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 سردبیر
 

 !معنای اپوزیسیون
 

داری که دارای ساختار سیاسی  در کشورهای پیشرفته سرمایه
داری قرار  دمکراتیک هستند، هیچ نیروی سیاسی بیرون از نظام سرمایه

ندارد، زیرا بر اساس قوانین اساسی این کشورها هر نیروی سیاسی 
ت گیرد تواند با برخورداری از اکثریت رای مردم حکومت را در دس می

و قوانین مناسب با منافع خود را تدوین و در مجلسی که نمایندگانش 
چنین در این  هم. اند، تصویب کند توسط رأی مردم برگزیده شده
تواند مفاد قانون اساسی را با رای موافق  کشورها مجلس منتخب مردم می

بهمین دلیل نیز در همه این . بیش از دوسوم از نمایندگان تغییر دهد
داری و  ورها احزاب کمونیست که خواهان نابودی نظام سرمایهکش

توانند با  اند و می ای سوسیالیستی هستند، احزابی قانونی تحقق جامعه
ها و  ها، آرمان بدست آوردن اکثریت آرای مجلس در جهت خواست

 . آرزوهای خویش گام بردارند
به این ترتیب چون همه نیروهای سیاسی در درون نظام قرار 

دهند، اپوزیسیون  دارند، هنگامی که در مجلس نیروی اقلیت را تشکیل 
توانند به نیروی اکثریت  دهند، زیرا روزی می حکومت را تشکیل می

 15ادامه در صفحه .           بدل شوند و به قدرت سیاسی چنگ اندازند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجید زربخش
 

 !ه زندانیان و حقوق بشر امریکائی شکنج
 

انتشار تصویرهای شکنجه و زندان ابوغریب عراق و آگاهی مردم 
ای از خشم  ای از جنایت اشغالگران امریکائی، امواج گسترده بر ابعاد تازه

رهبران پنتاگون و . و نفرت و اعتراض را در سراسر جهان برانگیخت
زشت و غیرقابل «اقدام کاخ سفید در آغاز کوشیدند موضوع را در 

توسط چند نفر از مأموران «های امریکا  و مغایر با اخالق و ارزش» قبول
زندان و دادن وعدۀ مجازات آنها خالصه کنند و بدین ترتیب از 

اما انتشار خبرها، تصویرها . گسترش دامنۀ اعتراضات جلوگیری نمایند
نمود و آشکار ثمر  و جزئیات دیگری از بعد جنایت، این تکاپو را بی

هائی  ها و سیاست که در پشت این اعمال ضدانسانی،عوامل، دست ساخت
 .است» رفتار زشت چند اونیفورم پوش«نهفته است که فراتر از 

برمال شدن کیفیت و موارد شکنجه، گستردگی و ادامۀ طوالنی 
آنها و پخش خبرهای بعدی نشان داد که برخالف اظهارات رهبران 

زندان ابوغریب نه تصادفی و استثنائی و نه اقدام امریکا، جنایات 
خودسرانۀ چند سرباز بدون اطالع مقامات باال، بلکه بطور سیستماتیک و 
با تأئید و حمایت مقامات باال، مأموران سیا، افسران اطالعاتی ارتش و 
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 : این شمارهدیگر مقاالت
 کارل کائوتسکی :ی آن انقالب پرولتاریائی و برنامه

 آلبرت شنایدر :اخالق صهیونیستی. بدرود
 میهن جزنی :نگرشی بر اوضاع ایران و آیندۀ آن

  شیدان وثیق
 نامند؟  می» الئیسیته« آن چیست که 

 
 )2 (گفتار چهارم

 
   در جمهوری سومالئیک اصالحات  -

به ابتکار فعالین  ،الئیک در فرانسهصالحات  ، ا1860از اواخر دهه 
سیاسی و بخشی از نمایندگانِ جمهوری خواهِ رادیکال مجلس، در ابعاد 

 .شوند ای آغاز می بیش از پیش گسترده
سو جدا کردن  از یک: پذیرند ها بر حول دو محور انجام می رفرم

ر بطونهادهای عمومی و  کردنالئیک دولت از کلیسا و از سوی دیگر 
واقعیت این .  یعنی مدارس،عمده و اساسی نهاد آموزش و پرورش

رایگان و الئیک  مدرسه«است که در فرانسه، مبارزه برای ایجاد یک 
چون موتور  جمهوریت، هم  به سانِ یکی از ارکان بنیادین»برای همه

بیست سال پیش از آن که قانون جدایی . کند اصلی اصالحات، عمل می
در مدارس فرانسه الئیسیته  تصویب شود، 1905سال دولت و کلیسا در 
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  علی شاهنده
 استقالل

 .مفهومی انسانی است» حق « است و» حق » «استقالل «
ارتست از حاکمیت اراده یک جامعه انسانی در اداره امور عب» استقالل «

  .او شده است» وطن«خود در سرزمینی که در یک پروسه تاریخی اقامتگاه 
دانسته است که طبیعت با انسان، که از قدرت اندیشه و به یاری آن 
از قدرت کشف و شناخت نیروهای طبیعت و به کارگیری آنها با ابزار 

و انسان . ی برخوردار است، معنی و هدف یافته استسازی و برنامه ریز
ها حتا حمایت از حیوانات و محیط زیست از  ی امور و پدیده به همه

نیز  »استقالل «نگرد، مقوله  های خود و تامین آنها می دیدگاه نیازمندی
 .از این حکم جدا نیست

استقالل یک مفهوم است، مفهومی انتزاعی از حق حاکمیت مطلق  -1
انسان به اداره امور زندگانی خویش از جمله واکنش در برابر اراده 

های دیگر و  عوامل و عناصر دیگر طبیعت مصون از دخالت  انسان
مستلزم قدرت بالقوه شناخت » حق«است و داشتن » حق «چون 

 بنابراین صرفا دارای ماهیتی انسانی و به معنای ،ست او اعمال آن
 این ،موجودی اجتماعی است و چون انسان .ست احق حاکمیت او

  ازست ابنابراین استقالل عبارت. گیرد حق به جامعه تعلق می
حاکمیت اراده جامعه انسانی در اداره امور خود در سرزمینی که در 

و از این رو . او شده است» وطن « وگاه یک پروسه تاریخی اقامت
جامعه انسانی و سرزمین اقامتگاه :  است عنصر تشکیل شدهواز د

او، و این دو اجزای جدایی ناپذیر از یک کل هستند که » وطن«
» وطن«عنصر ماهوی و ثابت آن و سرزمین ) جامعه انسانی(انسان 

 .است) جامعه انسانی(عنصر وابسته به عنصر اصلی و  ماهوی 
ست وگرنه خود  ااعتبار سرزمین بسته به وجود جامعه انسانی درون آن -2

زمین فاقد  .ای و نه اعتباری و نه استقاللی بخود نه حقی دارد و نه اراده
ی از زمین نه کسی ا هیچ گوشه. راده و قدرت تشخیص استشعور و ا

داند و نه خود را متعلق به کسی و یا ملت خاصی و  را مالک خود می
حقوق «از همین روی حقوق شناخته شده و برآن تاکید شده همواره 
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 ...بدرود، اخالق 
     

کند که به اشتباه آن      نگاری نوین چه اهدافی را دنبال می       این تاریخ 
نامند؟ مدرنیسم غرب که بدان به مثابـه عامـل           را پساصهیونیسم نیز می   

شد، بـه انگیـزه      ساز و در خور تحسین نگریسته می       برتر، پیشرو، آینده  
بنی موریس . هدایت کننده روشنفکری و کارکردهای عملی بدل گشت

هـای عبـری و انگلیسـی موجـود هسـتند،         در آثار خود که بـه زیـان       
بخش اسرائیل  او جنگ رهائی. سازنده را تخریب کرد های هویت  اسطوره

پژوهان نوینی چـون بنـی       تاریخ. را به مثابه جنگ تسخیری افشاء کرد      
های نو نقـش     ر شکل دادن روند مدرنیزاسیون و تدوین سنت       موریس د 

 . مهمی بازی کردند
های گروهی خارجی    چنین فرهنگ اعتراضی آکادمیک که رسانه     

آورند، در عین حال بخشـی از درک نـوین           از آن با عالقه نقل قول می      
خواهد خود را جانشین اصول متکی بـر هویـت           شهروندی است که می   

پژوهان نوین در پی یافتن هویتی بودند که         تاریخ. دقومی اسرائیل گردان  
پرستی متکـی بـر      ها تکیه نکرده باشد، چیزی شبیه میهن       دیگر بر سنت  

 . قانون اساسی نوع اسرائیلی آن
پژوهانی چون موریس نشان دادند کـه آغـاز اسـرائیل بـر              تاریخ

  فلسطینی که اینک   700000یعنی راندن بیش از     : گناهی اولیه تکیه دارد   
ایـن  . کننـد   سال است که حق بازگشت خود را مطالبه مـی          50بیش از   

اسطوره که فلسطینیان رانده نشدند و بلکه داوطلبانه روستاهای خـود را            
های پیروزمند اعراب دوباره بازآیند، در       ترک کردند تا همراه با ارتش     

نتیجه انتشار کارهای علمی کسانی چون بنی موریس، دیگر قابل دفـاع            
راندن به مثابه حقیقتی تاریخی بتدریج در خودآگاهی مردم نفوذ          . نبودند
 . کرد

داشـت، کسـی از      هرگاه موریس به راستگرایان اسرائیل تعلق می      
کـاران اسـرائیل     محافظـه . شـد  بهت زده نمـی   » هارتص«مصاحبه او با    

. نگاری بدبینانـه نگشـتند     هیچگاه حاضر به پذیرش این فرمول از تاریخ       
ینه اهل سازش نبودند، زیرا از سـازش ناپـذیری طـرف            آنها در این زم   

توان فلسطینیان    آنها هرگز باور نکردند که می     . کردند مقابل حرکت می  
، یعنی سال   1948نزد آنها   . را با مراوده جمعی رها از قدرت تسکین داد        

 تــاریخ جنــگ شــش روزه و آغــاز – 1967تأســیس اســرائیل و نــه 
تـر   و اگر روشـن   .  صلی تصادمات بود   پاشنه و نقطه آغاز ا     -اشغالگری

بهمین خاطر نیـز راسـتگرایان مخـالف        . مان موجودیت یهودی : بگوئیم
آنها به فرمول جنبش صلح اسرائیل مبنی بر این کـه  . قرارداد اسلو بودند  

تـوان بـه      توسط اسرائیل، مـی    1968با خروج از مناطق اشغالی در سال        
تر از دیگران فهمیده     گرایانه اقعآنها و . مشکل خاتمه داد، اعتقادی ندارند    

 توسط اسرائیلیان را هرگـز      1948بودند که فلسطینیان تحقیر رانده شدن       
و آنها درک کردند که بدون آن راندن دولـت یهـود            . نخواهند بخشید 
 . توانست بوجود آید هیچگاه نمی

نزد او تأسـیس    : اینک موریس به هواداران این تفکر پیوسته است       
. مسئله بر سر مشروعیت اسرائیل است     . الق قرار دارد  دولت فراسوی اخ  

ورز در قلـب     این دولت با حضور تعداد زیـادی از فلسـطینیان دشـمن           
بهمین دلیل مـوریس    . توانست به موجودیت خود ادامه دهد      اسرائیل نمی 

بر این باور است که رهبران اسرائیل با راندن فلسطینیان کـار درسـتی              
گزینش دیگـر آن بـود   . است و نه اخالقمسئله بر سر سیاست    . کردند

 . شد که به پروژه ملی یهود پایان داده می
هنگامی که فلسطینیان پیش از آغـاز آخـرین انتفاضـه و در دور              

یعنـی  (را در دستور کار روز قرار دادند  » حق بازگشت «آخر مذاکرات   
، چنین هویـدا شـد کـه        ) رانده شدند  1948بازگشت فلسطینیانی که در     

آشکار بـود کـه قصـد فلسـطینیان         . ستگرایان تائید شده است   تحلیل را 
تصرف مجدد کرانه غربی رود اردن و نـوار غـزه نبـود و بلکـه آنهـا                  

این امر موجـب سـکوت      . خواستند مشروعیت اسرائیل را نفی کنند      می
های اسرائیل گشت و سبب شد تا دریابند که در رابطـه بـا ایـن                 لیربال

از آن پـس دوران بـازی   . ند کـرد مشکل حوزه سیاست را ترک خواه    

و موریس بر اساس کارهای تحقیقاتی خود باین        . جمع صفرها آغاز شد   
 . نکته نیز پی برد

 بـا  - که بنی موریس نیز بـه آن تعلـق دارد  –روشنفکران اسرائیل  
آغاز مذاکرات صلح خود را با خشونت فلسطینیان روبرو دیدند که هـر             

ه بود، اما خـود را از سرچشـمه         چند اشغالگری اسرائیل موجب آن گشت     
باین ترتیب تـرور از سـالح   . انگیزه اصلی خود رها و مستقل ساخته بود  

سیاسی به ابزاری ضد سیاست بدل گشت که جلوی هر گونه گفتگـو را              
شود که خشونت پایان پذیرد، اما خشـونت         تفاهم آنجا آغاز می   . گرفت

جو  اسرائیلیان صلح. شتمداوم زمینه برای هرگونه تفاهمی را از میان بردا       
و خواهان سازش، خود را از عرصه عمومی کنار کشیدند و با جدیت در              

هـا در    این باره اندیشیدند که شاید راستگرایان حق داشته و خـود سـال            
همین امر پشت صحنه مصاحبه کنونی موریس را تشکیل         . اند اشتباه بوده 

 . دهد می
ـ            در سال  ای  ی حافظـه  هـای گذشـته فراسـوی مرزهـای دولـت مل

، Holocaustجهانشمول بوجود آمده است که بـا خـاطره هولوکوسـت            
اینک اما این حافظـه  . ها، بردگی و استعمار تعیین یافته است     کشتار خلق 

المللی در الهه درباره دیواری      در اروپا، آن طور که مذاکرات دادگاه بین       
ن داد، علیـه    سـازد،  نشـا     که باید اسرائیلیان و فلسطینیان را از هم جـدا           

. موضع اسرائیل پافشاری بر منافع ملی است      . شود اسرائیل بکار گرفته می   
 میهنـی بـدل     -باین ترتیب موضع اسرائیل به ضد موضع جهانگیر جهان        

 پـس   21 گیر کرده است، از سـده        19اسرائیلی که در سده     . گشته است 
 . افتاده است
ـ       عکس ود کـه بـه   العمل اسرائیل در برابر رأی دادگـاه الهـه آن ب

مـا  . کشند دهند و رنج می    جهانیان نشان دهد که اسرائیلیان نیز قربانی می       
توانیم از سمپاتی افکـار عمـومی جهـان          فهمیدیم که تنها از این راه می      

خواهد بر ایـن قاعـده جهـانگیر         موریس نمی . روشنگرا برخوردار شویم  
بنای آن او در پی یافتن موضعی فراسوی اخالق است که بر م       . بازی کند 

مصاحبه با بنـی    . زنده ماندن گروه خودی بر همه چیز دیگر برتری دارد         
در دورانـی کـه جنـگ       : دارد موریس اما از نکته دیگری نیز پرده برمی       

برای زنده ماندن در جریان است، داستانسـرائی تـاریخی تردیـدآمیز از             
ایـن امـر در جـوامعی کـه اخـالق           .  شـود  عدالت جهانشمول تهی مـی    

 گشته است، در مـوارد بسـیار غیـر    normativل آنها هنجارین   جهانشمو
پشتیبانی اکثریت یهودان از تمـامی اقـدامات حکومـت          . قابل فهم است  

ای است که تروریسـم در رابطـه    خود، در عین حال بیانگر ترس فزاینده    
باین ترتیب شکاف میـان     . با ادامه موجودیت اسرائیل فراهم ساخته است      

 . شود اومأ بیشتر میاروپا و اسرائیل مد
ای بود مبنی بر طرحی      در گذشته چپ اسرائیل در پی یافتن گذشته       

در چنین موقعیتی . ای را داد   توان بخود چنین اجازه    امروز نمی . جهانشمول
 . توان از چرخش اخالقی اروپا پیروی کرد نمی

در دهـه گذشـته   » های قومی پاکزادئی«العمل اروپا در برابر     عکس
هـا    راندن 1948پیش از   . المللی است  ش هنجارین جامعه بین   بیانگر چرخ 

 1948پـس از    . المللـی  ای بودند برای ثبـات بـین       امری مشروع و وسیله   
از آن پس این امر به      . مشروعیت خود را از دست داد     » پاکزادئی قومی «

این ارزیابی نو نتیجه اقدامات  . کارکردی ممنوع و غیراخالقی بدل گشت     
های حقوقی صورت گرفتـه      که بر پایه چرخش زیرپایه    المللی است    بین

هـای   است، چرخشی که بر اساس آن ارزیابی اخالقی و حقوقی از اقلیت        
المللی اقتدار و اجرای  سازد و به مجامع بین ملی را به سرزمینی محدود نمی

و چنین بود در الهـه و بـا ایـن امـر             . سیاسی آن را واگذار نموده است     
 . ان اسرائیلی برخورد کننددشوار باید روشنفکر

 2000برای بنی موریس و بسیاری دیگر از اسرائیلیان که تا تابستان 
به اردوگاه صلح تعلق داشتند، همین اقـدامات اخالقـی و قـانونی عامـل        

اما درسـت در زمـانی کـه        . گرایانه آنها  محرکی بودند برای تمایل صلح    
، ترورهـای انتحـاری     ابتکار صلح اسرائیل به نقطه اوج خود رسیده بـود         

فلسطینیان آغاز شد و آنها حق بازگشت خود را مطـرح سـاختند، بایـد               
نتـایج تحقیقـات    . گرفـت  اخالق جهانشمول از نو مورد اندیشه قرار می       

 اسـرائیلیان   1948در  . شد از آن گریخت    موریس اما موجود بودند و نمی     
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تفسیر . ورندبه اعمالی ناحق دست زدند تا بتوانند دولت خود را بوجود آ
گذشته عبارت از آن بود که ناحقی آن زمان باید سبب بوجـود آوردن            

ناحقی کـه   . مروت است  اما وضعیت کنونی بسیار بی    . حق جدید گردد  
موریس حتی  . صورت گرفت اما به نفع بخشی بود که بدان مرتکب شد          

او بن گوریـون، مؤسـس دولـت اسـرائیل را           . رود از این هم فراتر می    
سازد که بیرون راندن را بطور کامل انجام نداد و بخود اجازه             می» متهم«
دهد گمانه زنی کند که دولتی همگون از یهودان از ثبات بیشـتری               می

برخوردار خواهد بود تا دولتی که بخشـی از مـردم آن بـا آن دولـت                 
هـا را کـه هـم        موریس راندن آن بخش از فلسـطینی      . ورزند دشمنی می 

صهیونیسـم دیگـر    . دانـد  برنـد، منتفـی نمـی      یاینک در اسرائیل بسر م    
 . تواند بخود اجازه دهد، جهانشمول باشد نمی

هـای گذشـته     و همین رفتار غیراخالقی سبب شده است تا در ماه         
توان به   در این باره می   . جرقه کوچکی از امیدواری به صلح نمایان شود       

و های اسرائیل اندیشید که بر اصـل همگـونی قـومی د            پیمان ژنو چپ  
تواند چنین باشـد کـه در        واقعأ می . دولت مستقل از یکدیگر قرار دارد     

 تر است از اخالق و عدالت جهانشمول؟ نهایت خوشی مادر مهم
  . به یقین برای یهودان اسرائیل این چنین است

 2004 مارس 6، شماره »دی ولت«به نقل از نشریه آلمانی 
 

 ...نگرشی بر اوضاع ایران 
 

آموزد که رویدادها و  مادی از تاریخ به ما میاز آنجا که درک 
روندهای اجتماعی ریشه در گذشته دارند و در نتیجه دارای هویتی 

ها در طول  باشند و تاریخ نیز عبارت است از تجربیات انسان تاریخی می
زمان و از آنجا که این هستی اجتماعی است که شعور اجتماعی را 

های پیش، چه بر سر درگذشتگانمان  سازد، ناچاریم بدانیم در سده می
آمده که امروز در آستانۀ قرن بیست و یکم و در عصر انقالبات 

ایم که از سوئی  مبتالی حکومتی شده... فراصنعتی و ماهواره و انترنت و 
نه تنها ما را به عصر حجر سوق داده و از سوی دیگر هستی انسانی و 

های قرون وسطائی چه  شهای مادی و معنوی مملکتمان را با رو ثروت
خواهد   دهد، بلکه می در زمینۀ سیاست و چه در زمینۀ اقتصاد به تاراج می
آیا ظهور چنین . از انسان مدرن ایرانی، انسان اصحاب کهف بسازد

های  حکومتی اتفاقی و یک شبه حادث شده یا محصول روند دیکتاتوری
  مذهبی صدها ساله است؟-سیاسی

درخت ناهنجار و بیمار را در خاک زمین من به شخصه ریشۀ این 
بنابراین نگاهی هرچند خیلی کوتاه به . بینم سلطنت و روحانیت می

دانم که البته با توجه به  مان را ضروری می تاریخ دویست سالۀ گذشته
 : وار از حوادث بگذرم توانم فهرست وقتی که دارم تنها می

. ماری غرب همراه شدسلطنت قاجار در ایران از ابتدا با هجوم استع
های ایران و روس آغاز هجوم استعماری به ایران بود و در مدتی  جنگ

ها بر کشورمان، اقتصاد آن و ساختار قدرت  ها و انگلیس کوتاه، روس
 .در آن دست گذاشتند
شاه، قدرت  های ایران و روس در سلطنت فتحعلی به موازات جنگ

 خود را در جنگ ناتوان شاه که زیرا فتحعلی. روحانیون ریشه گرفت
این تکیۀ سلطنت . یافت، سلطنت خود را بر قدرت و نفوذ آنها گذاشت

شاه به صورت یک قرارداد نانوشته  به روحانیت از دورۀ ناصرالدین
 راه افکار نو به شاه در سرکوب جنبش باب و بستن درآمد و ناصرالدین

نگلیس بر تسلط روس و ا. ایران، روحانیت را متحد طبیعی خود دید
این . ایران، منشاء تحولی در اقتصاد ایران شد که بنیاد کشاورزی داشت

تسلط  ایران را به قلمرو سیاست استعماری تبدیل کرد که از سوئی باید 
آورد و از سوئی دیگر  مواد خام مورد نیاز کشورهای مسلط را فراهم می

داد را به  سال کشور که اقتصاد شهری را تشکیل می صنایع دستی دیرینه
کشاند و جای آن را محصوالت خارجی خاصه انگلیسی و  نابودی می

 .شدند و صنعتگران ایرانی آواره می. کرد روسی پر می

هنگامی که تولیدٍ محصولٍ کشاورزیِ بابِ صدور به بازارهای اروپا 
 - اهل دیوان-رواج یافت، زمین کشاورزی قیمت پیدا کرد و اهل دربار 

داری  ا و روحانیت همدست دیوانیان و دربار به ملکها و متنفذه خان
» عشریه«روی آوردند و دهقانان که پیش از آن به نام رعیت به  شاه 

های ایران و روس دو برابر شده بود  دادند و این عشریه از زمان جنگ می
از این پس ) دادند محصول خود را به محصالن مالیاتی شاه می% 20باید (

 رعیتِ ارباب، جوابگوی اشتهای سیری ناپذیر او بایست به صورت می
درجامعۀ کشاورز و دامدار ایران، » ارباب رعیتی«نظم جدید . بودند می

نشان آن بود که در قدرت مطلقۀ شاه شکاف افتاده و در کنار اهل دربار 
تا آنجا که .  رشد کردنداهل دیوان و روحانیتو خانهای صاحب ایل، 

اما رعایای شاه و ارباب زیر فشار . درت شدروحانیت مدعی شرکت در ق
این نظم و تسلط استعماری بر تولید و مصرف کشور به تنگنا افتادند و 

 .برای فرار از گرسنگی  به مهاجرت از ایران روی آوردند
بزرگترین بازار کار برای مهاجران که عمدتاً جمعیت : بازار کار

شاه به تصرف  مان فتحعلیدادند، قفقاز بود که در ز کشور را تشکیل می
های آبادانی مستعمراتی تزاری جذب  ها درآمده بود و سیاست روس

همین نوع مهاجرت از . نیروهای مهاجر ایرانی را ممکن ساخته بود
جنوب و شرق ایران به هند و قلمرو مستعمراتی انگلیس و از غرب به 

م در و مهاجران به صورت فصلی یا دائ. قلمرو عثمانی باب شده بود
شدند تا از گرسنگی در کشور خود از پا  های بیگانه استثمار می سرزمین
 . در نیایند

یک نمونه از نظام ارباب رعیتی که به سرعت در جامعه رشد 
شاه، صدراعظم او حاج میرزا آغاسی معروف  در زمان محمد: کرده بود

ی او  پارچه ده و آبادی به نام او و برا1438در یک دورۀ سیزده ساله، 
متناسب با این نظم که میزان استثمار رعیت یعنی . ثبت کرده بود

داد، بازار ایران به  چهارپنجم جمعیت کشور را تا آخرین حد افزایش می
ابریشم، پشم، توتون، (عنوان واسطۀ داد و ستد و تولید هدایت شده 

برای بازارهای خارج و توزیع کاالهای وارداتی مصرفی ) تنباکو، تریاک
ای، نفت، کبریت، قند و شکر،  یشه و بلور، منسوجات پشمی و پنبهش(

برای بازار داخلی فعال شد و ) اسباب و ادوات آهنی و فوالدی
داری ایران در چنین فضای بسته متولد گردید و چون در بهره  سرمایه

ها واسطه شده بودند، ناچار خزانه شاهی که تحمل  کشی از رعایا ارباب
داشت، خالی ماند و شاه خیلی زود به فکر دست اندازی هایش را ن هزینه

ها و روحانیون و  ای که پدید آمده بود افتاد، که در آن شاهزاده به طبقه
 . ها و دیوانساالران و حتی بازرگانان حضور داشتند خان

ها روی آورد  برداری به خارجی بنابراین شاه به دادن امتیازهای بهره
ر تحت حمایت تزار روس درآمده بود و و از آنجا که سلطنت قاجا

انگلیس هم در تمام ارکان حکومت نفوذ داشت، بین این دو بر سر 
شاه به  امتیاز تنباکو که ناصرالدین. گرفتن امتیاز از شاه رقابت افتاد

در لندن داد و مستقیم با منافع بازرگانان برخورد کرد » رژی«کمپانی 
 به قلمرو طبقۀ تازه رشد یافته شد و آغاز انتقال ناامنی از اعماق جامعه
ها نیز برخوردار بود به حادثۀ میدان  واکنش آن که از حمایت روس

از این زمان . شاه منجر گردید  ارک و در هم شکستن جبروت ظاهری
شاه مستقیم زیر فشار عصیان عمومی قرار داشت و فقر جامعه  ناصرالدین

عون و وبا و امثال آن ظاهر های طا ها و اپیدمی سالی که به صورت قحط
به طوری که سر . داد شد مردم را مستقیم رو در روی شاه قرار می می

:  خواندند مسئلۀ نان در سال قحطی در تهران مردم در کوچه و بازار می
اما  شاه ! شاه کج کال، رفته کربال، نون شده گرون، منی یک قرون 

 از این امتیازها امتیاز داد و یکی همچنان به انگلیس و روس امتیاز می
 . در ایران داشتای کننده دارسی بود که بعدها نقش تعیین

 و درهای بسته و ایران در آستانۀ انقالب مشروطه قرار داشت
ای  گلوله. فضای اختناق دینی و سیاسی قادر نبود این انقالب را مهار کند

دین که میرزا رضای کرمانی در آستانۀ پنجاهمین سال سلطنت ناصرال
به قلب او شلیک کرد، فرمان حرکت » شاه عبدالعظیم«شاه در حرم 
 رهبری آن را در دست داشت، جنبش تنباکو که روحانیت. انقالب بود

، که برآمد مهم سیاسی روحانیت برای تثبیت موقعیت خودش بود
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شرکت بخشی از . ای برای رهبری آنها در انقالب مشروطیت شد مقدمه
ب مشروطه گرچه موجب گسترش جنبش شد این روحانیت در انقال

ولی از صراحت شعارهای آن کاست و رنگ مذهبی هم به انقالب 
خواست عدالتخانه و مجلس قانونگزاری از . مشروطه و نتایج آن زد

های اصلی جنبش مشروطه بود که به نوعی تفکیک قوای  خواست
مشروطه به هر رو با کودتای محمدعلی شاه، . کشید گانه را پیش می سه

 .صوری برقرار شد
: گوید ساله می بیژن جزنی در مورد کاست روحانیت در تاریخ سی

روحانیون ایران از ماجرای رژی تا جنبش ملی شدن نفت نقشی «
ای  های دوگانه دوگانه ایفا کردند، به این معنی که اوالً دارای جناح

ک گیری کرده بودند و در حالی که ی بودند که در مقابل هم موضع
جناح نمایندۀ بورژوازی ملی و طرفدار جنبش ضد امپریالیستی بود، 

ثانیاً جناح . آمد جناح دیگر متحد ارتجاع و یاور امپریالیسم به حساب می
مترقی نیز در مراحل مختلف جنبش تغییر موضع داده و به طور ثابت به 

های  ها و جنبش در اینجا صحبت بر سر جناح. یک وضع نمانده است
ه از مذهب نیز مانند ناسیونالیزم به عنوان ایدئولوژی استفاده ملی ک

 که مطلب بر سر نقش صنف یا کاست روحانی است. کنند، نیست می
 .های مذهبی کشورند اداره کننده سازمان

های سازشکار از مصدق نه فقط کاشانی و  با جدا شدن جناح... 
ن وابسته به مریدانش دشمن جنبش شدند بلکه مرجع تقلید و روحانیو

ارتجاع و دربار به شدت به تکاپو افتادند و برای ساقط کردن مصدق 
 مرداد هم مرتجعین از جمله بروجردی را به وحشت 25. تالش کردند

بروجردی و رهبران روحانی تا آنجا پیش رفتند که برای . انداخت
ها مجالس  همدردی با غربتِ شاه دستور دادند در مساجد و تکایا و خانه

 مرداد 28در . وگواری برگزار شده و روضۀ حضرت مسلم خوانده شودس
بروجردی تلگرافی به روم کرد و به شاه گفت بیا که با آمدن تو به 
ایران دین و امنیت در  مملکت حفظ خواهد شد و چندی بعد در جواب 
تلگراف سرلشگر  زاهدی نوشت که خدا شما را در حفظ بیضۀ اسالم و 

 .لکت مؤید کندسرکوبی دشمنان مم
در این جریان معدودی از روحانیون صادقانه در درون جنبش و 

اهللا طالقانی و تا حدودی میالنی  کنار جبهۀ ملی ماندند از قبیل آیت
اهللا سرخ شده بود به جنوب تبعید و  اهللا برقعی که معروف به آیت آیت(

استعمار در ادوار معاصر، ورود ) ... تقریباً برای همیشه خانه نشین شد
گران و نفوذ سیاسی فرهنگی آنها آیندۀ قشر روحانی را با خطر روبرو 

روحانیون که ثبات موقعیت آنها به ادامه و تحکیم فرهنگ . ساخت می
مذهبی و موقعیت مذهبی در جامعه بستگی دارد از این نفوذ استعمار 

رشد بورژوازی باعث شد که جناحی از قشرهای مذهبی . ناراضی بودند
این طبقه رو به رشد تکیه کند و به نمایندگی آن در مقابل دربار و به 

توانست در چارچوب  این جناح روحانی نمی. استعمار مقاومت نماید
اعتقادات کهنه و ارتجاعی مذهبی باقی بماند و از خود تمایالت 

های ارتجاعی که با فئودالیزم پیوند داشتند  جناح. ترقیخواهانه نشان ندهد
پای مصالح های مترقی قرار گرفتند ولی در آنجا که   جناحدر مقابل

آمد یعنی موقعیت دستگاه مذهبی از جانب رژیم  قشری به میان می
های  افتاد، در عین تضادهای سیاسی، همبستگی دوجانبه به خطر می

از کتاب تاریخ سی ( »...شد صنفی ولو به صورت موقت ظاهر می
ی به موقعیت کاست روحانی و نگاه«سالۀ بیژن جزنی، تحت عنوان 

 )»نقش آن
رضا شاه هم به کلی استبداد فئودالی حاکم گردید و ) 1(با کودتای

گانه هم صوری بود  تفکیک قوای سه. از مشروطه فقط اسمی باقی ماند
رضا شاه . و رضا شاه بر قوۀ مقننه و مجریه و قضائیه سلطۀ کامل داشت

هائی محدود از  ش جنبهبانی نمای» باال«که با آوردن تجدد از 
اعتنائی به ضرورتهای مدرنیته یعنی  مدرنیزاسیون معرفی شده است با بی

نمایشی از نوع کشف . آزادی و دمکراسی به این نمایش دست زد
ابزاری و گرچه در بعد ... حجاب اجباری و یا مکّال کردن مردان وغیره

هائی  قیتموف...  مانند کشیدن خط آهن و واردات صنعتی تکنولوژیک
کسب کرد اما در بعد دیگر آن که در مفاهیمی چون دمکراسی، حقوق 

ترین اقدامی نکرد  شد، نه تنها کوچک بشر و حق شهروندی، خالصه می
 مدرن دست یازید مندانبلکه به سرکوب و کشتن آزادیخواهان و اندیش

و در عرصۀ مطبوعات که رکن اصلی روشنگری است نام محرمعلی خان 
. انداخت ای لرزه به اندام روزنامه نگاران می فنگی و شیرهبازرس ما
 که در قالب مفهوم مدرن عبارت است از مدرنیته سیاسیبنابراین 

دمکراسی به عالوه حق شهروندی، هرگز در کشور ما مفهوم و مصداق 
به همین سبب علیرغم  تغییراتی در نهادهای رسمی به ). 2(پیدا نکرد

عت پناهی نیانجامد و با سقوط حکومت گرائی و شری انهدام سنت
رضاشاه، روحانیت در میان مردم رشد کرد و الجرم در زمان سلطنت 

، دست در دست سلطنت از سنگرهای ارتجاع بر ضد تجدد محمدرضاشاه
 و 1332 مرداد 28طلبی حراست کرد و سرانجام با مشارکت در کودتای 

 دربار پهلوی ترین خادم و حامی سرنگونی حکومت ملی مصدق بزرگ
 . گردید

از سوئی . جنگ جهانی اول، ایران نو مشروطه را به فترت برد
های آزادیخواهانه اروپائی در ایران رواج یافت و از سوی دیگر  اندیشه

موقعیت انگلستان با برچیده شدن امپراطوری تزار به عنوان قدرت 
ن حریم و دیگر  مسئلۀ  ایران به عنوا. مسلط مطلق در ایران محکم شد
های نفت به آن امتیاز  بلکه فوران چاهامنیت مستعمرۀ هند مطرح نبود، 

 و دولت انگلیس با خریدن سهام دارسی به عنوان خاصی بخشیده بود
اما جامعۀ تکان . صاحب امتیاز و سهام دار عمده با ایران روبرو شد

آزادی و . خوردۀ ایران هم به عنوان یک ملت توقعات دیگری داشت
های  کرد و صحبت از محرومیت برابر اجتماعی را طلب میحقوق 

در گیالن رعایا اعالم کردند به اربابان بهرۀ . اجتماعی باب روز شده بود
مشروطه برای «: دهند، ولی جواب مجلس دوم این بود که  مالکانه نمی

و » این نیست که به حقوق مالکیت که شرع معین کرده تجاوز بشود
آوری بهرۀ  ز انجمن ایالتی آذربایجان برای جمعا) وزیر(فرمانفرما 

مالکانه مجاهد مسلح اجاره کرد و به محل فرستاد تا محصول او را از 
 و 20بنابراین پس از شهریور . روستاهای آذربایجان جمع آوری کنند

های نسبی که  برکنار شدن رضاشاه و اشغال ایران توسط متفقین و آزادی
از شعارهای » ه باید سلطنت کند نه حکومتشا«برقرار شده بود، شعار 

اصلی جبهۀ ملی و مصدق بود که احیای قانون اساسی مشروطیت را مد 
 و سلطۀ استبداد محمد رضا 1332 مرداد 28بعد از کودتای . نظر داشت

رفتن توهم و زمینۀ اصالحات دمکراتیک در چارچوب شاهی و از میان 
ست داد و شعار جمهوری در اش را از د ، این شعار هم زمینهسلطنت

 .های بیشتری یافت اشکال مختلف زمینه
همان طور که قبالً اشاره شد، خواست دهقانان در دورۀ مشروطیت 

چنان بر سر جای خود باقی بود  نیز به سرانجام نرسید و مسئلۀ  ارضی هم
از طرفی بحران اقتصادی که نمودی از تضاد درونی سیستم حاکمه یعنی 

بایست راهی برای ادامۀ رشد بورژوازی که  رادور بود، می کمپ-فئودال
تنظیم الیحۀ اصالحات . شد اساساً خصلت کمپرادوری داشت گشوده می

دهد که   یعنی دورۀ نخست وزیری اقبال نشان می38ارضی در سال 
ضرورت تحوالت اقتصادی و اجتماعی از جانب دستگاه حاکمه احساس 

 اکنون به صورت 32ب شده در سال های سرکو از طرفی خواست. شد می
از تاریخ (»  .های سیاسی مخفی نمودار شده بود ها و اعتراض اعتصاب

  )سی سالۀ بیژن جزنی
. های آمریکا و انگلیس بود  مرداد کوشش مشترک امپریالیست28

کوشش آمریکا برای سهیم شدن در منابع اقتصادی ایران که مهمترین 
 که به 42 تا 39سال . وم به نتیجه رسیدآن نفت بود با قرارداد کنسرسی

عقب نشینی دیکتاتوری معروف است دالیل متعددی داشت که برای 
 : کنم جلوگیری  از اطالۀ کالم فقط مختصراً به چند نکته اشاره می

بحران اقتصادی، اعتصابات و اعتراضات سیاسیِ مخفی و علنی، «
 امپریالیسم  را جنبش ضد امپریالیستی در عراق که رژیم وابسته به

 که -سرنگون کرده بود، روبرو شدن دیکتاتوری پاپامندروس در ترکیه 
 با جنبش ضد - سیاسی آمریکا در منطقه بود -نقطه اتکای نظامی

هایی  دیکتاتوری و ضد امپریالیستی، از آن طرف در آمریکا جناح
در چنین . کردند های دیکتاتوری را می تقاضای تجدید نظر با رژیم
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. توانست از حمایت نامحدود آمریکا استفاده کند عیتی رژیم نمیموق
دستگاه .  است39نشینی رژیم در تابستان سال  اینها مهمترین دالیل عقب

حاکمه قصد نداشت که به راستی میدانی برای مخالفان بگشاید، همچنین 
اصالحات ارضی را جدی نگرفت و آن را از حد حرف جلو نبرده بود تا 

شاه که . تخاب کندی به ریاست جمهوری آمریکا پیش آمداین که ان
های  دید بین از دست دادن قدرت و پذیرفتن رفرم خود را مجبور می

ارضی و اجتماعی، یکی را انتخاب کند، تصمیم گرفت مستقیماً و علناً 
در امور سیاسی کشور دخالت کند و بر ضد رقیب خود یعنی امینی 

» .توانست به دیکتاتوری مطلقۀ شاه بینجامد یادامۀ راه م. وارد میدان شود
 )تاریخ سی سالۀ بیژن جزنی(

البته در این اصالحات ارضی همان طور که از رژیمی چون رژیم 
توان داشت، نه از بزرگ مالکان سلب  شاه انتظاری بیش از آن نمی

ها به  مالکیت شد و نه روستائیان، صاحب زمین رایگان شدند، بلکه زمین
که خود خطر عدم پرداخت قسط و فروش ( آنها فروخته شد اقساط به

به این ترتیب روابط سنتی ارباب ). دوبارۀ آن را به دولت در بر داشت
ولی .  درصد خانوار روستائی از میان رفت50 رعیتی برای تقریباً -

روستائیانی که به هر دلیل صاحب زمین نشدند، یا تبدیل  به کارگر 
. شهرها شدند و یا به جمع بیکاران پیوستندروزمزد در روستاها و 

درحالی قانون اصالحات ارضی به تصویب مجلس رسید که نمایندگان 
های بزرگ بودند  این مجلس فرمایشی، خود از مرتجعین فاسد و فئودال

و طبیعی است که چنین کسان قانونی بر ضد منافع خود تصویب 
حق داشت تا مدت دو برای مثال، طبق این قانون، مالک . کردند نمی

سال پس از تصویب آن، قسمتی از امالک خود را به وارثان قانونی 
خود منتقل کند و اراضی دیم و بایر را هم در مالکیت خود تا هروقت 
که بتواند نگاه دارد، بعد اگر چیزی برای فروش باقی ماند به دهقانان 

درد کشت و کار ماند زمینی بود که به  مسلماً آنچه که باقی می. بفروشد
در مجموع، روستائیان به جای بهتر شدن وضع با مشکالت . خورد نمی
 رعیتی از -دهقانانی که طی مناسبات سنتی ارباب. ای روبرو شدند تازه

نظر مسائل اساسی تولید و مبادله به ارباب وابسته بودند، ناگهان به حال 
ستیابی به ابزار خود رها شدند بدون آنکه دولت به نیاز آنان در مورد د

تولید و بذر، کود شیمیائی، وسایل دفع آفات نباتی و طرز کار با 
در نتیجه . ای داشته باشد توجهی و یا عالقه... های مدرن وغیره  دستگاه

دهقانانی که یا به سبب عدم پرداخت وام خود ناچار به فروش زمینشان 
ناسب یا کمبود به دولت شده و یا به دالیل دیگر اقلیمی مثل زمین نام

گردیدند، ناچار ده را  آب وغیره محروم از حاصل کشت و کار خود می
رها کرده و فوج فوج به سمت مرکز و حاشیۀ شهرهای بزرگ خصوصاً 

کارگری ساختمان، فعلگی، : و به کارهائی چون. شدند تهران سرازیر می
... کشی، برف پارو کنی و حوض گری، آب دستفروشی، مقنی

اگر به همراه مردانشان به شهر (د و زنان و دخترانشان نیز پرداختن می
و اما . آوردند ها به کار کلفتی یا رختشوئی رو می در خانه) آمدند می

کارگران . یکی از برزگترین مشکالت این آوارگان مسئلۀ مسکن بود
های در دست کار  ها را در همان ساختمان مجرد  معموالً شب

هائی در  مند بودند یا اطاق که  به اصطالح عائلهخوابیدند و کارگرانی  می
های خالی  شدند در زمین کردند و یا اگر موفق می جنوب شهر اجاره می

و بدون صاحب اطراف تهران یک چهار دیواری برای خود دست و پا 
های خارج از  خانه«ها نیز هر از چندی به بهانۀ  کنند، همین آلونک

ب بولدوزورهای مأمورین شهرداری ، در معرض هجوم و تخری»محدوده
گرفت که در اکثر موارد نیز کار به زد و خورد بین مأمورین  قرار می

 . انجامید دولت و آلونک نشینان می
 57آری همین مردمان تهیدست حاشیۀ شهرها بودند که در سال 

در کنار سایر اقشار و طبقات اجتماعی با هدف سرنگونی شاه، منبر 
های خستۀ و زخمی خود  به روی شانه) ا ناخودآگاهآگاه ی(خمینی را 

های  کردند و با امید رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی، میدان حمل 
 .نوردیدند مبارزه را به وسعت ایران در

و در همین حال شاه، مست از درآمد نفت، به صورت ژاندارم 
ه و آمریکا و انگلیس در منطقۀ خلیج فارس درآمد و به انباشتن اسلح

بایست صرف نوسازی و زیرسازی  مهمات پرداخت و پولی که می
 رعیتی بشود در کار -اقتصاد کشور و برقراری نظم جانشین ارباب

های نوکیسه  های نمایشی هزینه شد و در خانواده تسلیحات و برنامه
ای بود که از فیلیپین و آسیای جنوب شرقی آشپز  ریخت و پاش به اندازه

آبادهای  کسی به حلبیآوردند و  کلفت و نوکر میو پرستار بچه و 
 .کرد نشین اندیشه نمی حاشیه

ای شاهنشاهی  های افسانه شاه در چنین وضعی سرگرم برپائی جشن
دو هزار و پانصد ساله بود و در قلب کشور زندگی دشوار زحمتکشان، 

در . داشت هائی وامی وجوی راه روشنفکر جوان و دانشجو را به جست
اصر، آمریکای التین، ویتنام قهرمان، مقاومت فلسطین و پیش جهان مع

های آموزندۀ قهر انقالبی بودند و در ایران هم  از آن جنبش الجزایر نمونه
جنبش . حرکت چریکی برای شکستن فضای اختناق حاکم گردید

چریکی پاسخی ناگزیر به اختناق بعد از کودتا بود و راه را برای حضور 
ر مطالبۀ آزادی و حق حاکمیت و به دست گرفتن همه جانبۀ مردم د

 .خواست سرنوشت خود هموار می
 که در بطن  انقالب ضد سلطنتِ استبداد بود57و اما انقالب بهمن 

خود خواست جمهوری را داشت ولی به دلیل تثبیت رهبری روحانیت، 
، استقرار یافت زیرا در طول انقالب ضد در قالب جمهوری اسالمی

 شروع شد، روحانیت بسیج شده از جانب شبکه 56ز سال سلطنتی که ا
آقای خمینی که فرصت یافته بود با تظاهرات مردم درآمیزد و این 

 حفظ کرد و در موقع 58آمیختگی را با آنکه مزورانه بود تا نوروز 
اهللا خمینی با همدستانش به جای دعوت مجلس  مناسب شخص آیت

آری یا نه » جمهوری اسالمی«مؤسسان به طرح خدعه آمیز رفراندوم 
و آنچه پس از این اعالم رفراندوم گذشت دیگر سرگذشت . دست زد

 سال است و جنایات این رژیم روی 26روزانۀ ما و ملت ایران در  این 
حال . جنایتکاران طول تاریخ دویست ساله ایران را سفید کرده است

تد اما چگونه زمانی است که باید این میوۀ گندیده از شاخۀ حکومت بیف
 و با کدام تدارک؟

کردیم که از جعبۀ مارگیری  گفتیم که شاه برود اما باور نمی
امروز هم . استعمار و امپریالیسم چه مار هفت خطی بیرون خواهد آمد

گوئیم باید این رژیم برود، باید این رژیم مردگانِ هزارسالۀ از گور  می
ی آن تا بحال چه برخاسته به زیر کشیده شود، اما برای جانشین

 ایم؟ اندیشیده
کشور ما مثل سراسر آسیای میانه و خاور نزدیک و آفریقای 

ما مرارتِ دویست . برد شمالی از ستم استعماری و امپریالیسم رنج می
دکتر مصدق کوشید بند استعمار دویست ساله را بگسلد . ایم ساله کشیده

مشکل عمدۀ ما . کشیدولی احاطۀ جهانی امپریالیسم، خودِ او را به بند 
ایم وضعیت واقعی خودمان را در روابط  این بوده که هرگز نخواسته

در این . های جهان بشناسیم و برای رهائی از آن تالش کنیم بین ملت
های استعماری جابجا شده  بندی دویست سال چندین بار شرایط و دسته

 .یمایم که کجا هست است و ما خودمان را در این جابجائی ندیده
، فقدان درک و 57یکی از دالیل اصلی شکست انقالب بهمن 

به همین جهت . آگاهی روشن مردم از نظام جانشین رژیم سلطنتی بود
از همین امروز طرح صریح نظام جانشین رژیم جمهوری اسالمی 

) به نظر من(در شرایط تاریخی کنونی این نظام . ضرورتی مبرم دارد
 بر تفکیک قوا، جدائی دین از دولت، نظام جمهوری پارلمانی مبتنی

پلورالیسم و آزادیهای کامل سیاسی و رعایت منشور جهانی حقوق بشر 
تواند باشد که در  خواستِ جمهوری دمکراتیک و الئیک متبلور  می
 .شود می

 
اخیراً در جریان انتخابات مجلس هفتم، دیدیم که نه تنها شورای 

اشت، بلکه صالحیت کاندیداهای نگهبان دست از نظارت استصوابی بر ند
ها   مذهبی-گذار و خدمتگزار رژیم را هم رد کرد تا چه رسد به ملی پایه

 شرکت مردم در انتخابات 76اگر در دوم خرداد . ها و نهضت آزادی
بزرگی به والیت فقیه بود، امروزه در این انتخابات عدم شرکت » نه«

 .به کل رژیم است» نه بزرگی«مردم 
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 نظام دینی به هر شکلی هنوز به معنای آگاهی و اتحاد و اما طرد
ایرانیان به منظور بدیل دمکراتیک حکومتی نیست و نیروهای ترقیخواه 
و دمکرات نباید مرتکب همان اشتباهی شوند که در انقالب بهمن ماه 

بدین معنا که خود را . راه را برای استقرار جمهوری اسالمی هموار کرد
بلکه با هدف اثباتی ظام مستبد و مستقر تعریف کند، تنها در ضدیت با ن

خود به روشنگری در میان مردم پرداخته و آنها را به اتحاد برای 
جمهوری الئیک و پارلمانی با خواست جدائی سه قوۀ مقننه و مجریه 

باید خاطر نشان ساخت که در قدیم، در زمان . و قضائیه دعوت کند
کردند،  ری به روشنی جانبداری نمیهای عدالتخواه از جمهو شاه، چپ

کردند همیشه با پسوند جمهوری دمکراتیک خلقی یا  اگر هم می
ای یا جمهوری خلق و یا جمهوری سوسیالیستی یا غیره  جمهوری توده

باید اذعان کنم که (ها  گیر بود و نه شعار روز توده بود که آنهم نه همه
نه . ن یک چپ صادق بوداین نوع برداشت در مورد خود من نیز به عنوا

ها و  این از ما  چپ!) اینکه من آن زمان هم نظر امروزم را داشته ام
خواستند اما با عدالت اجتماعی  ملیون هم که بخشی از آنها جمهوری می

نزدیکی نداشتند و مذهبیون یا به اصطالح امروز دین باوران هم باور 
 نیز مهم و ضروری نداشتند که الئیسیته تا چه حد برای اصالح دینی

دهد که دین استقاللش را از دولت حفظ کرده و از  است زیرا اجازه می
اینجا . جزم اندیشی روحانیت و چوب تکفیر جزم اندیشان در امان باشد

مفاهیم جمهوری و عدالت اجتماعی رسیم که  است که به این نتیجه می
 و همگی  تا چه حد الزم است که در بین مردم برده شودو الئیسیته

خواهان تغییر قانون اساسی جمهوری اسالمی بشویم زیرا تا وقتی که 
والیت فقیه و شورای نگهبان و مجمع این قانون اساسی که بر سه پایۀ 

توان امید هیچگونه تغییر و تبدیلی   برقرار است نمیتشخیص مصلحت
ما :در اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی داشت بنابراین به قول شاملو

 !!ما  اِنکارِ توئیم  دشمن تو نیستیم 
با پیروزی خاتمی در : دانم که یادآوری این نکته را ضروری می

های مجلس  دورۀ انتخابات ریاست جمهوری و احراز اکثریت کرسی
ششم و پیروزی در انتخابات شوراهای شهر و روستا ایدۀ تعویض 

شی از در بین بخ» والیت مشروطه فقیه«با » والیت مطلق فقیه«
باید ولی فقیه را  می» والیت مشروطه فقیه«. طلبان جان گرفت اصالح

متعهد به قانون اساسی کرده و با تقویت نهادهای انتخابی و تحت 
» جمهوری«تابعیت درآوردن نهادهای انتصابی موجبات چیرگی رکن  

ایدۀ دوپایگی نظام، . تدریجاً به وجود آورد» فقاهت«را بر رکن 
اسی اسالمی و جامعۀالنبی، از مجرای توسعۀ سیاسی و استقرار دمکر
شکست این . شد گران حکومتی تلقی می ها برنامۀ اصالح گفتگوی تمدن

با اختیارات » ولی فقیه«گرفت که  برنامه از این واقعیت سرچشمه می
بی حد و حصر خود نه برخالف قانون اساسی جمهوری اسالمی بلکه 

 آن وظایف خود را اجرا 110مادۀ مطابق نص صریح قانون اساسی و 
 اصالح طلبی در جمهوری اسالمی نه ناشی از توسل به قانون .کرد می

 و روحانیت حاکم حاضر به اساسی بلکه ناشی از مصلحت نظام است
» مصالح نظام«نشان دادن انعطاف یا به قول خود اصالحات از نقطه نظر 

بدین . ییر ربانی استاست وگرنه قانون آن اجرای احکام منزّل و بالتغ
جمهوری جنبۀ سلبی و تئوکراسی مضمون ایجابی آن لحاظ است که 

به هرحال اصالح طلبان حکومتی با این واقعیت ساده روبرو شدند . است
شورای «که به موازات این پیروزی انتخاباتی، نهادهای انتصابی به ویژه 

أس همۀ و در ر» قوۀ قضائیه«و »  مجمع تشخیص مصلحت«، »نگهبان
آشکارا اراده و اعتبار نهادهای انتخابی را به » والیت فقیه«آنها نهاد 

مسخره گرفته، در همان ابتدای کار مجلس ششم با یک حکم حکومتی 
ولی فقیه هرگونه چون و چرا در مورد قانون مطبوعات مصوبۀ مجلس 

در حال حاضر اپوزیسیون داخل حکومت نیز . پنجم را ممنوع ساختند
حاکمیت نه دوگانه و حتی شخصی است و اصالحات دارد که اذعان 

توان با رجوع به قانون   و نمیدر ساختار قدرت به بن بست رسیده است
از زبان . های قانونی تغییری در حاکمیت به وجود آورد اساسی و روش

عباس عبدی بشنویم که یکی از سخنگویان این راهکار، یعنی خروج از 
اکمیتی مطرح نیست که دوگانه باشد، بلکه اصالً ح«: حاکمیت است

خواهم از بحث  می) 134، ص 1382عبدی (» ارادۀ شخصی جاری است
باال به این نتیجه برسم که همین ادعای رفرم پذیری جمهوری اسالمی در 

از طرفی منابع . مجموع اروپا را به برقراری رابطه با ایران مصمم کرد
مین ذخیرۀ گاز و بزرگترین عظیم نفت و گاز ایران که دارای دو

 با 1992صادرکنندۀ نفت در جهان است، اروپا را واداشت که در سال 
باب رابطه را باز کند که البته اروپا در » گفتگوی انتقادی«عنوان 

گفتگوهای خود با ایران به رعایت پنج شرط تأکید داشت که اولین آن 
 که  اروپا رابطۀ 97 تا 92رعایت حقوق بشر در ایران بود اما از سال 

خود را ادامه داد عملیات تروریستی در ایران نه تنها متوقف نشد که از 
جمله در کشورهای فرانسه، سوئیس، ایتالیا و اطریش دست به ترور 

ها و اپوزیسیون ایران زدند از جمله قتل دکتر عبدالرحمن  شخصیت
کتر رجوی قاسملو، دکتر بختیار، دکتر برومند، دکتر صادق شرفکندی، د

این از نظر حقوق بشر و اما از نظر اقتصادی نیز عمالً به دلیل رفرم ... و 
های اقتصادی نیز  ناپذیر بودن جمهوری اسالمی در عرصۀ سیاسی رفرم

نتیجتاً . زیرا رفرم اقتصادی بدون رفرم سیاسی امکان ندارد. عملی نشد
ن رأی سرمایه گزاران اروپائی عقب نشستند و خصوصاً پس از اعال

ها را سران جمهوری   که آمران این قتل1997دادگاه میکونوس در سال 
اسالمی تشخیص داد، رابطۀ اتحادیۀ اروپا با ایران بحرانی شد و طرفین 

» دیالوگ انتقادی«اروپائی سفرای خود را فراخواندند و در نتیجه باب 
 . سال بسته شد5پس از 

انه و هزاربار خوشبختانه خوشبخت: خواهد باز هم تکرار کنم دلم می
های گذشتۀ خود و به  در حال حاضر طیف چپ با بازنگری به اندیشه

به خود این فرصت را ... ویژه با تحوالت جهانی، فروریختن دیوار برلن 
داده که به مفهوم دمکراسی بازنگری دوباره داشته باشد و چون مفهوم 

 بیشتری در این عدالت اجتماعی میراث فکری گذشتۀ او است، پیروزی
راه خواهد داشت و از آن طرف نیز موجب بسی خوشبختی است که آن 
بخش از ملیون نیز که به ضرورت عدالت اجتماعی و به مسئلۀ دمکراسی 

اند،  برده نه به شیوۀ ضیاءالحقی و کرزائی آن و نه سلطنت مشروطه پی
غیر از جمهوریخواهانی هستند که با چپ زبان مشترکی دارند واّال اگر 

 !شود و یا به روی تحکیم روحانیت این باشد راه یا بروی سلطنت باز می
گذرد و به همین  خواهی در ایران از کانال الئیسیته می جمهوری

دلیل است که اصالح طلبان حکومتی جز دروغ و فریب و ضدیت با 
توانند چیز دیگری برای مردم به ارمغان  اخالق در سیاست را نمی

 .بیاورند
 چنین شرایطی که اصالحات صددرصد به شکست  انجامیده و در

برد، هر  جامعه در شرایط بحرانی از نظر اقتصادی و سیاسی به سر می
نشینی حکومت در این موقعیت بیشتر به بحران درونی حکومت  عقب

برداری جناح مخالف قرار  زیرا فوراً مورد بهره(دامن خواهد زد 
را به یاد بیاوریم خواهیم » تو گوتهانستی«اگر شب شعر .) گیرد می

دانست که بعید است که جمهوری اسالمی دست به چنین ریسکی بزند و 
و آغاز سیاست » دورۀ سازندگی«برخالف . به اصالحات سیاسی بپردازد

جمهوری خاتمی، گردانندگان جمهوری اسالمی در وضعیتی نیستند که 
 که فضای سیاسی جامعه بتوانند از موضع قدرت دست به مانورهائی زنند

 به 16اندرز ماکیاولی این اندیشمند سیاسی قرن . کند را باز می
اصالحات مورد « : حکمرانان دربارۀ زمان مناسب اصالحات چنین است

تر و در زمانی که هنوز قدرتمندید به اجرا گذارید و  نیاز را هرچه سریع
آغاز شود، چه آن در انجام آن چنان تعلل نورزید که فشار از هر جانب 

هنگام برای اجرای تدابیر خشن خیلی دیر خواهد بود و تدابیر ظریف هم 
زیرا همگان به شما خواهند گفت که مجبور . کمکی به شما نخواهد کرد

 ».اید و کسی خود را مدیون شما نخواهد دانست به اتخاذ آن تدابیر بوده
به سرکوب بینیم جناح حاکم دست  العین می  اینجاست که به رأی

توجه به این مسئله با . زند داخلی و مذاکرۀ آشکار و پنهان خارجی می
که آمریکا برای به دست آوردن قلمرو نفوذی خود از هند تا شمال 

های  آفریقا گرفته، از روسیه تا خلیج فارس در صدد خنثی کردن جنبش
اسالمیستی در خاورمیانه است و این مسئله هستۀ اصلی سیاست  پان
این واقعیت بیش از هر زمان . دهد یکا را در خاورمیانه تشکیل میآمر
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دیگری جمهوری اسالمی را به ترس انداخته و موقعیتش را متزلزل 
 .نموده است

در نتیجه وظیفۀ اپوزیسیون خارج از کشور، به نظر من، از طرفی 
های آمریکا و اروپا در قبال  زیر نظر گرفتن مسائل خاورمیانه و سیاست

باشد مانند توجه به این که آمریکا  ن و منطقه از زوایای مختلف میایرا
خواهد مشکالت  که بعد از جنگ جهانی دوم نقش بزرگی پیدا کرده می

از راه نظامی حل نماید و از طرف دیگر با طرح خاورمیانۀ ! دنیا را ؟
تواند آرزوها و  بزرگ و استراتژی حمله به جای دفاع، در عین حال نمی

در حال حاضر اشتراک منافع . کشورهائی نظیر ما را در نظر نگیردامیال 
آمریکا اشتباه . و تضاد آن منافع با سایر کشورها برای ما مهم است

عراق را در مورد ایران و سایر کشورها تکرار نخواهد کرد زیرا عمالً 
بینیم که سلطۀ آمریکا در منطقه دچار بحران است و در حالی که  می

بلکه . نباید او را هم دستکم گرفت. رابر آمریکا مرعوب شدنباید در ب
الزم است با کمال هشیاری و تیزبینی سیاسی حرکات او را تجزیه و 

اهللا خمینی آقای  به یاد بیاوریم که در زمان زنده بودن آیت. تحلیل کرد
رفسنجانی بود که میزبانی مشاور امنیتی رئیس جمهور وقتِ آمریکا، 

بنابراین یکی از وظایف اصلی .  را به عهده داشتآقای مک فارلین
اپوزیسیون خارج کشور افشا جنایات و قراردادهای پنهانی رژیم اسالمی 

های روشنگرانه و  با آمریکا و سایر دول اروپائیو تشدید فعالیت
المللی حقوق بشر و تالش همگانی و  گسترش رابطه با نهادهای بین

های حقوقی و سیاسی در اقصا  ونهمĤهنگ برای برخورداری از تریب
نقاط جهان و توضیح شکاف عمیقی که بین حکومت و ملت ایران 

باشد و خصوصاً لزوم جلب افکار  وجود دارد برای مردم جهان می
 .شود عمومی مردم ایاالت متحده  به این قضایا شدیداً احساس می

باید به مردم دنیا گفت اگر در جنگ ایدئولوژیک غرب با 
شد  م اتحاد شوروی حکومت آمریکا با سالح مذهب مجهز نمیکمونیس

و تروریست وکادر مسلح مذهبی به مرزهای شوروی و افغانستان 
 روبرو نبود و اینکه تا پیش از الدن بنفرستاد، امروز، دنیا با مشکل  نمی

!!) سیاست کمربند سبز(آنکه جمهوری اسالمی در ایران روی کار بیاید 
میلیونها مردم . کرد هب با دیگران صف بندی نمیکسی بابت دین و مذ

توجه به مذهب و دین یکدیگر با هم  در هریک از این سرزمینها بی
 که با قیام –این آنها هستند که ماشین حکومت را . کردند زندگی می

  از کار افتاد با -های میلیونی مردم و نه با انگشت آمریکا توده
شان از شاه به  ادی داخلی و خارجیکمکهای مستقیم و غیرمستقیم و ای

های خمینی و شرکا تحویل دادند و خون دهها هزار ایرانی را در  شبکه
درطول هزار و .  ها و ترورها بر زمین ریختند گاه جنگ و در شکنجه

بینم که این گسترۀ خاورمیانۀ بزرگ  چند صد سال تاریخ جائی نمی
ریالیسم است که با فقط امپ. آقای بوش سرنوشت مشترک داشته باشد

. خواهد چنین اشتراک سرنوشتی را فراهم آورد توهم پراکنی می
حرکت به سوی جهانی شدن از راهی که در افغانستان و عراق طی شده، 

و یک جهت دهنده به غیر از آمریکای آقای بوش . کند عبور نمی
 .طلبد می

حربۀ مسلمان ستیزی آقای بوش حربۀ کثیفی است و برای !  آری 
باید برای استقرار آنکه این حربه از دست امپریالیسم گرفته شود 

آزادی و رها ساختن مردم از قید هر نوع تعلق دینی دامنگیر همچون 
دین امری است خصوصی و . آمیختگی دین و حکومت مبارزه کرد

شخصی در حالی که حکومت امری است مربوط به زندگی اجتماعی 
 ارکانش ارادۀ مردم حضور داشته بایست در همۀ آحاد مردم که می

باشد و هر نوع تبعیض دینی و قومی و ملیتی و هرنوع استثمار در آن 
رژیم اسالمی در ایران باید . ها به شمار رود ها و متروکه جزو ممنوعه

 .کنیم ساقط شود اما ما هستیم که باید بدانیم چه چیز را جانشین می
  . منبردر چنین جمهوری نه تخت جای دارد و نه 
  :ها  پانویس

شاه مخلوع، اولین پادشاه مشروطیت ایران و آخرین   احمدشاه فرزند محمدعلی- ١
 تقسیم عملی ایران به دو  سلطان سلسلۀ قاجاریه، بر اثر خودداری از امضای قرارداد

ولی از رضاخان و . منطقۀ نفوذ انگلیس و روس، ظاهراً مغضوب انگلیسیها شده بود
رت قول گرفته بود که سلطنتش محفوظ بماند، علیرغم تمایل خود، های سفا واسطه

سید ضیاء نیز از . فرمان ریاست وزرائی سید ضیاء الدین طباطبائی را صادر کرد
احمدشاه برای رضاخان که درجۀ سرتیپی قشون را داشت و فرماندۀ کودتا و 

یعنی (» دار سپهسر«باالی قزوین به تهران بود، لقب » آقا بابای«حرکت قزاقها از 
 به رهبری سید ضیاء که به 1299را گرفت و کودتای ) فرماندهی کل قوا

هواخواهی از بریتانیا شهرت داشت در راستای سیاست انگلستان و حفظ منافع آن 
برخی از روحانیون معروف در تحکیم  قدرت رضاخان و به ...  دولت در ایران بود

خوانیم  در خاطرات سلیمان بهبودی می. سلطنت رسیدن او نقش چشمگیری داشتند
که چگونه دو هفته پس از تصویب مادۀ واحدۀ مربوط به خلع احمدشاه و مقدمات 

از .  (تغییر سلطنت، سردار سپه با چند تن از علماء مذاکرات محرمانه داشته است
 خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفتگو -کتاب شصت سال خدمت و مقاومت

 ).ا نجاتی، جلد اولبا سرهنگ غالمرض
از »  عقل ابزاری«در برابر » عقل انتقادی« خوشبختانه امروزه روز مسئلۀ کاربرد - 2

مسائل مهم و مورد توجه نسل جوان کشور ماست، منظورم نسلی است که بعد از 
  پا به جهان گذاشته  یا در دوران انقالب،  بیش از ده تا پانزده سال 57انقالب 
 .است. نداشته
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    . اصالحات در جهت جدایی دولت و کلیسا: الف 

 ، سیاست مدار، وزیر Jules Simon ژول سیمون ، 1867 دسامبر 3
به هنگام جنگ فرانسه و (آموزش عمومی در حکومت دفاع ملی 

 »جدایی«بار، از  ، در نطق پارلمانی خود، برای نخستین)آلمان
separationکند ها و دولت صحبت می کلیسا.            

خواه و نماینده   ، جمهوریLeon Gambetta لئون گامبتا ، 1869در 
 جنبش مقاومت در شهرستان در زمان حکومت هدهند مجلس و سازمان

لغو بودجه مربوط "خواهیِ خود خواستار  ی جمهوری دفاع ملی، در برنامه
، )1877( او، چند سال بعد .شود  می"به ادیان و جدایی کلیساها و دولت

، جسورانه الئیکدر خطابه معروفی حول خواست ایجاد مدرسه عمومی و 
این است  ،کلریکالیسم": کند می اعالم خواهان، و پیش از دیگر جمهوری

 ."!دشمن ما
کمون پاریس، به نام آزادی وجدان، حکم  ، 1871 آوریل 2در 

 .کند  صادر میجدایی دولت و کلیساها و لغو بودجه ادیان را
 در »الئیسیته «، اصطالح برای نخستین بار ،1871 نوامبر 11در 
ی شورای شهر  در جلسه. شود ظاهر می) میهن (Patrieای به نام  روزنامه

پیرامون مسایل آموزشی، یکی از اعضای سوسیالیست شورا از ضرورت 
وی ی  راند و خبرنگار حاضر در جلسه گفته در مدارس سخن میالئیسیته 

  .   رساند اش به چاپ می را در جریده
ژول  به قلم رهبر آن، حزب کارگر فرانسه، برنامه  1880در سال

های  های گروه ، لغو بودجه ادیان و مصادره داراییJules Guesde گِد
 .کند مذهبی را مطرح می

 ، قوانین متعددی ناظر بر مناسبات میان دولت و 1880در دهه 
 :شوند وضع میسیزاسیون الئیکلیسا و در جهت 

، لغو تعطیلی اجباریِ روز یکشنبه و تعطیالت به 1880 ژوئیه 12
 .های مذهبی مناسبت جشن

 .ها ، لغو تمایزگذاری مذهبی در قبرستان1881 نوامبر 14 
 .، به رسمیت شناختن حق طالق1884

 کاهش تدریجی بودجه اختصاصی دولت برای  ،1887 مارس 21 
غیر (در همین سال، تشیع جنازه مدنی . ها فکلیساها و حقوق اسق

ها،  گردد و در مورد پرسنل و کارکنان بیمارستان آزاد اعالم می) مذهبی
 .    پذیرند  صورت میالئیکیاصالحات 

، پنج طرح قانونی خواستار جدایی 1903  تا 1885های  بین سال
 . رسند شوند که به مرحله تصویب نمی کلیساها و دولت می

 
 . الئیکی  حات در جهت مدرسهاصال: ب

دو اصل تفکیک بر ) مدارس دولتی(در مدرسه جمهوری الئیسیته 
 آموزگاران و بطور کلی پرسنل آموزشی –1: شود  استوار میناپذیر

تعلیمات دینی -2باشند  و ) غیر روحانی و یا غیر کلیسایی(الئیک باید 



  88  شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرحی نو 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ8ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفح 

رسه دولتی پذیرد و نظام آموزشی در مد  مدرسه انجام نمیدر درون
 .    باشد  میطرف بینسبت به دین 

اعـالم  »>الئیـک «، مدرسه ابتدایی در فرانسه      1882 مارس   28در  
مقـرر  . گردنـد  های آموزشی حذف می    تعلیمات دینی از برنامه   . شود می
تعطیل اسـت   ) عالوه بر یکشنبه  (شود که مدارس یک روز در هفته         می
ا  به آموزش دینـی فرزنـدان        والدینی که مایلند، بتوانند آن روز ر      "تا  

 . "، اختصاص دهنددر خارج از صحن مدرسهخود 
دارد که در مدارس  ، یک ماده قانونی اعالم می    1886 اکتبر   30در  

. "ودشـ  امر تـدریس منحصـراً بـه پرسـنل الئیـک سـپرده مـی              "ی  ئابتدا
. طرفانه اتخاذ نماید آموزش باید در مورد ادیان موضعی کامالً و اکیداً بی

ین تاریخ به بعد، بر داشتن عالیـم مـذهبی چـون شـمایل عیسـای                از ا 
 .    شود مصلوب از دیوارهای مدارس آغاز می
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ای در پارلمان  ، قانون تاریخی و تعیین کننده   1905 دسامبر   9در  
بـه  رسد که در گزارش کمیسیون مجلس از آن    فرانسه به تصویب می   

در بحـث هـای   . برنـد   نام می>قانون جدایی کلیسا و دولت <عنوان  
 .کنند صحبت می) به صورت جمع (ها خود نیز، نمایندگان از کلیسا

آزادی : شود این قانون، به طور عمده، شامل دو رشته اصول می
) دولتی(های مذهبی از یکسو و استقالل دولت و نهادهای عمومی 

 . دیگرها، از سوی نسبت به کلیسا
 

 تضمین آزادی های مذهبی
جمهـوری  . کنـد  جمهوری آزادی وجدان را تضمین می: 1ماده  

 .نماید ی امور دینی را تضمین می انجام آزادانه
تضـمین  . کنـد   مفهـوم مـاده اول را مشـخص مـی    ماده چهـارم  

های دینی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نبوده بلکه آزادی           آزادی
بدین ترتیب که به کلیسا ها اجازه مـی         . گیرد یجمعی را نیز در بر م     

دهد، طبق مقررات خاص خود، امور مربوط به خود را مانند هر انجمـن              
طبق این ماده، اماکن مذهبی، در . خصوصیِ حقوقی مستقالً سازمان دهند 

بـه طـور    "شـوند، امـا      عین حال که جزو مالکیت دولتی محسوب می       
  ."گیرند رار میهای دینی ق رایگان در اختیار انجمن
 جدایی  دولت و دین

 در رابطه با موضوع 1905ی مواد قانون  در زیر، از مجموعه
 : کنیم ، سه اصل مهم را نقل می>جدایی<

شناسد و به هیچ  جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی: 2ماده "
در نتیجـه، از اول     . دهـد  ای می  پردازد و نه یارانه    مذهبی نه حقوقی می   

های مربوط بـه     ، با اعالم رسمی قانون حاضر، تمام هزینه       1906ژانویه  
 ."...گردد ها حذف می ها و کمون امور مذهبی از بودجه دولت، استان

کند که کلیساها دیگر بـه       ی متن، مشخص می    اصل فوق، در ادامه   
توانند  تعلق ندارند و در نتیجه نمی  droit publicی حقوقیِ عمومی حوزه

 .له نماینددر امور دولت مداخ
تشکیل جلسات سیاسی در اماکنی کـه معمـوالً بـرای           : 26ماده  "

 ."انجام امور مذهبی در نظر گرفته شده اند، ممنوع است
از این پس، نصب عالمت یا نماد مذهبی بر دیـوار بنـا             : 28ماده  "

محـل عمـومیِ دیگـر، بـه         و یا در هـر    ) public -عمومی(های دولتی   
دفین در قبرستان ها وهم چنین موزه ها و         استثنای اماکن دینی، محل ت    
  ."باشد نمایش گاه ها، ممنوع می

 1905قانون  ی   از آنچه که رفت و به عنوان نتیجه گیری، فلسفه         
 را مـی تـوان در سـه نکتـه     فرانسـه  در الئیسیتهیا در حقیقت قانون       

 :خالصه کرد
اسـتقرار صـلح مـذهبی از       ی تدوین کنندگان ایـن قـانون          انگیزه -1

یق تضمین آزادی کلیساها از یکسو و اسـتقالل دولـت نسـبت             طر
، نماینـده   Jean Jauresژورس  ژان. باشد  میدین از سوی دیگر

 :گفت 1905سوسیالیست مجلس و یکی از بانیان قانون 

قانونی که مجلس تصویب کـرده اسـت آزادی مـذاهب را تـامین      "     
ــه طــور کامــل و مطلــق تضــمین  …کنــد مــی  آزادی وجــدان ب
اش، آزاد مــنش،  قــانون جــدایی، در شــکل کنــونی. شــود مــی

 .     "عادالنه و سنجیده است
 میان Contrat قـراردادی ، 1801نامه  ، بر خالف توافق  1905قانون    -2

، دولـت  اقدامی است یک جانبـه از سـوی       . دولت و کلیسا نیست   
در نتیجه هم کلیسای کاتولیـک      . بدون مذاکره با کلیسا یا واتیکان     

 اسـت،   >دین ضد<ها   ه وهم پاپ با قانونی که به زعم آن        فرانس
ی آن است که     این خود نشان دهنده   . کنند به شدت مخالفت می   

در فرانسه محصول پیمان یا قرارداد با کلیسا نبوده بلکـه            الئیسیته
ی دولت در جدا کردن خـود از         عمل و ابتکار یک جانبه    حاصل  

 را  1801عمالً توافق نامه     1905بدین ترتیب، قانون    .  است نهاد دین 
 .         شکند بدون آنکه علناً ابطال آن را اعالم نماید در هم می

 ای گسست دو گانـه    در آن است که      1905اهمیت به سزای قانون       -3
گسست از دو سـنت دیرپـای و سـخت جـان در             . دهد انجام می 
از یک سو، جدایی از سنت دین ساالری یا کلیسا سـاالری            . فرانسه

Clericalisme            در این کشور که در شکل دخالت کلیسـا در امـور 
از سوی دیگـر، جـدایی از       . شد بخش عمومی و دولت متبلور می     

و تاریخیِ دولت در کار کلیسا و کنترل این  جویانه سنت مداخله
 .نهاد از طرق مختلف
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ث گفتیم، یکی از شـاخص      همانطور که در ابتدای این بح     الئیسیته،  
باشـد و    های اصلی و بنیادینِ فرایند تکوین جمهوریت در فرانسه مـی          

ها ستون فقرات حقوقیِ     ی جدایی دولت و کلیسا      در باره  1905قانون  
ی کوتاه   پس از این تاریخ و به استثنای دوره       . دهد را تشکیل می   آن

ـ الئیکِ  ، همواره بر خصلت     )1945-1940(حکومت ویشیست    ت و  دول
 .شود، بویژه در یک طرح و دو قانون اساسی بخش عمومی تاکید می

 که به رفراندوم گـذارده      1946 آوریل   19طرح قانون اساسی      در  
 :گردد، آمده است شود و رد می می

آزادی وجدان و ادیان از طریق بیطرفی دولـت نسـبت           . 13ماده  "
ادی، این آز . شود ی مذاهب تضمین می    ی اعتقادات و همه    به همه 

ها و دولت و با الئیک شدن اولیـای امـور و             به ویژه، با جدایی کلیسا    
 ".شود  تضمین می،) مترجم–دولتی (آموزش عمومی 

در آن قـانون،   .  دارد 1905روح این ماده تفاوت محسوسی با قانون        
همان طور که مشاهده کردیم، آمده بـود کـه جمهـوری، ابتـدا آزادی               

 و سپس تصمیم می گیرد که هـیچ         کند وجدان و کیش را تضمین می     
در آن . مذهبی را به رسمیت نشناسد و به هیچ کلیسایی حقـوق نپـردازد       

 >الئیسیته< یا   >جدایی< از یکسو و     >آزادی<: جا بین این دو موضوع    
لیکن در ایـن جـا، طـرح       . شود  برقرار نمی  هیچ ربطـی  از سوی دیگر،    

ـ      ی میان   رابطه 1946قانون اساسی    زیـرا  . کنـد  یآن دو را برقرار م
ی دولـت اسـت کـه ضـامن          طرفی و الئیسـیته    این بی گوید که    می

در ایـن جـا  الئیسـیته وسـیله ای           . گـردد  آزادی وجدان و ادیـان مـی      
 .  گردد در خدمت به هدفی که همانا آزادی باشد می

 که جمهوری چهارم فرانسه را      1946 اکتبـر    27قانون اساسی     در   
 :خوانیم کند، می تاسیس می

ق فرانسه اصول سیاسی، اقتصـادی و اجتمـاعی زیـر را بـه          خل…"
باشـند، اعـالم     مـا ضـروری مـی      عنوان اصولی که به ویژه در زمانـه       

 :دارد می
ی کودکان و بـزرگ سـاالن بـه           ملت، دست یابیِ برابرانه    " …

ــه   ــات حرف ــوزش، تعلیم ــی   آم ــمین م ــگ را تض ــد ای و فرهن . کن
 تمامی سطوح، تکلیف    سازماندهی آموزش عمومیِ رایگان و الئیک در      

 "…دولت است
در اصل اول این قانون، به پیش نهاد دو نماینده کمونیست و به 

 اعضای کمیسیون و دو ممتنع، افزوده می شود که فرانسه  اتفاق آرای
در طرح اولیه وجود  این نکته. ("الئیک است …جمهوریِ"یک 
 ).   نداشت
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، می  1958اکتبر   4 در قانون اساسی جمهوری پنجم، در        سر انجام 
 :خوانیم

تقسیم ناپذیر، الئیک، دمکراتیک  فرانسه یک جمهوریِ  . 2ماده  
ی شـهروندان را در برابـر    جمهوری برابـری همـه  . است و اجتماعی 

. کنـد  قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و یا مذهب آن هـا، تضـمین مـی      
 ".شمارد ی اعتقادات را محترم می جمهوری همه

 
 ی حجاب اسالمی و موضع ما  ه قضیهمالحظاتی در بار. 6

سه دختر جوان مسـلمان در      . شود  آغاز می  1989ماجرا در پاییز    
بـا  ) شـمال پـاریس    (Oise در منطقـه     Creilای واقع در شهر      مدرسه

در  نمونـه هـای مشـابه     . شوند حجاب اسالمی وارد کالس درس می     
ـ        . شوند مدارس دیگری نیز پیدا می     ه این روی داد کوچک و نادر و ب

، ابعـاد اجتمـاعی و      فرانسـه  ی ویـژه  شرایطظاهر کم اهمیت، اما در      
 در   جمهـوری  >ی مسـئله <گیـرد و بـه       سیاسیِ بزرگی به خود می    

 .آید می
، همراه است با امتناع در مواردیپوشش اسالمیٍ این دختران اما، 

درس (ها از شرکت در کالس درس بیولوژی و علوم طبیعی  آن
همراه با دانش آموزان (ی، ورزش یا شنا ، کالس موسیق)تکامل نوع

آموزان دختری که در حفظ حجاب اسالمی  در چند مورد، دانش). پسر
ی دولتی  خود در مدرسه مصمم بودند، پس از طی مراحلی، از مدرسه

ولی عموماً، ماجرا از طریق پا درمیانی و صحبت با . شوند اخراج می
شتن روسری اسالمی آموز به بردا والدین، با متقاعد شدن دانش

 .کند خاتمه پیدا می.. در صحن مدرسه و یا در سر کالس خود
با این همه و با وجود این که دختران محجوب در مدارس فرانسـه        

دهنـد،   شمار بسیار اندکی را نسبت به کل دانش آموزان تشکیل مـی           
رود  ، از این تاریخ به بعد، می      >اسالمی روسری<ی موسوم به     قضیه

ی فرانسـه    از مسایل مورد مشاجره و  اخـتالف در جامعـه          تا به یکی    
رسانه ها و مطبوعات، مدیران مدارس، پرسنل آموزشی و         . تبدیل گردد 

های زنـان،    ، سازمان الئیسیتههای مدافع    معلمان، روشنفکران، انجمن  
انجمن های دفاع از حقوق بشر، از حقوق مهاجرین، نهاد های مـذهبی،             

ی قضـاییه، مجلـس و        و بـاالخره قـوه     ها و احزاب سیاسی    سازمان
دینـی   -  همـه و همـه در گیـر ایـن موضـوع اجتمـاعی              …دولت
ی قانونیِ دولـت در      ، الیحه 2004  فوریه 10سرانجام، در   . شوند می

 ostentatoireی   گرایانـه  هـای نمـایش    ممنوعیتِ حمل عالمت  باره  
فرانسه، با رضـایت اکثریـت عظـیم مـردم           مذهبی در مدارس دولتـی    

ای از نماینـدگان راسـت و چـپ، از           سه و با رای اکثریت شکننده     فران
طرفداران حکومت تا اپوزیسیون چپ، به تصویب دو مجلس ملی و سنا            

 . رسد می
 در فرانسـه، در حقیقـت،       >حجاب اسـالمی  <دعوای اصلی بر سر     

ی  یک نهاد عمومی چون مدرسـه     دفاع از خصلت الئیک      دعوا بر سر  
ای رخ    که این چـالش در جمهـوری       ویژگیاین  البته با   . دولتی است 

دهد که تشکیل و تکوینش، از لحاظ تاریخی، هم چنان که در باال              می
الئیـک و رایگـان بـرای     مدرسـه < اساس و بر حول  برتوضیح دادیم،   

 . انجام گرفته است>همه
انطباق یا تضاد قانون  منع حجـاب اسـالمی در         در همین مناسبت،    

 کـه یکـی از اصـول آن         ازین حقوق بشـر   مدارس دولتیِ فرانسه با مو    
 بـه تنهـایی و یـا بـه صـورت جمعـی، بـه طـور          …آزادی اظهار دین  <

ی جهـانی    اعالمیـه 18ی  مـاده (  اسـت  >…خصوصی یا عمـومی  
 .   گردد ، مطرح می)حقوق بشر

در رد  پیش از آن که موضع خود را بیان کنیم، توضیح چند نکته       
 .فایده نخواهد بود های نادرست از قضیه بی پاره ای برداشت

 
تظـاهر بـه   <ابتدا باید تصریح کنیم که بحث بر سر ممنوع کـردن    .1

ها و   یعنی دبستاندر داخل مدارس و بطور کلی هر دینی، >دین
مدارس . های دولتی فرانسه است و نه در مکان دیگری         دبیرستان

ی نهاد های مذهبی و  تحت اداره خصوصی و موسسات آموزشیٍ
بـدین ترتیـب،    . شـوند  شمول قانون نام برده نمـی     غیر مذهبی، م  

 را در نظر دارد و نباید       ی مشخصی ژ  محدودهموضوع این قانون    

 که دولتِ   ی مدنی  در جامعه آن را با موضوع آزادی های مذهبی        
 . هاست، اشتباه گرفت ضامن آن الئیک

از جملـه   (پرسـنل آموزشـی   بی طرفی در مدرسه به معنای الئیسیته  .2
مضمون دروس    طرفی بیو  ) ه کارمندان دولت هستند   معلمان ک 
 مختلـف اسـت و نـه بـه معنـای         نسبت به دین یا ادیان    ،  آموزشی

بحث بر سر ایـن     . طرفیِ شاگردان که نه میسر است و نه جایز         بی
نیست که دانش آموز، هر روز صـبح دسـت از عقیـده و دیـنش                

ضـای  فبحث بر سر این است که       . بردارد و سپس وارد مدرسه شود     
 خـود را  طرفیِ بیتعلیم و تربیتِ کودکان و نو جوانان،      عمومیِ

که مدرسه بـه    . های مختلف حفظ نماید    نسبت به ادیان و دکترین    
دسـته   و یا به میدان      دین یا دکترین خاصی    تبلیغ و نمایش  کانون  

 . در نیاید- عیسوی، موسوی، محمدی و غیره - مذهبی بندی های
تبعـیض جنسـی   ، برابری بین زن و مـرد  نادر قضیه حجاب اسالمی   .3

هایی  پیامد. شوند مطرح می .. تحقیر و نازل کردن زن    ،  )سِکسی(
های زنان و فمینیستیِ فرانسه را بر علیـه          که بیش از همه سازمان    

 . کنند حجاب اسالمی در مدارس بسیج می
 در رابطـه بـا مهـاجران و         integration جـذب شکست سیاسـتِ          

 در مناطق و    >زندگیِ با هم  <خارجی تبار، مشکالت    فرانسوی های   
 با جمعیت کثیر خـارجی،      >بحران زده <های فقیر نشین و      حومه

هـای مهـاجر، رشـد        نـزد جوانـان خـانواده      بحران هویت مساله  
 …وبنیاد گراییٍ دینـی      و   communautarisme >گرایی قومی<

 .دهند های دیگر، متنوع و بغرنج قضیه را تشکیل می جنبه
ی بحثِ مختصر    بررسی و مطالعه موضوعات فوق، البته از حوصله             

ها بدین علت    ی آن  اما حداقل، طرح عنوان گونه    . ما خارج است  
این که قضـیه    . ی مهمی را خاطر نشان کرده باشیم       است که نکته  

ی   پدیـده  تنهـا  محـدود بـه      حجاب اسالمی در مـدارس فرانسـه        
ای از   تر از آن رفتـه، گسـتره       بلکه بسیار فرا     شود نمی الئیسیته

 و حتی روانی و - …و اقتصادی) تاریخی(مسایل اجتماعی، سیاسی 
در نتیجه هـر  . گیرد  را در بر می  - فرانسویان imaginaireپنداشتیٍ  

ی مسـایل و مناسـباتِ در        تحلیل جدی و جـامع بایـد مجموعـه        
بغرنجی موضوع نیز از همـین      . ی فوق را در نظر بگیرد      تنیده هم
 .تابد می یدگی و در هم آمیزیِ پدیدار های مختلف برپیچ

ی  قانون مورد بحث را نباید واکنش آنـی، آمرانـه و یـک جانبـه      .4
این اقدام حقـوقی،    . حکومتِ دست راستیِ کنونیِ فرانسه تلقی کرد      

)  تا کنـون   1989از  ( بحث و مشاجره و مبارزه       حاصل پانزده سـال   
در این میـان،    . نسه است ی مدنی فرا   در بخش های مختلف جامعه    

هـای زنـان،     بویژه معلمان و مـدیران مـدارس دولتـی، سـازمان          
چـون   نهاد های مـذهبی    روشنفکران،الئیسیته،  های مدافع    انجمن

.. کلیسای کاتولیک، پروتسـتان و مراجـع یهودیـان و مسـلمانان           
شـورای دولـت، وزارت     . انـد  بیشترین نقش و دخالت را داشـته      

ملی و یک گروه کار ویژه و مسـتقل،         آموزش، کمیسیون مجلس    
 بـه نـام یـک    ،Commission Stasi کمیسیون سـتازی معروف به 

وزیر سابق فرانسه، با شرکت چهره های سرشناس و مختلف علمی، 
فرهنگی، روشنفکری و سیاسی فرانسه، ماه هـا در بـاره           , اجتماعی

در مـدارس تحقیـق و      الئیسـیته   ی حجاب اسالمی و مساله       قضیه
انجام، با توجه به خواست عمـومی فرانسـویان          سر. ردندبررسی ک 

گردیـد، بـا توجـه بـه         که در نظر سنجی های مختلف ابراز مـی        
 و با توسل به دمکراسـی پارلمـانی و          کمیسیون ستازی ی   توصیه

قانون  ی جناح ها،   رای موافق اکثریت نمایندگان مجلس از همه      
 .رسد مذکور به تصویب می

های متفـاوت   گذاری، پایان دادن به سیاست یکی از دالیل قانون  .5
در شــرایط . در برخــورد بــا دختــران محجــوب در مــدارس بــود

روشنیِ مقررات موجود، به علت بدیع بـودن پدیـده، واکـنشِ             نا
مـدیران مدرسـه و معلمـان    . گو نه گون و گاه متضاد بود   مسئولین

 بـرای  ای واحـد و عمـومی و الزم االجـرا      قاعـده خواستار تعیین   
ها، از این بابت که یک حکم        آن .ی مدارس دولتی بودند    مهه
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ی  شورای دولت، مسئولیتِ تصمیم گیری و اقـدام را بـه عهـده            
به ویژه آن که تصـمیم      . ها گذارده بود، سخت ناراضی بودند      آن

اخراج دانـش   : توانست پیامد وخیمی در بر داشته باشد       آن ها می  
 .شهی دولتی برای همی آموزِ محجوب از مدرسه

در ماجرای حجاب اسالمی، سه گـرایش اصـلی در فرانسـه اظهـار       .6
 -الئیسـیته مـدافعان   ،   جـدایی  -الئیسـیته طرفـداران   : وجود کردند 

جانبـداری   ی روا دار و باز الئیسیتهیک   و آنان که از  طرفی بی
 .کنند می
 

  جدایی- الئیسیته-
 جمله در مدارس، از الئیسیتهموضع صریح، روشن و قاطع مدافعان 

ی مشهوری به امضای تنی چند از روشنفکران فرانسوی اعالم           در بیانیه 
 :خوانیم که در فرازی از آن می. گردد می

ی مردم اند، هیچ عالمـت تمـایز         مدرسه، چون مخاطبانش همه   "
 ) a priori ماتقــدم(ای کــه بطــور عمــد و پــیش از هــر چیــز   دهنــده

ی ما، مدرسه     جامعه  در …پذیرد وابستگی افراد را نشان دهد، نمی     
 الئیسـیته همیشـه     …تنها نهادی اسـت کـه بـه همگـان اختصـاص دارد            

ی  الئیسـیته، در اصـل، هـم چـون مدرسـه          . بـوده اسـت    تناسب قـوا  
 و جمهوری و خـودِ آزادی، همـواره پیکـار          ) مترجم –دولتی  (عمومی  

بنیـاد جمهـوری مـا بـر روی مدرسـه           . بوده و پیکار باقی مانـده اسـت       
ز این رو، نابودی مدرسه، نـابودی جمهـوری را سـرعت       ا. استوار است 

، الیزابت بادانتِر، رِژیس دِبره، الیزابت دو 1989نوامبر   ("…بخشـد  می
    ).…فونتونِی، کاترین کینتزلِر

گیریِ فوق، در حقیقت، در چهارچوب دیـدگاه فراتـری           موضع
بنـا بـر ایـن نگـرش،         .  نام دارد  جدایی -الئیسیتهگیرد که    قرار می 

به معنای انفکاک کامل دولت و بخش های عمومی یا دولتـی            ئیسیته  ال
باشد و از    از یکسو دولت کامالَ از نفوذ مذهب رها می        . از ادیان است  

. سوی دیگر ادیان و نهاد های مذهبی تحت نفوذ دولت قرار نمی گیرند            
، به معنـای آن  بر خالف تصور غلطی که موجود است، >جدایی<این  

شـود و     یا شخصی تبـدیل مـی      >امر خصوصی <ه  نیست که مذهب ب   
اظهار نظر، موضـع    ) سیاسی و غیره  (ی مسایل عمومی     نباید در حوزه  

از   کـه دولـت و دیـن       تنها بدین معناسـت   بلکه  . گیری یا فعالیت کند   
فعالیت ادیان در جامعه به جز بخش عمومی . یکدیگر پیروی نمی کنند

اسـتقالل خـود را بایـد        داشته و در نتیجه      خصلت همگانی که  ) دولتی(
 .حفظ نماید، کامالَ آزاد است

 
 طرفی  بی- الئیسیته-

، از  کمیسـیون سـتازی   گرایش دیگری، چون گزارش دهنـدگان       
اند   به مساله حجاب اسالمی برخورد کردهطرفی  بی- الئیسیتهموضع 

در فرازی از گزارش مفصـل ایـن     . که با نگاه اولی کمی متفاوت است      
 :خوانیم کمیسیون می

ی تحصیلی، حجاب، اغلـب اوقـات،        ی جامعه  برای مجموعه "
. گــردد مــی دســتگی هــا و حتــی رنــج هــا هــا، دو منشــا تعــارض

ها، خصلت نمایان یک عالمت دینی را مغایر با رسالت مدرسـه        خیلی
 و محـل بیـداریِ      طرفـی  بیکنند، جایی که باید فضای       احساس می 

کنـد   رزیابی مـی  کمیسیون اکنون چنین ا    …آگاهیِ انتقادی باشد،    
ی آزادی وجدان نبـوده بلکـه مربـوط بـه نظـم          که مساله دیگر مساله   

ها  تنش. اند شرایط طی چند سال گذشته تغییر کرده      . عمومی است 
هــا در مــدارس بــر حــول مســایل دینــی متــداول شــده  و رویــارویی

 ).تاکید از ماست( "…اند
حفــظ "را بــه منظــور  ای در نتیجــه کمیســیون طــرح قــانونی

 و هـم چنـین بـرای        "رفی مـدارس دولتـی در رابطـه بـا ادیـان           ط بی
محل آزادی و شکوفایی برای     " به مثابه    "برقراری آرامش در مدرسه   "

 .نماید  توصیه می"همه
طرفیِ  بیدر این جا مساله از موضع  , کنیم چنان چه مشاهده می   

. گیـرد   در مـدارس، مـورد توجـه قـرار مـی           و نظـم عمـومی     دولت

ست که دولت مذهب خاصی را تجویز نمی کنـد و   طرفی بدین معنا   بی
اما در این جا، بی طرفـی،       . شود برای هیچ دینی امتیاز خاصی قایل نمی      

و نه بـه صـورت   (شود   از سوی دولت اعمال مییک جانبهبه صورت   
دو جانبه، هم از سوی دولت و هـم از سـوی ادیـان، آن طـور کـه در                    

تواند  طرفی می  ، این بی  از طرف دیگر  ). وجود دارد  جدایی   -الئیسیته
عالوه بر ادیان عرصـه هـای دیگـری چـون دکتـرین هـای فلسـفی،                 

 .ایدئولوژیکی و غیره را شامل شود
 

 ی روا دار و باز   الئیسیته-
نظران و فعاالن اجتماعی و سیاسی فرانسه، هم در  بخشی از صاحب 

ها  و هم نزد نیروهای مذهبی، با ایـن کـه از نقطـه نظـر                  میان الئیک 
اند،  مخالف گرایانه در مدارس دولتی    رزشی با حضور عالیم نمایش    ا

. ها نیز توافـق ندارنـد      گذاری جهت منع آن    اما در عین حال با قانون     
ی  کـه قـادر باشـد همـه     انـد  ای روا دار و باز   الئیسیتهاینان مدافع   

. فرزندان جمهوری را در تنوع و گونه گـونیِ شـان، در آغـوش گیـرد               
 با قانون منع حجـاب اسـالمی در مـدارس، دالیـل             ها، در مخالفت   آن

ها را در ایـن جـا ذکـر          آن کنند که مهمترینِ   مختلفی را طرح می   
 .کنیم می

احساسات ضـد  . زند  به مسلمانان می تنهاچنین قانونی داغ ننگ را      
ی فرانسه را تشـدید      مذهبی و بویژه احساسات علیه مسلمانان در جامعه       

رشد مـدارس  . کند ب به ترک تحصیل می    جوانانی  را ترغی   . نماید می
دختران مسلمان محجوب را به سـوی بنیـاد         . گردد مذهبی را باعث می   

انگیزه های مختلف دختران مسلمان را در انتخاب        . دهد گرایان هل می  
هـای   انگیـزه : کنـد  گیرد و یا همسان می حجاب اسالمی نادیده می   

، مطالبـات هـویتی     ی دینـی   صرفاً مذهبی، انگیزه های بنیـاد گرایانـه       
identitaire گرایـی  قـومی <، انگیزه های< … Communautarisme 

آزادی "ی   سرانجام، چنین قانونی، در سطح افکار عمومیِ جهانی، چهره        
 .گذارد  از فرانسه به نمایش می"کشی

در فرانسـه  ی روا دار و بـاز       الئیسـیته بطور خالصـه، طرفـداران        
یک، بدون توسل به قـانونی کـه        ی جمهوری و الئ    معتقدند که مدرسه  

دارای چنـان    هاسـت،  نتایج آن نامعلوم و حتی خطرناک برای آزادی       
تواند با پذیرفتن دختران محجوب در درون خود،         پتانسیلی است که می   

 .نماید های  الئیک ها را به تدریج جذب ارزش آن
 

 !دفاع از الئیسیته: موضع ما  
ر مذهبی، چون حجاب اسالمی، قانون منع عالیم خود نمایانه و آشکا

 >شکست الئیسیته؟ <در مدارس دولتی فرانسه، بر خالف تصور برخی،         
زنان  (برابری و الئیسیته، جمهوریتنیست بلکه دفاع از سه اصل بنیادین       

 .در این کشور است) و مردان
ی تاریخی، یکی در  اگر در شرایط ایران، پس از دو تجربه

و دیگری در )  شاهرضا دوره( حجاب >اجباری کشف<
گامی  >پوشش آزادیِ<، )جمهوری اسالمی( آن >اجباری تحمیل<

شود، در شرایط کشور فرانسه اما، تضعیف الئیسیته   محسوب میبه پیش
فرانسویان صلح دینی، جدایی دولت و .  خواهد بودبازگشتی به پس

و برابری جنسی را طی مبارزات طوالنی، سخت و حتی خونین به  دین
کنند  هایی دفاع می امروز، آن ها، به حق، از ارزش. اند ردهچنگ آو

 .اند که بهای سنگینی برای آنها پرداخته
باید تصریح کنیم که در قضیه حجاب اسالمی، آن چه زیـر سـوال              

برابـری دختـر و   . ی دولتی نیست  مدرسهتنها خصلت الئیـک  رود،   می
ی، صرف نظر پسر در مدرسه و بطور کلی برابری اعضای یک نهاد عموم

 ..گیرد شان، نیز مورد خطر و نابودی قرار می از تعلقات دینی یا عقیدتیِ
اش را در    ی این سطور، خود، بخشی از تحصیالت دبیرستانی        نگارنده

، بـا ایـن     )1960دهه  (در آن ایام    . مدارس دولتی فرانسه انجام داده است     
 فرانسه کـم    و بویژه الجزایری در   ) مغرب(که مسلمانان شمال آفریقایی     

یافتند، اما من هر گز، نـه   ها نیز به مدرسه راه می   آن نبودند و فرزندان  
ای رو به رو نشـدم کـه         بطور مستقیم و نه غیر مستقیم، با چنین پدیده        

ی مسلمان در فرانسه با حجاب اسالمی وارد مدرسه شوند       دختران جامعه 
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 بــه دالیــلو یــا از شــرکت در بعضــی کــالس هــا، ورزش و غیــره، 
 .زنند باز سر ،مذهبی

ریشـه در  مساله حجاب اسالمی در مـدارس فرانسـه، در حقیقـت،        
 .اند  پدیدار شده1980ی  عوامل مختلفی دارد که از دهه

، هـویتی مطالبات  چون  . اند  اجتماعی و اقتصادی   بخشاًاین عوامل   
مهاجران و فرانسویان خارجی تبار که در       اجتماعی، سیاسی و اقتصادی     

حـل  . شوند ی جامعه رانده شده و می      ی و فقر به حاشیه    شرایط بیکار 
هـای    از طریق انجام رفـرم exclusion sociale» طرد اجتماعی«مشکل 

عمیق اجتماعی، ایجاد کار برای همه، بهبـود شـرایط معیشـتی و رفـاه               
ی امور شهر    های مردم و شرکت دمکراتیک مهاجرین در اداره        توده

 .و کشور، میسر است
خانواده های  هم دیگری نیز وجود دارند چون فشاراما عوامل م

که این  هایی در حومه گرایان اسالمی و فعالیت بنیاد سنتی
گرایی اسالمی در بین  رشد بنیاد. کنند دختران در آن زندگی می

اقشاری از مسلمانان فرانسه، به ویژه در نسل جدید، ریشه در عوامل 
تضاد شمال و جنوب، بحران چون مساله فلسطین،  داخلی و بین المللی

و غیره دارد که » جهان اسالم«خاور میانه، نبود آزادی و دمکراسی در 
اما آنچه که در اینجا باید گفت این . ی بحث ما خارج است از حوصله

است که قانون الئیسیته در مدارس پاسخ روشن و قاطعی است به 
 . بنیادگری دینی حاضر در فرانسه

 مدرسه، در عین حال دفاع از اکثریـت عظـیم           دفاع از الئیسیته در   
حجابی است که تحت قید و بند هـای تحمیلـی          دختران مسلمان و بی   

در محـل    هـای اسالمیسـت    ی خـود و یـا گـروه        از سوی خـانواده   
ــه  ــدگی،  مدرس ــری     زن ــایی و براب ــاه ره ــاه گ ــا پن ــک را تنه ی الئی

 .شمارند می
 مدارس دولتی،   قانون منع عالیم مذهبی از جمله حجاب اسالمی در        

تـوان بـه     اما این ضایعات را مـی     . البته ضایعاتی در پی خواهد داشت     
ی  حداقل رسانید، اگر قبل از دست زدن به هـر اقـدام قـانونی، همـه               

 .ها در جهت توضیح و اقناع دانش آموز محجوب به کار روند تالش
باید دانست که ضایعات احتمالیِ قانون الئیسـیته در مـدارس، در            

قانونی یا کوتاه آمـدن در برابـر بنیـاد        با ضایعات ناشی از بی     مقایسه
 .بسیار ناچیزندگرایی دینی، 

هـایی را    باید دانست کـه الئیسـیته در فرانسـه، مجموعـه ارزش           
 بـه دسـت   بـیش از دویسـت سـال مبـارزه    دهـد کـه طـی      تشکیل مـی  

 . اند آمده
نِ بـه عهـده گـرفت     باید دانست که  دفاع از  الئیسـیته در فرانسـه،             
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 ...انقالب پرولتری و
     

ای را  ای ارزش مشابه چنان با هزینه کار مشابه اما از آنجا که کارگر هم
یجه در مجموع به مقدار اضافه ارزشی که او در کنار کند، در نت تولید می

درجه . گردد کند، افزوده می مثابه دستمزد دریافت می ارزش که به
دار  کند و تمامی مزیت پیشرفت فنی نصیب سرمایه استثمار او رشد می

 .   گردد می
ای نهفته است، اما نباید خود را  کاهش ارزشی که در هر فرآورده

هرگاه بارآوری تولید طال به . ای آن نمایان سازدبه صورت کاهش به
نسبت بارآوری همگانی رشد کند، در نتیجه بهای کاالی طال که بیانگر 

ارزش نهفته در . ارزش نهفته در طال است، دچار دگرگونی نخواهد شد
تواند کاهش یابد، اما در عوض به بهای آن باال رود،  یک فرآورده می

ان معادن بزرگ طال کشف شوند که در آن هم هنگامی که به ناگه
تر از بارآوری همگانی رشد خواهد  نتیجه آن بارآوری تولید طال شتابان

کرد و یا آنکه بخاطر ازدیاد اسکناس در گردش از ارزش پول کاسته 
 . شود می

تواند در مقایسه با بارآوری  از سوی دیگر بارآوری معادن طال می
در این صورت، آنجا که .  باشدهمگانی از شتاب کمتری برخوردار

اقتصاد پولی مستحکمی وجود دارد، از بهای کاالها، در مقایسه با ارزش 
با این حال پرداخت . شود نهفته در آنها، با شتاب بیشتری کاسته می

ای  کارانه نیروی کار به صورت مزد متکی بر پول از تمایل محافظه
شود که  ی افزوده نمیبه مزد کارگران با همان شتاب. برخوردار است

در عوض مزد . روند کند، باال می قیمت کاالهائی که او مصرف می
. شوند شود که بهای کاالها ارزان می کارگران با همان شتابی کاسته نمی

ها از آن  مزد واقعی دارای این تمایل است که در هنگام باال رفتن قیمت
 .یابد ایش میها افز شود و در هنگام پائین رفتن قیمت کاسته می

گردد،  ها می آنجا که رشد بارآوری کار سبب پائین رفتن قیمت
آید، تنها در انحصار صاحبان  مزیتی که در نتیجه این رشد بدست می

 .گردد اندک مزیتی نیز نصیب کارگران می. آید ابزار تولید درنمی
بخاطر . گردد اما این مزیت شامل همه نیازهای کارگران نمی

کارگران مواد غذائی نسبت به وسائل فرهنگی اهمیت وضعیت زندگی 
های بزرگ در بخش  در عین حال دیدیم که شرکت. بیشتری دارند

همین امر سبب . کشاورزی با موانع بیشتری روبرویند تا در بخش صنعت
عالوه بر آن در . شود تا رشد بارآوری کار رشد نسبتأ کم باشد می

یک فرآورده توسط مخارج کشاورزی بر خالف صنعت، قیمت تولید 
ای که برای  ضروری تولید میانگین تعیین نمیشود، بلکه توسط هزینه

این امر از آنجا . گردد ترین زمین صرف می حاصل تولید آن کاال در کم
چون  توان هم گیرد که به مقدار زمین زراعی  نمی سرچشمه می

گسترش تقاضا همراه با ازدیاد جمعیت و . ها بطور دلخواه افزود کارخانه
رقابتی که . های زیر کشت را به دلبخواه توسعه داد توان سطح زمین نمی

. توان در کشاورزی مشاهده کرد در عرصه صنعت وجود دارد، را نمی
آوری سطح  های کوچک کشاورزی از فن همین امر،  با آنکه کارگاه

 . گردد مندند، سبب مزیت آنها می پائینی بهره
ماند،   تا هنگامی که ارزش طال ثابت میشود همین امر سبب می

های کشاورزی برخالف بهای تولیدات صنعتی، کاهش  قیمت فرآورده
 . کند در بیشتر موارد قیمت آنها صعود می. نیابد

تواند  وضعیت کارگران به مثابه مصرف کننده کاالهای صنعتی می
زی های کشاور زمان با آن، به مثابه مصرف کننده فرآورده بهتر و هم

های کشاورزی با باال  در چنین وضعیتی صاحبان زمین. تواند بدتر شود می
 . یابند بردن بهره مالکانه به سود بیشتری دست می

سهم کارگران از مزیتی که از طریق رشد بارآوری کار بدست 
 .آید، مزیتی است اندک، نامطمئن و ناپایدار می

یرا همین امر برجسته ساختن این نکته بسیار با اهمیت است، ز
گردد که از بطن آن  سبب رشد تضادهای طبقاتی میان سرمایه و کار می

داری به مثابه آخرین هدف ضروری آن  جنگ طبقاتی و نابودی سرمایه
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بهمین دلیل نیز جای این اندیشه نباید در هیچ یک . شود مبارزه ناشی می
 .های سوسیالیستی خالی باشد از برنامه

ای تکیه  رواح خجالتی را که بر مفاهیم کتیبهاما هرگاه نتوانیم ا
توانیم بجای انحصار همه  اند، برانیم، در آن صورت نیز می کرده
در آن .  سخن بگوئیمها تقریبأ همه مزیتهای رشد بارآوری از  مزیت

 . صورت امیدواریم که توانسته باشیم بر دقت علمی پافشاری کرده باشیم
  

 ...استقالل 
     

های ساکن در آن اعتبار  رزمین به اعتبار انسانمحدوده ی س
مالک هر . انسان متصور نیست که وطن بی یابد چنان می» وطن«

هایی هستند که در درازنای تاریخ آنرا با زحمت  انسان» وطن«سرزمین 
ها و  اند و خاطرات عاطفی آنها، شادی و کار خود ساخته و پرداخته

 دریای آن بهم آمیخته و به هم های آنان با آب و خاک و جنگل و رنج
گیری از آن و هر تغییر و  لذا حق انحصاری بهره و. گره خورده است

 . دارند) ازجمله در حل اختالفات مرزی(تبدیلی در مرزهای آن 
استقرار و بقای حاکمیت ملت در وطن خود مستلزم مصونیت  -3

ها و  آن از دخالت و تجاوز دیگر ملت) تمامیت ارضی(سرزمین 
 بنابراین حاکمیت .است» حاکمیت ملی«کوتاه سخن  ها و به تدول

حاکمیت » بود«. ندا ملت و حاکمیت ملی دو روی سکه استقالل
 اما مصونیت .حاکمیت ملی است» بود«ملت معرف ) استقالل(

حاکمیت » بود«سرزمین و مرزهای آن از تجاوز دیگران معرف 
 .سیار استهای هر دو به ویژه دومی ب ملی نیست، که نمونه

را ) استقالل(حکومت های استبدادی که همواره حاکمیت ملت  -4
ترین  ترین و خطرناک  چون وحدت ملی را بزرگ،اند پایمال کرده

 ضمن جدایی ،دانند دانسته و می دشمن حاکمیت استبدادی خود می
خبر نگاه داشتن  های گوناگون ملت و بی افکندن بین افراد و تیره
و حتا ایجاد نفاق و دشمنی بین آنها، آنها از حال یکدیگر 

اند معنی و مفهوم استقالل را که حاکمیت ملت به  کوشیده
آورد آن همبستگی و وحدت ملی  سرنوشت خویش است و ره

 و مرزهای آن» وطن«ترین نگاهبان سرزمین  است که خود بزرگ
ه ریشه حیاتی ،ست، با ترفند و تردستی از محتوای آن تهی کردا
نرا قطع و از جایگاه اصلی و اصیل آن جداکنند و با آ) انسانی(

نهادن هاله تقدس گرداگرد آن همه توجه و تعصب و غرور و 
آن » تمامیت ارضی«و به ویژه » سرزمین«افتخار را تنها به 

خالصه و در ذهن جامعه جا اندازند و توجه جامعه را از محرومیت 
. ن منحرف کننداز حق حاکمیت خود و مبارزه برای دستیابی به آ

که به شهادت تاریخ ایران به ویژه و دستکم  و شگفتی انگیز این(
در دو قرن اخیر که بر کشور و سرزمین ایران همچنان استبداد 

هم عمال و هم با جدایی » تمامیت ارضی« این ،حاکم بوده
ازجمله قفقاز، (های بزرگ و مهمی از سرزمین ایران  بخش

ان، جزیره بحرین، بخشی از شمال افغانستان، نیمی از بلوچست
 ).1(مخدوش شده است ) خراسان و غرب ایران

بیگانگان استعمارگر نیز در این تبلیغات سهم داشته و از آن به       
های استبدادی و به ازای حمایت از آنها  ویژه با همدستی حکومت
در ایران . گرفتند جستند و می ها بهره می به سود خود و زیان ملت

ویژه قراردادهای دو دولت استعمارگر روسیه و انگلستان علیه به 
ایران و حتا قرارداد سه جانبه آنها با دولت ایران در جنگ جهانی 

های روشنی از این مقوله  دوم و حمله آنها به سرزمین ایران نمونه
که چگونه با تاکید قاطع به استقالل و تمامیت ارضی ) 2(است 

عرصه تاخت و تاز استعماری خود و حتا ایران سرزمین ایران را 
 .هایی از سرزمین قرار داده بودند جداکردن بخش

حالی که حتا  جاانداختن و بکار انداختن همین شگرد است که در -5
قصد حمله به سرزمینی حتا با حکومت استبدادی فریاد اعتراض 

انگیزد کمتر کسی به سرنوشت و سرگذشت  جهانی را بر می

های ستمگر واکنشی نشان  در چنگال حکومتهای گرفتار  ملت
که برای ملت ایران که اسیر چنگال حکومتی  چنان .دهد نمی

های آن نه تنها از  کار است و ستمگری استبدادی و خودکامه و تبه
 بلکه فریاد مردم زیر ستم آن در ،کسی پنهان و پوشیده نیست

ملل سراسر جهان طنین افکنده و حتا کمیته حقوق بشر سازمان 
 اثری از ،کند کارانه را فاش می هایی از اعمال تبه گاه گوشه گه

 .اعتراض جهانی نیست
آورد و  های دیگری را به میان می  گفتمان استقالل، گفتمان -6

» نبود«آن چگونگی پاسداری از آن و در » بود«در : ترین آنها مهم
یک  آن چگونگی مبارزه و پیکار برای دستیابی به آن است که هر

یدانی چنان گسترده دارد که ورود در آن نیازمند گفتارها و م
ها را دو  اما آنچه مسلم است استقالل ملت. نوشتارهای بسیار است

عامل یکی حکومت استبدادی و دیگری اعمال نفوذ و تجاوز 
ها با  کند و مبارزه ملت بیگانگان و یا همدستی هر دو پایمال می

ای است مداوم، پنهان و  مبارزهحکومت استبدادی و مظاهر آن نیز 
 :آشکار اما

اوال این مبارزان هیچ یک فرمول و احکام دقیق و روشن از پیش 
ساخته ندارند و بر پایه آرمان دستیابی به حاکمیت و همچنین پاسداری 
از آن، به حسب چگونگی شرایط اوضاع و احوال و تشخیص و بهره 

 که به ویژه در مورد تجاوز گیرند ها اشکال گوناگون می گیری از اماکن
شود  بیگانگان به سرزمینی زیر حکومت استبدادی، دوگانه و دو سویه می

چنان که بتواند با بسیج هموطنان  و شکل مبارزه حساس و پیچیده، آن
ضمن مقابله با تجاوز بیگانه، به حکومت استبدادی اجازه و امکان و 

های  ابر بیگانه باید اختالفدر بر«فرصت ندهد با شعارهای متقلبانه مانند 
 ملت را به گوشت دم توپ برای حفظ ،»داخلی خود را کنار بگذاریم

 .حکومت نامردمی خود تبدیل کند
های محروم از استقالل نه تنها حق بلکه وظیفه دارند برای  ثانیا ملت

دستیابی به استقالل، همچنین مبارزه در برابر تجاوز بیگانه به یاری 
ای مشترک را به ویژه با  د و با اتحاد بین خود مبارزهیکدیگر برخیزن

های مقطعی و اتفاقی تاریخی علیه متجاوزان به  گیری از فرصت بهره
تواند آنها را از چنین  و هیچ منطق انسانی نمی. استقالل خود پیش ببرند

 .همکاری و اتحاد سرزنش کند و یا از آن باز دارد
 2004 استکهلم آوریل 1382فروردین 

  
 :ها پانویس
 

است )خورشیدی1298( 1919و )  خورشیدی1286(1907های آن قراردادهای   نمونه-1
تعهد به «که دو دولت استعماری روسیه و انگلستان بی آنکه جنگی در کار باشد با 

قرارداد . حاکمیت ملت ایران را پایمال کردند »حفظ استقالل و تمامیت ارضی ایران
از آنجا که دولتین بریتانیای کبیر و روسیه متعهد «: ینای چن  پس از مقدمه1907
ایران را بین خود به دو  »... اند که تمامیت استقالل ایران را محترم شمرده و  شده

در قرارداد . اند منطقه نفوذ و عرصه آزاد عملیات خود تقسیم و آنرا عمال اجرا کرده
نگلستان به اداره امور که در حقیقت سند قیمومیت دولت ا) خورشیدی1286(1919

چه هوشیاری  گر و( ایران و ملت ایران و پایمال شدن حق حاکمیت ملت ایران بود
)  اما سپس با سرهم بندی کودتا آنرا تحمیل کردند،ملت ایران مانع تصویب آن شد

تر تعهداتی را که مکرر  چه تمام دولت انگلستان با قطعیت هر«  : چنین آمده است
و در » .نماید ترام مطلق استقالل و تمامیت ایران نموده تکرار میدر سابق برای اح

قرارداد سه جانبه بین دولت های انگلستان و شوروی با ایران که پس از حمله آن 
دو دولت به ایران و در همان حال که در سراسر سرزمین ایران یکه تاز بودند با 

ستقالل سیاسی ایران تمامیت ارضی و حق حاکمیت و ا«دولت ایران تنظیم شد، 
 ».محترم شمرده می شد

 حتا با مواجه شدن با خطر بیماری ملت ایران در جریان جنبش و انقالب مشروطیت، -2
پس از کودتایی که برای پایمال کردن آن سرهم بندی کردند و حکومت قزاقی 
رضا خان را تحمیل کردند، این سیاست به شدت و سختی اجرا شده و همراه با 

 ملت و پایمال کردن حاکمیت او بازار وطن پرستی فالنی را گرم کردند و سرکوبی
رضاخان را که از نوجوانی به خدمت نیروی مزدور قزاق زیر فرمان افسران روسی 
درآمده بود و پس از انقالب روسیه خدمت ارتش انگلستان را پذیرفته و با شرکت 

به سلطنت ایران نشانده پخت و تحت رهبری آن علیه مشروطیت،  درکودتایی دست
گیر او حتا  شده بود مظهر وطن و  وطن پرستی قالب کردند و در استبداد نفس

ایرانیان برای مسافرت در درون سرزمین ایران نیازمند کسب اجازه نامه رسمی 
 .شهربانی بودند
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های گوناگون، مشخص بود و از کودکی  ها با رنگ در نقشه) استان ها(ایاالت         
کشیدیم و به آن، به وسعت سرزمین خود  های گوناگون می دبستان با رنگدر 

کردیم و دریغا که در این ترفندها و شگردها موفق شدند و چنان  افتخار می
حساسیتی نسبت به مرزها ایجاد کردند که کسی به فکر مردم مناطق کنار مرزها  

کنند؟ چه  گی میکنند؟ چگونه زند بیند مردم آنجا چه می نیفتاد و نرفت به
پوشند؟ از درآمدهای کشور چه سهمی دارند و چه مقامی و  خورند و چه می می

چند . چه نقشی و چه اختیاری در اداره امور خود و در کشور و وطن خود دارند
دانستند که بخش  دانستند که آنها از همه امکانات محرومند؟ چند نفر می نفر می

تانی ما جز مقدار ناچیزی خرما و هسته بزرگ غذای اکثریت هموطنان بلوچس
 خرما و علف بیابان نیست؟

 
 ...شکنجه زندانیان و 

     
این اعمال در واقع بخشی از تالکتیک جنگی است که هدف آن نه 

تر از آن شکستن شخصیت و منزلت  فقط گرفتن اعترف، بلکه مهم
تحت انسانی زندانیان و تحقیر آنها و بطور کلی تحقیر مردم و کشور 

 . اشغال و نمایش اقتدار و سطلۀ خود بر آنها است
چند روز پس از افشاء این فاجعه، ژنرال ژانیس کارپینسکی 

Karpinskiهای عراق اظهار داشت که   مسئول برکنار شدۀ زندان
های زندان ابوغریب زیر نظارت مستقیم افسران اطالعاتی ارتش  سلول

های خصوصی قرار  می شرکتامریکا، سازمان سیا و بازجویان استخدا
افزون بر این، هم ژنرال کارپینسکی و هم خود سربازان متهم . اند داشته

اند که اینان از جانب افسران اطالعاتی، مأموران  به شکنجه اعالم داشته
این واقعیت . اند سیا و بازجویان زندان برای ارتکاب شکنجه ترغیب شده

ای که   صفحه53ر گزارش کمی دیرتر در یک گزارش داخلی ارتش، د
چنین  تحقیقات هم.  تهیه گردید، تأئید شدTagubaتوسط ژنرال تاگوبا 

های شکنجۀ رژیم صدام، از جمله  نشان داد که در زندان ابوغریب سلول
خواب نگهداشتن   سانتیمتر برای بی90 در 90های سیمانی  اتاقک

. رفته استزندانیان توسط ارتش امریکا مجددأ مورد استفاده قرار گ
 زندانیان با نظارت  دهد که همۀ این اقدامات و شکنجه شواهد نشان می

مستقیم مقامات باال و به احتمال زیاد با دستور باالترین مقامات پنتاگون 
حتی چند ماه پیش ولفوویتس معاون وزارت دفاع از . انجام گرفته است

آنها بدون جرم اند و بسیاری از   نفر زندانی3800این زندان که در آن 
اند، بازدید نمود و از  معینی و بر اساس سؤظن دستگیر شده و در حبس

 .وضعیت آن اظهار رضایت کرد
از پرده بیرون افتادن جریان شکنجه زندانیان و رفتارهای ضد 

شک فقط بخشی از آنها  انسانی در ابوغریب، که موارد افشاء شده بی
 قدرت و تأثیر تصویرها های شکنجه و ویژه انتشار عکس ، به)است

در نتیجه ارتش امریکا و دیوانساالری . افکار عمومی جهان را تکان داد
های گروهی  رسانه. بوش هر روز بیشتر در زیر فشار قرار گرفت

ها پرداختند، سناتورهای  امریکا بطور وسیع به نقد و افشاء این جنایت
خواه   جمهوری، بلکه سناتورهای امریکائی، نه فقط از حزب دموکرات

ها و رسوائی جدید ابراز تنفر کردند و آنرا  نیز نسبت به این جنایت
های سنا و کنگرۀ امریکا رامسفلد وزیر دفاع،  کمیسیون. محکوم ساختند

. ولفوویتس معون او و فرماندهان ارتش را برای پاسخگوئی فراخواندند
ویتنام مقایسه های امریکا در  برخی از سناتورها این حوادث را با جنایت

یکی از سناتورها اظهار داشت در زندان مخوف ابوغریب، . کردند
روزنامۀ . شوند، ولی این بار توسط امریکا زندانیان کماکان شکنجه می

این «: در ارتباط با تصویرهای شکنجه نوشت» نیویورک تایمز«
 . »تصویرها، این ما هستیم

 در واقع تحقیر مردم در دنیای عرب این درجه از تحقیر زندانیان و
. عراق، به خشم و نفرت مردم نسبت به اشغالگران ابعادی تازه بخشید

 یک فیلم  های شکنجه را به گونه فرستنده تلویزیونی ابوظبی عکس
این برنامه را «صامت پخش کرد و در میان پخش برنامه اعالم کرد که 

عأ مسئله بر خواهند باور کنند که در عراق واق به آنهائی که هنوز نمی
). 2004 مه 3منبع مجله آلمانی اشپیگل، (» کنیم سر چیست، اهدا می

های الجزیره و العریبه نه فقط برنامۀ پخش شده توسط بی بی  فرستنده
هائی را پخش کردند که  ها فیلم سی و تصویرهای شکنجه، بلکه ساعت

ز نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط قوای مسلح امریکا، رفتار تحقیرآمی
های وحشیانه  ها، هجوم روزمرۀ نیروهای اشغالگر با مردم عراق، دستگیری

آمیز و پر تحقیر با افراد مورد  ها، برخوردهای زننده و توهین خانه به
 .داد سؤظن در حضور زنان و فرزندان آنها را نشان می

بدین ترتیب به رغم تالش اولیه در خالصه کردن این واقعه به اقدام 
 سرباز، طرح موضوع مسئولیت سیاسی این فاجعه و ناشایست چند

جستجوی مسئوالن آن در فرماندهان نظامی و رهبران پنتاگون، اجتناب 
 .ناپذیر گردید

جورج بوش رئیس جمهوری امریکا که در ابتدأ سعی در کوچک 
نشان دادن فاجعه داشت، پس از مدتی تأسف خود را از این اعمال نفرت 

ناگزیر از » العریبه«در مصاحبه با تلویزیون آور اظهار داشت و سپس 
بهمین ترتیب رامسفلد در اظهار نظرها و در پاسخگوئی به . پوزش شد

کمیته سنای امریکا ابراز تأسف و پوزش خواهی عمیق خود را ابراز 
های  ها و دریافت گزارش کرد و از این که با وجود اطالع از شکنجه

الملل جریان را به رئیس جمهور  بینالملل و سازمان عفو  صلیب سرخ بین
همچنین معاون فرماندهی . و کنگره گزارش نداده است، پوزش خواست

نیروهای امریکا در عراق، طی مصاحبه تلویزیونی از واقعه شکنجه 
های  عالوه بر این ژنرال کارپینسکی مسئول زندان. زندانیان پوزش طلبید

این که بجای او ژنرال میلر جالب توجه . نظامی عراق از کار برکنار شد
فرمانده پایگاه نظامی گوانتانامو به بعداد فرستاده شد و مسئولیت زندان 

 زندان نظامی دیگر در عراق به او واگذار گردید، یعنی 12ابوغریب و 
های غیرانسانی و مغایر با  کسی که شکنجه و تحقیر زندانیان و بازجوئی

گهداری بدون محاکمه و بدون الملل و کنوانسیون ژنو و ن حقوق بین
 کشور تحت نظارت و فرماندهی 40 زندانی از 600هرگونه پایۀ حقوقی 
 . او انجام گرفته است

ها و تغییرات فوق بهر حال پاسخ مسئله  طلبی اظهارات و پوزش
تواند بر موضوع اصلی، یعنی مسئولیت سیاسی فاجعه  نیست و نمی

ها و عامالن آن  قضایا و ریشهگیری واقعی  سرپوش گذارد و جانشین پی
شکنجه در زندان ابوغریب در حقیقت ادامه و بخشی از سیاستی . گردد

است که با جنگ علیه افغانستان و عراق آغاز گردید و رهبران کاخ 
 .سفید و پنتاگون مسئول مستقیم آنند

دولت امریکا بنام جنگ علیه تروریسم، از همان ابتدای لشکر 
های  المللی را در زمینه ها و تعهدات بین و میثاقها، قراردادها  کشی

نادیده » حقوق زندانیان«، »الملل حقوق بین«گوناگون و از آن جمله 
های غیرقانونی و غیرانسانی رفتار با زندانیان و بازجوئی در  شیوه. گرفت
های مخفی در افغانستان و عراق تا گوانتانامو گواه بارز و  زندان

المللی در زمینۀ حقوق  انسیون ژنو و تعهدات بینانکاناپذیر نقص کنو
جنگ «زندانیان و اسیران جنگی است که دولت امریکا از همان آغاز 

خواب  ها بی هنگامی که در این زندان. ، اعمال کرده است»علیه تروریسم
پایان و سلب همه  های مستمر و بی نگهداشتن زندانیان و سپس بازجوئی

انگیز  شود، غیرعادی و شگفت ی عادی تلقی میمبانی حقوقی از آنها امر
مورد تأئید رهبران حکومت و ارتش » پدیدۀ عادی«نخواهد بود که این 

 . امریکا، در زندان ابوغریب ابعادی آن چنانی بیابد
های  زمینه» جنگ علیه تروریسم«افزود بر این از همان آغاز اعالم 

 11پس از  .  ساختندذهنی و روانی الزم را برای اعمال شکنجه فراهم
تروریسم بدتر از شکنجه «سپتامبر در امریکا با طرح این بحث که 

 سپپتامبر 11پس از . ، عمأل برای توجیه شکنجه زمینه سازی شد»است
در همین رابطه » هماهنگ کننده ضد ترور «Cofer Blackکوفربالک 

چنین  هم! »ایم های ظریف را در آورده ما دستکش«اظهار داشت که
المللی  آمیز امریکا از جمله مخالفت با دادگاه بین جموعه اقدامات تفرعنم

 و تأئید بر این که هیچ  و محاکمه شهروندان امریکائی توسط این دادگاه
هائی  کشوری حق ندارد نظامیان امریکا را به اتهام کارهای خالف و جرم

و گرد قضائی قرار دهد  شوند، تحت پی که در آن کشورها مرتکب می
موارد فراوان دیگری از این قبیل، همۀ اینها در کنار سیاست روز و 

گری، شکنجه و  ها و عناصر تقویت روحیۀ تفرعن، سلطه جنگ و تجاوز
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المللی در میان ارتش و قوای  اعتنائی به موازین بین تحقیر زیر سلطه و بی
 . اشغالگر است

آن، ادامۀ رفتار در زندان ابوغریب نه آغاز شکنجه، بلکه ادامۀ 
ها و مناطق  ها پیش از آن در زندان سیاست و تاکتیکی است که مدت

 نظامی پاگرایم در افغانستان، در قندهار و در  دیگر، در پایگاه
 .های گوانتانامو بطور روزمره انجام شده بود قفس

ای داد،  ها ابعاد تازه جنگ در عراق عالوه بر این که به شکنجه
های بدون مسئولیت و برای ارتکاب جنایت  دامامکانات جدیدی برای اق

ها،  جنگ عراق برای امریکا میدان آزمایش نه فقط سالح. فراهم آورد
. های جدید اداره پیشبرد جنگ بود ها و تاکتیک بلکه آزمایش شیوه

ای و واگذاری وظائف  کشان حرفه استخدام گستردۀ مزدوران و آدم
و کارشناسان بازجوئی این های خصوصی  بازجوئی زندانیان به شرکت

ای از امور جنگ  بخش قابل مالحظه» خصوصی کردن«ها و  شرکت
 . ای از این آزمایش جدید است نمونه

 هزار نفر 25 هزار نفری امریکا در عراق، 135هم اکنون از ارتش 
 10دهند که  ای جنگی و خدمات نظامی تشکیل می آن را مزدوران حرفه

کشی در  ستند با پیشینه جنایت و آدمهزار نفر آنها مزدورانی ه
کشورهائی چون زیمباوه، رودزیا و افریقای جنوبی در دوران آپارتاید 

قریب ده (که به دلیل سابقه قبلی و تخصص در قتل، با دستمزدهای باال 
 135 هزار نفر از این قوای 40حدود . اند استخدام شده) هزار دالر در ماه

عمدتأ از (دارند و کسانی هستند هزار نفری تابعیت امریکائی ن
که با وعده و وعید و امید گرفتن گرین ) کشورهای امریکای التین

 . اند استخدام شده... ، گرفتن شغل در آینده و Greencardکارت 
در چنین سیستم و ساختار و ساز و کاری و با واگذاری بخش 

ای،  کشان حرفه های خصوصی و آدم مهمی از کار جنگ به شرکت
حتی بدون رهنمود مستقیم رهبری (کنجه دادن زندانیان و اسیران ش

هم در جنگی که از آعاز بر  امری غیرعادی نخواهد بود، آن) جنگ
بنابراین مسئولیت . مبتنی بوده است» قدرت برتر«زورگوئی و منطق 

فاجعۀ اخالقی و سیاسی شکنجه زندانیان در زندان ابوغریب، همانند 
 . مامأ بر عهدۀ رهبران کاخ سفید استجنگ و پیامدهای آن ت

امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که جنگ علیه عراق چگونه 
. ای آغاز گردید پایه سازی شد و با چه توجیهات دروغ و بی زمینه

 :ضرورت جنگ پیشگیرانه امریکا علیه عراق ابتدا با این بهانه که
ی و بیولوژیک های کشتار جمعی ، اسلحه شیمیائ  عراق دارای سالح-1

) انتلیجنت سرویس و سیا(است و طبق گزارش دوائر اطالعاتی 
 مقدار زیادی اورانیوم نیز از نیجریه خریداری کرده است و

 کاری دارد،  رژیم صدام با بن الدن و سازمان القاعده ارتباط و هم-2
گر چه در همان زمان روشن بود که توجیهات و . توجیه شد

اند، اما بهر حال امروز با  غ بوده و عامدأ جعل شدهبرده درو اطالعات نام
گونه  اسنادی که انتشار یافته تردید نیست که پیش از آغاز حمله هیچ

های شیمیائی  خبر و گزارش معتبری مبنی بر این که عراق دارای سالح
ها است و یا اصوأل دارای  و بیولوژیک و یا در کار تهیۀ این سالح

ها است، وجود نداشته و ادعاها و  ید این سالحتجهیزات الزم برای تول
چنین معلوم شد  هم. اساس بوده است خبرها در این زمینه ساختگی و بی

که ادعای ارتباط میان بن الدن و سازمان القاعده با صدام و رژیم او و 
ای برای  پایه و توجیه  سپتامبر دروغ و بی11دخالت آنها در ترورهای 

 . ار عمومی امریکا جهت اقدام به جنگ بوده استاستفاده از حمایت افک
افزون بر این تحقیقاتی که پس از جنگ انجام گرفت، نشان 

 11، یعنی قریب دو ماه پس از 2001دهد که بوش در نوامبر  می
سپتامبر و در جریان تدارک حمله به افغانستان از طریق رامسفلد از 

طبق برخی .  تهیه کنندفرماندهان نظامی خواست نقشه حمله به عراق را
 در اندیشه حمله به عراق بوده 2001 سپتامبر 11اسناد، بوش حتی قبل از 

به سخن دیگر موضوع مراجعۀ امریکا به سازمان ملل و کشورهای . است
ها و مانورها و  های قبل از جنگ و تمامی کشمکش دوست در ماه

ک گفتگوها در شورای امنیت سازمان ملل نه برای بررسی مشتر
ضرورت یا عدم ضرورت جنگ و تصمیم در این باره، بلکه برای اعمال 

های عربی از جنگی بود  فشار و جلب حمایت سازمان ملل، اروپا و دولت
ها قبل  که دیوانساالری بوش در هر حال تصمیم اقدام به آن را مدت

های شورای امنیت و گزارش هیئت سازمان ملل در  گرفته بود و قطعنامه
در عمل . توانست مانع انجام آن شود مخالفت سایر کشورها نمیعراق و 

نیز چنین شد و امریکا سرانجام به اتفاق انگلیس، متحد همیشگی خود، 
رغم گزارش هیئت سازمان ملل و مخالفت کشورهای دوست و شورای  به

اعتبار  المللی، با بی های بین امنیت و با زیر پا نهادن تعهدات و پیمان
 مارس 20اعتنائی به افکار عمومی جهان در  ن ملل و بیکردن سازما

 .  به عراق حمله کرد2003
اساس بودن خود را  های جنگ بی هنگامی که توجیهات و بهانه

های اصلی  آشکار ساخت، دولت امریکا تبلیغ کرد که یکی از هدف
. جنگ استقرار دمکراسی در عراق و سپس گسترش آن در منطقه است

در این » آزادی مردم عراق و استقرار دمکراسی«دۀ سان با وع بدین
ترین ماشین نظامی تاریخ علیه عراق بکار  ترین و مدرن کشور، بزرگ

ای  های اورانیومی و خوشه صدور دمکراسی امریکا با ریختن بمب. افتاد
 . بر سر مردم عراق آغاز شد

 جنگ بطور رسمی پایان یافت، اما مردم عراق 2003در اول ماه مه 
یابی به دمکراسی استقالل کشور خود را نیز از دست دادند و  بجای دست

هرج و مرج، خشونت، . زندگی در سرزمینی اشغال شده محکوم شدند به
ناامنی و نابسامانی زندگی، ویژگی کشوری شد که قرار بود در 

پس از گذشت یک . ای آزاد و دمکراتیک باشد خاورمیانه نمونۀ جامعه
بازسازی کشوری که . سازی کشور خبر چندانی نیستسال هنوز از باز

های امریکا ویران شد، کماکان قرار است با هزینه مردم عراق  با بمب
در این کشور با گذشت یک سال از خاتمه جنگ، به . انجام گیرد

کند، هنوز  یافته کار می استثنای وزارت نفت که بطور منظم و سازمان
قین تا پایان اشغال حالت عادی هیچ چیز حالت عادی ندارد و به ی

 . نخواهد یافت
امریکا با تبلیغ آزاد کردن عراق و تصور واهی استقبال مردم از 

اما پیامدهای این حمله نه . به عراق حمله کرد» نجات دهنده«قشون 
استقبال مردم از ارتش متجاوز، بلکه مقاومت روزافزون و خواست پایان 

مخالفت با رژیم صدام و خواست رهائی مردم عراق با وجود . اشغال بود
نگرند و آنرا  ها و ظلم و ستم آن، به امریکا به چشم دشمن می از جنایت

های غذائی  مسئول بسیاری از فجایع از جمله محاصرۀ اقتصادی و تحریم
دانند که نتیجه آن مرگ صدها هزار تن از مردم   ساله می12و داروئی 

 در سطح منطقه نیز امریکا را دشمن .به ویژه کودکان عراقی بوده است
ها و  اعراب و حامی اصلی رژیم صهیونیستی اسرائیل و شریک جنایت

بنابراین تصور استقبال آنها از مهاجمان امریکائی فقط . دانند فجایع آن می
 . فریبی باشد توانست خودفریبی و عوام می

ت پس از پایان جنگ و ادامۀ اشغال کشور، مردم با مشاهده خشون
آمیز و پر تحقیر آنها، هر  روزمرۀ مهاجمان و رفتارهای زننده و تفرعن

. روز با خشم و نفرت بیشتری نسبت به ادامۀ اشغال واکنش نشان دادند
خواست پایان دادن به اشغال کشور بتدریج به خواستی همگانی و 

در چنین شرائطی قوای اشغالگر بنام مبارزه . مقاومتی گسترده تبدیل شد
ها، به سرکوب  ها و خرابکاران، بجای مهار تروریست  تروریستعلیه

جنبش اعتراضی مردم اما نه تنها با این . جنبش مقاومت پرداختند
در فلوچه . ها فروکش نکرد، بلکه بیش از پیش گسترش یافت سرکوب

امریکائیان به مدت یک ماه شهر را به زیر آتشبار گلوله و بمب و 
بنا بر گزارش سازمان ملل (مردم پرداختند موشک گرفتند و به کشتار 

 در صد کشته شدگان مردم عادی 90در جریان سرکوب یک ماهه 
با وجود این امریکا نتوانست مقاومت مردم را درهم شکند و ). بودند

نشینی شد و جنبش مقاومت به مناطق دیگر  سرانجام ناگزیر از عقب
 .  سرایت کرد

روز بیشتر امریکا را در باتالق بدین سان جنگ و پیامدهای آن هر 
ها  ترین آدم لوح هر روز بیشتر مقاصد واقعی آنرا برای ساده. فرو برد

ای از این سفیران  های تازه ها و رسوائی آشکار ساخت و هر روز جنایت
شکنجه در زندان . را از پرده بیرون انداخت» دمکراسی و حقوق بشر«
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ه امری تصادفی و جدا از کل ها است و ن ابوغریب جزئی از این جنایت
ای از یک زنجیره و بخشی از سیاستی است که با  این فاجعه حلقه. جنگ
 . و جنگ علیه عراق آغاز گردید» جنگ علیه تروریسم«اعالم 

. اوضاع عراق کماکان نابسامان و سرنوشت آن هنوز نامعلوم است
واگذار » حکومت موقت« ژوئن امور عراق به یک 30قرار است در 

ولی بدون تردید تا زمانی که ارتش اشغالگر در خاک این کشور . شود
است، از آرامش خبری نخواهد بود و حکومت موقتی که ظاهرأ امور را 

گیرد، در شرائط ادامۀ اشغال و حضور این ارتش قادر به  در دست می
 .سامان دادن اوضاع نخواهد بود

گران و های اشغال تجربۀ عراق، اوضاع پس از جنگ، جنایت
 :بار دیگر نشان داد که مقاومت مردم، یک

 هیچ ملتی به ننگ و حقارت اشغال کشور خود توسط نیروهای -1
گر در امور داخلی  دهد و مداخلۀ کشورهای سلطه بیگانه تن نمی
توانند به  گر البته همیشه می های سلطه قدرت. پذیرد خویش را نمی
های عظیم  ک، نابرابریهای نظامی، مالی و تکنولوژی اتکاء برتری

ای به کشورهای کوچک تجاوز کنند و آنها را  با هر بهانه و توجیه
اما ماندن در آنجا و ادامۀ اشغال به سادگی حمله . به اشغال درآورند

توان برای مدتی  توان کشوری را اشغال کرد، ولی نمی می. نیست
ک مشکل اصلی نه رفتن و گرفتن ی. طوالنی آنرا در اشغال داشت

باتالق عراق مصداق بارز . کشور، بلکه پیامدهای ادامۀ اشغال است
 . این حقیقت است

های استبدادی،   تحول دمکراتیک در یک کشور، براندازی رژیم-2
استقرار دمکراسی و حفظ آن کار و حق مردم آن کشور است و 

یابد و نه  توسط خود مردم و از طریق مشارکت فعال آنها تحقق می
درس عراق بار دیگر آشکار . جو امی کشورهای سلطهمداخله نظ

ساخت که دخالت امریکا و تجاوزات نظامی آن نه فقط به آزادی 
شود، بلکه استقالل کشور را نیز از  و استقرار دمکراسی منتهی نمی

نه تنها تجربه عراق، بلکه تمام تاریخ پنجاه ساله گذشته . برد بین می
جهان سوم نه دمکراسی، بلکه دهد صادرات امریکا به  نشان می

های فاسد و دیکتاتوری  جنگ و کودتا و خشونت و استقرار رژیم
در تمامی این پنجاه سال، تجاوزها و مداخالت همواره . بوده است
 .انجام گرفته است» جهان آزاد«و » تمدن«، »از آزادی«بنام دفاع 

یشگی، های قبل از حمله به عراق، عالوه بر این تبلیغات هم در ماه
های پیشین و استراتژی جدید، سخن از  ناگهان سخن از تغییر سیاست

با . به میان آمد» دمکراتیزه کردن خاورمیانه«های جدید و پروژۀ  برنامه
های پنجاه ساله که نه تصادفی، بل در هماهنگی و  وجود همۀ تجربه

ارتباط با ماهیت و منافع امپریالیستی این ابرقدرت انجام گرفته و 
ای به  حصول و نتیجه منطقی این ماهیت و منافع بوده است، باز هم عدهم

گران آن چشم  های سطحی توجیه پردازی این تغییر سیاست و نظریه
منزله اولین مورد و  به(اند، به وعدۀ صدور دمکراسی به عراق  دوخته

و به نتایج تجاوزات مشابه به سایر کشورها امید ) نمونه برای خاورمیانه
جنگ و حوادث یک سالۀ پس از آن، از . اند اند و به انتظار نشسته بسته

. جمله جریان شکنجۀ زندانیان، پاسخ انکارناپذیر این امید و انتظار را داد
توان  های آن می ها و هدف با برمأل شدن رسوائی شکنجه و ابعاد و ریشه

 امیدوار بود، به استثنای کسانی که آگاهانه و بخاطر منافع معینی
حاضرند به هر حقارت و وابستگی تن دهند، ساده لوحانی که با 
پندارهای باطل در انتظار صدور دمکراسی توسط تجاوزگران امریکائی 
بودند، بخود آیند و بجای این انتظار به مردم خود تکیه کنند و به 

 .پیوندند جنبش مقاومت برای آزادی و دمکراسی به
لیه عراق با دالئل ساختگی و طور که دیدیم، جنگ امریکا ع همان

المللی و نمایش  های دروغ توجیه شد، با زیرپا گذاردن حقوق بین بهانه
اعتناء به مخالفت کشورهای جهان و  اقتدار ابرقدرتی بالمنازع و بی

های مدرن و  ها انسان تدارک دیده شد، باپرواز جنگنده میلیون
ز گردید و به های گروز و ریختن بمب بر سر مردم عراق آغا موشک

هائی  اما با وجود تحقیرهای روزمره و جنایت. اشغال این کشور انجامید
از نوع شکنجه در زندان ابوغریب و تجاوز جنسی به زنان عراق، جنبش 

مقاومت هر روز از توان بیشتری برخوردار گشته و مبارزه ابعاد 
 . تری یافته و هنوز نشانی از پایان آن نیست ژرف

ق برای بیداری آن بخش از مردم خاورمیانه که انتظار آیا این حقای
داشتند به کمک دخالت نظامی امریکا به آزادی دست یابند، کافی 

 نیست؟
 

 ...معنای 
     

در این کشورها قانون . اما در کشورهای استبدادی چنین نیست
 . داشتن چهره کریه استبداد اساسی ابزاری است برای پنهان نگاه

ت پهلوی قانون اساسی مشروطه تنها بر روی کاغذ در دوران سلطن
کرد و خواستار  وجود داشت و هر کسی که به آن قانون استناد می

شد، یا روانه زندان  آزادی بیان و گفتار و حقوق شهروندی خود می
در دوران رضاشاه گروه . گشت گشت و یا به چوبه دار آویخته می می
تاد، زیرا برای تحقق عدالت اجتماعی   نفر به رهبری ارانی به زندان اف52

کرد و در پی تبلیغ آن اندیشه در  های مارکس هواداری می از اندیشه
در هنگام سلطنت رضاشاه دهان فرخی یزدی . میان روشنفکران ایران بود

. را دوختند، زیرا او در دفاع از آزادی و علیه دیکتاتوری شعر سروده بود
ای غیرخودی را ندارند و بهمین دلیل های دیکتاتور تحمل نیروه حکومت

 .در این کشورها نیروی اپوزیسیونی وجود ندارد
در این نظام جامعه به . در جمهوری اسالمی نیز وضع همین است

ها از قدرت سیاسی و  خودی. خودی و غیرخودی تقسیم شده است
اقتصادی برخوردارند و برای حفظ موقعیت خویش در پی سرکوب همه 

 در درون سیستم  نیروهای غیرخودی. ای غیرخودی هستندجانبه نیروه
سیاسی حاکم قرار ندارند و از حق مشارکت در زندگی سیاسی برخوردار 

قانون اساسی جمهوری اسالمی از آنها چنین حقی را سلب کرده . نیستند
کسی که الئیک است، آدمی که خواهان حکومتی سکوالر . است
است، در محدوده نظام » غیراسالمی «ای باشد، کسی که در پی جامعه می

تحمل و . جمهوری اسالمی قرار ندارد و بیرون از این حوزه ایستاده است
منوط بر » والیت فقیه«ها از سوی حکومت متکی بر  مدارای غیرخودی

تا زمانی که نیروهای . برند وضعیتی است که این نیروها در آن بسر می
 اسالمی آنها را  اند، حکومت مان نیافتهاند، ساز غیرخودی ناتوانند، پراکنده

توانند حکومت  اما همین که تشخیص دهد این نیروها می. کند تحمل می
زند و قادر است در چند  را تهدید کنند، چون گرگ گرسنه به گله می

حکومت . ساعت و چند روز هزاران زندانی سیاسی را قتل و عام کند
 .پذیرد د نمیجمهوری اسالمی اپوزیسیونی بیرون از خو

پس از آنجا که در جمهوری اسالمی نیروهای غیرخودی بیرون از 
نظام قرار دارند، آنها نیروی اپوزیسیون حاکمیت را تشکیل نمیدهند، 
زیرا قانون اساسی جمهوری اسالمی استعداد دستیابی به حکومت را از 

حتی نیروهائی که تا دیروز خودی بودند و . آنها سلب کرده است
ند در محدوده قانون اساسی همین جمهوری منحوس تغییراتی در کوشید

. ساختار نظام و حکومت بوجود آورند، دریافتند که این امر شدنی نیست
على افشارى عضو شوراى مرکزى دفتر این بی دلیل نیست که آقای 

مردم از عدم صداقت و عدم جسارت در «: تحکیم وحدت تصریح کرد
 این مطلب که طرح با  او.»اند ردهطلبان حکومتى رنج ب اصالح

هاى هفت سال گذشته به خوبى نشان  تجربه دوم خرداد و فعالیت«
با « گفت »بست مواجه شده است داده است که اصالح از درون با بن

نظر مردم که  انسدادى مواجه هستیم که اجازه اصالح و تحوالت مد
دموکراسى دهد، لذا حرکت به سوى  مفید به حال کشور است را نمى

و به سوى پیشرفت ناگزیر از بیرون حاکمیت قابل اجرا است و از 
 . »معناست همین منظر عبارت اپوزیسیون قانونى بى

کسانی که در جهت . شود باین ترتیب معنای اپوزیسیون روشن می
کنند، اپوزیسیون  بدست آوردن حقوق شهروندی خویش مبارزه می

ساسی جمهوری اسالمی در ایران حکومتی نیستند که بر اساس قانون ا
.ما دشمنان این نظام و خواهان نابودی آن حکومت هستیم. حاکم است
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 مقاله دریافتی
 مهین جزنی

 
 »نگرشی بر اوضاع ایران و آیندۀ آن«

 2004 آوریل 10، )آلمان(متن کامل سخنرانی در شهر بِرِمِن 
 

با سالم خدمت حضار محترم و با تشکر از جنبش ایرانیان 
کند، قبل از ورود در  موکرات در بِرِمِن که این میز گرد را برگزار مید

مثابه  بحث، الزم است خاطرنشان کنم، حضور من در این جلسه به
باشد، بلکه به عنوان یکی از جمهوریخواهان  نماینده و یا سخنگو نمی

کنم، با این مشخصه که از  پاریس و به صفت فردی با شما صحبت می
» جمهوری اسالمی، جمهوری الئیک و جایگاه ما«ن بیانیۀ امضا کنندگا

 هستم که به طیف سوم یا صدای سوم معروف 2001منتشره در سال 
به عبارت دیگر این . شده و در حقیقت با دو طیف دیگر مرزبندی دارد

 بدون طیف طرفدار جمهوری دمکراتیک و جدائی دین از حکومت
 .باشد سالمی در کلیت آن میمشارکت و پیوند با سلطنت و جمهوری ا

*     *     * 
چه شد پس از آنکه روشنائی : آیندگان از خود خواهند پرسید«

صبح یک بار بردمیده بود، ما بار دیگر مجبور شدیم در ظلمات روزگار 
 ) م1562 -»  هنر شک ورزیدن«سباستیان کاستلیو در  ( ».بگذرانیم

 3ادامه در صفحه                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بدرود، اخالق صهیونیستی
   ، برگردان به فارسی از جعفر خسروی Albert Sznaiderآلبرت شنایدر 

  
هاي اسرائيل خط   آه روزگاري به چپBenny Morrisچرا بني موريس 

 آند اري ميها هود داد، امروز از راندن فلسطيني مي

من به عدالت باور دارم، اما پیش از آنکه از عدالت دفاع کنم، از مادر «
1957آلبر کامو »                                                 خود دفاع خواهم کرد

 
. ای بخش بزرگی از جامعه اسرائیل را تکان داد تازگی مصاحبه به

نوین اسرائیل است، درست در پژوهان  بنی موریس که از سران تاریخ
هیچ کسی . آرامش خوانندگان را بهم ریخت» هارتص«روزنامه لیبرال 

 1948طلبانه  چون موریس درباره راندن فلسطینیان طی جنگ استقالل
در این رابطه او از . ننوشته است؛ اما حاال او به توجیه آن پرداخته است

 ترور علیه فرانسویان در آلبر کامو نقل قول آورده است که در رابطه با
تر است تا عدالت  الجزایر گویا گفته است که مادر او برایش مهم

 . جهانشمول
موریس اینک بدون برو و برگرد مدعی است که بدون راندن 

بسیاری از . توانست بوجود آید کشور اسرائیل نمی] فلسطینیان[
یرا اند، ز خوانندگان آثار موریس از موضع کنونی او یکه خورده

پژوهانی چون موریس نباید پایمال شدن حق در گذشته را مورد  تاریخ
بررسی قرار دهند و بلکه باید با انتقاد از داستانسرائی تاریخ 

Geschichtsnarrativاما . خویش به نتایج جهانشمولی دست یابند  ملی
1ادامه در صفحه .                  موریس درست عکس آن را انجام داد

 

  Karl Kautzky  کائوتسکیکارل
 انقالب پرولتری و برنامه آن

تغییر برنامه قدیمى    یک بخش     منوچهر صالحیمنوچهر صالحیمنوچهر صالحیمنوچهر صالحیبرگردان به فارسی از برگردان به فارسی از برگردان به فارسی از برگردان به فارسی از 
   بارآوری نیروی کار-5

رشد «دومین نقطه پایانی برنامه ارفورت باین نکته اشاره دارد که 
ی ها که بطور عمده زائیده کارگاه» آسای بارآوری نیروی کار غول

انحصار «در » تمامی سود این دگرگونی«چنین  بزرگ مدرن است، و هم
 . »داران و مالکین بزرگ ارضی قرار دارد سرمایه

اشاره کردیم که این اندیشه تا چه اندازه برای اثبات سوسیالیسم از 
چنین باین نکته که این امر در برنامه  اهمیت برخوردار است، و هم
آیا این امر باین نکته . انداخته شده استگورلیتس بطور کامل از قلم 

سودهای » تمامی«شود که این نظریه بر این مبنی است که  مربوط می
داران و  سرمایه«نصیب » آسای رشد بارآوری نیروی کار انسانی غول

 ؟ »شود مالکین بزرگ ارضی می
ریختم، در پی فرمولبندی   هنگامی که طرح برنامه ارفورت را می

چون نمونه مانیفست کمونیست، یا نشانی با شکوه   همجمالت منقوشی
در کتاب » تمایل تاریخی انباشت سرمایه«الملل، و یا درباره  بین

 . بودم» سرمایه«
ای کوتاه و مختصر باشد  توانست خالصه تنها طرحی آن گونه  می

روشن است که چنین طرحی . گذاشت که باید تأثیری عمیق برجای می
های  اقعیت را که بسیار متنوع و سرشار از گرایشتواند تمامی و نمی

ها نیز از یک چنین توانائی   حتی تئوری. متضاد است، بازتاب دهد
ها بر انتزاعات تکیه دارند و نکات اساسی را  تئوری. برخوردار نیستند

امروز بدون . دهند سازند و به نکات غیراساسی اهمیت نمی برجسته می
توان دریافت که بسیاری از  فرعی، میتخمین نظری نکات اساسی و 

ها را  های کوچک و اختالل ها اشتباه هستند، زیرا بسیاری از هنجار تئوری
اند و یا آنکه برای ارائه یک تئوری نباید در آغاز  مورد توجه قرار نداده

 .مورد توجه قرار داد تا دیرتر بتوان به بررسی آنهاپرداخت
شود، از همین  رکس گرفته میتمامی ایرادهائی که به تئوری ما

دهند که شاید  غالبأ ظواهری را در برابر تئوری مارکس قرار می. اند گونه
توانست آنها را بهتر از منتقدان خویش توضیح دهد، اما  خود مارکس می

او خود را آگاهانه از طرح آن ظواهر رها ساخت، زیرا نزد او نکاتی 
 . اساسی نبودند

این . کنند ارفورت نیز این گونه رفتار میبیشتر منتقدین برنامه 
درست است که تمامی دستاوردهای نیروی مولد رشدیابنده در انحصار 

اما کمی از آن نیز به دیگر اعضای . اربابان وسائل تولید کالن است
اما این جنبش شمولیت ندارد و سرشار از تضادها  . گیرد جامعه تعلق می

 .است
. شود ها می  شدن ارزش فرآوردهرشد بارآوری کار سبب کاسته

های طبیعی کارگران ثابت بماند، در نتیجه از مجموعه  هرگاه فرآورده
11ادامه در صفحه . شود پردازد، کاسته می ارزش آنها که کارگر باید به

 


