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 یردبسر
 

 اقتصاد دولتی زیرپایه استبداد سیاسی است
 

 به مارکس نوشت، برای 1853 ژوئن 6ای که در  انگلس در نامه
ای را مطرح  نظرات تازه» استبداد آسیائی«نخستین بار  در رابطه با 

در حقیقت عدم وجود مالکیت کلید ... «او یادآور شد که . ساخت
تاریخ سیاسی و مذهبی شرق در همین مسئله . تمامی اورینت  است

ها به مالکیت دست  اما چه امری سبب شده است تا شرقی. پنهان است
یابند، حتی در شکل فئودالی آن؟ من بر این باورم که این امر بطور 
کلی در ارتباط است با آب و هوا، وضعیت زمین و به ویژه وجود 

ی عربی، ها شوند و سرزمین ای که از صحرا شروع می کویرهای گسترده
نوردند و تا  تا بلندترین  ایران، هندوستان و تاتارستان را در می

 14ادامه در صفحه ).             1(» یابند های آسیائی امتداد می سرزمین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شیدان وثیق
 نامند؟  می» الئیسیته« آن چیست که 

 ی ملی رو به رو بوده اند لهکشور هایی که با مسا
 ایرلند و یونان

مناسبات دولت و کلیسا در دو کشور ایرلند و یونان در شرایط 
سو و  ی ملی و استقالل از یک شوند که در آن مساله خاصی تبیین می

بنای احساسات و هویت ملی از سوی دیگر، نقش  مذهب به عنوان سنگ
 .اند اصلی را ایفا کرده

 ایرلند
ست، وضعیتِ مناسبات اجمعیتِ آن کاتولیک % 94د، که در ایرلن
الئیسیته نسبتاً پیچیده است، زیرا در مواردی این کشور از  دولت و دین

در بیست سال گذشته . هایی به آن نزدیک دور است و در زمینه بسیار
 که هنوز  است پدید آمدهالئیسیزاسیون ی   در ایرلند، تحوالتی در زمینه

  .  باشند می محدود
شود،   تصویب می1937قانون اساسی جمهوری ایرلند، که در سال 

تثلیث پاک و "این قانون به نام . کند مسیحیت می رسماً ارجاع به
گردد و اَعمالِ  هر قدرتی از او ناشی می": دارد که  اعالم می"مقدس

. "گیرند ها در آخرِ زمان در معرض او قرار می ها و چه دولت چه انسان
ی قوای حکومت،  همه"ششم همان قانون آمده است که در اصل 

. "گذاری، اجرایی و قضایی، تحتِ خدا، ناشی از مردم است قانون
دارد که دولت وظایفی در قبال مذهب دارد، از  ی قانون اظهار می مقدمه
قانون اساسی فهرست .  آن"محترم شمردن و گرامی داشتِ"جمله 

در . کند جانب دولت را تعیین میاز  کلیساهای به رسمیت شناخته شده
چون پاسدار مذهب اکثریت بزرگ "ها، کلیسای کاتولیک  میان آن

این ). 1، بند44اصل( برخوردار است "ای جایگاه ویژه" از "شهروندان
 .شوند  از قانون اساسی حذف می1971ترتیبات در رفراندوم سال 

 2ادامه در صفحه                                     
 :دیگر مقاالت این شماره

 کارل کائوتسکی :ی آن انقالب پرولتری و برنامه
 علی شاهنده :کوتاه سخنی درباره مسئولیت

 وانگ هوی :ما باید خود را اصالح کنیم

 »حزب سوسیالیست ایران«در ضرورت تشکیل   محمود راسخ
  

 3-بخش دوم
ر قدرت  امکان تسخی1917ی پیش گفتیم که انقالب فوریه  در مقاله

آورد و گفتیم که لنین به مثابه  دست حزب بلشویک فراهم را به
ترین نظریه پرداز حزب تنها شخصی بود که تحقق این امکان به  برجسته

ی فعالیت نظری و عملیِ خود، حتا پیش از  واقعیت را در صدر برنامه
های جنگ  همچنین گفتیم که لنین در سال. بازگشت، به روسیه قرار داد

ی امپریالیسم به  ی اول در تبعید با پرداختنِ دونظریه، یکی نظریهجهان
داری که در عین حال به معنای  ی تکامل سرمایه ترین مرحله مثابه عالی

ی  نیز هست و دیگری نظریه» احتضار«ی  رسیدن آن به مرحله
های نظری چنین  سوسیالیسم در یک کشور، حداقل برای خود، زمینه

 . فراهم آمدن شرایط مساعد، به دست آورده بودسیاستی را در صورت 
 5ادامه در صفحه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  احسان دهکردی

خواهان و جنبش  رت طلبی جمهوریدق
 !خواهی  جمهوری

 )ساختار سیاسی  و-انتقادات و پیشنهادات به سند(
 

 فرهنگی مردم و بخصوص نسل جوان ـ  به رشد سیاسیبا توجه
چنین با  کشورمان و با جمعبندی از تجربیات مبارزات سیاسی گذشته وهم

ساختار سیاسی  در نظر گرفتن شرایط امروز سیاسی ایران و جهان، سند و
روشنفکران خارج از کشور  به نظر من گفتمان جدیدی را ارائه نکرده 

 دادن به تالش پیگیر دوستان را ندارم ولی  البته قصد کم بها.است
 .ها را باید گفت گفتنی

کنم  فشرده با نقد مبارزان سیاسی گذشته وحال آغاز می ام را  نوشته
 8ادامه در صفحه                              .پردازم بعد به پیشنهادات می و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  علی راسخ افشاردکتر

 
استقالل، آزادی و دموکراسی در رابطه با شعار 

 حاکمیت ملی یا حاکمیت ملت
   نقدی بر نوشته آقای حسن بهگر

ای از آقای حسن بهگر انتشار یافته است که در آن   اخیرا نوشته
استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران "شعار جبهه ملی ایران 

باشد، به بحث  ن شعارهای جبهه ملی ایران میتری  که یکی از عمده"است
استدالل ایشان بر پایه تمایزی است که . و پرسش گذاشته شده است

اند که اولی یعنی   قائل شده"حاکمیت ملی" و "حاکمیت ملت"میان
اند و دومی یعنی  حاکمیت ملت را برابر و گویای نظام دموکراسی دانسته

تواند در نظام  اند که می فتهحاکمیت ملی را مساوی با استقالل گر
و با این بر داشت و در این راستا . استبدادی و دیکتاتوری هم تحقق یابد

اند به این نتیجه  با تحلیلی که از نظام جمهوری اسالمی والیت فقیه کرده
اند که در حاکمیت جمهوری اسالمی، حاکمیت ملی تحقق یافته  رسیده

 تحصیل حاصل است و این شعار است و استقرار آنرا هدف قرار دادن،
بایستی به استقرار حاکمیت ملت که در نظام جمهوری اسالمی وجود 

9 ادامه در صفحه                                           . ندارد، تغییر یابد
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 ...آن چیست که الئیسیته، 
     

جدایی دولت و . با این همه در ایرلند، مذهب دولتی وجود ندارد
هیچ کلیسایی یارانه  دولت به. است انون اساسی ذکر شدها در قکلیس
لیک از دولت هیچ در نتیجه کلیسای کاتو). 2، بند44اصل(دهد  نمی

امکانات خود تامین  خود را با های کند و هزینه نمی کمک مالی دریافت
 .بین جمهوری ایرلند و واتیکان قراردادی بسته نشده است. کند می

آزادی وجدان و مذهب و انجام "ون اساسی از سوی دیگر، قان
 را در صورت رعایت نظم عمومی و اصول "ی فرایض دینی آزادانه

قانون اساسی دولت را از ). 2، بند44اصل(کند  اخالقی، تضمین می
مذاهب مختلف حق . کند تبعیض قایل شدن به دالیل مذهبی، منع می

ترتیبات فوق نشان ی  همه. های خود را دارند ی امور و دارایی اداره
ای  ی آن است که میان امر دولت و امر کلیسا در ایرلند گونه دهنده

 . وجود دارد»جدایی«
ی  اما با این همه، مذهب و بویژه مذهب کاتولیک، در جامعه

ی هویت ملی و استقالل ملی، نقش  ی مستقیم با مساله ایرلند، در رابطه
ی  از سده. کند رده و میای ایفا ک کننده تاریخیِ مهم و حتی تعیین

های کاتولیک، کاتولیسیسم با  نوزدهم به بعد، در پی سیاسی شدن توده
تا این زمان، خواست استقالل تنها از . شود مساله ملی در ایرلند عجین می

اما از . گردید ها ابراز می سوی نخبگان جامعه یعنی منحصراً پروتستان
  Danielیک توسط  به بعد، با تشکیل انجمن کاتول1823سال 

O’Connell ِناسیونالیسمِ کاتولیکِ نوینی با هدف تشکیل یک ملت ،
، در کنار 20ی  با این حال تا اوایل سده. کند صرفاً کاتولیک، ظهور می
های ناسیونالیستی مذهبیِ قدیمی نیز به حیات  ناسیونالیسم جدید، جریان

، مردم پسند 19 ی دوم قرن به صورتی که در نیمه. دهند خود ادامه می
پیش .  استCharles Parnellترین رهبر ملی ایرلند، پروتستانی به نام 

، پرچم سه رنگی را به عنوان 1848های جوان، در قیام  از این، ایرلندی
هایی که آرزوهای وحدت  رنگ. کنند مظهر جنبش خود انتخاب می

رنگ ها،  رنگ سبز معرف کاتولیک. کرد ها را منعکس می ی آن طلبانه
ها و رنگ سفید مظهر ترک مخاصمه و صلح  ی پروتستان نارنجی نشانه

، سپس سمبول 1916این درفش نشان شورشیان . میان آن دو جامعه بود
از . گردد دولتِ آزادِ ایرلند و سرانجام پرچم ملی جمهوری ایرلند می

 مبارزه سیاسی برای استقالل کامل ایرلند تحت 1937 تا 1921سال 
، با قدرت گرفتن هر چه بیشتر نهاد De Valeraتولیکی به نام رهبریِ کا

به عنوان نمونه، در سال . گردد کلیسای کاتولیک در جامعه همراه می
، تحت فشار کلیسا، مطبوعات در ایرلند تحت سانسور قرار 1929
ها تعداد  گیرند و بسیاری از ناموران ادبیات جهانی و از میان آن می

 شهیر ایرلندی چون جرج برنارد شاو، جرج زیادی از نویسندگان
 .گردند  ممنوع االنتشار می…مور

بدین ترتیب، کاتولیسیسم، با این که تبدیل به مذهب دولتیِ ایرلند 
 نیز اصل جدایی دولت و کلیسا را باطل 1937شود و قانون اساسی  نمی
 سازد، اما از یک موقعیتِ نهادین و ایدئولوژیکِ ممتازی برخوردار نمی
 .کنیم چند نمونه از آن امتیازات را ذکر می. گردد می

در قانون اساسی، خانواده، آموزش و مالکیت خصوصی بر مبنای 
. گیرند ، مورد حمایت قرار می»قانون طبیعی«برداشت کاتولیکی از 

دولت بسیاری از وظایف بخش عمومی را تفویض کرده است و 
ی  ویژه در زمینهکلیسای کاتولیک بخش مهمی از آن وظایف به 

چون در ایرلند مدارس عمومی . آموزش و پرورش را بر عهده دارد
تقریباً وجود ندارند، مدارس ابتدایی و متوسطه معموالً تحت ) دولتی(

کنترل کلیساهای کاتولیک و پروتستان هستند و از کمک مالی دولت 
 دارند و بنابراین مدارس عموماً خصوصی و خصلت مذهبی. برخوردارند

)  قانون اساسی2، بند44اصل(تعلیمات دینی، با این که اجباری نیست 
قانون اساسی حق طالق را به رسمیت . اما جزو مواد درسی قرار دارند

. شناسد و حتی اصل قانونگذاری در این باره را ممنوع کرده است نمی
در نتیجه به منظور لغو این ترتیب در قانون اساسی، رفراندومی در سال 

دهند  شود اما اکثریت مردم بر علیه حق طالق رای می  برگزار می1986
هم چنین، سقط . و در نتیجه در ایرلند، طالق گرفتن همواره ممنوع است

، در )3، بند40اصل(جنین نیز که در قانون اساسی ممنوع اعالم شده 
 .گیرد  مورد مخالفت اکثریت مردم ایرلند قرار می1983رفراندوم سال 

 کلیسای کاتولیک ایرلند، به رغم جداییِ :نتیجه گیریبه عنوان 
ای که در کسب  اش از دولت، ولی به سبب نقش تاریخی حقوقی

کند، از  ها ایفا کرده و می استقالل و شکل دادن به هویت ملیِ ایرلندی
اخالقیات و  ی موقعیت برتر و ممتازی برخوردار است، بویژه در زمینه

در الئیسیزاسیون ل پیش، یک جنبش از بیست سا. آموزش و تربیت
در عمل، میان . اند ایرلند بر پا شده است که ثمرات آن هنوز بارز نشده

 »جدایی«ای برقرار است که  دولت و کلیسای ایرلند پیوندهای ویژه
 .کند ها را محدود می آن

             
 یونان

نام تثلیث مقدسِ " به 1975که در سال  طبق قانون اساسی
کلیسای "شود، در یونان یک   تصویب می"ر و تجزیه ناپذیرگوه هم

وجود دارد که کلیسای اُرتُدکس است و اکثریت عظیم ) 3اصل ("مسلط
 %).96(گیرد  مردم کشور را در بر می

 به معنایی که مثالً در دانمارک عمل »کلیسای دولتی«در این جا، 
 است که غالب »کلیسای ملی«اما در عوض، . کند، وجود ندارد می

توان  از این رو، نمی. ای با دولت برقرار کرده است روابط حقوقیِ فشرده
 .در یونان سخنی به میان آوردالئیسیته از 

 1977  مه31-27 و قانون 1975موقعیت کلیسا را قانون اساسی 
ها،  بنا بر آن. کنند  تعیین می"منشور اساسی کلیسای یونان"ی  درباره

تمایز دولت و کلیسا : اند بر دو اصل نهاده شدهمناسبات دولت و کلیسا 
سو و همبستگی کارآمدی این دو، که در  به مثابه دو نهاد مستقل از یک
 کلیسا مشمول حقوق ،یابد، از سوی دیگر همکاری مشترکشان تبلور می

آیند و  پرسنل کلیسا کارمندان دولتی به حساب می. شود عمومی می
ی امور مالی  دولت اداره. گیرند یتحت این عنوان از دولت حقوق م

بدین ترتیب، کلیسای یونان وابسته به دولت . کلیسا را تحت نظارت دارد
است ولی این وابستگی یک جانبه نیست زیرا کلیسا نیز بر دولت اعمال 

های مختلفی چون آموزش و  کلیسا و دولت در زمینه. کند نفوذ می
. کنند  همکاری می…شپرورش، امور جوانان، خدمات مذهبی در ارت

. کند  را کلیسا تضمین می…برخی خدمات اجتماعی چون عقد ازدواج
 .شود در مدارس دولتی تعلیمات دینی تدریس می

اما حضور یک کلیسای اُرتُدکس مسلط، در پیوندی فشرده با 
قانون . های مذهبی پیدا نکرده است دولت، چندان تعارضی با  آزادی

 ، بند13اصل(کند  را تضمین می"ان و مذهبآزادی وجد" 1975اساسیِ 
 "ای آزاد است  مذهب شناخته شدههر"دارد که  ، اعالم می)1
 انجام "بدون مانع و تحت حمایت قانون"و فرایض دینی ) 14اصل(

های مذهبی در یونان به  با این همه، آزادی). 2، بند13اصل(پذیرند  می
طبق قانون اساسی . شوند می هایی رو به رو طرق مختلف با محدودیت

ها  ذکر مذهب در شناسنامه). 2، بند13اصل ("نو آئینی ممنوع است"
تواند وظایفش را در  به حکم اعتقادات مذهبی، کسی نمی. اجباری است

در ). 4، بند13اصل(قبال دولت انجام ندهد و یا طبق قانون عمل نکند 
هی در شود و حتی گا عمل، آزادی مذهبی همیشه به خوبی رعایت نمی

 .خورند این زمینه تبعیضاتی به چشم می
ای، و نه  البته، ناسازگاری میان دولت و کلیسا وجود دارد و عده

اما این . کنند را طرح می» جدایی دولت و کلیسا«ی  ها، مساله فقط چپ
همانیِ مذهب اُرتُدکس با هِلِنیسم بنیاد وجدان  فکر، تا زمانی که این
دهد، چالش سختی  شان را تشکیل می های طیفی  ملیِ یونانیان در همه

 Pasokدرست در زمانی که حزب سوسیالیست یونان . بیش نیست
گنجاند  ی انتخاباتی خود می  را در برنامه"جدایی اداریِ کلیسا و دولت"
، ) اجرا نکرد1989 تا 1981ای که هرگز در زمان حکومتش از  وعده(

لیسا با ملت یونان باید حفظ پیوندهای ک"دارد که  همین حزب اعالم می
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های مختلف اتحادیه اروپا، پیوند کلیسا و دولت  در بین کشور. "شوند
 .تر است در یونان از همه جا مستحکم

ای که مساله  توان در راستای جایگاه مرکزی این وضعیت را می
هویت ملی و هلنیسم در زندگی سیاسیِ یونان احراز کرده است، توضیح 

دکس همواره در طول تاریخ معاصر این کشور اساس و مذهب اُرتُ. داد
. ها بلکه در برابر غرب بوده است تکیه گاهی نه تنها در مقابل ترک

شود و   با انشقاق میان رم و قسطنطنیه آغاز می11خصومتی که از قرن 
ی کلیسای رم،  طلبانه های سلطه عوامل تاریخیِ دیگری چون گرایش

ی امپراطوری  ای توسط ونیز و سلطه ونان در دورهاشغال تقریباً تمامیِ ی
 .بخشد عثمانی، آن را تداوم می

های  ، انقالبروشنگریالبته روندهایی در یونان تحت تاثیر 
های  اروپایی، لیبرالیسم سیاسیِ غربی، سوسیالیسم، کمونیسم و جنبش

ذ ها یا نفو اما این جریان. اند ضد کلریکال در اروپای غربی، قرار گرفته
 یعنی ،ی یونانی نکردند و یا رنگ ملی به خود گرفتند چندانی در جامعه

 مسیحیِ یونانی – هویت هِلِنیی اُرتُدکسی و یا حداقل  کمابیش ایده
دلیل نیست که هیچ یک از قوانین اساسی یونان، چه  بی. را تبلیغ کردند

 خواه، در طول تاریخ معاصر و پر التهاب این لیبرالی و چه جمهوری
در . اند وال نبردهئ کلیسای اُرتُدکس را به زیر س»برتری«ی  کشور، ایده

 به منظور تاکید »مسیحی – هِلِنی«ی نوزدهم است که اصطالح  سده
هم . شود بر تداوم هِلِنیسم از یونان باستان تا امروز، ساخته و پرداخته می

 باید گردد که به موجب آن یونان مدرن زمان با آن دکترینی تبلیغ می
در جغرافیای هِلِنیسم که قبل از اشغال عثمانی وجود داشت، یعنی در 

ی  با این که امروز ایده. زمان امپراطوری بیزانس، مجدداً بر پا شود
 کنار گذاشته شده است، اما، همواره، فکر »یونان بزرگ هلنی«
ی یونانی باقی  جویانه  در مرکز احساسات هویت»مسیحی – هِلِنی«

 .تمانده اس
پس از فروپاشی یوگوسالوی و بروز مجدد اختالفات و 

های  قومی و مذهبی در بالکان، همبستگی اُرتُدکسی در منطقه  درگیری
ی احزاب سیاسی یونانی بدون استثنا به این  همه. کند نیز رشد می

ای حتی صحبت از تشکیل  جا که عده زنند، تا آن احساسات دامن می
 .کنند  می"قوس مسلمان"ر  در براب"قوس اُرتُدکس"

 به عنوان الئیسیتهای به نام   در یونان، پدیده:بندی به عنوان جمع
طرف نبوده  دولت در این کشور بی. جدایی دولت و کلیسا وجود ندارد

ای را با کلیسای اُرتُدکس، به مثابه کلیسای ملی، حفظ  پیوند فشرده
 .کرده است

***** 
 سیاسی و معنویِ تغلبی غربی از     فرایند رهایش جوامع اروپا

کلیسا و دین، و نه البته از نقش و نفوذ و کارکرد مذهب، روح باوری 
ها که همواره در جامعه ادامه دارند، محصول تاریخ هر کشور  و مانند آن

از لحاظ شرایط تحول سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و غیره است و 
 .باشد می در نتیجه بسی متنوع و متفاوت

رجوع (طور که پیشتر نوشتیم  ، همانالئیسیتهی فرانسویِ  نمونه
، تا حدی یک )در فرانسهالئیسیته ی  کنید به گفتار چهارم درباره

 است تنها کشور اروپاییبه عنوان مثال، فرانسه . آید به شمار می استثنا
 آموزش مذهبی یا تعلیمات دینی هیچ گونهاش  که در مدارس دولتی

منع حجاب  ی  در بارهگذاری قانوندر همین رابطه، . وجود ندارد
این  اسالمی در مدارس دولتی فرانسه که اخیراً از طرف مجلس ملی

کشور انجام گرفت، در سایر کشورهای اروپایی که فرایند 
 غیر قابل تصوراند،  را طی کرده) الئیسیزاسیونو نه  (سکوالریزاسیون

الیا و اسپانیا از با دور شدن کشورهایی چون ایت. باشد می
توان گفت که فرایند اصلی در اروپای  ، می»الئیسیزاسیون منطق«

غربی، فرایند کشورهای دارای سنت پروتستان و یا کشورهای چند 
 .  است»سکوالریزاسیون منطق«مذهبی یعنی پیروی از 

های مشخص  وجوه افتراق و اتفاقِ این دو پدیدار و منطق را بررسی
 .دهند یشین و کنونی آشکارا نشان میما در دو گفتار پ

، جدایی دو نهاد، عدم »الئیسیزاسیون منطق«در یک جا، 
عدم دخالت کلیساها و ها در امور یک دیگر از جمله  ی آن مداخله

طرفی دولت در رابطه با   و بی)دولتی(های بخش عمومی  ادیان در نهاد
 مقتدر و در این جا، وجود یک دستگاه متمرکز،. مذاهب، مطرح است

مقاومت این نهاد در متحول مراتبی چون کلیسای کاتولیک،  سلسله
 و سرانجام اقتدار طلبی و کردن و انطباق دادن خود با جهان متحول

سرسختی این قدرتِ معنویِ فرا ملی در هدایت و کنترل دولت و 
 عروج یک جنبشِ کمابیش رادیکالِ ضد کلِریکالجامعه، منتهی به 

به طور  الئیسیتهو در نتیجه برقراری  )  کلیسا ساالریضد روحانیت یا(
 به معنای هم فرایند ،الئیکبک طرفه از جانب دولتِ متکی بر جنبش 

 .      گردد  می»جدایی دولت و کلیساها«و هم تحقق 
، تحولِ هم زمانی و »سکوالریزاسیون منطق« در جای دیگر،

به ویژه رفرم ه، جامع - کلیسا – متاثر از هم و توام باهمِ دولت
کلیسا و دین  اقتدار و تغلب »تهی شدن«، منجر به کلیسا و دین

بلکه همکاری ، »ضد کلریکالیسم« و »جدایی«نه در این جا، . گردد می
انجام ) و بطور مشخص کلیسای پروتستان( دولت و کلیسا و تبانی

 سو، کلیسای رِفُرمه استقالل و اتوریته سیاسیِ نهاد از یک. پذیرد می
از سوی دیگر، دولت، در .  کند تبعیت میپذیرد و از آن  دولت را می
شود، در قانون   میامتیازاتی برای کلیسا قایلطرفیِ خود،  عین حفظ بی

را تحت این عنوان به  »دین اکثریت مردم« یا »کلیسای ملی«اساسی 
شود و   میتقسیم کار مشترکشناسد، با این نهاد وارد  می رسمیت

 .دهد  میمشارکت) دولتی( در امور بخش عمومی کلیساها را
ی  با ورود ده کشور اروپای شرقی، از جمله لهستان، به اتحادیه

 سکوالریزاسیون، وزن کشورهای مشمول منطق 2004اروپا در ماه ژوئن 
ای است که  ی بارز آن، نامه نمونه. گردد در این مجموعه باز هم بیشتر می
 25شامل ( اساسی اتحادیه اروپای بزرگ اخیراً، به مناسبت طرح قانون

ایتالیا، لیتوانی، مالت، لهستان، (، هفت کشور عضو این اتحادیه )کشور
اند و  خطاب به دیگر اعضا نوشته) پرتغال، جمهوری چک و اسلوواکی

 "ای مسیحیِه ریشه" به "با صراحت"اند که قانون اساسی  در آن خواسته
 .اروپا اشاره کند

ز گذشت دویست و پانزده سال از انقالب فرانسه بدین سان، پس ا
و سرآغاز جدایی دولت و دین در اروپا،  ما همواره شاهد واقعیتی 

چالشی است که هنوز الئیسیته  و مبارزه برای  الئیکهستیم که پیکار 
 .چنان امروزی است به سرانجام نرسیده و هم
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 ...سخنی کوتاه درباره 
     

مسئولیت و پاسخگوئی دو واژه جدا از یکدیگر نیستند و مسئولیت 
تنها الزام به پاسخگوئی در برابر پرسش دیگران و جبران زیان نیست 

درحقیقت، انسان پاسخگوی در . بلکه خود به خودی و وجدانی است
نیز برابر وجدان خویش به اجرای درست و صادقانه وظایف خویش 

اما اگر نظارت جامعه در دومی ممکن نیست در اولی هم ممکن . هست
 . است هم الزم

مسئولیت در وجوه گوناگون آن در حوزه و قلمرو حقوق و 
ویژه در اموری که کل جامعه  هحیثیت بشری است و بدیهی است که ب

.  و اساسی داردگ اهمیتی ستر،گیرد بر می و سرنوشت آن را در
ترین امور و به بیانی  در یک جامعه در حوزه کلیترین امور  مهم

ست که در قلمرو اندیشه و  اتر حاکمیت ملت و شیوه اعمال آن روشن
تفکر و عمل و اقدام سیاسی است که مستقیم یا نامستقیم ناظر به 

و حتا به تعبیری کل (سرنوشت یکایک شهروندان و کل جامعه 
یاسی و کوشندگان در این این نوشتار تنها به فعالیت س. ، است)جهان

 .عرصه نظر دارد
 اگر پرداختن به کار سیاست در چهارچوب دولت، ماموریت 

های اجرائی  رسمی و کاربست مسئولیت در آن تابع ضوابط و ضمانت
 سیاسی ـخاص و مشخص و مدونی است، ورود به عرصه فعالیت مدنی 

ونه ضابطه و  اما آزاد و فارغ از هرگ،نیز گرچه ارادی و اختیاری است
عرصه فعالیت سیاسی، گردشگاه همگانی نیست . آمد نیست حکم و پی

ای از آن  دم به دلخواه خود، تنها یا با جمعی در گوشه که هرکس هر
ای ساز کند و هر  کنارجوئی و زیر درختی و روی چمنی بنشیند و نغمه

د ای به هر آهنگی با هر زیر و بمی که هوس کرد بخواند و برخیز ترانه
و یا خانقاه نیست که هرکس به دلخواه زمانی این گوشه و زمانی آن 
گوشه تنها یا درکنار جمعی تخته پوست خود را پهن کند و کشکول 
خود را بیاویزد و یاهو و یا حق بگوید و پاسخگوی رفتارها و 

ها برای دستیابی به اهدافی  کردارهای خود نباشد، بلکه چون این فعالیت
نوشت جامعه انسانی است و آثار آنها به زندگی فردی در زندگی و سر

های سیاسی  های گروه ها و برنامه شود، باید هدف و جمعی جامعه بار می
های آنها برای جامعه روشن و امکان  و انگیزه و روند و برآیند فعالیت

آگاهی از آنها در دسترس همگان باشد و نیز، هم مردم حق پرسش و 
 را داشته باشند و هم آنها موظف به پاسخگوئی های آنها نقد فعالیت

و ضامن اجرای احکام این مسئولیت، نظارت و واکنش شهروندان . باشند
های سیاسی بصورت مسئولیت متقابل  حتا در درون سازمان(جامعه 

و نظارت و کاوش و نقد و افشاگری و پرده بر گرفتن ) رهبران و اعضا
ها و روابط پنهانی فعاالن سیاسی، ها و کار و بست ها و بند از کژروی

دور از مالحظات دوستی و سرسپردگی و مرید و مرادی است که خود 
بهترین و موثرترین راه پاالیش و پاکیزگی فضای سیاسی جامعه است و 
مستلزم آگاهی شهروندان جامعه از اهمیت فعالیت سیاسی در سرنوشت 

ست در این زمینه فردی و اجتماعی آنها است و این نوشتار کوششی ا
ها و کمبودها و  با انتظار تذکر هموطنان و صاحب نظران درباره اشتباه(

 ). های آن کاستی
 

***** 
ای  گشته ، در جامعه ما ایرانیان، اصل گم» مسئولیت« دریغا که اصل 

 روی سرگذشت جامعه ما، بویژه در یک است و کاربردی ندارد و از آن
 و انقالب مشروطیت تاریخ خود را ورق سد سال اخیر با آنکه با جنبش

زد و از استبداد مزمن تاریخی به مشروطیت و قانونیت و قانون اساسی 
سر و سامانی است و جز چند  دست یافت، دچار چنین آشفتگی و بی

به راستی چرا؟ و چه . زمان کوتاه همچنان گرفتار استبداد بوده است
 !ریغ از پرسشی و پاسخیکسانی مسئولیت دارند و باید پاسخ دهند؟ د

 منظور من از این نوشتار نه شرح رویدادهای تاریخی است و نه 
رو است   از آن،کنم تحلیل خود از آنها و اگر اشاراتی به رویدادهائی می

های تاریخی ما ملت ایران  ها و سرگردانی که توجه کنیم که سردرگمی
 بلکه بیش از همه ،ها و اعمال نظر بیگانگان نه همواره ناشی از دخالت

خویش در پرسیدن و پاسخ خواستن »  مسئولیت« توجهی ما به  ناشی از بی
توجهی، از  و پاسخ گفتن است و از جمله آثار شوم و وخیم این بی

جوئی هموطنان ما از فعالیت سیاسی و  اعتمادی و کناره سو، بی یک
کراسی و دلسردی و نومیدی بسیاری از آنان از دستیابی به آزادی و دمو

تفاوتی نسبت به امور جامعه، با تکیه به شعارهای درویش مسلکانه و  بی
های  ها و بزرگواری و گذشت»  این نیز بگذرد« قضا و قدری و 

خاطری، هم فعاالن و  لوحانه است و از سوی دیگر آسوده ساده
گیران سیاسی، از تحمل عواقب  اندرکاران و هم بازیگران و معرکه دست

و پرسش و پاسخ »  مسئولیت«  کردن از عمل به مقتضیات شانه خالی
سد سال که از جنبش و انقالب مشروطیت  که در این یک چنان. است
، گرچه به اراده ) شمسی1332 و1299های  سال( در دو کودتا ،گذرد می

 اما به دستیاری کارگزاران داخلی آنها، ،و رهبری بیگانگان
ه مشروطیت و قانون اساسی و دستیابی ی(آوردهای نهضت ملی  دست
به باد رفت و نیز ) چنین ملی کردن صنعت نفت و قطع دست استعمار هم

بویژه حزب توده که ابتدا (های سیاسی  ها و گروه رفتار و کردار حزب
چنان شوری در جامعه  چنان خوش درخشید و جبهه ملی که آن آن

و استعمار بدست چنان موفقیتی در کارزار علیه استبداد  برانگیخت و آن
چنین  امیدهای مردم را به ناامیدی و ناکامی کشاندند و هم) آورد
، برای مهار زدن ) بویژه پس از کودتای دوم(های گوناگونی که  امکان

یکی در دولت دکتر امینی و دیگری در (و حتا دفع و رفع استبداد ، 
 اما ،بوجود آمد، سوختند و از دست رفتند) دولت دکتر بختیار

های سیاسی و دیگر  ها و گروه ارگزاران کودتاها و رهبران حزبک
ها نه در معرض پرسش جدی  عوامل از دست دهنده و سوزاننده فرصت

های رفتارها و  ها و علت ها و انگیزه قرار گرفتند و نه خود پرده از هدف
های سیاسی خود و حقایق پشت پرده و روابط پنهانی خود  جهت گیری

به بیان چگونگی تصویری که در ذهن آنها دکتر مصدق برداشتند و نه 
و دکتر »  نوکر بیگانه« و دولت دکتر امینی را »  نوکر پیر استعمار« را 

ای از نور   هاله در« و چهره خمینی را »  اختیار نوکر بی« بختیار را 
کرد، پرداختند و نه از چگونگی  منعکس می»  درخشان ضد امپریالیستی

ن بینی سخنی گفتند که بر پایه و اساس آن ملتی را که آن منطق و جها
سد سال پیش با خواست آزادی و حاکمیت ملت، به نوزائی جامعه  یک

کوتاه کردن دست (ایران دست زده بود و با هواخواهی از الئیسیته 
برای تاسیس عدالتخانه قیام کرده و همه ) عوامل دینی از قضاوت
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می به سرکردگی و رهبری مراجع دینی های جبهه ارتجاع و نامرد توطئه
را درهم »  مشروعیت« و برای تحمیل »  مشروطیت« و مذهبی علیه 

ترین  ترین و تاریک اندیش شکسته بود، دست بسته به اسارت به قشری
دادند، و چنان »  مشروعیت استبدادی« ترین  ترین و خونخوار و طماع

چنان از آن  راز است همزخمی به پیکر جامعه ایرانی زدند که سالیان د
 ...خون جاری است،

باری، از آنها که سرنوشت سد سال جنبش و تالش ملت ایران را 
چنان  که هم(مستمرا به ناکامی کشاندند و به اشک و خون آمیختند، 

ماندگان آنها  ، نه پرسش و بازخواستی شد و نه اکنون از باقی)ادامه دارد
 سوی خود آنها توضیحی و شود و نه از پرسش و باز خواستی می

رسد و نه حتا نشانی از موردی که  اعترافی به گوش ملت رسیده و یا می
های  مناسبت شکست هکسی از خیل رهبران و مدعیان رهبری سیاسی ب

گیری کرده  پیاپی به حکم وجدان از رهبری و ادعای رهبری کناره
ه اعترافی طلبانه، ناگزیر ب  و اگر گاهی، فرصت. دیده شده است،باشد
اند، پس از کوتاه زمانی، حتا با تاریخ سازی و جعل و تحریف  شده

اند و چنانکه، با وجود  حقایق در مقام توجیه رفتارهای خود بر آمده
، باز هم )ترین، نزدیک به تمامی، با تقصیر و بیش(های پیاپی،  شکست

 یا کوره آنکه راهی پشتوانه، بی با شعارهای کلی و از اعتبار افتاده و بی
ای که ملت ایران  برای برون رفت از فاجعه) حتا به احتمال(راهی 

»  تولیت مادام العمری« چنان در مقام   نشان دهند، هم،ست اگرفتار آن
پیوندند و  شکافند و می دوزند و می برند و می عرصه فعالیت سیاسی، می

 و حتا برخی با حضور و نفوذ در سازمانی، با گزینش(گسلند،  می
های پنهانی آنرا از درون متالشی و به ماشین  های نادرست و ارتباط راه

و با ایجاد آشفتگی و سردرگمی چون ) کنند ها تبدیل می امضا زیر بیانیه
های سرنوشت  شوند و فرصت ترمزی مانع هر اقدام جدی و کارساز می

 ها و ها و گسستن سوزانند و پاسخگوی این رفتارها و پیوستن ساز را می
ست  اآور این و شگفتی. ها هم نیستند ها و فرصت سوزی اندازی تفرقه
کم هم درسی و آزمونی باشد و هم  توضیحی و اعترافی که دست که بی

ها  های خود، همواره جلو صف نشانی از توجه خود آنها به اشتباه
»  آینده« ست که برای گفتمان درباره  اآورتر این ایستند و شگفتی می

و دریغا که این روند معیوب . دهند انی و سمینار تشکیل میایران سخنر
چنان بی پرسشی و  چنان ادامه دارد و هم و این کهنه قصه هم اکنون هم

 . پاسخی
گیری در  ویژه پی هآری، ما مسئولیم هم در پرسش و هم در پاسخ ب

پرسش و وادار کردن دست اندرکاران و مدعیان رهبری به پاسخگوئی 
مرا به خیر تو امید « ن کردن جامعه ایرانیان، به مصداق کم مصو و دست

های بیشتر از سوی آنها و هم جلب توجه  ، از زیان»  نیست شر مرسان
 .همگان که در این راه حسابی و کتابی هست
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 ...در ضرورت تشکیل 
     

ی  ای هم در باره حتا کلمه»  هایی از دور نامه«ولی تا زمان نگارش 
توانست به  تسخیر قدرت به دست حزب بلشویک که در واقع تنها می

معنای دعوت به انجام انقالب سوسیالیستی در روسیه بوده باشد، بر زبان 
» ها نامه«سیاست و خط و مشی حزب بلشویک تا پیش از . نرانده  بود

مطرح » دو تاکتیک«ین در همان سیاست و خط و مشیی بود که لن
لنین در دو تاکتیک حتا طرح انقالب سوسیالیستی را در . کرده بود

ی روسیه مخلوق ذهن افراد  شرایط عینی و ذهنیِ حاکم بر جامعه
تزهای «بی جهت نبود که هنگامی که وی در . کرد تلقی می»جاهل«

ی تسخیر قدرت را به دست حزب بلشویک مطرح  مسئله» آوریل
با بهت زدگی و ناباوریِ رهبرانِ ترازِ یک و اعضای حزب کند  می

 .شود مواجه می
. دارد ی آوریل بیان می ی تزها لنین این موضوع را خود در مقدمه

من که تازه سوم آوریل شب هنگام به پتروگراد وارد «: گوید او می

ی   آوریل در باره4ی  توانستم در جلسه می... خودشدم البته تنها از جانبِ 
شخصی اکنون این تزهای ... وظایف پرولتاریای انقالبی سخنرانی کنم

بنا بر این، لنین خود ) ها از ماست تکیه(» .رسانم به چاپ می... خود را
 .کند که نظرات مطرح شده در تزها نظرات شخصی او است قید می

تز اول مربوط است به . تزهای آوریل مشتمل بر هشت تز است
ی  در این تز لنین فقط در صورتی ادامه. روش حزب نسبت به جنگ
 -1: شمارد که جایز می» دفاع طلبی انقالبی«جنگ را، البته تحت عنوان 

دست دهقانی که به وی  قدرت به دست پرولتاریا و قشرهای تهی«
 با جمیع مصالح و منافع سرمایه عمالً قطع ارتباطِ -2اند بیافتد و  گرویده

ی فعلی در روسیه  خود ویژگیِ لحظه«: نیمخوا در تز دوم می» .کامل شود
ی خود که در آن  عبارت است از انتقال قدرت انقالب از نخستین مرحله

قدرت حاکمه به علت کافی نبودنِ آگاهیِ پرولتاریا به دست بورژوازی 
 که در آن باید قدرت حاکمه به دست  افتاده است، به دومین مرحله

 .ان بیافتدپرولتاریا و قشرهای تهی دست دهقان
ی اصلیِ استدالل لنین برای تغییر  ترین تز و هسته این تز شاید مهم

 .خط و مشی حزب از دو تاکتیک به خط و مشی تسخیر قدرت باشد
جمهوری «: کند در تز پنجم لنین شکلِ حکومت آینده را مطرح می

 زیرا رجعت از شوراهای نمایندگان کارگران به جمهوری -پارلمانی نه
 بلکه استقرار جمهوری شوراهای نمایندگان - گامی است به پسپارلمانی

 .کارگران، برزگران و دهقانان در سراسر کشور، از پائین تا باال
جالب این است که پس از تزهای مربوط به تسخیر قدرت به دست 
شوراها و تشکیل جمهوری شورایی و عمالً قطع ارتباط کامل با جمیع 

ی مستقیم  وظیفه«: گوید تز هشتم لنین میمصالح و منافع سرمایه، در 
سوسیالیسم نیست، بلکه اقدام فوری به برقراریِ » معمول داشتن«امروز ما 

کنترل از شوراهای نمایندگان کارگران بر تولید اجتماعی و توزیع 
 .»محصوالت است

 در 1905ای است که لنین در  اگر تزهای آوریل همان خط و مشی
 هدف از طرح آن تنها منطبق ساختن خط و دو تاکتیک مطرح کرده و

. بود مشی دو تاکتیک با شرایط نوین است، هیچ نیازی به تز هشتم نمی
ولی واقعیت این است که تزهای آوریل قطع کامل با نظرات مطرح شده 
در دو تاکتیک است و در واقع اقدام به انقالب سوسیالیستی را مطرح 

 تزهای آوریل تصریح مطلب در فقط چنین برداشتی از مضمون. کند می
 .کرده است تز هشتم را ضروری می

ها از  تنها برداشتی که شنوندگان سخنرانی لنین در نشست بلشویک
توانستند داشته بوده باشند همانا این بوده که لنین در این  سخنان او می

ولی از آن جا که . خواند تزها حزب را به انقالب سوسیالیستی فرا می
 برای انقالب سوسیالیستی آماده 1917ی   که شرایطِ روسیهآشکار است

اش در دو تاکتیک که گفته بود  نیست و لنین اکنون بر خالف نظرات
از طرف سوسیال دمکراسی، » به کف آوردن قدرت«در حقیقتِ امر «

همان انقالب سوسیالیستی است و اگر این کلمات به معنای صریح و 
» نواند داشته باشد وم دیگری هم نمیعادی آن استعمال شود هیچ مفه

اکنون صریح و آشکار به کف آوردن قدرت را از طرف سوسیال 
بیند در  کند و خود را ناگزیر می مطرح می) حزب بلشویک(دمکراسی 

ی  وظیفه«ی خود تصریح کنند که البته  برابر شنوندگان حیرت زده
 ».سوسیالیسم نیست» معمول داشتن«مستقیم امروز ما 

 در این زمان جز لنین هیچ کسی در روسیه یا حتا در سراسر چون
جهان به فکر به کف آوردن قدرت از طرف حزبی سوسیالیستی که 

 .معنای صریح و آشکار آن انقالب سوسیالیستی در روسیه است، نیست
ترین استدالل لنین برای  تر گفتیم شاید عمده  چنان که پیش-2

در روسیه بود، دولت موقت در تسخیر قدرت سیاسی وجود دو قدرت 
. در سوی دیگر) ها سویت(یک سو و شوراهای نمایندگان کارگران 

ولی، . کند های گوناگون به این امر اشاره می لنین بارها و در فرصت
نخست آن که وجود دو قدرت در روسیه امری نیست که فقط منحصر 

یباٌ در تمامی تقر. به شرایط پس از انقالب فوریه در آن کشور بوده باشد
دیگر این که وجود . های مدرن این پدیده وجود داشته است انقالب

پس از انقالب فوریه نیز چیز ) ها سویت(شوراهای نمایندگان کارگران 
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ولی لنین .  بوجود آمدند1905ها در جریان انقالب  سویت. ای نبود تازه
وجود چنین امری را به هیچ وجه دلیلی برای ضرورت انقالب 

 و نه پس از آن 1905سیالیستی در روسیه نه پیش از انقالب سو
 12 یعنی فقط 1917لنین تا پیش از انقالب فوریه . بر عکس. دانست می

ضرورت انقالب سوسیالیستی را نه از شرایط و » تزها«سال پیش از 
سطح تکامل «بلکه از ) وجود دو قدرت و مانند آن(وضعیت سیاسی 

شرط (های وسیع پرولتاریا  سطح آگاهی توده، »شرط ابژکتیو(اقتصادی 
 - دو تاکتیک-»)سوبژکتیو که ارتباط الینفکی با شرط ابژکتیو دارد

از این گذشته فقط وجود شوراهای نمایندگان به خودی . کرد استنتاج می
ی آماده بودن یا نبودنِ شرایط مادی، عینی و  خود هیچ چیزی در باره

لنین در این جا فقط به . گوید یستی نمیذهنیِ الزم برای انقالب سوسیال
ی رشد و آگاهی طبقاتی  درجه. و نه به محتوا. شوراها. شکل توجه دارد

او نه تنها خواهان انتقال قدرت به شورای نمایندگان . کارگران
کارگران است، کارگرانی که اکثریت قریب به اتفاق آنان در بهترین 

 از این بدتر، خواهان این حالت آگاهی خرده بورژوایی دارند، بلکه
پرولتاریا و قشرهای دهقانان تهی «است که قدرت سیاسی به دست 

 .بیافتد» اند دست که به پرولتاریا گرویده
ی کوچکی را نسبت به  داند که کارگران روسیه طبقه لنین می

ای که اقلیتی را  دهند و خواستِ انتقال قدرت به طبقه دهقانان تشکیل می
دهد مستقیماً در مقابل نظر مارکس در مانیفست  ل میدر جامعه تشکی

را ) سوسیالیستی(گیرد که صریحاً انقالب پرولتری  کمونیست قرار می
ای منتقل  داندکه قدرت سیاسی را به طبقه اولین انقالبی در تاریخ می

به این دلیل است که وی . دهد کند که اکثریت جامعه را تشکیل می می
داند در برابر دمکراسیِ  دمکراسی واقعی میدمکراسیِ پرولتری را 

بنا بر . کند اکثریت حکومت می) فرم(بورژوایی که فقط در صورت 
این، برای جبران این نقص تاریخی، لنین به دلخواه از پرولتاریا و 

سازد تا قدرت سیاسی نه به اقلیتی  دست اکثریت الزم را می دهقانان تهی
 یابد، انقالب سوسیالیستی از طریق اتحاد از جامعه بلکه به اکثریت انتقال

کارگران و دهقانان که داس و چکش بعدها به صورت سمبلِ این اتحاد 
ی سوسیالیستی درآمد و زینت بخش پرچم سرخ انقالب و  و نماد جامعه

اتحاد کارگران و دهقانان برای انجام انقالب ! کشور شوراها شد
ای که با  ایده.  یک کشورسوسیالیستی و سپس ساختمان سوسیالیسم در

واقعاً شگفت انگیز . افکار مارکس در تقابلی آشتی ناپذیر قرار دارد
است که لنین از شوق تسخیر قدرت سیاسی تا چه اندازه دچار فرمالیسم 

ها به صورت توسل  جای توجه به واقعیت شود و به در استدالل می
 .جوید می

چون لنین ( مارکس ی افکار معلوم نیست به چه دلیلی بر زمینه
کند که آن چه  داند و همه جا تأ کید می طبیعتاً خود را مارکسیست می

گرویدن دهقانان تهی «لنین از ) گوید عین نظرات مارکس است می
ضرورت انقالب سوسیالیستی در روسیه را استنتاج » دست به پرولتاریا

 .کند می
نان، و ی اصلی این است که دهقا کند که مسئله لنین ادعا می

اگر رهبری . پذیرد ای را می تر خرده بورژوازی، رهبری چه طبقه کلی
شود انقالب  بورژوازی را بپذیرد و به دنبال بورژوازی برود، انقالب می

ولی اگر رهبری پرولتاریا را بپذیرد و به دنبال پرولتاریا . بورژوایی
رژوایی در واقع این که انقالب بو! شود سوسیالیستی برود، انقالب می

. شود است یا سوسیالیستی بر اساس شرایط واقعی و ابژکتیو تعیین نمی
. بلکه دهقانان و خرده بورژوازی در این میان نقش تعیین کننده را دارند

. شان به کدام طرف باشد ماهیت انقالب به این بسته است که آنان میل
ن بنا بر این، باید پیش از کسب قدرت برای جلب دهقانان به آنا

های دهقان پسند داد و پس از کسب قدرت دمار از روزگارشان  وعده
ادعای لنین درست است هر آینه فقط کسب قدرت مورد نظر . کشید
 .کامالً نادرست است اگر صحبت بر سر انقالب سوسیالیستی باشد. باشد

ولی در این نظر اشکاالت اساسی وجود دارد و آن را در مقابل 
قرار » هایی از دور نامه«د لنین تا پیش از نظرات مارکس و حتا خو

نخست آن که در این جا سخن از اتحاد دو طبقه است، اتحاد . دهد می

ی این  بنا بر این پرسش این است که وجه مشخصه. کارگران و دهقانان
اگر فرض کنیم . سازد چیست دو طبقه و آن چه آنان را از هم متمایز می

عی طبقاتی خود دست یافته باشد، یعنی ی کارگر به آگاهی واق که طبقه
شناسد و به قول مارکس  مکانیسم عملکرد مناسبات تولیدی را می

کند بلکه در برابر  اش عمل نمی مناسات تولیدی دیگر در پس کله
چشمانش قرار دارد، پس جزیی از این آگاهی باید دریافت درست از 

 منافع طبقاتی موقعیت و ماهیت منافع طبقات دیگر جامعه و از جمله
چنین . دست و جز آن و خرده بورژوازی باشد دهقانان اعم از تهی

بداند که دهقانان بنا  پرولتاریای آگاهی در شرایط آن روزی روسیه باید 
توانند مخالف مالکیت خصوصی و طرفدار  شان نمی به خصلت طبقاتی
ایی ی سوسیالیسم مفهوم و معن اگر برای آنان واژه. سوسیالیسم باشند

داشته باشد، آن مفهوم و آن معنا با مفهوم و معنایی که سوسیالیسم برای 
سوسیالیسم دهقانی نه تنها با مالکیت . پرولتاریا دارد خصلتاً متفاوت است

خصوصی بر زمین و ابزار تولید مخالف نیست بلکه آن را هم چون 
خواهد که  اگر صاحب زمین باشد می. شمارد بورژوازی مقدس می

و اگر فاقد آن باشد تنها آروزیش . اش بر آن زمین حفظ شود یتمالک
مالکیت خصوصی و فردی . این است که او هم مالک قطعه زمینی شود
ای به هیچ وجه با ذات و  بر زمین کشاورزی یا داشتن دکان و مغازه

زیرا زمین را . ماهیت طبقاتی دهقانان و خرده بورژوازی مغایر نیست
ن تقسیم کرد در حالی که مالکیت خصوصیِ فردی شود میان دهقانا می

بر ابزار تولید بزرگ صنعتی با ماهیت طبقاتی کارگر به عنوان کارگری 
ها را  کارخانه. که کارش جمعی و اجتماعی است ذاتاً در تضاد است

توان بین کارگران تقسیم کرد به طوری که هر کارگری صاحب  نمی
ی   دلیل تنها شکل مالکیت برای طبقهبه این. ای یا بخشی از آن شود قطعه

همین طور است وضعیت مؤسسات . کارگر مالکیت اجتماعی است
ممکن است این یا آن دهقان به . ها و غیره ها، بیمه بزرگ مانند بانک

ی این  همان طور که این امر در باره. آگاهی طبقاتی پرولتری دست یابد
تواند  ولی کل طبقه نمی. یا آن فرد خرده بورژوا و بورژوا صادق است

ی دیگری را آن هم  آگاهی طبقاتی خود را ترک گوید و آگاهی طبقه
از این رو است که فرایند . ی کارگر را جانشین آن سازد آگاهیِ طبقه

تبدیل دهقانان به کارگران یعنی تکامل فرایند تبدیل کار خصوصیِ 
داری  مایهی انکشاف سر فردیِ جداگانه به کار اجتماعی که در پروسه

تواند صورت پذیرد، پیش شرطی است اساسی برای فراهم آمدن  می
شرایطی که در . برای انقالب سوسیالیستی» ابژکتیو«شرایط مادی و 

 .  وجود نداشت1917ی  روسیه
شد با نصیحت و موعظه و توضیح در ذهن دهقانان تهی  ولی اگر می

 طبقه و قشری دست آگاهی پرولتری یا سوسیالیستی دمید و از آنان
ی سوسیالیستی چرا نشود با  ی سوسیالیسم و جامعه ساخت تشنه و مرده

تر است  تر و فهمیده بورژوازی که از دهقانان تهی دست بسا با فرهنگ
ولی اگر این امر شدنی بود و نصیحت و موعظه بر ! این کار را کرد؟

لت و افتاد نخستین مذهبی که عدا سنگ خارای منافع طبقاتی کارگر می
کرد موفق شده بود و ظلم و ستم و بی  برابری و برادری را موعظه می

جوهر مارکسیسم در . عدالتی را از این دنیای خاکی ریشه کن کرده بود
این است که نشان دهد چرا ظلم و ستم و استثمار و نابرابری و بی 

اش  عدالتی و خودبیگانگی برای پیشرفت بشر در مراحلی از رشد تاریخی
ی بشری وجود این  ری است و چرا تا زمانی که برای رشد جامعهضرو

 بالیا ضروری است و هنوز شرایط نابودی آن تاریخاً فراهم نیامده است
توان آنها را ریشه  گرایی نمی به زور اراده از راه نصیحت و موعظه و یا

 . کن کرد
 ستم و استثمار و تمامی چیزهای بد و منفیِ طبقات دارا و حاکم از

هر چند مسلماً میان آنان افراد . روی بد طینتی  و بد خواهی آنان نیست
وجود طبقات حاکمِ ستم و . شود بد طینت و خبیث حتماً یافت می

ی تقسیم کار اجتماعی  ی خواست افراد نیست بلکه نتیجه استثمارگر نتیجه
است که نوع آن به درجه و سطح انکشاف نیروهای مولد مادی بستگی 

ه قول مارکس آسیاب بادی به شما مناسبات فئودالی و آسیاب ب. دارد
 .دهد بخاری مناسبات بورژوایی می
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بیش از آن که مسئله در توضیح پیدایش و استقرار طبقات حاکمِ 
در فرانسه . استثمار و ستمگر باشد، مسئله در توضیح بازتولید آن است

دند و اکثریت ها را میان دهقانان تقسیم کر پس از انقالب کبیر زمین
ولی در فرایند انکشاف سرمایه . عظیمی از دهقانان صاحب زمین شدند

داری در فرانسه بسیاری از دهقانانِ صاحب زمین باز مجبور به فروش 
ی  چون با پیشرفت علم و تکنیک و تغییر رابطه. های خود شدند زمین

ه نفع ارگانیکِ سرمایه، یعنی تغییر بخش ثابت سرمایه به بخش متغیر، ب
های کوچک سودآوری خود را  رشد بخش ثابت، بسیاری از قطعه زمین

 .های بزرگ بلعیده شدند از دست دادند و به این ترتیب به دست سرمایه
دست با  کارگران با آگاهی طبقاتی واقعی و دهقانان تهی. باری

آگاهی دهقانی هر چند ممکن است دشمن واحدی داشته باشند که در 
 بر او مجبور شوند با هم اتحاد کنند، ولی این اتحاد به هیچ مبارزه و غلبه

ی جامعه و سازمان دادن آن  روی به معنای توافق در چشم انداز آینده
ولی لنین در این . در این مورد آنان دشمن و ضد یک دیگرند. نیست

او قدرت را . مرحله التفاطی به این مسایل دست و پا گیر ندارد
 .یمتی باید آن را به دست آوردخواهد و به هر ق می

ی   مسئله«: نویسد می» ی قدرت دو گانه درباره«ی   لنین در مقاله-3
بدون توضیح . اساسی هر انقالب موضوع قدرت حاکمه در کشور است

توان از هیچ گونه شرکت آگاهانه در انقالب و به طریق  این مسئله نمی
 لنین این موضوع بر خالف نظر. ».اولی از رهبری بر آن صحبت کرد
اگر موضوع اساسی هر انقالب . به هیچ وجه نیازی به توضیح ندارد

های  ی قدرت است پس این موضوع اساسی در تمامی انقالب مسئله
ی   گرفته تا انقالب فوریه1644دوران مدرن از انقالب انگلیس در 

. روسیه مطرح بوده است و در هر انقالبی راه حل خود را یافته است
در . های دور و دراز و پیچیده داشته باشد  آن که نیازی به تئوریبدون

انگلیس در نهایت کرامول قدرت حاکمه را در دست گرفت و در 
های چند گانه، سر  فرانسه پس از دست به دست شدنِ قدرت به قدرت

. و هر یک از آنان با آگاهیِ کامل. انجام ناپلئون به قدرت رسید و غیره
نه از کرامول و نه از ناپلئون . ذبِ در خورِ شرایطمنتها آگاهیِ کا

. ای راجع به ضرورت به دست گرفتن قدرت در دست نیست تئوری
آنان قدرت را به دست نگرفتند چون قبالً تأمالت عمیق تئوریکی در 
این باره کرده بودند و به این نتیجه رسیده بودندکه چون موضوع اساسیِ 

ه است پس بهتر است که آنان و نه ی قدرت حاکم هر انقالب مسئله
های بدیهی  لنین این حرف. اشخاص دیگری قدرت را در دست بگیرند

ی  خواهد اراده کند چون می ی آن تئوری خلق می زند و در باره را می
خود را برای تسخیر قدرت سیاسی از راه حزب بلشویک تئوریزه کند و 

 .ندآن را بر حزب و از طریق حزب بر جامعه تحمیل ک
اِشکال دیگر این است که لنین انقالب سوسیالیستی را در ردیف و 

داند که حاکمیت بورژوازی را جانشین  های تا کنونی می از نوعِ انقالب
ها این  ی تمامیِ این انقالب وجه مشخصه. حاکمیت فئودالی کرده است

یعنی این که انقالب . بوده است که با آگاهیِ کاذب انجام گرفتند
ن نسبت به نتایج و عواقب عمل انقالبی خود آگاهی راستین کنندگا
پنداشتند که در حال آفریدن جهانی به کلی متفاوت از  آنان می. نداشتند

پنداشتند که با انقالب خود به راستی در حال  می. دنیای تاکنونی هستند
استقرار آزادی، برابری و برادری در سراسر گیتی هستند و از این پس 

قر و ظلم و ستم و بی عدالتی بر جهان رفاه و عدالت و برابری به جای ف
توانستند در ذهن و پندارِ خود  آنان فقط می. و برادری مستقر خواهد شد

آورد انقالب آنان  در دنیای واقعیت دست. به این نیک بختی دست یابند
ی  چیزی نبود بیش از پاره کردن بندهایی که مناسبات فئودالیِ جامعه

انقالب آنان . ی بورژوازی بسته بود  دست و پای تولید و مبادلهکهن بر
به جای آزادی، برادری و برابری برای تمامی بشریت و تا ابدیت، فقط 

که . آزادی و برابری مبادله و تجارت را برای بورژوازی به ارمغان آورد
ی که  ا البته پیشرفتی عظیم بود در راه تکامل و پیشرفت به سوی جامعه

 .آن به راستی آزادی، برابری و برادری حاکم باشدبر 
ولی انقالب سوسیالیستی قرار است انقالبی باشد به کلی با 

آگاهی کامل بر انقالبی که انقالبیان با . های تا کنونی متفاوت انقالب

دانند  آنان از پیش می.  به آن دست خواهند زدنتایج و عواقب عمل خود
خواهند جانشین جامعه و مناسبات  تی را میای و چه مناسبا که چه جامعه

و چون بر این امر واقفند دیگر نیازی به رهبر . ی بورژوازی کنند کهنه
یا تئوریسینی نخواهند داشت تا به جای آگاهی و خرد همگانی بنشیند و 

آگاهی انقالب . راه رستگاری و نیک بختی را به آنان نشان دهد
ای  نسبت به اهدافِ انقالب آگاهیهای تا کنونی  کنندگان در انقالب

خواهند و  دانستند چه نمی یعنی این که آنان فقط می. بوده است منفی
شان به این محدود بوده است که حاکمیت و مناسبات  آگاهیِ جمعی

اند، یعنی این که بدانند  موجود را براندازند ولی فاقد آگاهی مثبت بوده
امری کامالً . اندازند بنشاند میخواهند به جای آن چه بر چه چیزی را می

ها تاکنونی جمع انقالبیان از طبقات و  زیرا در تمامی انقالب. بدیهی
قشرهای گوناگون و متفاوت و با منافع طبقاتی و قشریِ متفاوت و گاه 

در حالی که در انقالب سوسیالیستی آگاهیِ . یافته است متضاد تشکیل می
هدف . بت به عمل خود استجمع انقالب کنندگان آگاهیِ مثبت نس

اصلی و مشترک آنان براندازی نیست، بلکه هدف اصلی و مشترک 
در این انقالب در . آنان استقرار جامعه و مناسبات سوسیالیستی است

اش  اش و در سوی دیگر پرولتاریا و متحدان یک سو بورژوازی و متحدان
ته اتحاد های گذش قرار ندارند تا پس از پیروزی انقالب چون انقالب

 .انقالبیان از هم بگسلد و آنان را در برابر یکدیگر قرار دهد
 نه کارگران، نه متحدان آنان دهقانان و 1917اکتبر » انقالب«و در 

سربازان و قشرهای دیگر، نه اعضا و رهبران حزب بلشویک و نه حتا 
آن چه از درون آن . نتایج و عواقب عمل خود آگاه بودندلنین بر 
های تا کنونی چیزی بود به کلی  رآمد، چون تمامی انقالبانقالب د

خود این واقعیت کافی است تا نشان . پنداشتند متفاوت از آن چه آنان می
هیچ نشانی از انقالب سوسیالیستی بر پیشانی » انقالب«دهد که آن 

 .نداشت
ی پرولتاریا و انقالب  ی مهم در باره دانیم که مارکس دو گفته می

تواند فقط به دست  یکی این که این انقالب می.  داردسوسیالیستی
یعنی پرولتاریایی که بر نتایح و عواقب . پرولتاریای آگاه انجام پذیرد

فوری و درازمدت اقدام خود آگاه است و دیگر این که امر رهایی 
هیچ یک از این دو شرط اساسی . پرولتاریا باید کار خود پرولتاریا باشد

 . وجود داشت1917ای آوریل و نه در اکتبر ی تزه نه در روسیه
     آن چه مسلم است این است که کارگران و نمایندگانِ آنان در 
شوراهای کارگران در زمان طرح تزهای آوریل توسط لنین، خواهان 

چه در این صورت . دست نبودند انتقال قدرت به شوراها و دهقانان تهی
نیاٌ رهبران و اعضای حزب بلشویک اوالً نیازی به طرح آن تزها نبود و ثا

شد  شدند و لنین مجبور نمی زدگی با آن تزها مواجه نمی با بهت و شگفت
ای نسبتاً طوالنی  ی مرکزی دست به مبارزه ها به کمیته برای قبوالندن آن

ها را تازه در ماه ژوئن  ی مرکزی آن تز کمیته. و سخت و شدید بزند
خود در تزها به این واقعیت اذعان عالوه بر این، لنین . تصویب کرد

به این واقعیت اعتراف شود که حزب ما «: گوید در تز چهارم می. دارد
ی عناصر  در اکثر شوراهای نمایندگان کارگران در برابر بلوک کلیه

اِرها گرفته  ای و اِس های توده اپورتونیستِ خرده بورژوا از سوسیالیست
لف و سایرین، که به نفوذ بورژوازی و استک(...) ی تشکیالتیِ  تا کمیته

دهند، در اقلیت و آن  اش را در بین پرولتاریا بسط می تن در داده و نفوذ
ها توضیح داده شود که شوراهای  به توده. هم در اقلیت ضعیفی است

 .»...ی حکومت انقالبی است و نمایندگان کارگران یگانه شکل ممکنه
 با آگاهی طبقاتی در این زمان ی کارگر بنا بر این، در روسیه، طبقه

در صورت فقدان این شرط، شرط دوم مارکس یعنی این . وجود ندارد
ی کارگر باشد نیز به طریق  ی کارگر باید کار خود طبقه که رهایی طبقه

 .اولی متحقق نیست
فقط یک تن ضرورت انقالب ) زمان تزهای آوریل(در این زمان 

! لنین-گر را تشخیص داده استی کار سوسیالیستی و رها ساختن طبقه
 برای آن که عبارت خود لنین -»شرایط ابژکتیو«پرسیدنی است که این 
  در روسیه که گویا برای انقالب سوسیالیستی -را به کار برده باشیم

فراهم است چگونه شرایط ابژکتیوی است که فقط و فقط یک نفر به 
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رای انقالب وقتی این شرایط ابژکتیو ب! وجود آن پی برده است؟
سوسیالیستی از نوعی است که از دید متفکران و روشنفکران انقالبی و 

ها و  رهبرانِ سوسیالیست پوشیده است و موضوع بحث و جدل میان آن
حتا رهبران حزب بلشویک است، چگونه است که کارگران و باالتر از 

 .کنند آن دهقانان تهی دست این شرایط ابژکتیو را درک می
های دیگر  ان و دهقانان تهی دست و سربازان و بخشاگر دهقان

مردم که از جنگِ بی فرجام به ستوه آمده، خواهان پایان دادن فوری به 
های ناشی   و پایان بخشیدن به گرسنگی و مصیبت آن و بر قراری صلح

شوند، این  باشند، به سوی شعارها و سیاست لنین جلب می از جنگ می
از وجود شرایط ابژکتیو برای انقالب موضوع به هیچ وجه حکایت 

سوسیالیستی و دمیدن آگاهی پرولتری در ذهن کارگران و دهقانان 
تر این است که آنان از  تر و واقع بینانه توضیح ساده. تهی دست نیست
ولی نه پایان . اند های آن خسته شده و به ستوه آمده جنگ و مصیبت

 نان و حتا رفرم ارضی و دادن به جنگ و طرفداری از صلح و نه تأمین
. تقسیم زمین میان دهقانان هیچ یک امری خصلتاً سوسیالیستی است

هر شخص یا . بورژوازی خود بارها چنین اقداماتی را انجام داده است
حزب دیگری، اعم از بورژوایی، خرده بورژوایی، سوسیالیستی و غیره 

ها را مطرح  ستیافت و این شعارها و خوا ها را درمی نیز اگر نبض توده
های وسیع مردم را به سوی  کرد، توده ها مبارزه می و برای تحقق آن
گرفت که بتواند قدرت  کرد و در موقعیتی قرار می خود جلب می

حتا اگر دولت موقت به رهبری کرنسکی . سیاسی را به دست آورد
گرفت، لنین  داد و چنین سیاستی را در پیش می درایت به خرج می

دلیل موفقیت لنین در این واقعیت . شد به کسب قدرت نمیهرگز موفق 
ی روس برای انقالب سوسیالیستی آماده بود، بلکه در  نبود که جامعه

درایت مواجه بود که قادر به اتخاذ  این بود که با دشمنانی نادان و بی
 .سیاست درست نبودند

روشن است که نظرات لنین در این زمان و پس از آن با نظرات 
کس نسبت به شرایط الزم برای انقالب سوسیالیستی و حتا نظرات مار

حتا اگر وی . خود لنین مطرح شده در دو تاکتیک هیچ قرابتی ندارد
مارکس حتا در . هایی از مارکس بیاراید هزاران صفحه را با نقل

دادکه به  ی چنین جسارتی را نمی اش به خود اجازه ترین حاالت شوریده
ی  ، برای آن تکلیف معین کند و بکوشد تا ارادهجای طبقه بیاندیشد

 .خود را بر طبقه و جامعه تحمیل کند
 
 

 ...خواهان و  طلبی جمهوری قدرت
     

 نگاهی به سیاست سیاسیون گذشته
های لنین، استالین،   انقالبات صد ساله گذشته در دنیا که با تتوری

چنان  ، تاثیرات همندت و ادامه یافندبه وقوع پیوست ... هوشی مینه و مائو،
جا مانده لنینی  درک به. دان نهادههای سیاسی تا کنونی  پایداری بر جنبش

از مبارزان سیاسی، مبارزات سیاسی و قدرت سیاسی، مبارزین امروز را 
حول مبارزه  آنها را های اولیه مبارزه اجتماعی دور کرده و از انگیزه

 . برای تسخیر قدرت سیاسی متمرکز کرده است
 یر اجتماعی منوط به تسخیر قدرت دولتی ویاز این منظر هر تغ

 شود و های انقالبی البته بشکلی عمودی به جامعه تعریف می تزریق ایده
. سو به قدرت دولتی و تسخیر آن دارد... هر برنامه حزبی یا سازمانی 

ای از  مبارزه سیاسی به مبارزه علیه دولت خالصه می شود و هر مبارزه
سازشکارانه   و"لیبرالی"های ادبی، فرهنگی و هنری  الیتنوع فع

اجتماعی یک جامعه به نفی  -گردد و نقد همه جانبه سیاسی محسوب می
 .شود فیزیکی دولت وقت منتهی می

 محققین باید به نقد قوانین اجتماعی، قضایی و مدنی بپردازند و 
در روابط راه حل مشخصی برای تعغیر !  سیا سیون به فکر تسخیر دولت

فاسد ورشد روابط اجتماعی ، اقتصادی، ادبی و فرهنگی جدید 
در این رابطه ! وجودندارد جز شعار سرنگونی وبر اندازی حکومت وقت 

 .نیز راه حل عملی وجود ندارد

ها،  عدالتی های اقتصادی، بی های سیاسی از نابسامانی اگر چه انگیزه
  بین ولی در،گیرند ه میهای اجتماعی ریش ها و ناهنجاری عدم آزادی

بندی و تداوم این  روشنفکران پایدر بین  بخصوص  افراد وبسیاری
گراید ومبارزه  ها در طول مبارزات سیاسی رفته رفته به سستی می انگیزه

ای برای  بازد و به وسیله اش رنگ می دوستانه اهداف انسان سیاسی با
بقول اریک . دگرد آنان تبدیل می) قدرت طلبی(ارضاء امیال شخصی

 :فروم 
مداران غالباً با اصالت شخصیت آنها تضاد  منافع شخصی سیاست"
های اومانیستی به کوره  کند و نتیجتاً آنها را از جاده برنامه ریزی پیدا می

تر  این خطر را فقط با شرکت قعاالنه. دهد راه گمراهی سوق می
ن طرق و های نهائی و پیدا کرد گیری شهروندان در فراگرد تصمیم

که موضوع برنامه (های دولتی را خود مردم  هائی که برنامه ریزی روش
  ".توان کاهش داد کنترل کنند، می )ریزی هستند

ای مبارزه  دوستا نه در انقال بات گذشته رهبران با اهداف انسان
سیاسی را آغاز کردند ولی بعد از تسخیر قدرت مثل گذشته بساط، 

ی را به اشکال جدیدی ادامه دادند، یعنی کش سرکوب، خفقان و آزادی
 حکومت خودکامه دیگری حکومت استبدادی گذشته جای خود را به

 ..داد
سیاسی در  های اقتصادی و ماندگی  گذشته از مسایل طبقاتی و عقب

ای  اصوالً دمکراسی و نقش مردم در سرنوشت کشور به درجه زمان، آن
اری موارد به آن به عمد از رشد امروزی خود نرسیده بود و در بسی

 با تسخیر "کمونیست"قرار نبود روشنفکران (کردند  ای می توجه بی
به هر !!) داری باشند  های توسعه مناسبات سرمایه قدرت سیاسی تئوریسین

های  ست بر جنبشاها  صورت برای عبور از این جو سیاسی که سال
 دمکراتیکی برای  باید برنامه ریزی واقعاً،بخش جهان سایه افکنده آزادی

 !باال بردن توان مبارزاتی مردم ارائه شود نه برنامه تسخیر قدرت 
 

 نقد سیاست سیاسیون کنونی
ای که قصد تسخیر دولت را دارد و  مطمئناَ فرق است میان برنامه

 صراحت در بیان .داند میای که خود را جزیی از جنبش مردم  برنامه
 هان در یک مبارزه سیا سی است واهداف، شرط اصلی اعتماد میان همرا

   باید در بیان نظراتهرگاه بخواهیم سنگ بنا را از ابتدأ راست بگذاریم،
 . شفاف باشیمخود

ای که از  اندیشد و برنامه ای که به قدرت می فرق است میان برنامه
ای برای بهبودی وضع خود  کند و برنامه منظر مردمی حکومت را نقد می

 . دهد ارایه می
های سیاسی گذشته به جنبش مردمی  خواهان نباید به شیوه هوریجم

از باال نظر کنند، نباید بدنبال سند و ساختار سیاسی باشیم که باز تولید 
 مناسبات  آن گونهباید طراح کننده قدرت سیاسی بر جامعه باشد، ما

 ه قدرت و تصمیم گیرندصاحبسیاسی باشیم که در بستر آن مردم 
مور باشند، بدان صورت که نهادهای مردمی گردانندگان نهایی در همه ا

 !مداران گردانندگان مردم واقعی سیاست باشند نه سیاست
های احزاب و  ساختار سیاسی نباید به شیوه و -بنابر این طرح سند

های  های تسخیر قدرت راتکرار کند و به شیوه های گذشته تئوری سازمان
رهای زرق وبرق دار و مردم پسند را محدود به شعا گذشته برنامه خود

 .کند
اگر قرار است که مردم را دنبال خود بکشانیم که قدرت را به ما 

 و ها ایم، امروزه بسیارند سازمان کار جدیدی انجام نداده! کنند تفویض
تا موقعی که بر این اندیشه باشیم، . دارند احزابی که در این راه گام برمی

مردم حاظر   قدرت دولتی هستیم وهای دیگر تسخیر در کنار قطب
 .ای را تجربه کنند نخواهند بود برای بار دیگر قدرت خودکامه

اجازه دهیم که دولتیان آینده در یک جو رقابتی با وجود 
های مختلف فکری و در فضائی دمکراتیک انتخاب  دگراندیشان از گروه

 .شوند
  ما باید برای برقراری وگسترش روابطی مبارزه کنیم که

 تضمین کند، ماهیت دولتیانهای انسانی را بدون در نظر گرفتن  آزادی
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یعنی چنان ساختاری از قدرت مردمی در جامعه مدنی آینده که مردم 
های  عدالتی و نابسامانی ند بعنوان اپوزیسیون همیشه در مقابل بینبتوا

 توان اجتماعی توان ایستادگی داشته باشد، منظور باال بردن هر چه بیشتر
 .ها است عدالتی مردم در مبارزه با بی

ن به آدر واقع تالش در این راه نشان از وفاداری کوشندگان 
ارائه برنامه  بلکه در عمل دارد که با، آزادی و دمکراسی نه در شعار

ما باید اعتقاد خالصانه خود را به آزادی و . کنیم ن را اعالم میآخود 
 .دمکراسی نشان دهیم
کراسی و دمکراتیک بودن را باید از نهادهای ما اعتقاد به دم

واده نکنیم تا محیط خا سیاسی، فرهنگی و ادبی که در آنها فعالیت می
ها و  دمکراسی شعاری بر پرچم. ست، آغاز کنیم اکه زندگی شخصی ما

شود، ما تربیت شدگان جوامع  ها نیست، از  خود ما آغاز می اعالمیه
ایم وآموزش  دساالرانه بزرگ شدهمردساالر هستیم، با اعتقادات مر

ها و رفتارهای سیاسی و  بنابراین برای مبارزه با این سنت. ایم دیده
بر این اساس است . اخالقی مردساالرانه باید مبارزه جدی را تدارک دید

های چپ گذشته مبارزه با فرهنگ  که معتقدم مبارزه با سنت
پروری، مرید  هبرای است که بازتولید کننده قدرت، ر مردساالرانه

روی و غیره است، تالش ما باید در نفی همه مظاهر چنین  پروری، دنباله
 .تفکراتی باشد

 
 : پیشنهادات 

خواهان دمکرات و الئیک در سند ساختار  در توصیف جمهوری
 :تر است چنین تعریفی به نظر من کامل

خواهان دمکرات و الئیک خود را بخشی از  جنبش جمهوری
داند که در این راستا از یک سو  خواهی مردم ایران می جنبش جمهوری

معتقد به حاکمیت مردم از طریق بر پائی نهادهای اجتماعی از جمله 
شوراهای محلی، انجمنها، سندیکا ها، احزاب، و شرکت نمایندگان آنان 
در تمامی امور مملکتی است و از سوی دیگر اعتقاد به جدائی دین و 

 . از دولت داردهر نوع ایده ئولوژی
گیری دمکراسی و  ل حداقل شرایط شکل.و.د.بر این نظر جنبش ج 

 :داند الئیسیته در کشورمان را با پذیرش مقدمات زیر ممکن می
یردمکراتیک مانند غ  مردم مرزبندی روشنی با همه ساختارهای -

 .پادشاهی، والیت فقیهی و رهبری طلبی داشته باشند
ئولوژیک  هر نوع حکومت دینی و ایده مخالفت صریح خود را با -

 .اعالم دارند
در مورد بندهائی که در سند سیاسی آورده خواهد شد، پیشنهاد من 

 :بر این نظر است
 :اول توضیح در این مورد که

 ول چیست ؟.د. تشکیل جنبش ج  هد ف از- 
 :پیشنهاد

الئیک مدعی تسخیر قدرت  خواهان دمکرات و  جنبش جمهوری-
 .ران نیستسیاسی در ای

خواهان خارج و داخل کشور  معتقد به اتحاد گسترده همه جمهوری  -
     . است

 ایجاد یک کارزار جهانی علیه جمهوری اسالمی تا برگزاری  یک - 
 .گانی برای تشکیل مجلس موئسسان انتخابات همه

  مبارزه با تمامی مظاهر تبعیض جنسی علیه زنان در جامعه  -
 اساسی برای پیشنهاد به مردم ایران و افشای   طرحی از یک قانون- 

موارد نقض حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسالمی در سطح 
 .دنیا

تالش برای تدوین موارد زیر در قانون اساسی و نهادینه کردن 
 .آنها در جامعه از جمله مبانی مبارزه جمهوری خواهان باید باشد

جمله شوراهای شهر، حق مردم در ایجاد نهادهای اجتماعی، از  -
ر های مذهبی، غی سازمان و احزاب سندیکاها، ها، ها،اتحادیه انجمن

  .مذهبی و ضد مذهبی
هر  حق مردم در انتخاب نمایندگان مجلس مؤسسان، مجلس ملی و -

 .گیری دیگری در کشور مجلس تصمیم

 هیچ مسئولیتی غیرانتخابی،(حق مردم در انتخاب زمامداران کشور  -
 ).نباید باشدانونی فراق موروثی و

حق مردم در نظارت و عملکرد حاکمان وقت از طریق نهادهای  -
 .ویژه

پرسی، تعیین نوع  حق مردم در تجدید نظر در قانون اساسی، همه -
 .حکومت وعزل مسئولین باالی کشور

پیمائی، تحصن، اعتصاب، بست  حق مردم در بر پائی تظاهرات، راه -
 .مللینشینی تا شکوائیه به مجامع بین ال

همه در برابر  قوانین جاری در کشور با هم برابرند و هیچ کس بر  -
دیگری برتری ندارد، همه امکانات کشور باید در خدمت همه به 

..) جنسی، نژادی و(یکسان قرار گیرد، هر گونه تبعیض و برتری 
 .شود  جرم محسوب می

 حق اقلیت در مقابل اکثریت در جامعه  -
 :شود نمونه ذکر میر برای توجه و ی موارد ز

 اقلیت به تناسب رأی خود باید نماینده در سطح قانون گذاری، -
 .ت کشور، نظارت و کنترل دولتی داشته باشدیمدیر

دهندگان از امکانات نقدی و غیرنقدی دولت  با توجه به در صد رأی -
 .مند شود بهره

 برای تبلیغ نظرات و عقاید خود ازهمه امکانات انتشاراتی و از تمامی -
 .استفاده کند ) خصوصی و دولتی(امکانات صوتی، تصویری 

البته مواردی که ذکر شد نه کامل و بدون نقص است نه مطمئناً 
 .همه مسائلی است که باید بر آن تأکید گردد

در ضمن هم در سند و هم در ساختار سیاسی به مسائلی پرداخته 
 ولی به شده که به نظر من درج آنان در این شرایط ضروری نیست،

 توان نظرات مطرح در سند را به بحث گذاشت، از آن عنوان پیشنهاد می
 :اند جمله

 نوع حکومت
  پارلمانی. ج -
  فدراتیو مردم ایران . ج -
 شورائی. ج -
  دمکراتیک خلق. ج -
 ملی ایران . ج -

   مسئله ملیت ها 
 حق خود مختاری -
 فدرالیسم -
 حق خود مختاری تا مرز جدائی -

 ..و
های  ها و مسئولیت بندی زنان در تمامی ارگان همیهچنین مسئله س  هم
 کشوری

گونه که در باال  خواهان همان به نظر من اتحاد و مبارزه جمهوری
گفتم تالش در برقراری قوانین دمکراتیک، روابط دمکراتیک و فضای 

 بقیه .دمکراتیک است تا شرایط رشد و شکوفائی جامعه فراهم گردد
 .ان آتی مردم در جمهوری آینده واگذاشتمسائل را باید به نمایندگ

 
 ...استقالل، آزادی   و دموکراسی 

     
 و سرنگونی رژیم ساواک آریامهری 1357بهمن 22چرا که با انقالب  

محمد رضاشاهی که فرمانبردار امریکائیان بود، به نفوذ و اعمال قدرت 
ز خارجی در ایران والیت فقیه خاتمه داده شد و از آن پس کشور ا

.                                   استقالل کامل که همان حاکمیت ملی باشد برخوردار است
ها است که آقای دکتر منصور بیات زاده   پیش از ایشان هم سال

و در دفاع ! های خود مبشر این کشف مهم هستند ها و سخنرانی در نوشته
شوند   از این جهت به این تمایز متوسل میخود از نظام جمهوری اسالمی

دانم از  در این رابطه الزم می. و استدالل ایشان هم بهمین گونه است
 :اساس و غلط است برخورد کنم جهات گوناگون با این تز که حرفی بی



  91  شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرحی نو 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ10ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحهـــ 

 :از نظر لغوی و دستوری
های مختلفی  گونه ی چه در عربی و چه در فارسی به=  حرف یا 
اگر آن اسم . شود و یا به صفت یا به اسم اضافه می. شود بکار گرفته می

شود  ته مخففه باشد آن ت حذف می=ۀ = عربی باشد و در آخر واژه تا
شود ملی، تجاری، صناعی، السنه  مانند الملۀ، الصناعۀ، التجارۀ که می

اگر آخر . بنابراین ملتی و تجارتی و زراعتی غلط است. شود سنی می
عیسی : یابد اضافه شدن ی آن الف به واو تغییر میکلمه الف باشد با 

شود مرتضوی و  شود د نیوی، مرتضا می شود عیسوی، دنیا می می
اگر آخر کلمه ی باشد چون دو تا ی پشت سر هم تقیل است . همینطور

شود علوی، صفی  اینجا هم  ی کلمه به واو تغییر می یابد، علی می
هییت چون پس از حرف تای ما. شود دهلوی شود صفوی، دهلی می می

استثنای لغت . شود ثانوی شود ماهوی ثانیه می ماند، می  می– ی -مخففه
شود لغوی و آخرت که میشود اخروی و گنجه که میشود  که می

ی هم وحدت را = عالوه بر آن در فارسی با یا. گنجوی را هم داریم
سگی پای صحرا نشینی «رسانیم مانند سگی در شعر سعدی که  می

در . سازیم و هم با اضافه شدن ی به صفت و یا اسم، مصدر می» گزید
، که تندی را هم »پدر را جفا کرد و تندی نمود«خوانیم  همین شعر می

گوید توان کرد با مردمان  مصدر است و یا در پایان این شعر سعدی می
که بدرگی و سگی، اسم مصدر . بدرگی و لیکن نشاید ز انسان سگی

شوخی مکن ای دوست که « است کلمه شوخی در شعر چنین هم. است
در فارسی ما آنرا به صفت هم . معنای گستاخی کردن به» نظرانند صاحب

در اسم . گوئیم هوای خوشی است، مرد خوبی است کنیم و می اضافه می
مانند مرد آلمانی، زبان انگلیسی، استبداد . دهد بیشتر معنای نسبت می

. کشد ی هم دارد که بیان آنها به درازا میموارد استعمال دیگر. دینی
بهر حال در محاوره فارسی اضافه کردن ی چه به اسم و چه به صفت و 
چه حالت اضافه و ربط و نسبت باشد و چه حالت صفت و موصوف، 

گوئیم حکومت ملی یعنی این حکومت رابطه  وقتی می. بیان صفتی دارد
گوئیم مرد  گونه که وقتی می همان. با ملت دارد و برخاسته از ملت است

در . انگلیسی، یعنی این مرد از انگلستان است و تابعیت انگلیسی دارد
گوئیم  وقتی می. رابطه با ملت و ملی هیچ تفاوتی میان این دو نیست

الیه بدانیم، مانند   چه این ترکیب را مضاف و مضاف"حاکمیت ملت"
ه در ارتباط با حسن رساند، یعنی کتابی ک کتاب حسن که مالکیت را می

انقالب "و در ملک او قرار دارد و چه آنرا صفت و موصوف بدانیم مانند
چنین صفتی دارد  شود حاکمیتی که این ، حاکمیت ملت می"شکوهمند

که از ملت برخاسته و متعلق به ملت است و یا هنگامی که بگوئیم 
سرود حاکمیت ملی، هیچ تفاوتی ندارد، مانند نهضت ملی، پرچم ملی، 

 به واژه ملت "ی"یا اضافه کردن . رساند ملی، که تعلق آنرا به ملت می
و حذف تای مخففه و ساختن واژه ملی و وصل آن به حاکمیت هیچ 

حاکمیت ملی هم معنایش مانند نهضت ملی این . شود چیز عوض نمی
 .است که این حاکمیت، حاکمیتی است که در ارتباط با ملت قرار دارد

 
 : یخی و علم سیاستاز نظر تار

حاکمیت ملی به معنای "اند  آقای بهگر در نوشته خود آورده
گیرند که   و نتیجه می"باشد استقالل حاکمیت دولت در اداره کشور می

چون جمهوری اسالمی دولتی است که در اعمال حاکمیت خود استقالل 
بنا بر گفته ایشان .  تحقق یافته است"حاکمیت ملی"دارد، پس 

 شاپور ذواالکتاف و نرن و لوئی چهاردهم و شاه عباس حاکمیت
های ملی  صفوی و نادر شاه و آغا محمد خان قاجار هم حاکمیت

در این رابطه . اند چون در اعمال حاکمیت خود استقالل داشته!!! اند بوده
پایه و غلط بایستی گفته شود که حاکمیت در طول  و طرح این تز بی

ته است که برای هر یک هم اصطالح علمی تاریخ انواع گوناگونی داش
ما حاکمیتی در یونان داریم که عنوان . و سیاسی خاصی وضع شده است

حاکمیت کنسولی رم و بعد امپراتوری را .  گرفته است" شهر-دولت"
در رم داریم در ایران نیز حاکمیت شاهنشاهی و استبداد سلطنتی را 

هارا  و حاکمیت فئودالها  در قرون وسطا حاکمیت دینی پاپ. داریم
الطوایفی را داریم  های گوناگونی حاکمیت ملوک در ایران دوره. داریم

که حاال جدائی خواهان ایران خواهان برقراری مجدد آن دوران ارتجاعی 
 اصطالحی است که در سیاست پس از "حاکمیت ملی"اما . هستند

معادل شود که در فارسی ملت  انقالب کبیر فرانسه بکار گرفته می
های  و معادل) آلمانی(ناسیون و حاکمیت ملی معادل ناسیونال اشتات 

بنابراین عمر تاریخی . گیرد  قرار می…مانند آن در فرانسه و انگلیسی و 
اصطالح حاکمیت ملی و آغاز زندگی آن در عالم سیاست از انقالب 

ند ا من نمیدانم تعریفی که آقای بهگر آورده .شود کبیر فرانسه شروع می
به "دهند  اند؟ آقای بهگر ادامه می از کدامین قاموس سیاسی اتخاذ کرده

دیگر سخن هدف مصدق استقالل به معنی آزادی از سلطه بیگانه همراه 
این هدف با مبارزه مردم به رهبری دکتر مصدق . با استبداد خودی بود

 حکومت ایران باز هم به زیر 32 برآورده شد ولی با کودتای مرداد
اگر آقای بهگر جمله دوم را  "ره امریکا و انگلیس خزیدسیط
هدف مصدق هم  :شد اینطور خواند جمله اول ایشان را می آوردند، نمی

اما با . آزادی از سلطه بیگانه بود و هم همراه با آزادی از استبداد خودی
شروع ... آورند که با جمله ولی توضیحی که در جمله دوم خود می

شود که هدف دکتر مصدق تنها  له اول ایشان این میشود، معنای جم می
 28آزادی از سلطه بیگانه بود و این آزادی با سلطه بیگانه با کودتای 

 از بین رفت و ایشان این آزادی از سلطه بیگانه را با ادامه و 32مرداد 
همراه با استبداد خودی پذیرفته بودند، که امیدوارم منظور ایشان این 

دکتر مصدق در سراسر زندگی خود مبارزه با استعمار و نباشد چرا که 
دانست و برای او استعمار و  استبداد را جدائی ناپذیر از یکدیگر می

او در تمام مراحل زندگی . استبداد همزاد هم و دو روی یک سکه بودند
هایش همه جا صحبت از تحقق آزادی و استقالل  ها و نطق خود و نوشته

در نوشته آقای بهگر مطالب . کند بی به آن میو مبارزه برای دستیا
دیگری هم هست که از نظر من صحیح نیست ولی هر کس برداشت 

دانم که برداشت خود را از مقوله استقالل در  تنها الزم می. خود را دارد
 .رابطه با حاکمیت و از جمله حاکمیت ملی بیان کنم

 
 : استقالل

ز انقالب کبیر فرانسه و با باپیدایش نظام دموکراسی از سوئی پس ا
ای به دوران ما از سوئی دیگر محتوای مقوله  های تازه پیدایش مقوله

ای بسیط و دارای  استقالل هم دستخوش تحوالتی شده است و دیگر مقوله
دیر زمانی است که در رابطه با استقالل حداقل از . یک معنا نیست

گی و استقالل نظامی در استقالل سیاسی، استقالل اقتصادی، استقالل فرهن
در سطح ملی نیز از استقالل قوه اجرائی . شود المللی صحبت می رابطه بین

و قوه قانونی و قوه قضائی از یکدیگر و حتی استقالل مطبوعات و وسائل 
و استقالل سندیکاهای کارگری و دیگر )تلویزیون-رادیو(جمعی  ارتباط

 .شود نهادهای مدنی گفتگو می
معنای استقالل دوران داریوش  اسی مدرن استقالل بهدر نظام دموکر

و هارون الرشید و نرن و لوئی چهاردهم و شاه عباس صفوی نیست که 
سلطه و حاکمیت یک فرد بر تمام شئون کشور و بر جان و مال و شغل 

ای یک طرفه و گسترده باشد  و کار و محل اقامت و زندگی مردم بگونه
و او است که خود . ک فرد تحقق یابدگیری در ی که مرکز ثقل تصمیم

قائم بالذات در تمام شئون زندگی، اداره کشور و حاکمیت بر مردم را 
که حال اهم از باب مثال بگوئیم که در جمهوری اسالمی . در دست دارد

که همه قدرت در شخص ولی فقیه متمرکز شده است و او بدون سلطه 
 .، پس ما استقالل داریمگیرد بیگانه  و تنها خود مستقال تصمیم می

دنیای ما مدتها است چنان بهم پیوسته و بهم تنیده شده است که 
توان هیچ کشور و ملتی را به مفهوم باستانی آن مستقل دانست به  نمی

های نهاد قدرت کشور،  گیری ها و تصمیم گزاری این معنا که درسیاست
ل و انفعاالت گونه تأثر و تأثیری از خارج محدوده کشوری روی فع هیچ

دوران دیوار چین دور کشور کشیدن و . درون کشور وجود نداشته باشد
امروز با جهان . ها است سپری شده است آنرا استقالل دانستن مدت

کشورها و .گلوبال روبرو هستیم و گلوبالیزاسیون طرح امروز جهان است
دیگر ها همه وابسته و متأثر از فعل و انفعاالت یکدیگرند و به یک ملت

 معنا "رفع نیاز از موضع قدرت"امروز استقالل در صورتبندی . نیاز دارند
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ممالک متحده امریکای شمالی و بسیاری از کشورهای اروپائی . شود می
و چین و ژاپون و هند به نفت نیاز دارند، اما این رفع نیاز را از موضع 

ن هم از ایران جمهوری اسالمی و عراق صدام حسی. دهند قدرت انجام می
باب مثال مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان سوم نیاز به 

اما نه . های غذائی و صنعتی کشورهای پیشرفته صنعتی دارند فرآورده
و نه بسیاری از کشورهای جهان سوم ) به دوران صدام(ایران و نه عراق 

 "رفع نیاز از موضع قدرت"و عقب مانده، در مقامی نیستند که بتواند 
های بزرگ در  برعکس، وقتی تحریم اقتصادی از سوی قدرت. کنند

شود، اینها به رفع نیاز خود یا اصول اقادر نیستند و  مورد اینان اعمال می
های گوناگون و  یا مجبورند از موضع ضعف رفع نیاز کنند و آنهم از راه

 و براین نسق -المللی پیچیده و با قیمتی چندین برابر باالتر از سطح بین
در این رابطه اما تحریم اقتصادی . دهد ست که امپریالیسم معنا میا

امریکا از سوی کشوری و یا شماری از کشورها از باب مثال معنا ندارد 
به دوران برژنف قدرت اتحاد شوروی در رابطه با . و مسخره است

 "استقالل مشروط"اقمارش در اروپای شرقی علنا و بدون رودر بایستی
و این در حالی که . شورهای به اصطالح مستقل قائل بودرا برای این ک

این کشورها مجلس شورا و انتخابات و عضویت در سازمان ملل را 
. داشتند و مقامات حاکم بر کشور از مردم خود این کشورها بودند

 که در رابطه با "قدرت"دانم این را بگویم که  همین جا الزم می
د، هیچ ربطی به میزان قدرت نظامی و شو استقالل ملی در اینجا مطرح می

سوئد و سوئیس در . یا اقتصادی و وسعت کثرت جمعیت کشور ندارد
های اروپائی در  های بسیاری میان ابرقدرت های اخیر که جنگ این سده

گرفت و حتی در دو جنگ جهانی، هر دو از درگیری و تجاوز جنگی 
 اخالق سیاسی و جوئی و چرا؟ چون صلح. همسایگان خود مصون ماندند

انسانیت و دموکراسی و حیثیت و هویت ملی آنان در طول چند سده 
اخیر مقام و منزلتی به این دو کشور و مردم آن داده است که دشمن و 

قدرتی که استقالل . دوست مجبور هستند حریم آنان را محترم شمارند
ر کند، حداقل بر پنج ستون استوا کشور و ملت را تأمین و تضمین می

 .است
آزادی و دموکراسی بر اساس سی ماده حقوق بشر و : اول و دوم

گیری در سرنوشت خویشتن  معنای حق تصمیم منشور ملل متحد به
خویش چه در زندگی خصوصی و فردی و چه در زندگی عمومی و 
اجتماعی بر اساس برابری این حق برای تمامی شهروندان کشور بدون 

 .گونه تمایزی هیچ
المللی و رعایت  معنای وسیع کلمه و در سطح بین  بهامنیت: سوم

 .های دیگر حقوق متقابل و مساوی کشورها و ملت
 .معنای همان رفع نیز از موضع قدرت خود کفائی به: چهارم
جدائی کامل ساختار حکومت از دین و ایدئولوژی که : پنجم

ت و آزادی بیان و نوشتار و شنیدار  و اجتماعات و علم و هنر و ادبیا
ترین  اما اصلی. کنند ها و آزادی اندیشه را تضمین می شکوفائی فرهنگ
ساالری و  ترین این پنج تز، همان آزادی و مردم زیرپایه و اساسی
های ملت  باشد که به حاکمیت منتخب مردم و توده دموکراسی می

شود و هیچ قدرتی نه  دهد که استقالل کشور  ضد ضربه می قدرتی می
دهد به چنین دولت و ملتی تجاوز  ارجی بخود اجازه نمیداخلی و نه خ

و از همین جا است که من منکر آن هستم که کشورهای دارای . کند
خواهد باشد، مستقل  حاکمیت استبدادی، حاال آن استبداد هر چه می

های خود مدعی هستند که حاکمیت  و آنها که در نوشته. باشند می
 نظام ساواک آریامهری که مطیع جمهوری اسالمی ایران با فروپاشی

امریکا بود توانسته است حاکمیت ملی را تأمین کند، و حاال ما باید 
ساالری و دموکراسی باشد  بکوشیم تا حاکمیت ملت را که همان مردم

تواند  امریکا هیچ غلطی نمی".به دست آوریم، در اشتباه محض هستند
بینیم که واقعیت چیز  یاما در عمل م. شود در جماران گفت  را می"بکند

دادهای افغانستان و عراق و پیش از آنها پینوشه در  دیگری است، روی
شیلی، مارکوس در فیلیپین، پاتیستا در نیکاراگوئه، سرهنگان در یونان، 
محمد رضاشاه در ایران و آنچه در شوروی و اقمارش مشاهده کردیم و 

اند که آنچه در   دادهبینیم، نشان آنچه در مقایسه هند با پاکستان می

. گوئی تبلیغاتی و فریادی عاجزانه نبود جماران گفته شد چیزی جز گزافه
ساالری و تجلی اراده مردم در حاکمیت است که به  این تنها وجود مردم

توانند  دهد که از موضع قدرت می ها مقام و منزلتی می کشورها و ملت
قدرت رفع نیاز کنند موجودیت مستقل خود را تحقق بخشند و از موضع 

گیری را در متن و بطن ملت و  و مستقل باشند و مرکز ثقل تصمیم
چنانکه یک انسان  هم. جامعه ودر نهادهای حاکمیت خود بوجود آورند

باشد و قادر نیست نه در زندگی فردی و  برده و بدون آزادی مستقل نمی
ست خود خصوصی و نه بعنوان فردی از اجتماع اعمال اراده کند و خوا

را تحقق بخشد، یک ملت اسیر و گرفتار در چنگال دیکتاتور و 
. دیکتاتوری هم قادر نیست اعمال اراده کند و استقالل ملی ندارد

تواند آزادانه  انسانی که امنیت ندارد نمی. چنین است مسئله امنیت هم
برعکس هم انسانی که آزاد نیست و . اظهار نظر و موجودیت کند

معنای وسیع کلمه  از امنیت هم واقعیتی به. هم امنیت نداردشود  کنترل می
منظور است که هم در سطح درون کشوری و ملی امنیت سیاسی و 
قضائی و فرهنگی و امنیت حریم شخصی و عرض و ناموس و هویت و 

المللی در  حیثیت و شخصیت فرد مطرح است و هم امنیت در سطح بین
ت متقابل حقوق بشر در سطح همزیستی مسالمت آمیز و صلح و رعای

کننده آزادی و دموکراسی  خودکفائی نیز تأمین و تضمین. جهان
بهترین شاهد این مدعا وضعیت زنان در طول تاریخ و تا همین . باشد می

ویژه در ایران  گذشته نه چندان دور و بخصوص در جهان سوم و به
 گرفته بودند ایم که زنان که در شرائطی قرار باشد که شاهد آن بوده می

توانند از نظر  اند و نمی ای نیاموخته باشندکه شغل و حرفه و یا هنوز می
اقتصادی و تأمین مخارج زندگی شخصا خود را اداره کنند و خودکفا 
نیستند، بخاطر نیاز اقتصادی و تأمین معیشت، چه در خانه پدر و چه در 

ونه تحقیر و خانه شوهر و گاه در خانه برادر مجبور بودند تحمل هرگ
برعکس اما اگر . فشار و تجاوز و ستم را چون بنده زر خرید بکنند

ای بیاموزند  توانسته بودند با درس خواندن و تعلیم و تربیت شغل و حرفه
و از نظر مالی و اقتصادی و اداره زندگی شخصی خود مستقل گردند، 

و حق یافتند که از شخصیت انسانی و آزادی  توانائی و قدرت آنرا می
گیری مستقل خود دفاع کنند و اجازه ندهند که کسی  حیات و تصمیم

این به آن معنا نیست که زنان . بحریم شخصیت آنان تجاوز کند
خواهند  کرده و شاغل چون قادر به اداره زندگی خود هستند، می تحصیل

بلکه آنها هم مانند مردان . بدون مشارکت و تنها و مجرد زندگی کنند
با بر خورداری از حقوق مساوی با همسران خود با اشتراک و خواهند  می

حل مشکالت و  همکاری و همگامی یکدیگر در جمع خانواده و فامیل به
دستیابی به رفاه و آسایش و برقراری روابط عاطفی متقابل پرداخته از 
زندگی مشترک خانوادگی و فامیلی و شهروندی برخوردار باشند و اگر 

بست در رابطه با  بست رسیدند، خواه این بن ه بندر زندگی مشترک ب
پدر و مادر و برادر و خواهر باشد و خواه با همسر و یا هرگونه شرائط 

بست  دیگر، چون استقالل شغلی و مالی دارند، قادرند خود را از این بن
چنین است  و این. نجات داده و زندگی را در شرائط دیگری ادامه دهند

این که در رابطه تنگاتنگ .  سطح جهانی با یکدیگردر رابطه کشورها در
یکدیگر نیاز متقابل  های گوناگون جهان به امروز مردم کشورها و ملت

اما این نیز یک واقعیت غیرقابل . دارند واقعیتی است غیر قابل انکار
تواند آزادانه و مستقل و با برخورداری از  انکار است که کشوری می

مل منافع و مصالح خود به تبادل و رفع نیازهای امنیت کامل و رعایت کا
متقابل خود با کشورهای دیگر اقدام کند که از قدرت کافی برخوردار 
باشد و امروز این قدرت تنها و تنها قدرت دموکراتیک و قدرت 
برخاسته از اراده مردم کشور است که به حاکمیت،آن پایگاه و آن 

تواند در سطح جهانی  دهد که می یاتکاء و آن پشتوانه و آن حیثیتی را م
کشورهای سوئیس و سوئد بهترین .به رفع نیاز از موضع قدرت بر خیزد

 .باشند نمونه این گونه کشور ها می
  و باالخره میرسیم به جدائی دین و ایدئولوژی از سیاست و ساختار 

ای  ها با هرگونه محتوا و توجیه ادیان گوناگون و ایدئولوژی: حکومت
جهان و زندگی داشته باشند، شیوه و روشی مشخص و دستوراتی که از 

کنند که نه فقط آزادی و آزاد  پیش ساخته را برای زندگی عرضه می
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معنای  کنند بلکه با دموکراسی به تابند و مختل می اندیشی را بر نمی
 نیز ناسازگار و در تعارض "گیرد همه قدرت از اراده ملت نشأت می"

ن نیز امنیت را هم در درون کشور که بخشی پیرو افزون بر آ. هستند
خطر  دین و ایدئولوژی هستند و بخشی دیگر در طرف مقابل آن، به

ها و کشورهای گوناگون دیگر که به  اندازند، و هم در رابطه با ملت می
دین و ایدئولوژی دیگر معتقدند، کار به جنگ و درگیری و نا 

های  ان داده است که حاکمیتتجربه تاریخی نش. انجامد سازگاری می
آمیز و صلح را چه در درون  دینی و ایدئولوژیکی همزیستی مسالمت

خطر انداخته، مردم را بخودی و  المللی به کشور و چه در سطح بین
غیرخودی تقسیم کرده، آرامش و تفاهم را به نفرت و برادرکشی و 

میت و و چیزی از استقالل و حاک. کشانند جهان را بخون و آتش می
دوران ما مسئله استقالل بسیار  به. گذارد آمیز باقی نمی همزیستی مسالمت
از باب مثال آیا کشور اسرائیل و یا اردون هاشمی را . پیچیده شده است

جمهور امریکا مستقل است یا در  توان مستقل بشمار آورد؟آیا رئیس می
امریکائی ای از تصمیمات خود در رابطه با قدرت یهودیان  اتخاذ پاره

داند بخاطر  تواند آنچه را صحیح می آزاد نیست و استقالل ندارد و نمی
توان  ها را می رعایت قدرت یهودیان، تحقق بخشد؟ این گونه سئوال

آنچه . شماری را به این چند مورد اضافه کرد های بی ادامه داد و مثال
ان تو مسلم است کشوری که تنها منبع عمده درآمدش نفت است را نمی

کشوری که چه از جهت مواد غذائی و چه برای رفع . مستقل دانست
اش نیاز کامل به کمک کشورهای دیگر دارد را  نیازهای صنعتی

نه ایران قاجار و نه ایران رضاشاهی و نه ایران . توان مستقل دانست نمی
یک استقالل کامل  محمد رضاشاهی و نه ایران جمهوری اسالمی، هیچ

تی که پشتوانه ملی داشته باشد برخوردار نیستند تا از آن ندارند و از قدر
این دولت ملی . موضع بتوانند در فعل و انفعاالت سیاسی خود عمل کنند

دکتر مصدق بود که اتکاء به ملت داشت و از موضع قدرت متکی به 
کرد و شایستگی آنرا  ها و در سطح جهانی عمل می ملت، با ابرقدرت

و این حزب توده و دربار خائن و . نام گیرد "حکومت ملی"دارد که 
های بیگانه  کارگزاران مزدور بومی بودند که خود را در اختیار قدرت

.  امریکائی امکان تحقق دادند-گذاردند و به کودتای ننگین انگلیسی
های مدافع نظام  این سئوال برای من مطرح است که چگونه سوسیالیست

نامند و حاال  های مصدقی می سیالیستغلط سو والیت فقیه که خود را به
دهند که حاکمیت دینی و استبدادی  آقای حسن بهگر بخود اجازه می

باشد را  جمهوری اسالمی که دشمن ملت و منافع و مصالح ملی می
اکنون "نویسید،  این که شما می! نه آقای بهگر. حاکمیت ملی بنامند

حکومت ملی عضو بسیاری از کشورها از جمله ایران بنا به تعریف 
، این تز شما غلط "الخ می باشد... سازمان ملل و دارای دستگاه سیاسی

هیتلر هم . اید بفرمائید این تعریف حکومت ملی را از کجا آورده. است
کرد و آلمانی بود، لنین و استالین و  مجلس داشت و انتخابات می

 و موسولینی و خروشچف و برژنف و بسیاری از کشورهای دیگر آسیا
اما . افریقا و امریکای جنوبی، همه مظاهر یک نظام دموکراسی را دارند

گونه ارزش و اعتباری برای  هیچ انسان دموکرات و فرهمند هیچ
اینها چیزی جز خیمه . ها قائل نیست ها و حاکمیت گونه دموکراسی این

شب بازی و ادا و اطوار دموکراسی و حاکمیت ملی را در آوردن، چیز 
های ایران و  این اهانت به ایده دموکراسی و دموکرات. ستنددیگری نی

کنند،  خواهان را قطعه قطعه می جهان است که نظامی که در آن آزادی
زنند و حقوق بشر را  کشند و شالق می دانشجویان و جوانان را می

کشند و قاضی سعید  نگاران را به زندان می کنند و روزنامه لگدمال می
حاکمیت "اه دادگستری و عدالت آن است را مرتضوی سمبل دستگ

ای از کشورهای صنعتی خواستار  اینکه منافع اقتصادی پاره.  بنامیم"ملی
توان فهمید، اما چه  حفظ و تداوم نظام جمهوری اسالمی هستند را می

انگیزه باعث شده است که عناصری آب توبه به  سر این رژیم ضد ملی 
 راستی سئوال بر انگیز است؟؟؟بریزند و آنرا تطهیر کنند، به 

زنده باد آزادی و دموکراسی، پیروز باد مبازره ما برای، استقرار 
 حاکمیت ملی در ایران

 1383مرداد 

 ...ما باید خود را اصالح  
     

 از پرداخت یک 2006چنین مقرر شده است که دهقانان تا پایان  و هم
 .تواند آغاز کار باشد یاما این امر تازه م. ها رها شوند سلسله مالیات

  شما چه پیشنهادی دارید؟:اشپیگل
چنین  و هم.  ما نباید به دهقانان به چشم انسان درجه دو بنگریم:وانگ

 ...باید نگرش خود از تکامل را مورد اصالح قرار دهیم 
 یعنی خداحاقظی از نظریه رشد به هر قیمتی؟ ... : اشپیگل

. اقتصادی را بهم بیامیزیم ما باید سیاست محیط زیست و تکامل 
کمبود آب، به ویژه در . اند زیستی چین اسخراج شده های محیط ذخیره

تر  شوند، کویرها گسترده ها نابود می جنگل. شمال کشور دهشتناک است
بایستی  فقط نباید به فکر تولید ناخالص ملی بود، بلکه می. گردند می

 .تکامل اجتماعی را نیز مورد توجه قرار دهیم
های حزب کمونیست که خود را حزب   چه چیزی از خواست:اشپیگل 

 نامد، باقی مانده است؟ کارگران و دهقانان می
 دهقانان کمی عضو کنگره ملی خلق هستند و از تعداد :وانگ

روشنفکران به این . شود دانشجویانی که فرزند دهقانان هستند، کاسته می
ل دهقانان در سیستم ما فاقد اند و با این حا ها اشاره کرده ناهنجاری

 .  نمایندگان واقعی خویشند
 . وضع کارگران هم بهتر از دهقانان نیست:اشپیگل
های خارجی و تایوانی نیز در  ها که شرکت  بسیاری از شرکت:وانگ

ای وحشتناک استثمار  این ردیف قرار دارند، کارگران را به گونه
دهد، کار   که قانون اجازه میآنها باید غالبأ بیشتر از آن حدی. کنند می

چنین امری ممکن . دارند کنند و با این حال مزد بسیار اندکی دریافت می
 . است، زیرا در چین عرضه نیروی کار فراوان است

 کند؟   چه کسی از منافع آنها دفاع می:اشپیگل
های  در حال حاضر نه دارای سندیکاهای واقعی و نه سازمان: وانگ

همین دلیل نیز اکثریت جمعیت از شرکت در زندگی ب. دهقانی هستیم
 . سیاسی محروم است

 هرگاه به مشکالت اجتماعی افزوده شود، آیا امکان تکرار :اشپیگل
  وجود دارد؟1989خواهانه  جنبش دمکراسی

بحران اجاماعی کنونی . شود همین سادگی تکرار نمی تاریخ به: وانگ
اینک کارگران مهاجر و .  سال پیش است15تر از بحران  بسیار ژرف

بیکاران افزایش یافته و در بسیاری از مناطق مردم دست به تظاهرات 
 . اما وضع هنوز تشدید نیافته است. زنند می

  چرا هنوز نه؟:اشپیگل
شود تا بیش از هر کجا در  رشد شتابان اقتصاد چین سبب می: وانگ

صورات محو عالوه بر آن بسیاری از ت. شهرها تضادها پنهان بمانند
 به امریکا به مثابه سمبل آزادی نگاه 1989ها در سال  چینی. اند شده
چون  امروز امکان بسیج هم. این امر اما سپری شده است. کردند می

 . گذشته وجود ندارد
 

 ...انقالب پرولتری و 
     

داری نه تنها  تکامل سرمایه. شود داری با مقاومت روبرو می اما سرمایه
آید  گردد، بلکه در بطن آن شرائطی بوجود می ی پرولتاریا میسبب بینوائ

آمیز علیه بینوائی خود مبارزه  ای موفقیت تواند به گونه که پرولتاریا می
وضعیت طبقه « در اثر خود 1845 این نکته در سال هبانگلس . کند

مانیفست «دو سال پس از آن . اشاره کرد» کارگر در انگلستان
 : چنین نوشته شده استنفت که در آانتشار یا» کمونیست

گـردد،   با انکشاف صنعت نه تنها به تعداد پرولتاریـا افـزوده مـی            «
د با نیروئی رشدیابنده که آن را هر        شو ای انبوه بدل می     به توده   او بلکه

 کارگران ائتالف علیه بوژوازی را آغـاز   …کند     چه بیشتر احساس می   
 با  …کنند   مزد خود اقدام می   کنند، آنها مشترکأ برای دریافت کار      می

این حال نیاز بـه رابطـه اسـت تـا مبـارزات محلـی فراوانـی کـه دارای                    
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ای طبقـاتی    ای ملـی، بـه مبـارزه       خصلت همگـونی هسـتند، بـه مبـارزه        
اما هر مبارزه طبقاتی یک مبـارزه سیاسـی اسـت           . متمرکز بدل گردند  

…« 
صـورت حـزب     هصورت طبقـه و سـرانجام بـ        هتشکل پرولتاریا ب  «

هـای درونـی    گیـری از شـکاف   شـود تـا آنهـا بـا بهـره        سیاسی سبب می  
های کارگران را به صورت قانون  بورژوازی، ناگزیر برخی از خواست

 .»چنین است قانون ده ساعت کار روزانه در انگلستان. پذیرند به
ماتی که در جامعه کهن وجود دارند، بطور کلی در اشکال دتصا«

 .»گردد ولتاریا میگوناگون سبب پیشرفت رشد پر
گیـری از آن یکـی از    تصادمات دیگر طبقات با یکدیگر و بهـره     

 کودتاگرانی که   .استهای محرکه برای اعتالی پرولتاریا       ترین قوه  مهم
خواهند دیکتاتوری خود را حاکم سازند، بدون شک ایـن عوامـل را           می

گر بیـان » توده ارتجـاعی  «استفاده از واژه    . گنجانند در حساب خود نمی   
مارکس از بکاربرد این واژه نفرت      . عارضه ثانوی روند تفکر آنها است     

 .دانست کننده می  سیاسی گمراه داشت و آنرا واژه
انگلس در وهله نخست اهمیت مبارزه طبقاتی پرولتاریا         مارکس و 

زمان با آن از اهمیت مبارزات دیگر طبقات بـا           را برجسته ساختند و هم    
آنها بـر ایـن بـاور نبودنـد کـه           . خن گفتند یکدیگر برای پرولتاریا س   

 .انکار مبارزه طبقاتی است» تصادمات جامعه کهن«گیری از  بهره
آغاز در مبـارزه طبقـاتی پرولتاریـا و          مارکس و انگلس از همان    

گیری از اختالفات دیگر طبقات با یکدیگر ابزاری را یافتنـد کـه              بهره
اما آنها در آن دوران   . رددتواند سبب اعتالی پرولتاریا و رهائی او گ        می
در .  در زمـان کوتـاهی عملـی خواهـد شـد            این روند  پنداشتند که  می
 : در پایان چنین آمده است« مانیفست کمونیست«

ــورژوائی آلمــان « ــود1847کــه در ســال (انقــالب ب  - در راه ب
درآمد بالواسطه یک انقالب پرولتاریائی      تواند فقط پیش   می) کائوتسکی

 . »باشد
 آلمان در انتظار انقالبی بودند که توان و استمرار آن از انقالب آنها در

آنها در این زمینه دچار خطا شدند، به همان . ز بیشتر باشدیکبیر فرانسه ن
. گونه که در تشخیص نیروی پرولتاریای آن زمان آلمان اغراق کردند

 سبب شکست کارگران پاریس در ماه ژوئیه و 1848انقالب 
نبش پرولتاریائی در آلمان جدر نتیجه . انگلستان گشتها در  چارتیست

 .نیز پایان یافت
 طبقات پرولتری بار دیگر در همه جا از نو به 60هنگامی که در دهه 

حرکت درآمدند، پرولتاریای انگلیس بیش از یک دهه شرائط اقتصادی 
 1848ده ساعت کار روزانه که در سال : نوینی را پشت سر نهاده بود

در جامعه ریشه دوانده بود و در همین رابطه سندیکاها به کسب شد، 
 . قدرت با اهمیتی بدل گشته بودند

 مارکس در سال Inaguraradresseدر انطباق با آن نیز پیام افتخارآمیز 
 با زبان دیگری غیر از آنچه که در ادبیات سوسیالیستی وجود 1864

جود شکوفائی در آنجا تشخیص داده شد که با و. داشت، تنظیم گشت
ها چیزی کاسته نشده  العاده، اما از دامنه بینوائی توده اقتصادی خارق

ویه سافزاید که این تصویر سیاه دارای  با این حال مارکس می. است
 : نیز استای یننورا

ها سبب پیدایش امتیازات  ده ساعت کار روزانه کارگران کارخانه«
 . »جسمی، اخالقی و روشنفکرانه گشته است

ناپذیر در منجالب بینوائی بیشتر  ر اینجا دیگر از فرورفتن اجتنابد
 . شود سخنی گفته نمی

جسمی، «از آن زمان تا به اکنون بسیاری از اقشار پرولتری از اعتالی 
زیادی، به نسبتی که قوانین حمایت از کارگران » اخالقی و روشنفکرانه

دیکائی های سن گسترش یافت، ساعات کار کمتر گشت و سازمان
 . اند دهشجا گیر شدند، برخوردار  همه

 ندیشه مارکس مبنی بر تکامل اجتماعی در  ااین برداشت نه تنها با
زیرا همین امر ثابت . شرط آن است تضاد قرار ندارد، بلکه این امر پیش

 . تواند نتیجه فعالیت خود او باشد کند که رهائی طبقه کارگر تنها می می
رنامه ارفورت را طراحی کردم، همین موضع را هنگامی که بمن نیز، 

مشاجره « در رابطه با تفسیر برنامه که فصلی از آن به ام نوشته. داشتم

 اختصاص »گردند بهائی پرولتاریا می تمایالتی که سبب اعتال و یا کم
این فصل با این جمالت . داده شده است، خود شاهدی بر این ادعا است

 :شود آغاز می
اما . ناپذیر و ضرورتی طبیعی است لتاریا روندی اجتناباعتالی پرو«

 لیکن... نواخت باشد  آمیز و نه یک این روند نه میتواند مسالمت
رسد  ای فرا می خوشبختانه دیر یا زود نزد اقشار مختلف پرولتری لحظه

گردد، امری که برای تکامل  که تمایل اعتال بر دیگر تمایالت غالب می
 .»بسیار با اهمیت استآتی جوامع انسانی 

رشد فزاینده «ای که در آن از  توان این نگرش را با جمله اما چگونه می
سخن گفته » ناامنی موجودیت پرولتاریا، بینوائی، بندگی، تحقیر، استثمار

 ای نمک وجود دارد که این جمله شود، در ارتباط قرار داد؟ آیا ذره می
 . لذتبخش سازد و آنرا ناگزیر گرداندرا

توان رشد فزاینده ناامنی، بینوائی، فشار، استثمار را  نخست آنکه می
چیز در جامعه که  معنا دانست با رشد فزاینده تعداد کارگران بی هم

دهند در مقایسه با کارگران مالک  اکثریت خلق کارکن را تشکیل می
در مقایسه با . چون روستائیان که تعدادشان دائم در حال کاهش است هم

 بزرگ ییان آزاد، پرولتاریا در ناامنی، در وابستگی و زیر استثمارروستائ
 . برد بسر می

 به بزرگترین طبقه ملت، هر چند که در میان پرولتاریا ابا تبدیل پرولتاری
ناامنی، فشار، بینوائی، استثمار رشد نکند و یا حتی از دامنه آن کاسته 

 .شود، فزوده میالخ در سطح جامعه او  به دامنه ناامنی ، بازشود
 هرگاه ، مبنی بر رشد فزاینده بینوائیۀچنین در صفوف پرولتاریا جمل هم

نیروی محرکه شیوه .  دارای اعتبار است،آن به مثابه تمایل بنگریمبه که 
داری کسب سود است و تالش در جهت افزودن بر سود به  تولید سرمایه

چه  هر  جهت افزایشای بالواسطه در ارتباط قرار دارد با تالش در گونه
بیشتر استثمار، وابستگی، ناامنی موجودیت کارگران روزمزد همراه با 

توان به اثر  در این باره می.  آنانیکاستن مزد کار و افزایش رنج کار
مارکس، فصول مربوط به اضافه ارزش مطلق و نسبی مراجعه » سرمایه«

ن در همه توا تمایلی که در جمله نقل شده وجود دارد را می. کرد
 و آنجا که. هائی که سرمایه با موانعی روبرو نشود، مشاهده کرد مکان

کوشد ابزار نوینی را برای  هائی مواجه شود، می  با محدودیتسرمایه
، ها فراسو رفتن از آن موانع بیابد و در این زمینه بزرگترین تیزهوشی

 . گیرد  تکنیک و مراوده را بکار می، دانش،ها مباالتی بی
 چنین وضعیتی باالی سر بهترین و ماهرترین اقشار کارگری شمشیر در

داموکلس بیکاری و اشغال محل کارشان توسط کارگران آموزش ندیده 
حتی جای مغرورترین . و یا نیروی کار بلوغ نیافته در نوسان است

تواند یک ماشین نو، شیوه  را فردا می» های کارگری آریستوکرات«
حتی علیه کارگران . آورده جدیدی بگیردتولیدی نوینی و یا فر

شود،  کشورهائی که در آنها باالترین سطح دستمزدها پرداخت می
های ارتباطی  آهن جدید و یا با ایجاد راه های راه توان با ایجاد خط می

نیافته محتاج کشورهای  های بخاری، نیروهای تشکل کشتیرانی با کشتی
شکن بکار گرفت و در نتیجه سطح  ابتدائی را به مثابه نیروهای اعتصاب

 .شرائط کار را پائین آورد
ای از  این درست است که امروز بخش بزرگ و مدام رشدیابنده

مانیفست «کارگران در آن جایگاهی قرار ندارد که در هنگام نگارش 
برد که در رابطه با آن وضعیت محقانه گفته  در آن بسر می» کمونیست

 .»تواند از دست دهد یرهای خود را نمیپرولتاریا چیزی جز زنج«شد 
توانند چیزهای بسیاری را از دست دهند، اما این خطر  امروز آنها می

دائمی وجود دارد که پرولتاریا، هرگاه از دامنه نیرو و هوشیاری خود 
و روشن . تواند آنچه را که بدست آورده، دوباره از دست دهد بکاهد، می

کند تا  ارد با انرژی بیشتری مبارزه میاست که انسان بخاطر آنچه که د
باین ترتیب پیشرفت طبقه . خواهد آنرا بدست آورد بخاطر آنچه که می

گردد، بلکه آنرا  کارگر سبب از میان رفتن تضاد او با سرمایه نمی
زمان تکامل اقتصادی مدام به تعداد کسانی  سازد و هم تر می ژرف
 . افزاید که در این تضاد سهیم هستند می

باین ترتیب به جنبه سومی رسیدیم که آن جمله از برنامه ارفورت عرضه 
 . توان آنرا نیز به مثابه تشخیصی روانی درک کرد می. دارد می

در . کند جنبه روانی در تمامی برنامه ارفورت نقشی تعیین کننده بازی می
وده شود که به تعداد پرولتاریا دائمأ افز آنجا نه فقط به ما نشان داده می
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کنند، بر روان آنان آن  شود، بلکه شرائطی که آنها در آن زندگی می می
نهد که در آنها آمادگی جذب اندیشه سوسیالیسم را  گونه تأثیر می

 .کشاند گرداند و آنها را به سختی در این راه می فراهم می
توان آن جمله را نیز چنین درک کرد که بینوائی،  باین ترتیب می
آورد، از  ، ناامنی را که سرمایه برای کارگران بوجود میاستثمار، فشار

شود و در  سوی کارگران دائمأ با شدت بیشتری احساس و تحمل می
همه . السویه است این رایطه، این که ابعاد آن زیاد شود یا نه، امری علی

. ها، استثمار، بینوائی و نیز فشار و غیره مفاهیمی نسبی هستند این واژه
تواند در شرائط تاریخی گوناگون یکبار   زندگی میچنین وضعیت

 . مناسب و بار دیگر نامناسب احساس شود
شود، این که  در حالی که شرائط زندگی پرولتاریا بطور مطلق بهتر می

توان علیه فشار و بینوائی حساسیت نشان داد را در همان اثر  چگونه می
 که در رابطه با آن هائی که درباره برنامه ارفورت نوشتم، با اندیشه

در آنجا در فصل دوازدهم از . ام پاراگراف انکشاف دادم، توضیح داده
 :است، چنین اشاره کردم» سوسیال دمکراسی«بخش پنجم که درباره 

نهد، کمتر امری  که بر مبارزه طبقاتی تأثیر می ارتقاء طبقه کارگر«
 بهتر شدن اساسأ هرگاه بتوان از. اقتصادی و بیشتر امری اخالقی است
توان مطرح ساخت که مبارزه طبقاتی  وضعیت کارگران سخن گفت، می

و دستاوردهای آن بتدریج و آهسته آهسته در مجموع سبب بهتر شدن 
  اما به مناعت طبع پرولتاریا می. شود مناسبات اقتصادی پرولتاریا می

برد؛  افزاید و نیز احترام او نزد دیگر طبقات اجتماعی را باال می
کند که شأن او از طبقات باالتر کمتر نیست و  ولتاریا احساس میپر

کند؛ تقاضای پرولترها نسبت  سرنوشت خود را با آن طبقات مقایسه می
 و تربیت کودکانشان و غیره بیشتر  ها، آگاهی ها، لباس بخود، آپارتمان

. گردند شود و خواهان سهیم شدن در همه دستاوردهای فرهنگی می می
یشتر نسبت به هرگونه تنزل و سرکوبی از خود حساسیت و هر چه ب

 .دهند بیشتری نشان می
چنین اعتالی اخالقی پرولتاریا همسنگ با بیدار شدن و رشد مداوم 

این اشتیاق امروزه نسبت به شیوه استثمار قابل تحملی . اشتیاق او است
 تواند سبب بهتر شدن وضعیت اقتصادی پرولتاریا گردد، با شتاب که می
ها که موجب رضایت  تمامی این گشایش. کند تری رشد می بیش

گردند و برخی به آن چشم امید دوخته و برخی دیگر از  کارگران می
آن وحشت دارند، باید از سطح انتظارات کارگران عقب بمانند، 

 . انتظاراتی که نتیجه طبیعی اعتالی اخالقی پرولتاریا است
تواند به ناسازگاری میان  نجام میاین تولید سوسیالیستی است که سرا

انتطارات کارگران و ابزاری که بتوان آن انتطارات را برآورده ساخت، 
. های طبقاتی پایان دهد، آنهم از طریق پایان دادن به استثمار و تفاوت

های قدرتمندی را که  تواند کشش این تولید سوسیالیستی است که می
گردد، از میان  شان می تسبب نارضایتی کارگران نسبت به سرنوش

هائی که امروزه بطور مثال محرک بوجود آمدن زندگی  بردارد، کشش
ها از میان برداشته شوند،  هرگاه این کشش. لوکس استثمارگران است

شود که  در آن صورت نیز انتظارات کارگران به نیازهائی محدود می
 . توان آنرا با ابزاری که در دست است، برآورده ساخت می

چنین    نه تنها انتظارات کارگران و نه فقط انتظارات مادی آنها، بلکه هم
او هر . کند و نیز با شدت بیشتری انتظارات اخالقی پرولتاریا رشد می

شود استقالل شخصیت خود را انکشاف بخشد، و دائمأ  چه بیشتر قادر می
ا یابد که هر چند که در رابطه دیگری ب با فشار هر چه بیشتری درمی

دار در روند تولید به  کند، لیکن از سوی سرمایه تولیدکنندگان عمل می
 .شود مثابه ابزار تولید و نه انسان آزاد بکار گرفته می

داران نیز رشد  زمان با رشد این انتظارات، فشار متقابل از سوی سرمایه هم
 .کند می

ساد تا زمانی که انبوه کارگران مزدبگیر بطور فیزیکی و اخالقی در ف
بردند، کارگران در صفوف طبقات دارا وکیالن بسیاری داشتند  بسر می

که برخی از آنها بخاطر همدردی و برخی دیگر نیز بخاطر ترس از 
مالحظۀ نیروی  فروپاشی ساختمان اجتماعی، آنهم در رابطه با چاپیدن بی

 . کردند کار کارگران، در جهت بهتر شدن سرنوشت آنها تالش می
ن در میان عناصری از داراها و حتی در میان خواستاران در آن دورا

داری هنوز زیاد نبود  داری تعداد هواداران مستقیم سرمایه صنعت سرمایه
کردند، زیرا  و کم نبود تعداد کسانی که از کارگران حمایت می

دانستند که کاستن از ساعات کار روزانه سبب باالرفتن بارآوری کار  می
موجب افزایش سود در دوران انتقالی کوتاهی گردد، امری که  می
 . گشت می

ای از طریق قانون تعیین شد که  اما همین که روز کار عادی تا اندازه
سبب کاستن دامنه کار اضافی گردید که از نقصان سالمتی کارگران و 

کرد، خواست بورژوائی حمایت از  بزرگترین تباهی آنان جلوگیری می
این امر با مقاومت قاطعانه تعداد . رسید خود کارگران نیز به انتهای 

شود که از قبل سرمایه  زیادی ازکسانی از عناصر بورژوازی روبرو می
شدن زمان  آورند، و نیز هر اندازه کوتاه صنعتی درآمد خود را بدست می

تواند سبب کاسته شدن تولید و  کار به آن مرزی نزدیک شود که می
توانستند به ده  کیه به نیروی خود نمیزیرا کارگران با ت. سود گردد

. نیروی کارگران در این زمینه اندک بود. ساعت کار روزانه دست یابند
های بسیاری از عناصر بورژوا هستند  کارگران این امر را مدیون تالش

اما هر گونه پیشرفتی در این . که از مبارزه کارگران پشتیبانی کردند
کارگران در هنگامه انقالب اخیر آن زمینه دچار توقف شد تا این که 

قدر توانا گشته بودند که بتوانند با تکیه به نیروی خود به هشت ساعت 
باین ترتیب با دستیابی به هر دستاورد نوینی به . روز کار دست یابند

 .  گردد دامنه مبارزه طبقاتی افزوده می

 ...اقتصاد دولتی زیرپایه 
     

» اورینت«های خود درباره  تند بررسیمارکس و انگلس بعدها توانس
Orientشیوه » شرق«بندی کنند و باین نتیجه رسیدند که در   را جمع

. نامیدند» شیوه تولید آسیائی«تولید خاصی وجود دارد که آنها آنرا 
» نقد اقتصاد سیاسی«ای که بر اثر خود  مارکس در همین رابطه در مقدمه

های تولید آسیائی،   از شیوهتوان بطور کلی می«نوشت، مطرح ساخت 
های  باستانی، فئودالی و بورژوائی مدرن به مثابه مراحل پیشرفته شیوه

خالصه آن که بنا بر برداشت مارکس ). 2(» تولید اقتصادی نام برد
 : مختصات شیوه تولید آسیائی چنین است

آید که جامعه بخاطر وجود  شیوه تولید آسیائی آنجا بوجود می -1
 .با کمبود آب مواجه استشرائط جوی  

ها  های آبرسانی نظیر قنات و حفر چاه تولید کشاورزی بدون شبکه -2
 .های آب ممکن نیست و چشمه

روستاهای کشورهائی که در آنها شیوه تولید آسیائی حاکم است،  -3
توانند بدون مراوده با شهرها  واحدهای تولیدی خودکفا هستند و می

 . به موجودیت خود ادامه دهند
ن کشاورزی به دولت مرکزی تعلق دارد و یا آنکه متعلق به ده زمی -4

زمین مشاع است و روستائیان بطور مشترک بر روی آن کار 
بهاء به دولت  کنند و بخشی از محصول خود را بعنوان اجاره می
 . دهند می

گردد که  این عوامل سبب پیدایش حکومت مرکزی قدر قدرت می -5
 .بر همه چیز و همه کس سلطه دارد

 Karl Wittfogel چون کارل ویتفوگل بعدها دانشمندان دیگری هم
 کوشیدند عواملی را که موجب پیدایش Ferenc Tökei و فرنچ توکای 

استبداد «ویتفوگل در اثر خود . شیوه تولید آسیائی شدند، توضیح دهند
شیوه تولید «داد که در   نشان Die orientalische Despotie» شرقی
تنها به ...  شخصی بر کاالهای غیرمنقول، یعنی زمین و مالکیت» شرقی
 ). 3(تواند بوجود آید  ای مشروط می گونه

خالصه آنکه اقتصاد دولتی در ایران دارای تاریخ کهنی است و 
استبدادی که از همان آغاز تاریخ به ثبت رسیده در ایران وجود داشته، 

توان نتیجه گرفت  به عبارت دیگر می. محصول همین شیوه تولیدی است
که انحصار قدرت اقتصادی در دست دولت سبب پیدایش انحصار قدرت 

شود که ماشین دولتی را در اختیار خود دارند  سیاسی در دست کسانی می
 .کنند و بر کشور حکومت می

با پیدایش امپریالیسم، باید ساختارهای سنتی در کشورهای عقب 
لیستی بتواند در این جوامع شد تا سرمایه امپریا مانده دگرگون می 
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کاالهای خود را بفروش رساند و یا آنکه بتواند مواد خام این کشورها 
برای تحقق این امور نیاز به نهادهای ساختاری . را استخراج کند

Infrastruktur آهن، بندرهائی که  رو، راه های کامیون نظیر جاده
نند و غیره بود، یعنی پیما بتوانند در آنها لنگراندازی ک های قاره کشتی

اما از آنجا . گرفت های کالن انجام می گذاری باید در این بخش  سرمایه
که در این کشورها مالکیت خصوصی وجود نداشت و در نتیجه 

ها  های کالن شخصی موجود نبود، دولت باید در این بخش سرمایه
نیز های صنعتی  کرد و در ایران حتی نخستین کارخانه گذاری می سرمایه

های روسیه شوروی که در آن  ایدئولوگ. در مالکیت دولت قرار داشت
کشور مالکیت دولتی خود را به مثابه سوسیالیسم جا زده بودند، از 

کردند و  پیدایش صنایع دولتی در کشورهای عقب مانده پشتیبانی می
نامیدند، زیرا میان  می» داری راه رشد غیرسرمایه«چنین تکاملی را مدل 

و » سوسیالیسم واقعأ موجود«ت دولتی موجود در کشورهای مالکی
در . مالکیت دولتی در کشورهای شرقی تفاوت چندانی وجود نداشت

هر دو مدل صنایع به دولت تعلق داشت و کارگرانی که در چنین 
 .کردند، مزدبگیر دولت بودند مؤسساتی کار می

اد ملی با پیدایش سلسله پهلوی نقش تعیین کننده دولت در اقتص
چنان پابرجا باقی ماند و بهمین دلیل نیز شاهان آن سلسله بجای  هم

سلطنت کردن، به حکومت کردن پرداختند و به استبداد شرقی در ایران 
اما با افزایش ناگهانی درآمد نفت، محمدرضا . چنان استمرار بخشیدند هم

ت شاه مجبور شد با باال بردن حقوق شاغلین دولتی، بخشی از آن ثرو
بادآورده را به مردم منتقل کند و باین ترتیب به قدرت خرید 

توانست  اما از آنجا که اقتصاد ملی نمی. کنندگان افزوده گشت مصرف
آن قوه خرید را جذب کند، بخش عمده آن ثروت برای ورود کاالهای 

چندی بعد با پائین رفتن بهای . مصرفی به خارج از کشور منتقل گشت
های   دولت کاسته شد و بهمین دلیل نیز کابینهنفت از سطح درآمد

هویدا و آموزگار برای آنکه بتوانند درآمد و مخارج  بودجه دولتی را 
گرفتند  را در پیش می» ریاضت اقتصادی«متعادل سازند، باید سیاست 

که سبب نارضایتی مردم گشت و بتدریج زمینه را برای انقالب سیاسی 
 .  در ایران هموار گردانید

 و استقرار جمهوری اسالمی، این امید وجود داشت 1357ا انقالب ب
اما با سقوط سلسله . که بتوان از نقش دولت در اقتصاد ملی کاست

داران و زمینداران هوادار آن رژیم  پهلوی و فرار بسیاری از سرمایه
وابسته به امپریالیسم از ایران، حکومت اسالمی مجبور شد عالوه بر 

ی اقتصادی دولتی مدیریت آن بخش از صنایع صنایع و نهادها
خصوصی را که صاحبانشان گریخته بودند و سهم ناچیزی از اقتصاد ملی 

عالوه بر آن، جنگ هشت . ساختند، نیز در دست گیرد را از آن خود می
ساله با عراق و محاصره نظامی ایران از سوی امریکا سبب شد تا 

ت کشور را برای بوجود گران جمهوری اسالمی همه امکانا حکومت
باین ترتیب بجای آن که از میزان . آوردن صنایع نظامی بکار گیرند

باین . نقش دولت در اقتصاد ملی کاسته شود، بشدت به آن فزوده گشت
ای گشت که در دوران  ترتیب پس از چندی در بر روی همان پاشنه

 پهلوی وجود داشت، یعنی نقش انحصاری دولت در اقتصاد ملی سبب
پیدایش استبداد والیت فقیه در ایران شد که همراه بود با تار و مار 

های طبقات و اقشار مختلفی از  کردن نیروهای الئیک که خواست
 . کردند جامعه را نمایندگی می

در ساختار اقتصاد دولتی » والیت فقیه«لیکن با استقرار نظام 
مه نهادهای در دوران پهلوی ه. ای قابل مالحظه است دگرگونی ویژه

شدند، اما  اقتصادی وابسته به دولت توسط حکومت مرکزی کنترل می
ای از نهادها و واحدهای اقتصادی زیر پوشش  اینک بخش عمده

باین ترتیب با شکل . بنیادهائی که به دولت وابسته نیستند، قرار دارند
شویم که در عین رقابت با یکدیگر،  ای از اقتصاد دولتی روبرو می ویژه

ر یک در اختیار بخشی از حاکمیت قرار دارد و مستقل از اراده دولت ه
، »جهاد سازندگی«، »بنیاد مستصعفان«کنند، نظیر  مرکزی عمل می

و » ولی فقیه«، نهادهای وابسته به »سپاه پاسداران«نهادهای وابسته به 
، و نیز »قوه قضائیه«چون  حتی بسیاری از نهادها هم. غیره

چون وزارت اطالعات دارای نهادهای اقتصادی وابسته  مهائی ه وزارتخانه
 . بخود هستند

» طلبان اصالح«با روی کار آمدن خاتمی و مجلس ششم که در آن 
دادند، تالش دیگری برای کاستن از سهم  نیروی اکثریت را تشکیل می

مجلس ششم در این رابطه . دولت در کنترل اقتصاد ملی به عمل آمد
شورای «این الیحه اما در . رد و به تصویب رسانیدای را تهیه ک الیحه
سپرده » شورای مصلحت نظام«رد شد و برای تصمیم نهائی به » نگهبان

و این شورای انتصابی، پس از آن که انتخابات مجلس هفتم پایان . شد
یافت و روشن شد که جناح راست در آن از اکثریت مطلق آرأ 

ص صریح قانون اساسی جمهوری برخوردار است، آن لوایح را برخالف ن
اسالمی برای بررسی مجدد به مجلس بازگردانید و اینک مجلس هفتم در 
رابطه با این لوایح نظریه گسترش نقش دولت در اقتصاد ملی را به بحث 

 . گذاشته است
باین ترتیب نمایندگان مجلس هفتم که برگزیدگان نه مردم، بلکه 

، در پی پیاده ساختن سیاست هستند» ولی فقیه«و » شورای نگهبان«
باشند تا با افزایش نقش نهادهای دولتی در اقتصاد ملی  اقتصاد دولتی می

 .های استبداد ولی فقیه را در جامعه تحکیم بخشند بتوانند پایه
توان دید، آنجا که اقتصاد دولتی حاکم  اما دیدیم و هنوز نیز می

کره شمالی و . تصادیماندگی اق است، هم استبداد وجود دارد و هم عقب
چنین در بسیاری از  هم. کوبا در این زمینه دو کشور نمونه هستند

اقتصاد ... نظیر عراق، عربستان، مصر، الجزایر و » اورینت«کشورهای 
در . شویم در چین با شکل نوینی روبرو می. دولتی بسیار نیرومند است

سی کند، استبداد سیا حکومت می» حزب کمونیست«این کشور که 
وجود دارد، اما همین حکومت مستبد بازار چین را باز ساخته و برای 

های بسیار سودآوری را  گذاری گذاران خارجی امکان سرمایه سرمایه
بخاطر همین سیاست اقتصادی، اقتصاد چین از رشد . ممکن ساخته است

 10 درصد رشد کرده و طی 10ای برخوردار و ساالنه تقریبأ  العاده خارق
 . شته حجم اقتصاد چین دو برابر شده استسال گذ

 با توجه باین واقعییات، مجلس هفتم در پی آن است که از نقطه 
نظر اقتصادی نیز ایران را به قهقرا برد و از ایران کره شمالی دیگری 

چون  بسازد که مردم محروم آن کشور بخاطر سؤ مدیریت دولت، هم
ان بخاطر فقر مجبور دوران حکومت محمدرضا شاه که مردم بلوچست

 . بخوردن علف بودند، اینک مجبور به خوردن علف هستند
  

 :ها زیرنویس
 
، آلمان Dietzverlagهای مارکس و انگلس، به زبان آلمانی، ناشر  منتخب نامه -1

 .99، صفحه 1953شرقی، سال انتشار 
،  ، برلینDietzverlagکارل مارکس، نقد اقتصاد سیاسی، به زبان آلمانی، ناشر  -2

 .16، صفحه 1971آلمان شرقی، سال انتشار 
 ، ناشر1962زبان آلمانی،، سال انتشار به» استداد شرقی«رجوع شود به اثر ویتفوگل  -3

Kiepenheuer & Witsch و نیز اثز توکای با عنوان . 456-511، صفحات
، سال Luchterhand به زبان آلمانی، ناشر» درباره شیوه تولید آسیائی«

 .1965انتشار
 

 
 تصحیح چند اشتباه

 
 برخی اشتباهات تایپی وجود داشتند که 90در سرمقاله شماره 

ساختند که از این بابت  مطالعه سرمقاله را برای خواننده دشوار می
عالوه بر آن در یک مورد بجای نام آقای سعید . خواهیم پوزش می

مرتضوی که قاضی وابسته به ولی فقیه و مسئول اصلی قتل خانم دکتر 
هرا کاظمی در زندان اوین است، نام سعید منتظری تایپ شده است ز

اهللا عظما منتظری است و در این قتل عمد هیچ  که ایشان قرزند آیت
آقای سعید منتطری بخاطر دفاع از نظرات پدر . نقشی نداشته است

 گشته و مورد ظلم و ستم دستگاه  خویش چندین بار گرفتار زندان
امیدواریم که خوانندگان . رار گرفته استقضائی جمهوری اسالمی ق

 .متوجه این اشتباه شده باشند» طرحی نو«
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 های دریافتی مقاله
 علی شاهنده

 » مسئولیت« کوتاه سخنی درباره   
 نقش آن در فعالیت سیاسی؛ جایگاه آن در جامعه ما ایرانیان

 
دانسته است که انسان موجودی اجتماعی است، در اجتماع و به  
مقتضای زندگی . زید و زندگی اجتماعی دارد جتماع میحالت ا

این ارتباط، . اجتماعی، ارتباط متقابل و ناگزیر اعضای جامعه است
ند و از این پیوند، حق و ز سرنوشت اعضای جامعه را بهم پیوند می

ترین شاخص و نشان  ترین و مهم تکلیف و از حق و تکلیف بزرگ
 .شود ، زائیده می» مسئولیت« ممیز انسان از حیوان، 

که از ریشه (»  مسئولیت« حق و تکلیف همزاد یکدیگرند و  
 از»  پاسخگوئی« و تکلیف به »  پرسش و بازخواست« به معنی »  سوال« 

، با پیدایش انسان و حضور عنصر اندیشه و )جمله جبران زیان است
دا یابد و مفهوم و معنی پی تفکر و شناخت در پندار و کردار او هستی می

کند و مضمون و محتوای آن نیز در پروسه تاریخی رشد مداوم و  می
ای  روی مقوله پذیرد و از این پایان ناپذیر شناخت و آگاهی، تکامل می

ست،  ااست مطلقا و منحصرا انسانی و انسان تنها در برابر انسان پاسخگو
که در برابر برخورداری از حقوق گوناگون اجتماعی  پاسخگوی وظایفی

از جمله وظایفی که به او واگذار شده و او پذیرفته و یا ( عهده دارد به
 4ادامه در صفحه  .                                       )خود برگزیده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Wang وانگ هوی Hui

 
 »ما بایستی خود را اصالح کنیم«

 برگردان به فارسی، جعفر خسروی
 

آلمان با پروفسور وانگ هوی که استاد تاریخ در دانشگاه » اشپیگل«یه نشر
Kingerکینک کیقوا  Qinghua پکن و نیز عضو هیئت تحریریه نشریه 

ای انجام داده است درباره مدرنیته و بحران   است، مصاحبهDushu» دوشو«
چپ «ترین روشنفکران وابسته به جنبش  وانگ هوی یکی از سرشناس. اجتماعی چین

 .در امریکا انتشار یافته است» چین«اخیرأ کتاب او با عنوان . چین است» نو
 

ای برخوردار  العاده  اقتصاد چین از رشد ناگهانی خارق:اشپیگل
این وضع . ها انسان را از حوزه خود کنار نهاده است است، منتهی میلیون

 تواند دوام داشته باشد؟ تا کی می
در . شود و داراها دائمأ بیشتر می شکاف مابین بینوایان :وانگ

ها،  های دهقانان را برای ساختن کارخانه بسیاری از مناطق زمین
. اند های بازی گلف مورد استفاده قرار داده های ویالنشین و میدان محله

 میلیون تن در چین برای یافتن کار در حال کوچ 150اینک بیش از 
ند این امر به بحران منجر توا هرگاه اقدامی انجام نگیرد، می. هستند
 .اند اما جامعه و حکومت به جدی بودن این وضعیت پی برده. گردد

 .خواهد به دهقانان یاری رساند  حکومت می:اشپیگل
کوشد مشکل کارگران روستائی را از طریق   حکومت می:وانگ

 12ادامه در صفحه .                 باال بردن سطح دستمزد آنها حل کند

  Karl Kautzky ئوتسکیکارل کا
 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 
   بینوائی-7

پردازیم که سبب  اینک به آن جمله از برنامه ارفورت می
شود که تکامل  در این جمله گفته می. ها گشت شدیدترین اعتراض

جز رشد «ریا و اقشار میانی معنای دیگری ندارد داری برای پرولتا سرمایه
شان همراه با بینوائی، فشار، بندگی، تحقیر،  فزاینده ناامنی موجودیت

 .»استثمار
آیا این ادعا کامأل خطا نیست؟ این امر وابسته به آن است که 

 . چگونه به مسئله بنگریم
دائمأ این امر اشتباه خواهد بود، هرگاه مطرح سازیم که پرولتاریا 

چنین بینشی کامأل غیر مارکسیستی و حتی . شود بینواتر می
 . پیشامارکسیستی خواهد بود

در نیمه نخست سدۀ پیشین سقوط الینقطع و همه جانبه طبقه 
همین واقعیت . توان تشخیص داد کارگر به اعماق گسترده بینوائی را می

ی بهتر با ا سبب شد تا در آغاز دوستان پرولتاریا در پی یافتن جامعه
اما همین . تر فعال شوند که عاری از هر گونه بینوائی باشد نظمی عالی

تواند از  تباهی نومیدانه این تصور را بوجود آورد که پرولتاریا نمی
بورژواهای . توانائی خودرهائی از این وضعیت برخوردار باشد

دوست که در پی سوسیالیسم بودند، کوشیدند با کسب حمایت  انسان
مندان و یا حتی کسب حمایت عناصر با نفوذ طبقات حاکمه در ثروت

 . دولت باین هدف دست یابند
مبارزین پرولتری که در سنت ژاکوبینی رشد کرده بودند، حق 

اما آنها بیش از هر . دوستی بورژوایانه بنگرند داشتند با تردید باین انسان
دتا راه نجات آنها در کو. چیز نسبت به تباهی طبقه خود تردید داشتند

آن بخش از پرولتاریا که هنوز نیروی خود را بطور کامل . خود را یافتند
ها  در بینوائی از دست نداده است، باید خود را به آن گونه که کمونیست

متشکل سازند تا بتوانند با »  پیشĤهنگ«گویند، به مثابه  امروز می
وری خود را ای ناگهانی قدرت سیاسی را بدست گیرند و دیکتات حمله

اطالعی از تاریخ  تنها بی. برای بوجود آوردن سوسیالیسم مستقر سازند
ای از  ای بتوان شکوفه تواند سبب شود تا در چنین اندیشه سوسیالیسم می

ای از  مانده اینان وضعیت بسیار عقب. اندیشه مارکسیستی را یافت
  .سازند پرولتاریا و شیوه تفکر پیشامارکسیستی را نمودار می

های  مارکس به نارسائی تاکتیک کودتا و نیز التماس به قلب
نزد او برای رهائی پرولتاریا تنها یک راه وجود . مرئوف مالداران پی برد

رهائی طبقه کارگر باید کار خود طبقه کارگر «: داشت، راه پرولتری
 . »باشد

توانست از  گردید، چگونه می اما پرولتاریا که دائمأ دچار فساد می
 نین استعدادی برخوردار گردد؟چ

: مارکس در اینجا نوگرائی شگرف خود را نمایان ساخت
داری، هرگاه با مقاومت کارگران روبرو نشود، سبب بینوائی  سرمایه

 12ادامه در صفحه    .هد گشتدائمی و هر چه بیشتر طبقه کارگر خوا 


