامعه

در این رابطه از موضع یک ایرانی با . استیفاُ نماید و بدست آورد
کند و در امور  شخصیت و هویت یک شهروند ایرانی حرکت می

و چون در دموکراسی . کند اجتماعی و سیاسی کشورش اتخاذ موضع می
و نظام حقوقی جامعه دموکراتیک دین و اعتقادات حوزه خصوصی است 

گونه  بایست هیچ  نمی، سیاست و اجتماع حوزه عمومی استۀزو حو
 ،ن این دو که در دو سطح گوناگون قرار دارنداتضاد و تصادمی می

بعبارت دیگر یک دیندار از موضع یک شهروند در . بوقوع بپیوندد
 ،کند ن زندگی میآسیاست کشور یا استان یا شهر یا روستائی که در 

موضع یک مسلمان شیعه یا یک ایرانی  نه از ،کند انجام وظیفه می
مسلمان اهل سنت و جماعت و یا یک ایرانی مسیحی و یا یک ایرانی 
یهودی و یا یک ایرانی بیدین که در ایرانیت همه یکسان و مساوی و 

های مشترک یک  برابر و برخوردار از حقوق و وظائف و مسئولیت
همه  .انی بودن ندارندگونه تفاوتی در ایر باشند و هیچ شهروند ایرانی می

یران از سطح روستا تا انچه مربوط به مسائل آنها ایرانی هستند و در آ
شود بایستی  شهر و استان و کشور و منافع و مصالح مردم و جامعه می

جدا از اعتقادات دینی خود و در مقام یک شهروند ایرانی اتخاذ موضع 
 .نمایند
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 چرا ، از سیاست غلط استحاال بیائیم و قبول کنیم که جدائی دین
و !!! ئل سیاسی را ندارداوقت یک دیندار حق دخالت در مس که آن

! بسیار خوب !!! بنابراین بایستی دین از دولت و یا حکومت جدا باشد
گوئیمِ دولت و حکومت که یک موجود ابسترکت و غیر  در پاسخ می
 دولت و حکومت هم عبارت از صدها و صدها انسان. انسانی نیست

باشد که از صدر تا ذیل در دستگاه حکومتی از شاه و  شمار ایرانی می بی
رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا گرفته تا کارمندان گوناگون و 
نمایندگان مجلس و قضات و معلمان و دیگر مشاغل کشوری و لشکری 

ای عامل سیاسی کشور در امور  کنند و هرکدام به گونه خدمت می
حاال . باشند و قضائی و فرهنگی و نظامی و انتظامی میقانونی و اجرائی 

 چگونه ،شود که اگر اینها دیندار هستند باز اینجا این سئوال مطرح می
توانند با وجود دینداری در سیاست کشور دخالت کنند و اگر  می

 پس ما ،ِ اینجا دین بایستی از حکومت و دولت جدا باشد،ایم نه گفته
یم یک مشت بیدین را در دولت و حکومت بکار توان ایرانیان تنها می

ها نیز حاال  زادی و ملی مذهبیآکه حتی نهضت  در حالی. گماریم
اصوالُ در کشورهای . اند جدائی دین از دولت و یا حکومت را پذیرفته

دارای نظام دموکراسی پارلمانی کسی با دینداری یا بیدینی دولتیان 
 معلمی یا ،ِزیری یا پاسبانی کارمندی و نخست و،کسی .کاری ندارد
 این مسئله ربطی به ،خواهد دین داشته باشد یا نداشته باشد ژنرالی می

پس اگر در سطوح  .شغل و کارمندی او ندارد و اصوالُ مطرح نیست
تواند  های دولت و حکومت می دولتی و ساختار حکومتی در تمام بخش

داری یک دولتمرد از رئیس مملکت تا پاسبان با وجود دین
 ِ مردم عادی که ،گزاری کنند و در مسائل سیاسی دخالت نمایند سیاست

 هم بایستی بتوانند ،یندآ مشاغل غیر دولتی دارند و توده ملت بحساب می
ئل مملکت و جامعه ابا وجود دینداری اما از موضع یک شهروند در مس

 .خود دخالت کرده و اتخاذ موضع نمایند
شود و پلورالیسم سیاسی و عقیدتی و  جامعه اما وقتی عرفی می

زادی عقیده و اندیشه و مسلک بهنگامی در زندگی روزمره مردم و آ
های  یابد که تک تک افراد ملت انسان ها تحقق می روابط میان انسان
زاداندیشی و احترام متقابل به شهروندان آ که فرهنگ ،عرفی شده باشند

عقیده و مسلک که باشند ها دارای هر نوع دین و مذهب و  و انسان
دارای هر نوع جنسیت از زن و مرد و دارای هر گونه هویت نژادی و 

ن آاین نه به  .قومی و شغلی و اقتصادی که باشند در جامعه حاکم گردد
ست که دست از دین و اعتقاد خود بر دارند و یا جنسیت خود را  امعنا

میهنانش و  ه با هم ِ بلکه عرفی شدن انسان ایرانی در رابط،منکر شوند
ست که از این موضع و در این  امسائل جامعه و کشور به این معنا

و بر  .حوزه تنها و تنها ایرانی بودن و شهروند ایرانی بودن مطرح است
 معنا “ایران متعلق به همه ایرانیان است”نوقت شعار آکه  این نسق است

چنین شرایطی در . محتوا نیست یابد و دیگر شعاری توخالی و بی می
که در جامعه برای یکایک شهروندان امنیت به معنای وسیع کلمه  است

. گردد میز در متن جامعه حاکم میآ و همزیستی مسالمت شود متحقق می
که مرد و زن با دو دین گوناگون با دو مسلک  در چنین شرائطی است

ده با توانند باهم زندگی کنند و در یک خانه افراد خانوا سیاسی رقیب می
عقاید گوناگون قادرند با هم برخوردار از حقوق مساوی و در نهایت 

 “ایرانیت”که در سطح کشور  در چنین شرایطی است. رامش بسر برندآ
گردیم و  گردد و ما همه شهروندان ایران می تنها عامل همبستگی ما می

شیعه و سنی بودن ِ مسلمان و بهائی و مسیحی و یهودی بودن ِ بی دین و 
 . بادین بودن ارتباطی با ایرانی بودن ما ندارد

 
ن متمدن یعنی اانس. رمان و خیالبافی بیش نیستآنگوئیم این یک 

ست که کلیه حقوق شهروندی و انسانی  ان انسانیآانسان متمدن . این
عرفان ایرانی . ها را رعایت کند و ارج نهد هم میهنانش را و دیگر انسان

افسوس که قشریت . وجهی بیان کرده استموزه را به بهترین آاین 
موختند و آخوندها و مالیان عصبیت و فناتیسم و تعصب آمذهبی و 

ح را در ایرانی کشتند و حزب االه امروح مدارا و تلرانس و تساهل و تس
 .و بسیج و خودی و غیر خودی راه انداختند

م  الزم میدانم این را ه،ها رفت  مذهبی-چون در اینجا سخن از ملی
ای گسترده با این مسئله برخورد  ای بگونه که در مقاله نآبا (بگویم 
 اما ،که این ترکیب یک تناقض و ناسازگاری در خود است) ام کرده

ها  مذهبی-مگر قانون اساسی جمهوری اسالمی که دست پخت همین ملی
نچه در قانونمندی دموکراسی دستگیر آطبق !!  چیز دیگری است؟،است
همه قدرت را برخاسته از اراده ملت : که یک لی کسی است م،شود ما می
. گذارد دین و اعتقادات را به حساب احواالت شخصیه می:  دو؛داند می

 و این دو را در یک سطح "مذهبی است -ملی"گوید  حاال اگر کسی می
 چون همه قدرت را نشاُت ،ِگوید ملی است گذارد یا می کنار هم می

 یعنی در زندگی خصوصیش عامل ،د و مذهبی استدان گرفته از ملت می
که این دو . گیرد و غیره خواند ِ روزه می به دین است یعنی نماز می

 چرا که یکی مربوط به حوزه عمومی است و دیگری ،ربطی به هم ندارد
برای ملیون در نظام دموکراسی این مطرح . مربوط به حوزه خصوصی

اینجا استیفای . خواند چه کسی نمیخواند و  نیست که چه کسی نماز می
شود و ربطی به  منافع و مصالح ملت مطرح است که اراده ملت لحاظ می

احواالت شخصیه افراد ندارد و جای بحث نماز و روزه نیست که این 
گوید مذهبی است یعنی در  و اگر می. مربوط به حوزه خصوصی است

کند  هب حرکت میحوزه عمومی و مسائل مملکتی از موضع دین و مذ
صورت مطیع و فرمانبردار   چرا که در این،تواند ملی باشد که دیگر نمی

ایرانیان و هم میهنان بایستی بدانند که  . نه اراده ملت،مراجع دینی است
ها بودند که جاده صاف کن نظام والیت فقیه  مذهبی -همین ملی

ر اسب قدرت گردیدند و برای آقای خمینی و یارانش رکاب گرفتند تا ب
ها که مانند  مذهبی -ما از حقوق شهروندی ملی. والیت فقیه سوار شوند

دیگر هم میهنانمان زیر آزار و شکنجه و زندان رژیم جمهوری اسالمی 
دهیم که این هم   اما در عین حال هشدار می،کنیم  دفاع می،اند قرار گرفته

د شوند و حکومت خواهند وار ست که اینان از در دیگری می اای دام تازه
دعوای اینها با جمهوری . دینی را با توجیه خود به ما ملت تحمیل کنند

 بلکه بر سر تعداد درهای بهشت ،اصل بهشت نیست اسالمی بر سر
گونه حکومت دینی با  ما ملت دیگر هیچ. که ارزانی خودشان!!! است

امی ما ملت خواهان نظ. خواهیم  ِنمی،هرگونه توجیه و تفسیری که باشد
ای عرفی و الئیک و سکیوالر  عرفی و الئیک و سکیوالر و جامعه

ن تنها و تنها ایرانیت و ایرانی بودن و برخورداری از آباشیم که در  می
تمامی حقوق شهروندی ایرانی برای یکایک ایرانیان مطرح است و 

 . نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم،ِبایستی تحقق یابد
 

  ...آن چیست که الئیسیته
     

ی اسـت  ئطور که اشاره خواهیم کرد، فرانسه تنها کشور اروپا زیرا، همان 
 .راند سخن می «الئیک جمهوری«اش از  قانون اساسیکه 

. پـذیرد  در فرانسه اما به صورت رادیکالی انجـام مـی  الئیسیزاسیون  
هـا،   اند که از میان آن     علل تاریخی گوناگونی موجب چنین قاطعیتی شده      

 .اند بوده کننده ل تعیینچهار عام
 Cléricalismeابتدا باید از سلطۀ نیرومند کلیسا و روحانیت ساالری          

های سیاسی، اجتمـاعی و      در تاریخ فرانسه سخن گفت که بر همۀ عرصه        
 .فرهنگیِ این کشور چنگ انداخته بود

در قیاس نشان داد، کاتولیسیسم  کُندِتوان در تحول  عامل دوم را می
و عـدم پیـروی از یـک نهـاد متمرکـزِ             »رفرم«که راه   یسم  پروتستانتبا  

کلیسای کاتولیک یا پاپی دسـتگاه متمرکـز،        . دینی را در پیش گرفت    
داد که بـه نـام رسـتگاری بشـر،      سلسله مراتبی و مقتدری را تشکیل می      

از . روایی بر کشور و دولت بود ها روی زمین، فرمان    مدعی هدایت انسان  
روابط اجتمـاعی و    » شدنِ دنیوی« یا   ریزاسیونسکوالاین رو، در برابر     

 .کرد سیاسی سرسختانه مقاومت می
پایـان مـذهبی در      عامل سوم ریشه در تعارضات طـوالنی و بـی         

، 1512 اوت   23چون قتل عام سه هزار پروتستان در شـب          (فرانسه دارد   
 و یـا سـرکوب      Saint-Barthelemy بـارتِلِمی  سـن معروف به کشتار    
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 که منجر به فرار دویست هزار نفر از این اقلیـت            1685در  ها   پروتستان
مذهبی، ضرورت جدا کردن دولـت       های جنگ). مذهبی از فرانسه شد   

، »صلح داخلی «. کردند از کلیسا را به صورت حیاتی و عاجلی مطرح می         
آمیز ادیان در گـرو حـل صـحیح          زیستی مسالمت   و هم  »اتحاد ملی «

 .مناسبات میان این دو نهاد بود
سـاالری   ضد کلیسا سرانجام باید از انقالب کبیر فرانسه و جنبش   

anti-clericalisme        در سدۀ نـوزدهمِ ایـن کشـور سـخن رانـد کـه در 
در دیگـر ممالـک     سکوالریزاسـیون   رادیکالیسم خود نسبت به فرایند      

 .مانند بود اروپایی، بی
سـه دورۀ  هـایی، در طـول        در فرانسه، با فرازها و نشـیب       الئیسیته

 :پذیرد  از هم تحقق میریخیِ متمایزتا
، 1801 ناپلئون با پاپ در سال قرارداد تا 1789دورۀ اول، از انقالب 

 .شود  آغاز میدر عملای است که روند جدایی دولت و کلیسا  مرحله
افت و خیزهـایی، بـه صـورت        با ،الئیسیتهدورۀ دوم، که طی آن      

 1871 شود و تا سال    میفوق شروع    قرارداد عقد گردد، از  ناقص اجرا می  
 .یابد یعنی تاسیس جمهوری سوم فرانسه ادامه می

 به  الئیک به بعد است که جنبش اصالحات        1870دهه  از  سرانجام  
 قانون جدایی دولت و کلیساها نتایج نسبتاً نهایی و کاملی یعنی تصویب 

 .گردد  نایل می1905در سال 
یکـی از     بـه  یتهالئیسـ ی بیسـتم،     پس از این تاریخ و در طول سده       

 .آید  در میهای اصلی و بنیادین جمهوری فرانسه شاخص
در الئیسـیته   ،  دویست سـال مبـارزه    با این همه و با وجود بیش از         

های بزرگی قرار    ها و چالش   ها، مقاومت  فرانسه همواره در برابر پرسش    
و جـدال نظـری،   الئیک ی  قضیه حجاب اسالمی در مدرسه. گرفته است 

 آن در مدارس دولتـی       منع قـانونی   عی بر سر پذیرش یا    سیاسی و اجتما  
در پایان این گفتار و در      . رود ها به شمار می    فرانسه، یکی از این چالش    

        در فرانسـه  الئیسـیته   هـای مختلـف از       راستای بررسی و نقد برداشـت     
ی روادار و   الئیسـیته  وطرفـی    بـی  –الئیسیته  ،   جدایی - الئیسیته(  
 . خواهیم داشتالئیسیتهدفاع از ر مالحظاتی د )باز

در فرانسـه را    الئیسـیته   اما پیش از آن که مراحل مختلف تحقـق          
ی سـنتی موجـود بـین        رابطـه  الزم است که به اختصـار،         مطالعه کنیم، 

 .نماییم گو  باز1789این کشور را تا قبل از انقالب دولت و کلیسای 
و ) ارگانیـک (ند  دو نهاد فوق، در طول تاریخ فرانسه، پیوندِ سازم        

ای از سنن تعیین و  ها را مجموعه مناسبات آن. اند ای با هم داشته   دیرینه
 مشهور  Gallicanne Tradition سنت گالیکَنی اند که به نام      تنظیم کرده 

کند و   قواعد این دکترین را تدوین می     ) 17سده  (لویی چهاردهم   . است
 آن، قرارداد معروف بـه      ، با الهام گرفتن از    )19اوایل سده   (ناپلئون اول   

Concordat)   را بـا پـاپ امضـا       ) ی بین دولت و واتیکـان      یا توافق نامه
 .کند می

 بنا شـده  دو رکن اصلی و الزم و ملـزوم  در فرانسه بر   گالیکانیسم
 .بود
باید اشاره کنیم که در .  کلیسا در امور سیاسی و اجتماعی»استقرار« -1

ـ کاتولیک از نفوذ و ، کلیسای 19ی  فرانسه، تا نیمه اول سده   درت ق
هــا فــی نفســه و  کاردینــال. ســزایی برخــوردار بــود سیاســی بــه

) البته تنها در این مجلس(سناتور بودند و در مجلس سنا  العمر مادام
ای را که مغایر یا ضـد        توانستند هر الیحه   یعنی می . حق وتو داشتند  

 کلیسا به امـور اجتمـاعی چـون       . دادند، رد نمایند   دین تشخیص می  
ــت   ــیم و تربی ــوال، ازدواج، تعل ــت اح ــدارس(ثب ــت )م ، بهداش

ای از  نماینـده . ، موسسات خیریه و غیره تسلط داشت     )ها بیمارستان(
 . عضو شورای عالیِ نظام آموزشی کشور بودclergeروحانیت 

 
حـق و حقـوق     "، در واقـع،     ی دولت در امـور دیـن       دخالت آمرانه  -2

در فرانسـه،  . شد محسوب می ، در عوض امتیازات نهاد دین،       "پادشاه
 ministres deوزرای کیش . نهادی به نام وزارت دین وجود داشت

culte   هـای مختلـف از      ردند و دولت در زمینـه     ک  اعمال قدرت می
پرداخت حقوق به کارمندان و صـاحب منصـبان         (جمله امور مالی    

، کلیسا را تـابع و    )ها تعیین اسقف (و تشکیالتی   ) کلیسای کاتولیک 
 .نمود ی خود می وابسته

ی پـیش از انقـالب، از یـک سـو بـا یـک            بدین ترتیب، در فرانسه   
و نیمه مستقل از واتیکان رو ) »فرانسوی شده«(کلیسای کاتولیکِ ملی   

به رو هستیم که در امور سیاسی و اجتماعیِ دولت و کشور اعمال نفوذ              
ی از سوی دیگر با دولتی سروکار داریم که از طریق پیونـدها           . کند می

ی مـالی، مسـتقیماً و بـه طـرز           ژرف خود با نهاد دین، از جمله در زمینه        
 .نماید ای در کار کلیسا  دخالت می آمرانه

    
 سرآغاز الئیسیته در عمل  : 1789انقالب  -1

 
بیانیـۀ   در   آزادی وجـدان   در فرانسه با اعـالم       الئیسیزاسیونفرایند  

در ماده  . شود  می  آغاز 1789 اوت   26 در   جهانی حقوق بشر و شـهروند     
 :خوانیم دهم این بیانیه می

ای، حتی مذهبی، به شرطی   هیچ کس را نباید به خاطر بیان عقیده"
که مخل نظم عمومیِ تعیین شده توسط قانون نباشـد، مـورد آزار قـرار               

 ".داد
اهمیت تاریخی اصل فوق در این است که با به رسـمیت شـناختن              

های فردی و با مشروط کردن آن  یآزادی وجدان به عنوان یکی از آزاد 
» کـردن  جدا «امکانبه عدم اخالل در نظم عمومی، بیانیه، در حقیقت،          

حوزۀ حقوقیِ خصوصی یا جامعۀ مدنی را از حوزۀ عمومی یـا دولـت و               
امـر دیـن و وجـدان را از امـر دولـت فـراهم             » جدایی«بطور مشخص   

 .آورد می
کـدیگر متمـایز    را از یدو حـوزه  بیانیۀ حقـوق بشـر و شـهروند     

های فردی،  آزادی) یا فضای( که مکان جامعۀ مدنیسو،  از یک. کند می
بخـش   است و از سـوی دیگـر،   مذهبی حتیآزادی عقیده و وجدان و     

 که، در انفکاک از حوزۀ اولـی، ضـامن و پاسـدار آن        دولتیا  عمومی  
طـور   ، همان »جدایی دولت و دین    «پیش شرط اصـلی   . باشد ها می  آزادی

ایـن  .  اسـت  جدایی دولت از جامعۀ مدنی    ایم،   د تأکید قرار داده   که مور 
اسـت، بـارز تـرین شـاخص         جداییِ اولـی   بر متقـدم جداییِ دومی، که    

شـود و در فرانسـه بـا انقـالب کبیـر آغـاز          مدرنیته غرب محسوب می   
 .گردد می

های فردی و بطـور مشـخص در          در مورد آزادی   بیانیهبا این حال،    
 دارد زیـرا کـه تنهـا از آزادی وجـدان            ع محدودی وس،  الئیسیتهزمینۀ    

 را تحت این نام و بـه  liberté de cultesکند و آزادی کیش  صحبت می
 .شناسد طور کامل به رسمیت نمی

های مذهبی، کمبود فوق را  ، با تضمین آزادی1791اما قانون اساسی 
 آزادی هر انسان در اعمال کیشی کـه بـه         "در این قانون    . کند جبران می 

ماده فوق بـه طـور عمـده مـذهب          . گردد  تضمین می  "بند است  آن پای 
در قـانون اساسـی و در تصـمیم         . پروتستان و یهود را پیش چشـم دارد       

 "دیـن رسـمی   " یا   "دین مستقر "از  ) 1790 آوریل   12(مجلس موسسان   
انقالب، بدین سان، آزادی کـیش را بـه         . شود سخنی به میان کشیده نمی    

ای بشری و هم تراز با آزادی وجدان بـه رسـمیت     ه مثابه یکی از آزادی   
، برای هیچ مذهبی، امتیاز، برتـری و  »دین رسـمی «شناسد و با نفی      می

 .شود قایل نمی ای یا حق ویژه
شـهروندان  "دارد کـه     از سوی دیگر، همین قانون اساسی اعالم می       

در نتیجه، گـزینش کارمنـدان      . "حق انتخاب وزرای دین خود را دارند      
هـایی کـه در      ن از حیطه اختیارات دولت، واتیکان و یا اسـقف         امور دی 

بدین  ترتیب، گامی . گردد باشند، خارج می کاتولیسیسم منصوب پاپ می
بـا عـدم مداخلـه دولـت در امـور      دیگر در جهت جدایی دولت و دیـن   

 .شود  برداشته میمذهبی افراد
در .  نیسـت هنـوز کامـل  اما در این جا، انفکـاک دولـت از دیـن            

یقت، قدرت نوبنیاد، هم در مجلس موسسان و هـم در قـانون اساسـیِ     حق
 خـود داشـته     نظارت و کنترل  خواهد کلیسا را تحت      برخاسته از آن، می   

ی  در انقالب فرانسه، جـز در یـک دوره    الئیسیزاسیون  از این رو،      . باشد
 .پذیرد کوتاه، کامالً تحقق نمی
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 ژوئیـه   12در  ،  "قانون مدنی روحانیـت   "مجلس موسسان، با وضع     
ی جدیدی برای کلیسای کاتولیک، طبـق روال سـابق،           ، اساسنامه 1790

بـر اسـاس آن،   . کند ، تدوین میGallicanismeگالیکانیسم یعنی سنت   
کلیســای کاتولیــک فرانســه در مناســباتش بــا واتیکــان از اســتقالل 

شود، زیرا تحت نظارت و تابعیت دولت ملی قـرار           برخوردار می  نسبی
ی امـور    گـذاری در بـاره     دولت انقالبی با قانون    بدین ترتیب،    .گیرد می

یعنی عدم دخالت دولـت در  الئیسیته کلیسا عمالً یکی از اصول اساسی   
 .گذارد کار دین را زیر پا می

ای کلیسا  ، از این پس، سازماندهی منطقهقانون مدنی روحانیت طبق  
انجـام   ) …هـا و   ها، کمـون   استان(های کشوری    بندی بر اساس تقسیم  

. شـود  گزینش مقامات کلیسایی از طریق انتخابات انجام مـی        . پذیرد می
کننـد و بایـد      ها حقوق خود را از دولت دریافت می        ها و کشیش   اسقف

بدین سـان،  . کنند  یادقانون مدنی روحانیتسوگند وفاداری به ملت و      
 نسـبتاُ مسـتقل از واتیکـان و       »کلیسای ملـیٍ  «این قانون، با ایجاد یک      

ی پاپ و با تبدیل صاحب منصبان کلیسـا و وزرای کـیش بـه                اتوریته
ایـن  . آورد مزدبگیران دولت، یک نهاد دینیِ تابع دولت به وجـود مـی        

قانون، در عین حال، با خارج کردن دولت از زیر سلطه سیاسی کلیسـا،              
 .کند های استقالل و جدایی دولت از دین را نیز فراهم می شرایط و زمینه

طور که گفته شد، جدایی دولـت و کلیسـا در ایـن جـا          ناما، هما 
ی  های ارتباطی میان آن دو، از جملـه در حـوزه           کامل نیست زیرا رشته   

چنـان،   دولت، هم . شوند ی سیاسی، مالی و تشکیالتی، بطور کامل قطع نم       
دولـت جدیـد انقالبـی از    . برای تثبیت و تحکیم خود نیاز به دین دارد        

. هنوز کامالً به خود متکـی نیسـت       هراسد زیرا    استقالل کامل کلیسا می   
، پس باید کلیسـا را      نیست» دولت«<هنوز به معنای واقعی کلمه      زیرا  

دولت نوین، با این کـه آزادی وجـدان و          . تحت کنترل خود در آورد    
پذیرد  های مذهبی را کامالً نمی   شناسد، اما آزادی   کیش را به رسمیت می    

اقدام مجلـس   (کند   ا ممنوع و منحل می    های مذهبی ر   ها و فرقه   و انجمن 
 ).1790 فوریه 12موسسان در 

، قـدرت جدیـدِ متشـکل در        ترور، با شروع دوران     1792در سال   
 به مقابله با  کلیسای سرکشی برخاست کـه از مونارشـی و              کنوانسیون

ی  توان از دوره در این زمان است که می. کرد نظام پیشین طرفداری می
 دیـن در فرانسـه، آن هـم بطـور نسـبی، سـخن               کوتاه جداییِ دولـت و    

 چون ثبت احوال، آموزش     -های عمومی جامعه   زیرا کنترل بخش  . گفت
گردنـد و بـه     از دست کلیسا خارج مـی   -های خیریه  و پرورش و بنگاه   
با قطع بودجـه کلیسـا و لغـو       . شوند ها انتقال داده می    دولت و شهرداری  

ین پیوندهای دولت با نهاد     مواجب دولتیِ کارمندان و وزرای دین، آخر      
دارد  ، اعالم مـی   1794 سپتامبر   18کنوانسیون، در   . شوند دین نیز قطع می   

جمهوری فرانسه از این پس هزینه و حقوق امـور هـیچ دینـی را            ": که
جمهوری فرانسه هیچ محلی    ": 1795 فوریه   21 و در    "نخواهد پرداخت 

دهد  لیسا قرار نمی  را در اختیار ک   )  مترجم -منظور، اماکن دولتی است     (
 .  "شناسد و وزرای دین را به رسمیت نمی

  
 زیـرا  ناقص است هم چنانالئیسیته در این جا نیز    اما با این همه،     

های دینی، با ممانعـت       با سرکوب و منع آزادی     jacobin ژاکوبندولت  
های مذهبی، با دستگیری و تبعید کشیشان و لغـو روز            از فعالیت انجمن  

 بیش از هر چیز اعتراف به نـاتوانی یـا در            …)یکشنبه(تعطیل مذهبی   
. کنـد  حقیقت شکست خود در حل دمکراتیک مناسبات با کلیسا را می          

گرایانه خود را نسبت به نهـاد کلیسـا بـه            در عین حال نیز مقاصد سلطه     
 . گذارد نمایش می

 
 )1871(تا جمهوری سوم) 1801(ناپلئونی نامۀ از توافق -2

 
و تبـدیل جمهـوری بـه       ) 1799 نـوامبر    9(تی  با کودتای بناپـار   

و سپس در پی بازگشت سلطنت      ) 1804(حاکمیت فردی و امپراطوری     
هایی که در جریان انقالب میان دولت و کلیسا          ، رشته )1815(مشروطه  

 1801نامـه    توافـق . گردند  دوباره برقرار و مستحکم می     ،قطع شده بودند  

 و 1830 و منشور   1814) چارتیا  (بین دولت فرانسه و واتیکان، منشور       
دهند  ای را تشکیل می  مراحل مختلف تاریخی1848سرانجام قانون اساسی 

ها، به تدریج ولی     ها و رجعت   در فرانسه، با پیشرفت   الئیسیته  که طی آن،    
 .یابد همواره به صورت محدود و ناقص، تکوین می

  و قوانین مدنی امپراطوری اول1801  توافق نامه -
 ، قراردادی است کـه نـاپلئون        Concordat معروف به    هتوافق نام  

بر اساس ایـن  . کند  با پاپ پیِ هفتم امضا می1801 ژوئیه 15بناپارت در   
عهدنامه، روابط جدیدی بین دولت و کلیسای کاتولیک فرانسـه برقـرار            

 :طبق آن. شوند می
مـذهب اکثریـت بـزرگ      "دولت فرانسه کاتولیسیسـم را بـه مثابـه           .1

 ).ی توافق نامه دیباچه. (شناسد  به رسمیت می"نسویشهروندان فرا
هـا را از لحـاظ شـرعی        ها را تعیـین و پـاپ آن        دولت فرانسه اسقف   .2

 ).5 و 4ماده ). (institution canonique(کند  منصوب می
شوند ولی باید مورد تایید دولت  ها نامیده می ها از طرف اسقف کشیش .3

 ).7 و 6ماده . (قرار گیرند
پـذیرد و در   های کلیسا به دولت را بطور قطعی می        ل دارایی  پاپ انتقا  .4

 و  13مـاده   . (پـردازد  ها و کشیشان را می     عوض دولت حقوق اسقف   
14.( 

بدین ترتیب، توافق نامه فوق جایگاه ممتاز کاتولیسیسم را به طور  
دولت فرانسه با پرداخـت حقـوق بـه         . دهد رسمی مورد تاکید قرار می    

ها، در امور کلیسـا   ها و تایید کشیش امیدن اسقفمقامات کلیسایی و با ن   
پـس از   . دارد مـی   خود نگه  تحت کنترل  و این نهاد را      کند مداخله می 

کوتاهی از انقالب، امپراطـوری      پارانتز انفکاک دولت و دین در دوره      
سـازد و بـدین سـان، سـنت          مجدداً پیوند دولت و کلیسا را برقرار مـی        

 اسـت،   »کلیسای ملیِ فرانسـوی   «ل یک    را که مبتنی بر تشکی     گالیکًنی
 .کند دوباره احیا می

ناپلئون، در آوریـل    عالوه بر تنظیم مناسبات با کلیسای کاتولیک،        
 -ی دولـت بـا دو کلیسـای پروتسـتان          رابطـه تعیـین   ، دست بـه     1802

تـری،   این دو بر اساس نظام باز هم سخت       . زند  می -لوتری و   کالوینیست
بدین معنـا کـه در زمینـه        . شوند  داده می  نسبت به کاتولیسیسم، سازمان   

هـا، حتـی در رابطـه بـا دکتـرین و انتظامـات               گیری عملکرد و تصمیم  
هـا اعمـال     ناپلئونی نظارت و کنترل شدیدتری بر آن       شان، دولت  درونیِ

 .کند می
 مـذکور  توافق نامه به organiqueپس از این تاریخ، مواد سازمندی     

ها و ادیان مختلف    ی الحاقی، وجود کیش   ها طبق این ماده  . شوند اضافه می 
، به رسـمیت شـناخته      1808 مارس   17در فرانسه، از جمله دین یهود در        

بودند را محتـرم     دولت موازینی که خود یهودیان وضع کرده      . شوند می
 .شمارد می

حق جهان شمول و تغییر ناپذیر یعنـی عقـل          " از   1804قانون مدنی   
 .کند  ارجاع نمی»اصیمذهب خ«راند و به   سخن می"طبیعی

 را به عنوان ازدواج مدنی تنها، 1810قانون کیفری جدید، به تاریخ     
شناسد و ازدواج کلیسایی را قبل از انجام عقـد           عقد معتبر به رسمیت می    

 .کند مدنی ممنوع اعالم می
مانـد و حـق      ها باقی مـی    ثبت احوال در حیطه اختیارات شهرداری     

 .گیرد  تاکید قرار می مورد1804طالق در قانون مدنی 
دهـد و    دولت امپراطوری نظام آموزشی را در انحصار خود قرار می         

آموزش متوسـطه و عـالی را بـه دسـت           . کند دانشگاه واحدی ایجاد می   
اما آموزش ابتدایی را به دلیل کمبود آموزگـار         . سپارد  می الئیکپرسنل  
 کلیسـا و   و به خاطر مصالحه با کلیسا، بطور عمده در حوزه عمل          الئیک

در مدارس ابتدایی تعلیمات دینـی مسـیحی،        . گذارد فِرَق مذهبی باقی می   
 .    شوند بری از امپراطور تدریس می همراه با ستایش امپراطوری و فرمان

 با این همه باید تاکید کنیم که در این دوره، به رغـم اصـالحات               
ور محدود بط الئیسیته در قانون مدنی، جزا و در سیستم آموزشی،  الئیک

کنـد   البته دولت، مستقل از نهاد کلیسا، عمل می . شود  اجرا می  و ناکاملی 
کامـل نیسـت     الئیسیتهاما    . انستالئیک د توان آن را     و بدین معنا می   
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کند، زیرا دولت    زیرا هنوز بندهای بسیاری دولت را به کلیسا وصل می         
نیست  ئیکالبه تمام معنا    دولت  . هنوز کلیسا را تحت کنترل خود دارد      

شناسـد    به رسمیت میمذهب اکثریت جامعه  زیرا کاتولیسیم را به مثابه      
الئیـک  دولت به تمام معنـا   . بندد  می»قـرارداد «و با کلیسا و واتیکان  

کند و کلیسا را از لحاظ       نیست زیرا در سازماندهی نهاد دین دخالت می       
  .نماید اقتصادی وابسته به خود می

 لطنت و بازگشت س1814  منشور -
 مقارن با بازگشت نظام سابق 1814 تدوین منشور یا چارت 

Restauration ن و استقرار مجدد خاندان سلطنتیدر فرانسه استها بورب  .
 :بر اساس آن

 ).6ماده ( آید   در می»دین دولتی«کاتولیسیم به  -
هـر کـس    ": شـود  ها به رسمیت شـناخته مـی        برابری کیش  -

دانه و برابرانـه ابـراز کنـد و در اعمـال     تواند دین خود را بطور آزا      می
 ).5ماده  ("کیش خود از حمایت یکسانی برخوردار گردد

با بازگشت رژیم سلطنت مطلقه که مورد حمایت کلیسا است، بی           
). 1825قـانون   (حرمتی به مقدسات دینی مجازات اعدام خواهد داشـت          

را تحت های مذهبی زندگی اجتماعی  سازمان. شود طالق ممنوع اعالم می
مانـد امـا در      دانشگاه در انحصار دولت باقی مـی      . گیرند کنترل خود می  

 .شود راس آن یک اسقف قرار داده می
 خصـلت  »دیـن رسـمی  «بدین ترتیب، دولت مجدداً بـا پـذیرش     

طرفی نسـبت    از حالت بی  . دهد یا غیر دینی خود را از دست می       الئیک  
) این جا کاتولیسیم  در  (شود و مذهب خاصی      به ادیان مختلف خارج می    

کند و برای آن امتیاز و حقـوق         را از دیگر مذاهب متمایز و مستثنا می       
 .شود سیاسی و اجتماعی برتری قایل می

چنین دولتی هنوز مدرن نیست، هنوز کـامالً مسـتقل و متکـی بـه      
 ترافرازندهچنان برای کسب مشروعیت به نیرویی  زیرا هم. خود نیست

ر و نفوذ کلیسا و دیـن نیـاز دارد و در نتیجـه              ، به اعتبا  خارج از خود  و  
  .باید بر کلیسا و دین اتکا نماید

  و جنبش های ضد روحانیت ساالری1830  منشور -
 هـا  بوربن و بر افتادن رژیم مطلقه       1830این منشور حاصل انقالب     

 :در این منشور. در فرانسه است
ی مالی ها از جمله در زمینه کمک ( آزادی کیش و برابری ادیان       -

 .شود تضمین می) های کاتولیک و پروتستان دولت به کلیسا
مـذهب  " بلکـه چـون   "دیـن رسـمی  " کاتولیسیم نه به عنـوان     -

 ).4ماده (شود   به رسمیت شناخته می"اکثریت فرانسویان
طرفی  بدین ترتیب از یکسو گامی در جهت برابری ادیان و بی

 رسمی و لغو امتیازات نفی دین(شود  ها برداشته می دولت نسبت به آن
 بطور کامل انجام »جدایی«، اما، از سوی دیگر، )مالیِ کلیسای کاتولیک

مذهب «چنان برای کاتولیسیم به عنوان  پذیرد زیرا دولت هم نمی
 .، امتیاز قایل است»اکثریت مردم فرانسه

های سیاسی و اجتماعی بر علیه  در این دوره است که جنبش
و بطور کلی بر ضد روحانیت ساالری امتیازات فراوان کلیسا 

، به نام مبارزه برای آزادی و عدالت )Clericalisme – کلریکالیسم(
از آن جمله است تظاهرات قهرآمیز مردم . شوند اجتماعی، بر پا می

گاه اسقف اعظم و غارت آن  ی آنان به اقامت پاریس علیه کلیسا و حمله
 .1831در سال 

        در مورد آموزش ابتداییGuizot وگیزدر این دوره، با قانون 
ای رهایی از قیمومیت کلیسا در رابطه با مدارس صورت  ، گونه)1833(

بندی اداری در  بخش یا تقسیم(طبق این قانون، هر کمون . پذیرد می
آموزگاران تحت تابعیت . باید مدرسه عمومی خود را دایر کند) فرانسه

ها بخشاً از طرف کمون و بخشاً  گیرند و حقوق آن شورای شهر قرار می
 .    شود ها تامین می با کمک خانواده

 1848  قانون اساسی  -
 و بر افتادن رژیم سلطنتی لویی فیلیپ، 1848انقالب فوریه با 

رو  کار و میانه خواهان محافظه جمهوری دوم فرانسه توسط جمهوری

بی است قانون اساسی نظام جدید که محصول چنین انقال. گردد اعالم می
بدین معنا که در . دارد گامی دیگر در جهت جدایی دولت و دین بر می

 و نه تحت عنوان »دین رسمی«شود، نه به نام  ای به دین نمی آن اشاره
چنان با پرداختن حقوق وزرای  اما دولت هم. »مذهب اکثریت مردم«

 :کند دین پیوند خود را با کلیسا حفظ می
اند و  اکنون توسط قانون شناخته شدهوزرای دین، چه ادیانی که "
هایی که در آینده شناخته خواهند شد، از حق دریافت مواجب  چه آن

 ).ماده هفتم (".دولتی برخوردار خواهند بود
و ی کاتولیک، یهود  در ماده فوق، عالوه بر سه مذهب شناخته شده

دولت توانند از سوی  شود که در آینده می پروتستان، اشاره به ادیانی می
از آن جمله است اسالم که در شرایط تصرف الجزایر در . شناخته شوند

از (رود تا به مذهب دوم این کشور   توسط استعمار فرانسه، می1830سال 
 .درآید) لحاظ کمی

با این حال در این دوره، ترس از مبارزات کارگری بورژوازی 
ا چونان سنگری کلیس این طبقه به. دهد فرانسه را به سوی ارتجاع سوق می

جوید، امتیازاتی برای روحانیت در  در برابر انقالب اجتماعی، توسل می
ی  هایی در زمینه شود و عقب نشینی می مورد امور آموزشی قایل

 .  دهد  انجام میالئیسیته
 
 دولت و کلیسا ائتالف  امپراطوری دوم و تداوم -

پراطـوری  ، لویی بناپارت، معروف به ناپلئون سوم، ام       1852در سال   
که میـان او و پـاپ        با وجود اختالفاتی  . دهد دوم فرانسه را تشکیل می    

نامید، رژیم جدید  وجود داشتند، پاپی که جامعه مدرن را دشمن کلیسا می   
در ایـن دوره، هـم   . کند ائتالف تاریخی میان دولت و کلیسا را حفظ می       

ل، در  خواه و لیبـرا    ی حاکمه و هم اپوزیسیونِ جمهوری      حکومت و طبقه  
 و آن دکترینی هسـتند  Concordatتوافقنامه  شان، خواهان حفظ     اکثریت

شناسـد و هـم بـه دولـت      که هم برای کلیسا امتیازاتی را به رسمیت می    
 .    دهد در امور نهاد دین را می امکان مداخله

بدین ترتیب و به عنوان نتیجه گیری از این بخش باید تصریح کنیم 
 تا پایـان  1801که از قرار داد ناپلئونی در سال        که در تمام طول دورانی      

 و آغاز جمهـوری سـوم       1871امپراطوری دوم و کمون پاریس در سال        
. پذیرد  در فرانسه به معنای واقعی کلمه تحقق نمی  الئیسیتهیابد،   ادامه می 

در  بطور عمده و تعیین کننده جدایی کامل دولت و دین در این کشور       
ی  بـارزات سیاســی و اجتمـاعی و توســعه  دوره سـوم یعنــی بـا شــروع م  

 .نهادهای جامعه مدنی انجام خواهد گرفت
 

 ...ضرورت تشکیل حزب 
     
ی هر یک از  های پیشین به آن پنج خصوصیت اشاره و درباره در مقاله

 :اند از آن پنج خصوصیت عبارت. ها توضیحاتی داده شد آن
گر احزاب ها حزب خاصی نیستند که در برابر دی مونیستک« )1 

 از این خصوصیت این نتیجه گرفته شد که ».کارگری قرار گرفته باشند
این .  از احزاب کارگری استیکی  فقطنزد مارکس حزب کمونیست
گیرد   قرار می»حزب واحد طبقه کارگر«نظر به صراحت در برابرِ تزِ 

که مارکسیسم سویتی پس از انقالب اکتبر آن را به عنوان نظری 
 .کرد  تبلیغ میگانی و هممارکسی

 ».ی منافع پرولتاریا ندارند آنان منافعی جدا از کلیه« )2 
آورند که بخواهند جنبش  ای را به میان نمی آنان اصول ویژه« )3 

 .»پرولتاری را در قالب آن اصول ویژه بگنجانند
ها با دیگر احزاب پرولتاری در این است که از  فرق کمونیست«)4

مبارزات پرولتارهای ملل گوناگون، مصالح ها در  طرفی کمونیست
شان، مد نظر دارند و  ی پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملی مشترک همه

ی  کنند و از طرف دیگر در مراحل گوناگونی که مبارزه از آن دفاع می
کند، آنان همیشه نمایندگان مصالح و  پرولتاریا و بورژوازی طی می

 ».منافع تمام جنبش هستند
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ها و منافع  ترین هدف ها برای رسیدن به نزدیک کمونیست« )5
کنند، ولی در عین حال در جریان جنبش  ی کارگر مبارزه می طبقه

 .»نمایند ی نهضت نیز دفاع می کنونی از آینده
هر چند هر یک از « گفته شد که »طرحی نو« از 64ی  در شماره 

وصیت پنچ خصوصیت بر شمرده از طرف مارکس مهم است، ولی خص
تر و رعایت و  ی سیاسی برجسته پنجم شاید برای عمل و فعالیت روزانه

زیرا این . تر از چهارتای دیگر باشد کاربست آن در عمل مشکل
ی عملِ  خصوصیت به طور مستقیم با استراتژی، تاکتیک، برنامه، و شیوه

 سر و کار دارد )ها کمونیست(ها  ی مبارزه و فعالیت سوسیالیست روزانه
ی زیادی در تعیین ماهیت حزب نقشی تعیین کننده  ر عمل تا اندازهو د

 .»گیرد دارد یا از ماهیت آن نشأت می
های پیشین جایی محوری داشت و در  در واقع این بحث در شماره 
 .ی بحث نیز موضوعی برجسته خواهد بود بقیه

 و »ها ترین هدف نزدیک«خصوصیت پنجم به روشنی میان  
ها را میان  گذارد و یکی از تفاوت اوت میی نهضت تف آینده

ها و دیگرِ احزاب اپوزیسیون و از جمله احزاب کارگری در  کمونیست
پردازند و به  ترین اهداف می ها فقط به نزدیک داند که آن این می
ای  ها در هر لحظه در حالی که کمونیست. ی نهضت توجهی ندارند آینده

و برای هر دو هدف مبارزه و فعالیت از مبارزه هر دو را مد نظر دارند 
ی  ها نسبت به بقیه از لحاظ تئوری مزیت کمونیست«زیرا . کنند می
ی پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی  توده

 .».اند جنبش پرولتاری پی برده
های حزبی  ی یکی از خصوصیت حال اگر این نظرِ مارکس درباره 

شود این است که  ای که از آن گرفته می  نتیجه، باشدکمونیستی درست
ی این خصوصیت را فدای  حزبی کمونیستی نباید یکی از دو جنبه

ی  یعنی، نه مبارزه و فعالیت خود را تنها متوجه. ی دیگر کند جنبه
ی بورژوایی کند و  ها و منافع پرولتاریا در جامعه  هدفترین نزدیک

عتاً هنوز به آگاهی خاص طبقاتی خود یبرای جلب نظر کارگران که طب
 در چارچوبِ همین آگاهی به رقابت با احزاب بورژوایی ،اند دست نیافته

 جنبش کمونیستی را به ی آیندهو خرده بورژوایی بپردازد و دفاع از 
ای دور  این بهانه که اکنون و در زمان حال مطرح نیست و به آینده

 و نه آن که به نهایت دیگر رود .دهای آینده واگذار  به نسل،تعلق دارد
ی جنبش، انقالب سوسیالیستی را مد   یعنی آینده،ی دیگر و فقط جنبه

نظر قرار دهد و مبارزه در جهت منافع حال و کنونی پرولتاریا را دون 
. شأن خود، سازش با بورژوازی و مساوی با خیانت به پرولتاریا بداند

 مبارزه و صوصیتِ مهمِی این خ مطلق کردنِ هر یک از دو جنبه
یکی . کشاند  حزبی کمونیستی را در نهایت به انحراف می،فعالیت

انحراف به راست روی و دیگری انحراف به چپ روی که سرانجام از 
 .آورد ارتجاع و راست روی سر درمی

توان پذیرفت  البته درستی این خصوصیت را تنها به این دلیل نمی 
بلکه صحت و . مطرح کرده استکه نظری است که مارکس آن را 
و عملِ .  اثبات یا نفی کرد تاریخی-سقم آن را باید در عملِ اجتماعی

 . دقیقاً درستی این حکم را ثابت کرده است تاریخی-اجتماعی
واقعیت این است که در طولِ تاریخ جنبش کارگری و  

 تعیین کننده، اگر هم در سوسیالیستی احزاب سوسیالیستی و کمونیستیِ
 ،اند کرده های فوق عمل می بتدا آگاهانه یا ناآگاهانه در قالب ویژگیا

روی گرایش یافتند و  روی یا چپ در جریانِ فعالیت خود به راست
و طبیعتاً وضعیتی که جنبش . های سختی به این جنبش زدند ضربه

ی مستقیمِ  سوسیالیستی و کارگری در حالِ حاضر در آن قرار دارد نتیجه
ست که مارکس برای حزبی کمونیستی  اها ن ویژگیانحراف از آ

 .نزدیک به صد و پنجاه و شش سال پیش ذکر کرد
توان در یک سو در حزبِ سوسیال  سمبل این دو انحراف را می 

بلشویک   و در سوی دیگر در حزبِ)روی راست(دمکرات آلمان دید 
 های در مقاله.  به بعد1917ی   از انقالب فوریه-)روی چپ(روسیه 

 اجازه »طرحی نو«ای مانند  پیشین، تا آن جا که نگارش در نشریه
ی دگرگونی حزب سوسیال دمکرات آلمان را از حزبی  داد، تاریخچه می

وان تا حد زیادی در چارچوب خصوصیاتی که مارکس برای که در اَ
کرد، به حزبی خرده بورژوایی   عمل می،حزبی سوسیالیستی برشمرده بود

 مرور کردم و در ، وضعیت کنونیِ آن،زبی بورژواییو در نهایت به ح
پردازِ حزب بلشویک تا  ترین نظریه برابر آن نظرات لنین را به عنوان مهم

ی او در این زمینه  ترین نوشته ی انقالب فوریه با تکیه روی مهم آستانه
، که کمی پیش »انقالب دمکراتیک دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در«

 نگارش درآمده بود، بررسی کردم و کوشیدم نشان  به1905از انقالب 
هایی را که مارکس برای حزبی  دهم که لنین در این دوران خصوصیت
 در فعالیت نظری و عملی خود ،سوسیالیستی در مانیفست ذکر کرده بود

در آن جا به این . کرد مد نظر داشت و در آن چارچوب فعالیت می
 انقالبی ارزیابی ،ا که در پیش بودانقالبی رلنین، موضوع اشاره شد که 

ی  کرد که عمدتاً به سود بورژاوزی خواهد بود و به تحکیم سلطه می
 ولی به رغم این واقعیت بر .اقتصادی و سیاسی آن طبقه تمام خواهد شد

در آن  این عقیده بود که حزبِ سوسیال دمکراتِ روس باید فعاالنه
ی که شرایط مساعد باشد انقالب بورژوایی شرکت کند و حتا در صورت

های ضد انقالبی و دفاع از  ی تالش ی بی رحمانه با کلیه مبارزه«به منظور 
 شرکت در حکومت انقالبی موقت را مجاز »ی کارگر منافع مستقل طبقه

 .شمارد می
بهتر است برای نشان دادن درستی این ادعا که لنین در این زمان  

برای حزبی کمونیستی در دقیقاً بر مبنای خصوصیاتی که مارکس 
کند و تاکتیکی را به حزب در رابطه با  مانیفست برشمرده است عمل می

کند که آن خصوصیات را کامالً   پیشنهاد می،انقالبی که در پیش است
حزب کارگری «ی سوم  ی کنگره مد نظر دارد، نظری به تمام قطعنامه

 :خوانیم در این قطعنامه می.  بیافکنیم»سوسیال دمکرات روسیه
ی آن در   پرولتاریا و خواه منافع مبارزهی بالواسطهخواه منافع ) 1 

المقدور   سوسیالیسم، آزادی سیاسی حتینهاییهای  راه رسیدن به هدف
تر و بالنتیجه تعویض حکومت مطلقه با جمهوری دمکراتیک را  کامل

ورت ی پرولتاریا به ص در نظر داشتن منافع حال و آینده [نماید ایجاب می
 ؛]یک کلیت

ی قیام  استقرار جمهوری دمکراتیک در روسیه فقط در نتیجه )2
ی مردم، که ارگان آن حکومت انقالبی موقت خواهد بود،  پیروزمندانه

امکان پذیر است و این حکومت یگانه حکومتی است که قادر است 
 پیش از انتخاباتی را تأمین کند و مجلس مؤسسانی آزادی کاملِ تبلیغاتِ

ی مردم باشد، بر اساسِ حق انتخابِ همگانی؛  مظهر اراده  که واقعاًرا
 متساوی و مستقیم با رأی مخفی دعوت نماید؛

وجود رژیمِ اجتماعی و این انقالب دمکراتیک در روسیه، با  )3
ی معین،   را که ناگزیر در لحظهی بورژوازی سلطه آن، اقتصادی فعلی

المقدور  خواهد کرد حتیبدون فروگذاری از هیچ اقدامی، کوشش 
ی انقالب را از چنگ پرولتاریای  های دوره تری از پیروزی قسمت بیش

توجه به  [نماید  میتقویت ننموده بلکه آن را ضعیفروسیه خارج سازد، 
 :]شرایطِ عینیِ موجود و استنتاج سیاست و تاکتیکِ حزب از آن

ی سوم حزبِ کارگری سوسیال دمکرات روسیه مقرر  کنگره 
 :دارد یم

ترین سیرِ  ی محتمل  ضروری است تصور روشنی درباره)الف 
ی معینی از آن، پیدایش حکومتِ  ی این که در لحظه ارهبانقالب و نیز در

های  ی خواست انقالبی موقت ناگزیر خواهد بود که پرولتاریا اجرای همه
 از آن طلب )ی حداقل برنامه(ی ما را   سیاسی و اقتصادی برنامهفوری
 ؛ی کارگر اشاعه دهد اهد کرد، در بین طبقهخو

 و عوامل دیگری که تعیین دقیق تناسب قوا با در نظر گرفتنِ )ب 
ها از پیش غیر ممکن است، شرکت نمایندگان حزب ما در حکومت  آن

های ضد  ی تالش رحمانه با کلیه ی بی انقالبی موقت به منظور مبارزه
 باشد؛ ی کارگر مجاز می انقالبی و دفاع از منافع مستقلِ طبقه

 شرط الزمِ چنین شرکتی نظارت شدید حزب بر نمایندگان )ج 
خود و حفظِ مداومِ استقالل سوسیال دمکراسی است که انقالب 
سوسیالیستی کامل را هدفِ مساعی خویش قرار داده و به همین جهت 

مصالح و منافع آتی  [هم دشمنِ آشتی ناپذیرِ تمام احزابِ بورژوازی است
 ؛]نبشج
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 اعم از این که شرکتِ سوسیال دمکراسی در حکومتِ موقت )د 
ی  ممکن باشد یا نه، باید به منظور حفظ و تحکیم و بسط و توسعه

ی  لنین در مقامِ حفظ، تحکیم، بسط و توسعه[ های انقالب پیروزی
ی لزومِ فشار دایمی بر حکومت موقت از  اندیشه] انقالبی بورژوایی؟
مسلح و تحت رهبری سوسیال دمکراسی را در بین طرفِ پرولتاریای 

 )ها از من است تکیه(. ترین قشرهای پرولتاریا ترویج نمود وسیع
 و به کند می به حزب پیشنهاد  را کهدر این قطعنامه تاکتیکی لنین

ی اول از شرایطِ تاریخی روسیه  ، در درجهدرس میتصویب حزب 
، سیاسی و فرهنگی، و  یعنی از سطح رشد اقتصادی.کند استنتاج می

ها در دستور روز قرار دارد و ابزار و وسایل  مسایلی که حل آن
از این رو خصلت انقالب را بورژوایی . ها فراهم است اجتماعی حلِ آن

 و در نتیجه وظایف حزب را با توجه به این خصلت دهد تشخیص می
را برای انقالبی که پیروزی آن به ناگزیر شرایط . کند انقالب تعیین می

استثمار کارگران  داری و در نتیجه تشدید ی تولید سرمایه  شیوهبسطِ
ی سیاسی آن طبقه خواهد  آماده خواهد کرد و در جهتِ تقویتِ سلطه

ولی به رغم این واقعیت، وی نه تنها خواهان و پشتیبان این انقالب . بود
  بلکه شرکت حزبِ خود را در حکومتِ موقت انقالبی،بورژازیی است
. داند  مجاز می،اش تدارک انتخاباتِ مجلس مؤسسان است که کار عمده

ی اصلی آن تدوین قانون اساسی بورژوایی برای نظام  مجلسی که وظیفه
هدف لنین در این زمان این نیست که با شرکت حزب در . آینده است

دولت انقالبی موقت مجلس مؤسسانی را تدارک ببیند که برای روسیه 
 این است که ،خواهد آن چه او می. سوسیالیستی تهیه کندقانون اساسی 

شرایطی فراهم آید که حزب او در جریان مبارزات انتخاباتی برای 
ی مضمون مواد   آزادانه نظرات خود را درباره بتواندمجلس مؤسسان

او بر .  تبلیغ کندنه سوسیالیستی و بورژواییقانون اساسی، قانون اساسی 
 که قانون اساسی جدید در ماهیت خود این واقعیت واقف است

  بورژواییچون به ناگزیر باید مالکیت خصوصیِ. بورژوایی خواهد بود
 در تواند ولی این قانون اساسی می. را بر وسایل تولید تضمین نماید

 هم طوری تنظیم شود که حفظِ منافع .جهات گوناگون تدوین شود
 را در غالبی  عی جنبهمانده و ارتجا طبقات و نیروهای اجتماعی عقب

ترقی آن داشته باشد و هم طوری که در آن منافع طبقات و نیروهای 
، و به ویژه آنچه از دیدگاه یک حزب کارگری اهمیت دارد، خواه

ی غالب  های کارگران و دهقانان، در آن جنبه تأمین منافع و خواست
 مانند تأمین حداکثر آزادی و حقوق فردی، سیاسی و: داشته باشد

 و ها و حقوق صنفی در تشکیل سندیکا اجتماعی؛ حداکثر آزادی
 .ها ی ارضی و مانند آن ، حق اعتصاب و غیره؛ حلِ مسئلهها انجمن
ی لنین توضیح بندهای این قطعنامه  ی اصلی بحث را در نوشته بدنه 

. دهد ها و احزاب دیگر تشکیل می ی منشویک ی آن با قطعنامه و مقایسه
 :گوید ن بحث میلنین در آغاز ای

ی سوم حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیه  ی کنگره قطعنامه« 
ی  همان طور که از عنوان آن معلوم است تماماً و منحصراً به مسئله

این به معنی آن است که . حکومت انقالبی موقت اختصاص دارد
شرکت سوسیال دمکراسی در حکومت انقالبی موقت جزیی از این 

از طرف دیگر صحبت فقط بر سر حکومت . دهد مسئله را تشکیل می
انقالبی موقت است نه موضوع دیگری؛ بنا بر این، در این جا به هیچ 

، به طور کلی و غیره کف آوردن قدرتی فرضاً به  وجه از مسئله
ی اخیر و مسایلی   گذاشتن مسئلهکنارآیا کنگره با . شود صحبتی نمی

 موقعیتزیرا . آریی کرده است؟ بدون شک حنظیر آن کار صحی
و . دهد سیاسی روسیه ابداً چنین مسایلی را در جزو مسایل روز قرار نمی

حال آن که سرنگون کردن حکومت مطلقه و دعوت مجلس مؤسسان 
. اند ی اول اهمیت قرار داده ای است که تمام مردم آن را در درجه مسئله
مایند که های حزب نباید مسایلی را برای اتخاذ تصمیم مطرح ن کنگره

بلکه مسایلی را . فالن یا بهمان ادیب به جا یا بی جا به میان کشیده است
جریان عینی تکامل  و بنا بر تحکم شرایط زمانباید مطرح نمایند که 

ها همه جا از من  تکیه(» .باشند  دارای اهمیت جدی سیاسی میاجتماعی
 )است

ک و سیاست بینانه، تاکتی لنین در این جا و در این زمان، واقع 
ها یا از آمارن تاریخی آن،  حزبی سوسیالیستی را نه از آروزها و خیال

استقرار سوسیالیسم، بلکه از واقعیات عینی جامعه و درجه و سطح تکامل 
ی جنبش  ولی در عین حال، آرمان و آینده. کند تاریخی آن استنتاج می

ی مبارزات دارد و آن را به پستو سوسیالیستی را نیز از نظر دور نمی
زیرا، نخست آن که در هر حال و شرایطی بر روی . فرستد اجتماعی نمی
امری که مارکس همواره بر ضرورت . کند  پافشاری میاستقالل حزب

ترین ویژگی حزبی کمونیستی  آن اصرار داشت و آن را عمده
 استقالل حقوقی و ،البته در این جا منظور از استقاللِ حزب. دانست می

 بلکه استقاللِ. از این لحاظ البته هر حزبی مستقل است. نیست  آنرسمیِ
استقالل . سیاسی است - مارکس استقالل در محتوای طبقاتیمورد نظرِ
 یعنی ترسیم خطِ تمایز آشکار و روشن طبقاتی با ایدئولوژی ،طبقاتی

های نظری و  ی زمینه ناپذیر در همه ی دایم و خستگی بورژوازی و مبارزه
های بورژؤایی و خرده بورژوایی و توضیحِ   ایدئولوژیتئوریکی با

بینی پرولتاریایی و ترویج آن هم در سطح ملی و هم در سطح  جهان
و . داری ی سرمایه جهانی از طریق انتقاد دایمی به شرایط حاکم در جامعه

استقالل سیاسی به معنای تعیین سیاست و تاکتیک مبارزه بر مبنای 
ی کارگران و دیگرِ قشرهای محروم  الواسطهتشخیص و تعیین منافع ب

 خودی از یک سو و از سوی دیگر در نظر داشتن مصالح تمامی ی جامعه
 . استی آن جنبش سوسیالیستی در سطح ملی و جهانی و آینده

ی جنبش را به فراموشی  ای نیز آینده دیگر آن که لنین حتا لحظه 
 الزمِ چنین شرکتی شرطِ: گوید  به روشنی می)ج(در بند . سپارد نمی

نظارت شدید حزب بر نمایندگان خود و حفظ مداومِ استقالل سوسیال 
دمکراسی است که انقالب سوسیالیستی کامل را هدف مساعی خویش 

ناپذیر تمام احزاب بوژوازی  قرار داده و به همین جهت هم دشمن آشتی
 .است

:  توجه داردی پرولتاریا لنین در این زمان به کلیتِ منافع و مبارزه 
در واقع، بنا بر تئوری مارکس، پرولتاریا در . منافع حال و منافع آینده

ای است که این ویژگی را دارد که هم در  ی بورژوایی تنها طبقه جامعه
دیگرِ . ی پس از بورژوازی ی بورژوازی منافع دارد و هم در جامعه جامعه

ی  فراسوی جامعهای  ی بورژوازی منافع آینده طبقات و قشرهای جامعه
داری آنان نیز از بین  ی سرمایه با از بین رفتن جامعه. داری ندارند سرمایه

 .روند می
ی  ی کارگر در جامعه پس، پرسش این است که اگر طبقه 

بورژوایی نیز منافع طبقاتی دارد در این صورت حزب کمونیست در 
 صحبت از روشن است که در این جا. ای دارد قبال این منافع چه وظیفه

 .اند کارگرانی است که هنوز به آگاهی طبقاتی خاص خود دست نیافته
به . آگاهی آنان هنوز آگاهی بورژوایی و خرده بورژوایی است 

های اقتصادی، سیاسی و  این معنا که درک و دریافت آنان نیز از پروسه
آنان نیز .  بورژوایی و خرده بورژوایی استاجتماعی درک و دریافتِ

 ،ی تولید اجتماعی نقش اساسی را به سرمایه  بورژوازی در پروسهمانند
دار به عنوان مالک  ی انباشت شده و سرمایه  مردهای از کارِ یعنی مجموعه

آنان نیز مانند بورژواها بر این تصورند پولی را که . دهند آن می
 ارزشِ کاالیی است که کار ،پردازد دار به صورت مزد به آنان می سرمایه

 چون اصوالً کاالیی .ان تولید کرده است و نه بهای نیروی کار آنانآن
پندارند سودی را   میچون بورژوازی. شناسند به عنوان نیروی کار نمی

ی  آورد به شیوه دار از فروش کاالی خود به دست می که سرمایه
ی کاال به هنگام فروش آن و به دلیل زیرکی و  مرموزی در مبادله
ی  دانند که در پروسه بنا بر این، آنان نمی. شود اش می کاردانی او نصیب

اند و این کار مجانی  دار کار مجانی انجام داده تولید اجتماعی برای سرمایه
آنان نیز مانند بورژواها برای پول . استدار  است که منبعِ سود سرمایه
اند که به آن ارزش و نقشی خاص در زندگی  صفاتی مستقل و ذاتی قایل

آنان نیز مانند . سازد بخشد و خود را بر همه چیز حاکم می اعی میاجتم
بورژواها از دولت درکی وارونه دارند و آن را بر فراز جامعه و مستقل 

برداشتِ آنان نیز . کنند دار تصور می داری و سرمایه از آن و منافع سرمایه
تمایز ها را جدا و م مانند بورژواها از سیاست و اقتصاد این است که آن
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ی بورژوایی مانند  برابری را در جامعه. ندندیگر تصور ک از یک
دانند   بلکه برابری واقعی می،بورژوازی نه برابری فقط حقوقی و صوری

. شود که به دلیل برابری در حق رأی، یک فرد یک رأی، تقویت می
داری برغم  آنان نیز مانند بورژواها بر این تصورند که نظام سرمایه

فطرت، « ازلی زیرا که با ، نظامی است ابدی»هایش ت و کاستیاشکاال«
 یعنی سودجویی و خودخواهی فردی سازگار »طبیعت و سرشت آدمی

آنان نیز مانند بورژواها تقسیم کار اجتماعی، تقسیم جامعه به . است
ی زندگی، تمتع   فاحش در ثروت و در شیوهطبقات دارا و ندار، تفاوتِ

های  ی جامعه، توانگری و فقر، امتیاز و محرومیتاز نعمات مادی و معنو
خانمانی و غیره را سرنوشتی مافوق  مادی و اجتماعی، بیکاری و بی
بنا بر این، در این مرحله . غیرهکنند، و  طبیعی و فرااجتماعی درک می

ی در   کارگران به قول مارکس هنوز طبقه، جامعهاز تکاملِ تاریخیِ
بدیهی است که هر چه . اند ود تکامل نیافتهای برای خ خودند و به طبقه
تر  اجتماعی که کارگران در آن قرار دارند تکامل نیافته -شرایط تاریخی

تر است  طبقاتی کارگران نیز پایین ی رشد و تکامل آگاهی  درجه،باشد
ی  تر تحت تأثیر فرهنگ و ایدئولوژی طبقه تر و عمیق و آنان بیش

 . قرار دارند، بورژوازی،حاکم
ی کارگران   مبارزه»ها کمونیست« و »ها سوسیالیست«بسیاری از  

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را دلیلی  عدالتی با ظلم و ستم و بی
در حالی . کنند بر وجود آگاهی طبقاتی پرولتاریایی در آنان تصور می

 کنند که در سراسر تاریخِ که در این مورد آنان همان کاری را می
کشان و محرومان جامعه و طبقات و  نی تمام زحمت تاکنوجوامعِ

  و ستم،درک ظلم. اند ی حاکم کرده قشرهای تحت ظلم و ستم طبقه
های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بی عدالتی  زور، امتیازها و محرومیت

ی تاریخی و  تجربی است که در هر دوره  -ها درکی حسی و مانند آن
گواه آن . استبوده الواسطه ممکن در هر شرایطی به طور مستقیم و ب

زحمتکشان و محرومان هایی است که  ها و جنگ ها، قیام تمام شورش
آنان در هر قیام . اند گران در سراسر تاریخ کرده  با حاکمان و ستمجامعه
ها و  ی آدمی و چرخش  طبقاتی در مراحل مختلف تکامل جامعهو نبردِ

یت و  به امید بهبود وضع،اتیهای اساسی در تاریخِ جوامع طبق دگرگونی
ای اساسی  اند و نیروی ضربه  خود شرکت جستهبارِ شرایط زندگیِ مشقت

 این .شد ها ممکن نمی اند که بدون حضورِ فعالِ آنان آن دگرگونی بوده
نوع آگاهی به مناسبات و روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میان 

است و نه آگاهی به آگاهی به نموده. آدمیان، آگاهیِ عامیانه است
ماهیتِ واقعی مناسباتِ تولیدی و مناسبات و روابط واقعیِ اقتصادی، 

 اجتماعی هنوز به -در این مرحله از تکامل تاریخی. سیاسی و اجتماعی
بدون . کند ی آدمیان عمل می قول مارکس مناسباتِ واقعی در پس کله

 ادامه دارد        .          آگاه بودن آدمیان و از جمله کارگران از آن
 

 ...کدام جبهه 
     

خواهد بدهند؟ آیا پیام جز اینست  کار  چه پیامی می آنها با این
 ایران هم تشکیل شد؟ »لویی جرگه«اید که  که مردم چه نشسته

هنگامی که آقای کردستانی که بارها به دیدار فرح پهلوی و رضا 
ان عضو شورا انتخاب  ناگهان در این کنگره به عنو،اند پهلوی شتافته

اند که فقط چند ماه پیش   گویی اصال و  بکلی از یاد برده،شوند می
ی سازمان دیگر جبهه ملی که  ایشان خود را به عنوان نماینده

 مردم حق دارند از خود بپرسند . معرفی کرده بودند،خواه است جمهوری
  با باد شمالی شوی شمالی ؟–با باد جنوبی شوی جنوبی 

که  گفت این دوستی می! که دنیای غریبی است نازنین راستی 
 بسیاری عضو . اشتباه می کنند،گویند ایرانیان سابقه تحزب ندارند می

 ! یک حزب بسیار قدیمی هستند و آن حزب باد است
  بدیهی است هر کس مختار است که تغییر .سخن کوتاه کنم

 ر نیست برای این اما آیا بهت،عقیده دهد و یا به راه راست یا چپ رود
  ،کنیم  به آن چیزی که ادعا میأ  باالغیرت،که مردم را سرگردان نکنیم

دیگر . بند باشیم، یا به هرحال حداقل هر روز موضع عوض نکنیم پای

 باید ، را بدنام کنند»جبهه ملی«باید از آن حضراتی که کوشش داشتند 
 !  موفق شدید،گفت دستتان درد نکند

 
 ...رون رایزنی بوش و شا

     
آقای بوش در عین حال مخالفت خویش را با بازگشـت آوارگـان      
فلسطین به سرزمین آباء و اجدادی خود اعالن داشت و گفت کـه ایـن               

 میلیون تـن تخمـین      4آوارگان که تعدادشان در حال حاضر نزدیک به         
شود و بطور عمده در لبنـان، اردن و دیگـر کشـورهای عـرب                زده می 
او .  در اسرائیل، بلکه باید در کشور فلسطین ساکن شـوند          اند، نه  پراکنده

تواند  گفت که اسرائیل باید کشور یهودان جهان باشد و بهمین دلیل نمی           
 . آوارگان فلسطینیان را بپذیرد
ها از نقطه نظر و منافع »واقعیت«شود، تمام   همانطور که مالحظه می   

است و در این میان اسرائیل و یهودان مورد توجه آقای بوش قرار گرفته 
 . کنند فلسطینیان، منافع تاریخی و سرنوشت کنونی آنان نقشی بازی نمی

اما تا کنون شورای امنیت سازمان ملل که در آن امریکـا از حـق               
وتو برخوردار است، تصویب کرده بود که اسرائیل باید در قبال صلح از             

همچنین . اگذاردمناطق اشغالی عقب نشیند و این مناطق را به فلسطینیان و
های مختلف فلسـطینی و اسـرائیلی        در مذاکراتی که تا کنون میان گروه      

های یهـودی    شهرک«صورت گرفته بود، اصل بر این بود که برخی از           
بخاک اسرائیل ضمیمه شود و در عوض اسرائیل به همان انـدازه            » نشین

 . نزمین از خاک خود به فلسطینیان واگذارد، یعنی تعویض پایاپای زمی
خواهد دمکراسی   دیگر آنکه این اولین بار نیست امریکا ئی که می         

به عراق لشـکر کشـیده      !! را در جهان عرب مستقر سازد و بهمین دلیل        
 نیز شورای امنیـت  1948در سال . گیرد است، برای فلسطینیان تصمیم می  

سازمان ملل متحد بدون آنکه به فلسطینیان امکان دهد درباره سرنوشـت            
یم گیرند، رأی به تقسیم سرزمین فلسطین به دو منطقه یهـودی         خود تصم 

و عرب نشین داد و باین ترتیب کشور اسرائیل تأسیس شد و توانست با              
هـای مصـر،     برخورداری از پشتیبانی نظامی امریکا و انگلیس بر ارتـش         

ای را کـه بنـا بـر مصـوبه           سوریه و اردن پیروز شود و بخشی از منطقه        
بود، اشغال و بخـاک خـود        زئی از کشور فلسطین می    سازمان ملل باید ج   

اینک نیز آقایان بوش و شارون بر همان روال برای مردم           . ضمیمه سازد 
گیرند و برای تقسیم بازمانده سرزمین اشغالی فلسطین         فلسطین تصمیم می  

خواهـد در عـراق حکومـت     آقای بـوش کـه مـی    . نشینند به رایزنی می  
کنـد کـه در      ورهای عرب توصیه مـی    دمکراتیک برقرار سازد و به کش     

کشورهای خود دمکراسی را حاکم سازند، اینک خود بـا زیرپـا نهـادن            
گیرد و   ترین اصول دمکراسی درباره آینده ملت فلسطین تصمیم می         ساده

کار علیه بشریت این امکان  به شارون، باین جنایت  » چک سفید «با دادن   
ادی، سیاسی و نظامی امریکا     دهد که با برخورداری از پشتوانه اقتص       را می 

الملـل را زیـر پـا نهـد و بـرای مصـوبات            ها و اصول بین    قوانین، میثاق 
در » دیـوار امنیتـی   «المللی که گـواهی دادنـد، سـاختن          های بین  دادگاه

سرزمین فلسطین کاری است برخالف مصوبات سازمان ملل متحد، تـره           
ن شیخ یاسین   هم خورد نکند و بخود اجازه دهد فرمان مرگ کسانی چو          

و رنتیضی را صادر کند، بدون آنکه دادگاهی چنین افراد را بـه جرمـی               
 .متهم کرده و یا آنکه درباره محکومیت آنها رائی صادر نموده باشد

نقشـه  «همچنین بوش با گزینش چنین سیاستی آشکار ساخت که          
نزد او پشیزی ارزش ندارد و بلکه آن طرح که بطور مشترک            » راه صلح 
ریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل تهیه شده بـود، بایـد             توسط ام 

داد تا بتواند برنامه خـروج یـک    فرصتی کافی در اختیار شارون قرار می    
جانبه اسرائیل از بخشی از مناطق اشغالی و ضمیمه ساختن بخش دیگری            

برای اینکه بتوان به ماهیـت  . ساخت از آن مناطق به اسرائیل را آماده می       
 :پی برد، باید چند مسئله را مورد توجه قرار داد» جانبه طرح یک«این 
  بنا بر اطالعاتی که جیمی کارتر در اختیار افکار عمومی قـرار داده              -1

کردنـد،   مذاکره مـی  » صلح«است، زمانی که بگین و سادات بر سر         
مردان اسرائیلی از بازپس دهی مناطق اشغالی فلسـطین طرفـه            دولت

ن ادعا که در آن مناطق دولتـی وجـود نداشـت و             رفتند، آنهم با ای   
بهمین دلیل اسرائیل حق دارد این مناطق را به خاک خـود ضـمیمه              

هـای جـوالن    نشـینی از بلنـدی   آنها همچنین حاضر به عقـب     . سازد
نبودند، با آنکه آن منطقه جزئی از سرزمین سوریه بود که دولت آن 
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پنداشتند  ئیلیان میدر آن زمان اسرا.  در سازمان ملل عضویت داشت   
توانند در درازمدت آن مناطق را ضمیمه خاک خود سازند و        که می 

چون اعرابی کـه در      توانند فلسطینیان ساکن در این مناطق را هم        می
 نگریختند و در شهرها و روستاهای خـود بازماندنـد،           1948جنگ  

اما رشد جمعیت فلسطینی در اسرائیل و . جذب کشور اسرائیل سازند
 تعداد اعراب ساکن    2020ق اشغالی آن چنان است که تا سال         مناط

در اسرائیل و مناطق اشغالی بیشتر از تعداد یهودان در ایـن منـاطق              
تواند مدعی شود که یهـودان    خواهد بود و باین ترتیب اسرائیل نمی      
 . دهند اکثریت جمعیت اسرائیل را تشکیل می

یک و دو شهرت یافته     بخش فلسطینیان که به انتفاضه        مبارزه رهائی  -2
شـود، آشـکار     نامیـده مـی   » تروریسم«و توسط اسرائیل و امریکا      

تواند بر ایـن جنـبش       ساخت که اسرائیل با نیروی نظامی خود نمی       
های انتحاری فلسطینیان سبب شد تا تعداد زیادی        »ترور«. غلبه کند 

بخاطر نجات جان خود اسرائیل را ترک کننـد         » مهاجر«از یهودان   
در نتیجه اینک در اسرائیل بسیاری از . پا و امریکا بازگردندو به ارو

ها خالی هستند و کسی نیست که آنها را بخرد و  ها و آپارتمان خانه
با وجود یکچنین وضعیتی حکومت شارون تصـویب        . یا اجاره کند  

 واحد مسکونی جدید در مناطق 1850کرده است که در سال جاری 
 .اشغالی ساخته شود

برد،  قتصاد اسرائیل از نیروی کار ارزان فلسطینیان بهره می  همچنین ا  -3
داران  امری که سبب بدست آوردن سودهای کالن بـرای سـرمایه          

جنبش انتفاضه سبب شد تا اسرائیل مجبور شود        . گشت اسرائیلی می 
از ورود کارگران فلسطینی به اسـرائیل       » ترور«برای جلوگیری از    

دید بـه اقتصـاد آن کشـور    جلوگیری کند، امری که سبب لطمه ش  
حتی کوشش شد با وارد ساختن نیروی کـار از فیلیپـین و             . گردید

کشورهائی چون رومانی بـه ایـن مشـکل خاتمـه داده شـود، امـا              
های کشاورزی و راه و ساختمان که به نیـروی کـار فصـلی          بخش

باشد و بهمـین دلیـل بـا         نیازمندند، با کمبود نیروی کار روبرو می      
چنین صنعت توریسم اسرائیل طـی       هم.  روبرو است  دشواری فراوان 

ادامه این وضع سبب شده     . های گذشته لطمه فراوانی دیده است      سال
 درصد 20است تا به تعداد بیکاران در اسرائیل بشدت افزوده شود و 

از جمعیت اسرائیل زیر خط فقر قرار گیرد که بخش عمـده آن را              
 .دهند اعراب ساکن اسرائیل تشکیل می

ی که شارون و بوش بر روی آن توافق کردنـد، دارای چنـد         طرح
 :دهیم مختصه است که در اینجا به اختصار مورد بررسی قرار می

  شارون با متهم ساختن حکومت خودگردان فلسطین به پشـتیبانی از         -1
بـا آن حکومـت اجتنـاب       » صلح«از هرگونه مذاکره    » تروریسم«

دادن بـه   » بـاج «و  » سـازش «کرد، آنهم باین دلیل که حاضر بـه         
 . فلسطینیان نیست

های دیگری از سرزمین فلسـطین       خواهد بخش    او با تائید امریکا می     -2
بر اساس طـرح جدیـدپنج   . ضمیمه اسرائیل سازد  » برای همیشه «را  

 کیلـومتر از مـرز      20 که بـیش از      آریلهای   شهرک اسرائیلی بنام  
ـ  گیوات سون فلسطین فاصله دارد،    /مشترک کنونی اسرائیل   ه در   ک

 کیلومتر از مـرز مشـترک فاصـله دارد،          6اهللا قرار دارد و      کنار رام 
 که در چند کیلومتری هبرون قرار دارد و نیز بخشی  کیریات آربـه  

انـد و    که در آنجا چند صد خانواده یهود ساکن شده    هبروناز شهر   
 که در شرق اورشلیم شـرقی کـه منطقـه           مĤله آدومیم نیز شهرک   

اسـرائیل  » جاودانی«د، باید جزئی از سرزمین    اشغالی است، قرار دار   
باین ترتیب روشن است که اسرائیل حاضر بـه پـس دادن            . گردند

اورشلیم شرقی به فلسطینیان نیست و در این زمینه در پـی بوجـود              
 .دیگری است» واقعیت«آوردن 

ای که آقای بوش به شـارون داد، امریکـا در برابـر                بر اساس نامه   -3
تواند بـدون عـوض      ت کرد که این دولت می     دولت اسرائیل ضمان  

بخشی از مناطق کرانه غربی رود اردن را به خـاک خـود ضـمیمه          
همچنین امریکا تضمین کرد که بـا بازگشـت آوارگـان بـه         . کند

فلسطین به اسرائیل مخالفت خواهد کرد و در شورای امنیـت از بـا              
ن ای در ای   گیری از حق وتوی خود از تصویب هرگونه مصوبه         بهره

 . زمینه جلوگیری خواهد نمود
  بنابراین طرح اسرائیل بنا بر منافع خـویش، ارتـش خـود را از آن                -4

چون نوار غزه دردسر آفرینند، بیرون       بخش از مناطق اشغالی که هم     

برد، زیرا تعداد سربازان اسـرائیل در ایـن منـاطق بـرای تـأمین                می
 شـهرک   ها برابر است با تعـداد سـاکنین آن         این شهرک » امنیت«
منـافع  » تـأمین «پس خروج اسرائیل از نوار غـزه بخـاطر          . ها نشین 

 بخش جنبش مقاومـت      دهد و بلکه مبارزه رهائی     فلسطینیان رخ نمی  
فلسطین هزینه انسانی و مالی سنگینی را بر گرده اسرائیل نهاده است         

 . که اسرائیل در دراز مدت قادر به تأمین آن نیست
است خارجی امریکـا رخ داد؟ یـک        اما چرا چنین چرخشی در سی     

های بنیادگرای   دلیل آن است که جورج دبلیو بوش که به یکی از شاخه           
 .مسیحیت تعلق دارد، با اسالم مخالف است

خواهد در انتخابات ریاست جمهـوری پیـروز       دو دیگر آنکه او می    
شود و تجربه تاریخیپس از جنگ جهانی دوم تا اکنون نشان داده اسـت              

د ریاست جمهوری بدون برخـورداری از حمایـت محافـل           که هیچ نامز  
یهود امریکا نتوانست به پیروزی دست یابد، زیرا این محافل تقریبأ بیش          

های عمومی ایاالت متحده امریکا و نزدیک به دو سـوم   از نیمی از رسانه 
سازی هالیود را در کنترل خـود دارنـد و سـازندگان     های فیلم از شرکت 

 . ین کشورنددر ا» افکار عمومی«
سه دیگر با توجه به این واقعیت که پس از سرنگونی صدام حسین             

گونه تسلیحات کشتار جمعی یافت نشد، آشکار شـد کـه            در عراق هیچ  
بوش و همکارانش به مردم امریکا و عراق دروغ گفتند تـا بتواننـد بـا                

هائی قـرار دهنـد    اشغال عراق منابع نفتی این کشور را در اختیار شرکت     
ای از مخارج انتخابات ریاست جمهوری او را تأمین کرده  بخش عمدهکه 

 بودند 
تواند مدعی   چهار دیگر با گسترش ترور در سرتاسر عراق بوش می         

شود که حضور ارتش عراق در این کشور بخاطر مبـارزه بـا تروریسـم              
جهانی است و در پی آن است که بتواند این امر را به شـعار انتخابـاتی                 

 .زدخود بدل سا
شود، حقوق چند میلیـون فلسـطینی        و در این میان آنچه پایمال می      
برند و هر روز و هـر لحظـه مـورد            است که در بدترین شرایط بسر می      

 . گیرند تحقیر ارتش اشغالگر قرار می
 

 ... بلکه یک  نه یک سده،
     

پایان داد و بسـاط     » آریامهری« به آن استبداد     1357انقالب بهمن   
را جانشین  » مشروعه«ادی را برچید و در عوض جمهوری        سلطنت استبد 

ی گرفت که باید »رهبر«جای شاه مستبد را . ساخت» مشروطه«سلطنت 
عنـوان رهبـر     از سوی مـردم بـه     «بود و    می» الشرائط جامع«مرد دین و    

» مشروعیت«باین ترتیب دولتی در ایران مستقر شد که   . شد می» شناخته
در اینجا نـه تنهـا دولـت از    . گیرد  امامی می  خود را از دین شیعه دوازده     

بر اسـاس قـانون   . ای از آن بدل شده است دین جدا نگشته، بلکه به زائده  
دینی فراسوی سه قوه قـرار گرفتـه و         » رهبر«اساسی جمهوری اسالمی    

 . اند ساالران درآمده تمامی نهادهای دولتی در اقتدار دین
بطور صوری با هـم برابـر       اگر قانون اساسی مشروطه همه افراد را        

در اینجـا   . ساخته بود، در قانون اساسی جمهوری اسالمی چنـین نیسـت          
هـا از   جامعه به دو بخش خودی و غیرخودی تقسیم شده است و خـودی       

اگـر دیکتـاتوری    . هـا برخوردارنـد    حق حکومت کردن بر غیرخـودی     
خانواده پهلوی در تضاد با قانون اساسی مشروطه قرار داشت، در عـوض             

امـری  » ولی فقیـه «بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی دیکتاتوری    
که هر کسی   » مجلس خبرگان «در اینجا نهادهائی چون     . است» قانونی«

شورای «تواند به عضویت آن برگزیده شود، در کنار نهادهائی چون            نمی
منتصـب  » ولی فقیه «که اعضایش از میان روحانیون وابسته به        » نگهبان

دسـتچین  » ولی فقیه «که اعضایش را    » شورای مصلحت نظام  «شوند،،   می
شود، رئیس  منصوب می» ولی فقیه«کند، رئیس قوه قضائیه که توسط        می

است، فرماندهان ارتـش و     » ولی فقیه «صدا و سیمای ایران که برگزیده       
آشـکار  ... شـوند و     تعیـین مـی   » ولـی فقیـه   «سپاه پاسداران که توسط     

ول قانون اساسی کنونی زیرپایه استبداد دینی       سازند که بسیاری از اص     می
اگر در آغاز انقالب مشروطه کمی بیشـتر از یـک           . دهند را تشکیل می  

 یک 1357سده از انقالب کبیر فرانسه دور بودیم، با تحقق انقالب بهمن          
سـاالر   برای تحقق جامعه مدنی مردم  . ایم هزاره از جامعه مدنی پرت افتاده     

.دانـی تـاریخ ریخـت       اسالمی را بـه زبالـه      باید هیبت مخوف جمهوری   
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 مقاله دریافتی
 حسن بهگر

  ی لیبرالیسم سخنی در باره
انگیزه نوشتن این مقاله در حقیقت انتشار منشورهای گوناگون 

 برون –منشور جبهه ملی ایران «جمهوریخواهی از جمله آخرین آن 
 گویی هرهای زیادی با هم ندارند ولی  این منشورها  تفاوت. است» مرز

اند،   بار نویسندگان، منشوری تازه  کشف و یا  ابتکاری نو خلق آفریده
کنند که این سخنان برآمده از یک مکتب فکری  ای هم نمی حتا اشاره

بنام لیبرالیسم  است که افزون ) ی فلسفه، اقتصاد  و سیاست در گستره(
ی  ی تاریخ بر آن که چهار سد سال در کشورهای متمدن غربی سابقه

توان تاریخ سد ساله اخیر ایران را مطالعه نمود و دستکم   دارد، حتا نمی
تالش برای آزادی و حکومت قانونی و پارلمانی برخاسته از لیبرالیسم را 

 . مشاهده  نکرد
آید بررسی این مکتب از نظر نگارنده است و  آنچه در زیر می

ویژه که در کنم که کامل و بدون نقص است به  هیچوجه ادعا نمی هب
شود در بسیاری از کشورها متفاوت  هایی که از این مکتب می تعریف

است و نقد و بررسی آن در کشورهای اروپایی سالیان دراز است ادامه 
 با این همه کوشش .دارد و به همین علت تفاوت نظر نیز موجود است

 .ام نظراتی که همگن و همگرا باشد گردآوری کنم کرده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2ادامه در صفحه                                    

  شیدان وثیق
 نامند؟  می» الئیسیته« آن چیست که 

 
 گفتار چهارم

  در فرانسهالئیسیته
 1905 تا قانون جدایی دولت و کلیساها در 1789از انقالب 

 رانسهی ماجرای حجاب اسالمی در مدارس ف با مالحظاتی در باره
 

ه          ار، مطالع ن گفت د الئيسيزاسيون     موضوع بحث ما در اي در فرانسه   ي فراين
ا و نشيب          ا فرازه ه ب ا  است آ اريخي تحقق مي      يه ذيرد  ي طي سه دورة ت انون  . پ ق

ي بيستم سرانجاِم پيكاري است آه با انقالب     جدايي دولت و آليساها در اوايل سده      
ا      يسيتهالئ. شود  آغاز مي ١٧٨٩آبير فرانسه در سال      واره ب ا، هم در اين آشور ام

الش ه قضيه    چ ده است آ ه رو ش ويني رو ب اي ن دارس   ه المي در م اب اس ي حج
اره خواهيم   . باشد دولتي يكي از آن ها مي   در پايان اين گفتار، مالحظاتي در اين ب

  .داشت و موضع خود را بيان خواهيم آرد
تبیـین   و   الئیسـیته ی مفهـوم     پس از گفتارهـای پیشـین دربـاره       

هـای   ی زمینـه    و پـس از مطالعـه      »الئیک «ی   های معناییِ واژه   ریشه
خـواهیم،    اکنون مـی   … الئیسیتهسیاسیِ   -تاریخی و بنیادهای فلسفی   

در کشـورهای    الئیسـیته های آینـده، وضـعیت       طی این بحث و بحث    
 دولت و دین، مورد بررسی قرار      »جـدایی «ی   زاویهمختلف جهان را از     

 .دهیم
  ی الئیسیتهی  »نمونه«تار چهارم، ما بطور مشخص در این گف

زیرا در این  ،»نمونه«گوییم   می.فرانسوی را مطالعه خواهیم کرد
چون ایم،  ، چنان که پیش از این نیز اشاره کردهالئیسیتهکشور است که 

، کم و بیش به صورت کامل، تحقق چون واقعیتشود و   ابداع میواژه
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  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن
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  های بزرگ ویرانی شرکت .2

هائی شوند که در کشاورزی ر هائی یافت می و هنوز سوسیالیست
های بزرگ اجتماعی، بلکه در ویرانی  کارگران را نه در شرکت

 . جویند های قطاعی می های بزرگ  و همگانی ساختن شرکت شرکت
های بورژوازی دمکرات  ای نتیجه تأثیر پسین ایده این امر تا اندازه

های بزرگ  ها زمانی بوجود آمدند که شرکت این اندیشه. است
کردند و  گیری از فنون نو کار می  بدون بهرهکشاورزی با کار اجباری و

در آن زمان . های کوچک بود تر از شرکت  بارآوری نیروی کار آنها کم
های کوچک  های بزرگ و تقسیم آن به شرکت ویران ساختن شرکت

اما در همان دوران نیز . کشاورزی خواستی خردمندانه و مترقی بود
سال  دو نیروی کار بزرگهای کوچک دهقانی با برخورداری از  شرکت

دهقانان بزرگ برتر از . دادند بهترین شکل واحد تولیدی را تشکیل نمی
 .آن بودند

 Inferiotätماندگی  عقبهمان طور که دیدیم، از آن زمان
. های بزرگ کامال از بین رفت و جای خود را به فنون دقیق داد شرکت

های بزرگ  کتهای کوچک نیز موقعیت خود را در کنار شر اما شرکت
حفظ کردند و تأثیر این امر داللت بر آن دارد که تا چه اندازه 

در . های بزرگ وابسته است های سوسیالیستی به پیشرفت شرکت آل ایده
حالی که توده کارگران مزدور صنایع بزرگ دیر زمانی است که ایده 

با هدف تأسیس شرکت کوچک رها ساخته است، اما این » شغل آزاد«
ر ذهنیت کارگران مزدور کشاورزی هنوز تا اندازه زیادی غلبه ایده ب
دهد آنان را به دهقان  حزبی که به کارگران کشاورزی وعده می. دارد

 . تواند از تحسین اکثریت آنها مطمئن باشد بدل سازد، می
اما یک حزب سوسیالیستی دچار خطای بزرگی خواهد شد، هرگاه 

 خواستی کارگران کشاورزی به پندارد که با مطرح ساختن چنین به
اهداف آینده در تعیین انسان . های خوبی بدل خواهند شد سوسیالیست

. برد کنند تا وضعیتی که اینک در آن بسر می نقش بیشتری بازی می
خواهد دهقان شود، سرشار از تفکر  شیوه اندیشه کارگر مزدوری که می

توان دهقانان  و این پندار وجود دارد که می. روستائی خواهد بود
اما این تضاد بتدریج . کوچک را علیه مالکین بزرگ تحریک کرد

تر خواهد شد، هرگاه تولید دهقان از مرز خودکفایتی بگذرد و  رنگ کم
دهقان در چنین حالتی وابسته به قیمت . وابسته به بازار گردد

و در این رابطه خواست او با منافع مالکین . گردد های خود می فرآورده
شود، امری که سبب از میان رفتن تضادهائی  زرگ ارضی یکی میب

گردد که میان آنها در دوران خدمات فئودالی و دهقانان وابسته به  می
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