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  یردبسر
  !وضعیتی بس ناگوار

این وضعیت در عین حال . برد ایران در وضعیتی بس ناگوار بسر می
برای این که این وضعیت ناگوار را نشان . نمودار  درجه بلوغ اجتماعی ما است
 : کنیم داده باشیم، به چند نمونه اشاره می

کسی چون احمد سروش که نمودار روشنفکر اسالمی است، پس از آن  •
و برشمردن » جدائی دین از سیاست«مه گفتارهای فلسفی درباره ضرورت ه

» حذف«رهبر در » حرکت مدبرانه«های دمکراسی، اینک از  حسن
گوید و بر این باور است که  جمهور خاتمی از عرصه سیاسی سخن می رئیس

جمهور پشتیبانی کردند و بنابراین او که  علیه رئیس»  کودتای رهبر«مردم از 
پشتیبانی » خواست عمومی مردم«بوده است، باید از » مردم« هوادار همیشه
تواند ایران به مدرنیته دست  می» روشنفکران و فیلسوفانی«آیا با چنین . کند
 یابد؟

را استیضاح کرد و برخی را » ناباب«پس از آنکه مجلس هفتم وزیران  •
ی مردم به نیز مجبور ساخت داوطلبانه خود را کنار کشند، خاتمی که از سو

بیند دیگر کاری از  مسئولیت ریاست جمهوری انتخاب شده است، چون می
» دامنش«دستش ساخته نیست، عمأل خود را از مسند قدرت کنار کشیده تا 

جمهورش میدان را  آیا ملتی که رئیس. بیش از این آلوده نگردد که گشته است
اط مستقیم دست تواند به صر برای ماجراجویان سیاسی خالی کرده است، می

 یابد و به ساحل نجات نزدیک شود؟
 نوامبر به ایران مهلت 25وابسته به سازمان ملل متحد تا » آژانس اتمی« •

داده است که از غنی ساختن اورانیوم دست بردارد و درهای تمامی صنایع 
اتمی خود را به روی بازرسان این آژانس باز کند و تمامی مدارک الزم را در 

تواند در این زمینه نیز به  پندارد که می می» بیت امام«اما . ن قرار دهداختیار آنا
های خود ادامه دهد، آنهم در حالی که جان کری، کاندیدای  ماجراجوئی

تر از کره  ریاست جمهوری حزب دمکرات امریکا، ایران را خطری بزرگ
یکا از امر» بمب هوشمند «500داند و اسرائیل  شمالی برای امنیت جهان می
تواند با آن صنایع اتمی ایران را نابود سازد و اسکار  دریافت کرده است که می

فیشر وزیر امور خارجه آلمان اعالن داشته است که ایران دارد در محاسبات 
تن در ندهد، با » آژانس اتمی«کند و هرگاه به مصوبه  می» اشتباه«خود 

 .خطری جدی مواجه خواهد شد
روبرو » رهبر«است، برای آنکه با دیکتاتوری جناح ر» دوراندیشان«و  •

نگردند، خواهان کاندیدائی مجدد هاشمی رفسنجانی برای مقام ریاست 
شود، همین » رهبر«تواند حریف  دانند تنها کسی که می اند، زیرا می جمهوری

و هاشمی رفسنجانی، مردی که ثروتش به چند . مار خوش خط و خال است
برای گمراه ساختن مردم ایران مدعی است که تمامی میلیارد دالر رسیده است، 

خواهد دوباره  او با چنین ترفندهائی می. ثروت او تنها یک خانه است و بس
دکتر والیتی را علم کرده است » رهبر«اما . قوه اجرائی را در دست خود گیرد

در این میان . خواهد کسی رئیس جمهور شود که کامأل به ساز او برقصد و می
اند و با آزمایش  ان سپاه پاسداران و ارتش نیز مدعی رهبری کشور شدهرهبر

توان با آن اسرائیل   کیلومتر برد دارد و می1500چند موشک شهاب سه که تا 
خواهند به مردم حالی کنند که تنها نظامیان هستند که  را هدف گرفت،  می

وان نتیجه گرفت که ت با چنین وضعیتی می. توانند امنیت ایران را تأمین کنند می
تواند از بطن جمهوری اسالمی بتدریج سر و کله یک  تحت شرائط خاصی می

» مسلمان«چون سلفش که در ابتدأ بسیار  دیگر پیدا شود که هم» رضا خان«
 . کرد زنی و زنجیرزنی هم می های عاشورا و تاسوعا سینه هم بود و در ماه

ای اینترنتی در ایران ه نگاران و دارندگان سایت دستگیری روزنامه •
کوشد رابطه مردم ایران با جهان بیرونی را قطع  چنان ادامه دارد و رژیم می هم
 توان به ازادی رسید؟ در کشوری که آزادی بیان وجود ندارد، آیا می. کند

توان نتیجه گرفت که در ایرن نه تنها با  با توجه باین چند نمونه می
ی بحرانی روبروئیم که در آن هر یک از وضعیتی بس ناگوار، بلکه با وضعیت

گروهی خویش » سود« حداکثر رسانیدن  های هیئت حاکمه در پی به جناح
های سیاسی منافع گروهی خود را فراسوی  آیا در کشوری که گروه. است

ای دمکراتیک و مبتنی به عدالت  هند، میتوان به جامعه منافع ملی قرار مید
  اجتماعی دست یافت؟ 

 :االت این شمارهدیگر مق
 کارل کائوتسکی :ی آن انقالب پرولتری و برنامه

 حسن بهگر :مبارزه منفی یا نافرمانی مدنی؟
 منوچهر تقوی بیات ...:خواهان پاریس  آیا در نشست جمهوری

  ! دیروز با صدام حسین، امروز با جورج بوش  منوچهر صالحی
آن که او با . تردیدی نیست که مسعود رجوی آدم زیرکی است

بسیار جوان بود، توانست در زندان اوین محمد رضا شاه، دیگر مجاهدین 
او و موسی . زندانی را متقاعد سازد که او را به رهبری خود برگزینند

خیابانی که وظائف رهبری را میان خود تقسیم کرده بودند، توانستند 
پس از رهائی از زندان، یک سازمان چریکی کوچک را که زیر ضریات 

گیر  تقریبأ متالشی شده بود، در زمانی کوتاه و با شتابی چشم» ساواک«
رجوی نشان دادکه از . ای کالنی بدل سازند  توده-به سازمان چریکی

سازمان مجاهدین . کردن برخوردار است دادن و رهبری استعداد سازمان
بر منابع مالی و نظامی عظیمی چنگ » بهار آزادی«توانست در آن 

که از » ای کادرهای حرفه«ی توانست با بوجود آوردن رجو. اندازد
بگیر سازمان بودند، تشکیالت کالنی را در ایران بنیاد  همان آغاز حقوق

بود که در آن چند » میلیشیا«نهد که یک نمونه آن سازمان سراسری 
 .  آموز سازماندهی شده بودند صد هزار دانش

مجلس شورای  «اما پس از شکست مجاهدین در نخستین انتخابات
ریاست «و محروم شدن رجوی از شرکت در نخستین انتخابات » اسالمی

خود را در » فرزندان«آشکار شد که خمینی حاضر نیست » جمهوری
تواند با نفوذ  باین ترتیب آشکار شد رجوی نمی. قدرت سهیم سازد

تا . مدت به قدرت سیاسی دست یابد تدریجی در هیئت حاکمه، در کوتاه
تواند با تکیه بر بازوی نظامی سازمان  پنداشت می  او میآن زمان

را در ایران تکرار کند و رژیم اسالمی » انقالب اکتبر«مجاهدین، تجربه 
اما اشتباه او آن بود که خود را لنین . به رهبری خمینی را از پای درآورد

و خمینی را کرنسکی ایران پنداشت و حال آنکه، اگر ادعای هگل مبنی 
ار رخدادهای تاریخی را درست بدانیم، لنین ایران خمینی و بر تکر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4ادامه در صفحه .                          کرنسکی ایران دکتر بختیار بود
  ...جمهوری الئیک    ناصر کاخساز

   ها برای تعیین سرنوشت خودحق ملت: پاره دوم
اول ملت . موضوع بررسی در حقیقت دو پدیدار مدرن تاریخی است

. تقدم اولی بر دومی تنها یک تقدم منطقی و عقلی است. و سپس دولت
زمان در دولت مدرن یا دولت ملی  ای هم گونه در واقعیت ولی ملت، به

 که بازتاب های اعتقادی، قبل از دوران مدرن کلیت. یابد تجلی می
مستحیل بودن جزء در کل در مناسبات اجتماعی است، مانع تکوین 

عنوان یک جزء آزاد با دولت، دولت مدرن را  رابطه فرد به. دولت بودند
داری و  آمد ناگزیر این روند تاریخی گسترش سرمایه پی. بوجود آورد

سوسیالیسم، در دوران . سپس واکنش سوسیالیستی نسبت به آن بود
داری  های قرن نوزده، در شناسائی این رابطه مدرن، با سرمایه یککالس

بعدها، با پیدایش انقالب اکتبر و کمینترن، طفره رفتن . اشتراک داشت
 آغاز شد و – یا ملت با دولت –از این رابطه مدرن، بین فرد و دولت 

داری حق  سرمایه. ایدئولوژی طبقاتی جایگزین ایدئولوژی نوین ملی شد
سرنوشت را، به خاطر این که بازتاب حقوقی تکوین دولت ملی تعیین 

آید تعریف دولت و  مدرنیته که بوجود می. بود، برای ملت تضمین کرد
در فرهنگ معین زیر نام ملت آمده است . شود ملت به هم نزدیک می

در کشور ما بر عکس مدرسه . که در اروپا منظور از ملی، دولتی است
2ادامه در صفحه                  .     یر دولتی استملی به معنای مدرسه غ
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   ...جمهوری الئیک
     

های گوناگونی برای آن  ای است از افراد که سناسه ملت مجموعه
. سرزمین، زبان، مذهب، فرهنگ و گذشته مشترک: مانند. اند شمرده
عبارت است از سازماندهی مناسبات در این مجموعه و اعمال قهر دولت 

رابطه معنوی و عالقه افراد به . مجموعه برای پاسداری از منافع خوداین 
 . کند دولت این دو پدیدار را به یک دیگر مربوط می

اند، در روند  هائی که درباره ملت شمرده شده اغراق در شناسه
عنوان یک مجموعه در باره  هائی که به شناسه. کند مدرنیته مانع ایجاد می

تنهاوی نقش قاطعی ندارند و نباید یکی  چ یک بهروند، هی ملت بکار می
اگر در مورد یک شناسه اغراق شود، نظیر . در برابر بقیه برجسته شود

رابطه مدرن ) اند که غالیأ مورد سؤ استفاده قرار گرفته(مذهب یا زبان 
منافع واحد گسترده ملی بر هر شناسه به . شود ملت و دولت دور زده می

 .تنهائی اولویت دارد
: دهم ای کوتاه نشان می دو مدل برخورد در این رابطه را به گونه

 .مدل سوسیالیسم سنتی و مدل الئیک
 

چون   در مدل سوسیالیسم سنتی، یا مدل کمینترنی، مدرنیته نیز، هم-1
این گونه که الزم نبود ابتدأ ملت  به. داری دور زده شد سرمایه

در .  داشته باشدبوجود بیاید و سپس حق تعیین سرنوشت خود را
شود و با دولت مدرن به خود  یک اول ملت متولد میمدل الئ

ویژگی . مد آن حق تعیین سرنوشت استآ یپ. دهد هویت می
دیگر مدل کمینترنی این است که به حق تعیین سرنوشت یک 

حق تعیین سرنوشت تا : شود گزاره کوتاه و بریده افزوده می
یین سرنوشت کافی یعنی حق تع. جدائی از حکومت مرکزی

منظور از افزودن این گزاره چیست؟ هنگلمی که . نیست
شهروندان در روند خردگرائی، یعنی مدرنیته قرار گرفته باشند، 

. شود حق تعیین سرنوشت هیچ ابهامی ندارد و به راحتی فهمیده می
هنگامی که مخاطب به مدرنیته نرسیده است با افزودن این ولی 

به همین گونه بود که .  او را به حرکت آوردتوان گزاره کوتاه می
کمینترن به احزاب و واحدهای جمعی و شبه فئودالی راه تجزیه 

پس مطابق مدل کمینترن الزم نیست اول ملت . ملی را نشان داد
های  ملیت. زاده شود یا مدرن شود و سپس حق خود را اعمال کند
بودند، پس اتحاد جماهیر شوروی هیچ کدام به ملت تبدیل نشده 

لنین راه حل ظریفی پیدا . توانستند تجزیه ملی را تجربه کنند نمی
مطابق نظر او حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی تابع . کند می

گوئیم  وقتی ما می: گفت او می. دیالکتیک بین اتحاد و تجزیه است
گویند ما آزادانه اتحاد را  ها می شما تا حد تجزیه محق هستید، آن

ای شرطی است،  پس گزاره افزوده شده گزاره. کنیم انتخاب می
توانید جدا بشوید که شما  گوئیم شما می یعنی هنگامی که می

گرنه در برابر ترور سفید شما . .خواهیم جدا بشویم بگوئید ما نمی
چنان که در اوائل انقالب اکتبر   هم-کنیم اقدام به ترور سرخ می

جهانی و اقوامی که هنوز ای که برای جنبش  ولی نسخه. پیش آمد
در . شد از این ظرائف خالی بود به ملت تبدیل نشده بودند صادر می

طرح . یک کالم این گزاره کوتاه مبتنی بر اخالق دوگانه است
این گونه شعارها و مسائل کهنه و فرسوده تضادهای مصنوعی و 

در شرائطی که . آورد طلبانه نیز بوجود می های تجزیه تحریک
مده چیز دیگری است، همه این اشتباهات ناشی از نداشتن مسئله ع

 .یک مدل ملی و مدرن است
شود برای این که دولت مدرن به   در مدل الئیک ملت متولد می-2

این پدیدار نوزاد، برای تکامل، به تضمین موقعیت . هستی بیاید
آید و  حق تعیین سرنوشت از این جا می. حقوقی خود وابسته است

ب رابطه مدرن فرد به مثابه یک جزء ملی با دولت مدرن این بازتا
ن مدرنیته را .های دیگر تا کن این مدلی مدرن است و مدل. است

 . اند دور زده

به . شوند ها هم آشفته می       در جائی که ملت متولد نشده است، واژه
است که معادل اروپادی ندارد و بسیاری از ای  عنوان مثال قوم واژه

اند و قومیت، مانند  أانسته اند، نمی ن که آن را به کار بردهایرانیا
دولت اتحاد شوروی . ملیت، برگردانی از واژه ناسیونالیته است

بود، زیرا ملت و دولت مدرنی وجود نداشت که » ۀا دولت ملیت«
در مقابل، . ها تجلی کند اتحاد جماهیر به صورت اتحاد دولت

ها است که بیان دیگری از اتحاد  ایاالت متحده آمریکا اتحاد دولت
ها ایاالت بکار  گر چه در زبان فارسی به جای دولت. (هاست ملت
پس اول باید دولت مدرن بوجود بیاید تا اتحاد فدرالیستی .) بریم می

طرح مسائل پخته نشده، از سر ناآگاهی، به تکوین . بوجود آید
نی از این سخنا. کند روند مدرنیته در ایران صدمه جدی وارد می

» ها اتحاد ملیت« زیر تأثیر ناآگاهانه - در بهترین حالت-دست
است که با نام اتجاد جماهیر، ضرورت تولد دولت مدرن را 

 .پوشاند می
برای دور شدن از ابهام و اغتشاش به حرکت تاریخی در جامعه 

آن مدل جنبش ملی  این چیزی است که من به: ایران تکیه کنیم
بش ملی ما یک مدل موفق الئیک در دوران حکومت زیرا جن. گویم می

ما باید از موارث کمینترنی کنده شویم و از مدل ملی . ملی بوده است
شوند، یاری بگیریم و  ویژه هنگامی که ابهامات گسترده می خودمان به

. یاری اطالعات جدید به آن تکامل بخشیم تا خود نیز تکامل بیابیم به
است که باید پس از ورود به مدرنیته و تثبیت ای  ها مسئله مسئله ملیت

امروز همه ایرانیان برای رسیدن به این آماج . آن مورد بررسی قرار گیرد
باید متحد شوند و سپس در چهارچوب مدل الئیک و جنبش ملی این 

خود راه بگویدت «: شوند آسانی جل می مسائل مشکل و سرشار از ابهام به
 .»که چون باید رفت

 
   ...خواهان پاریس  نشست جمهوریآیا در
     
ی ما ایرانیان را در برابر دشمنان  ی یک پارچه های فراوانی مبارزه کاستی

هنوز کسانی  . سازد مان با دشواری و ناکامی روبرو می درونی و بیرونی
بجای  تالش در راه حقوق شهروندی هفتاد میلیون ایرانی گرسنه و 

اقتصاد  صنعت و بی تی کارگران در ایران بیدنبال حقوق طبقا دیده به ستم
دنبال حقوق کارگران بود، بلکه  نه این که نباید به. زیربنا هستند و بی
های اجتماعی  ها ویا بهتر بگوییم گروه ی انسان دنبال حقوق همه باید به

ما که آرزو داریم تا در راه آزادی . تری در ایران باشیم بیشتر و گسترده
ان و زندانیان سیاسی ایران تالش  مبارزه کنیم، چرا نام م مردم رنجدیده

ی  برپایه. شود تر دیده می مان ایران در نوشتار وگفتارمان کم میهن
مان هنوز فکر  باورهای ایدئولوژیک ناروای گذشته، برخی از همراهان

در . کنند که نام ایران زنگ و رنگ خرده بورژوایی و لیبرالی دارد می
ریس یک پرچم سه رنگ، یک نقشه ایران، یک نشست تاریخی پا

راستی ما . بخش میز یا دیواری نبود عکس امیرکبیر یا دکترمصدق آذین
 ای داشته باشیم؟ نباید در این جهان برای خود ویژگی یا شناسنامه

ی این که جمهوری اسالمی را  باشندگان در نشست درباره
دانستند،  خواه می ریخود را جمهو. خواهند یک دل و یک صدا بودند نمی

. های گوناگونی داشتند اما درباره این که جمهوری چگونه باشد، دیدگاه
مایه و محتوای حکومت را مجلس  آنچه روشن است، این است که درون

خواهان دمکرات و الییک تا پیش  ما جمهوری. مؤسسان باید تعیین کند
لوم سیاسی و توانیم به کمک کارشناسان ع از برپایی مجلس مؤسسان می

با توجه به امکانات وخواست همگانی همراهان خود پیشنهادی برای 
 .          محتوای جمهوری نیز فراهم کنیم

ساالری برای برخی ازدوستان ما  خواهی و مردم دمکراسی، آزادی
برخی ازدوستان در این نشست آزاد و . هنوز چندان روشن نیست
نهاد کرده بودند که از آمدن ی نشست پیش دمکراتیک به هیئت رئیسه

این کار با . درون نشست جلوگیری کنند برداران و خبرنگاران به فیلم
اعتراض خبرنگار تلویزیون آپادانا آقای مهدی ذوالفقاری و باشندگان 
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شاید دوستانی که این پیشنهاد را به هیئت رئیسه . در نشست روبرو شد
ای گروهی در یک جنبش ه اهمیت خبرنگاران و رسانه داده بودند، به

های  آزادی مطبوعات و رسانه. دهند آزاد و دمکراتیک کم بها می
گروهی یکی از ارکان انکار ناپزیر جمهوری دمکراتیک و الئیک است 

های همگانی   مطبوعات و رسانه. کنیم که ما برای برپایی آن کوشش می
 ترین رکن است که در نبود آن در ساختار دمکراتیک جامعه مهم

 . شود دمکراسی به ضد خود تبدیل می
ی  شماری از باشندگان در نشست، آگاهانه و یا ناآگاهانه، برمقوله

های ایرانی که یادگار شوم دوران  ها و قوم ی خلق کهنه و از کار افتاده
گویا این دوستان در جهان امروز . کردند خان خانی است، پافشاری می

دانند، سازمان ملل متحد را  کنند، مفهوم ملت را نمی زندگی نمی
دانند که ایران با چندین هزار سال تاریخ و خاکی به  شناسند و نمی نمی

بزرگی یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع دو جنگ جهانی و 
 عضوسازمان 1945ای را پشت سرگذاشته و از سال  چندین جنگ منطقه

رسمیت   را بهتمام کشورهای جهان کشوری بنام ایران. ملل متحد است
را حتا ابداع کنندگان “ حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی”. شناسند می

این عبارت دهن پرکن، نه برای کشورهای اروپای شرقی و نه برای 
هایی که در زیر چتر اتحاد جماهیر شوروی گرد آمده  ها وملت خلق

ته شد، ها ندیده گرف ها و ملت تنها حق خلق نه. بودند، هرگز پیاده نکردند
بلکه حقوق بشر و حقوق شهروندی نیز در تمام دوران حکومت شوراها 

 .ندیده گرفته شد و نتیجه همان شد که دیدیم
های  فرمان نامرئی کارخانه های یوگسالوی به ها و ملت خلق

داران و غارتگران  رایگان گوشت دم توپ سرمایه سازی خود را به اسلحه
سایگان، بستگان و خویشاوندان خود گورهای انبوه از هم. جهان کردند

های جدا شده از یوگسالوی، بر  ها و ملت ی آن خلق امروز همه. ساختند
کوشند تا با حقوق شهروندی مساوی و  گیرند و می یکدیگر پیشی می

ی اروپا، هویتی تازه برای خود  برابر، در کشور بزرگتری بنام اتحادیه
 ناروا برای چه بود، آن آخر آن همه جنگ و خونریزی. بدست آورند

توانستند همین حق شهروندی  ها بدون جنگ هم می ها و ملت قوم
های قدیمی سوئیس و آلمان نیز از  فدراسیون. اروپایی را بدست آورند

ی اروپا در راه ساختن  اند و در اتحادیه فدراسیون بودنشان دست برداشته
است که جای شگفتی . ناپذیرتر هستند تر و آسیب کشوری بزرگ

دنبال بازگرداندن  جای حقوق شهروندی برابر به میهنان ما به برخی از هم
بهتر است . گردد گذشته باز نمی تاریخ به. خان و خانان، یعنی شاه هستند

حق شهروندی . ما نیز بدنبال حق شهروندی برابر برای یکدیگر باشیم
زاده،  ن العلما، شیخالدوله، فال زاده ، فالن زاده، خان برابر یعنی آن که شاه

هایی برچیده شود و  زاده، رعیت، غالم، ضعیفه و چنین لقب آقازاده، بنده
همه حقوق برابر و قدرت برابر، یعنی . همه دارای حقوق برابرگردند

این حق، یعنی حق شهروندی یا حق رأی است . یک رأی داشته باشند
مروز حق انتخاب هیچ یک از ایرانیان تا ا. که همه را برابر خواهد کرد

اگر این حق . اند شدن و انتخاب کردن برای تعیین سرنوشت خود نداشته
ها،  میهنان خود فراهم کنیم، آنگاه حقوق انجمن را برای یک یک هم

. ها برابر با اکثریت خواهد شد ها واقلیت ها، زبان ها، ایالت شهرها، استان
ست درصد چون در این صورت مثالً اگر رأی سی درصد ترک و بی

ها  ها را رویهم بگذاریم، از فارس کرد و ده درصد لر و دیگر اقلیت
این اکثریت ایرانی و . گردند بسیار بیشتر شده واکثریت بزرگی می

ی سرنوشت همه  توانند بدون جنگ وخونریزی درباره غیرفارس، می
خراسانی، دیلم، (مشکل آنجاست که تا کنون  نه فارس . تصمیم بگیرند

یک  نه ترک ، نه بلوچ و نه خوزی هیچ) رد، لر و اصفهانیگیلک، ک
در جهان امروز کسانی که حق رأی ندارند در . اند حق رأی نداشته

های اجتماعی و سیاسی چگالی و وزن مخصوص  ی توازن قدرت عرصه
ما ایرانیان از هرگروه و . آیند کمتری دارند و یا اصالً به حساب نمی

ای که باشیم، تازمانی که این حق را   و درجهتیره و تبار و در هر مقام
بدست نیاوریم؛ اگر فارس باشیم یا ترک یا کرد، اگر مسلمان باشیم، 
شیعه یا سنی، یهودی یا مسیحی یا زردشتی، بهایی یا کمونیست، زن یا 

مانده به شمار خواهیم آمد و دیگران  حق رأی صغیر و عقب مرد بی
 . جای ما تصمیم خواهند گرفت به

 
شاه به این دلیل از ایران رفت که نه خودش حق رأی داشت و نه 

حق رأی رئیس حکومت اگر برابر با حق . برای مردم حق رأی قائل بود
. ها نیز نشأت و قدرت نخواهد گرفت رأی دیگر شهروندان نباشد، از آن

هاشان مطابق  ای، خاتمی، رفسنجانی، شاهرودی و دیگر همپالگی خامنه
ان متمدن حق رأی ندارند، در عوض زور ناحق دارند، عرف امروز جه
راستی مانند  گیرد، به شان نیز چون از مردم سرچشمه نمی زور و قدرت

های خارجی  فردا که تعادل قدرت. شاه، پینوشه یا صدام حسین هستند
ها پشتیبانی  دیگرگون شود، کسی در داخل کشور از این مترسک

شود و افسوس   و تانک بی اثر مینخواهد کرد و آن وقت است که توپ
 .  و پشیمانی نیز سودی نخواهد داشت

 
ی  خواهان دمکرات و الئیک درپاریس، واژه در نشست جمهوری

دمکرات نیز کاربرد و مفهوم متعارف علمی خودش را در ابعاد گوناگون 
های  ی گروه ی همه ی نشست، نماینده هیئت رئیسه. بارها از دست داد
دار  ای خدشه گونه ت نبود، این خود دمکراسی را بهباشنده در نشس

ی ضوابط دمکراسی و  البته در این مرحله که گردهمایی برپایه. کرد می
توان بیش از این هم  به اصطالح از پایین به باال سامان نیافته بود، نیز نمی

رئیسه  پس از انتخاب در نشست تا زمانی  اما همین هیئت. توقع داشت
رود و  را بعهده دارد برابرآئین نامه نماینده نشست بشمار میکه این نقش 

باید از سوی یک یک باشندگان مورد احترام قرار گیرد، نظرها و  می
بسیاری . ی باشندگان پذیرفته شود چون دستورهای همه رهنمودهایش هم

ی هئیت  های قدیمی و با تجربه در این نشست، بارها اراده از سیاسی
کردند  ها فکر می برخی.  برکناری و عزل ندیده گرفتندرئیسه را تا حد

ها بتوانند حتا به قیمت ندیده گرفتن  که دمکراسی یعنی این که آن
. حقوق جمع و هیئت رئیسه با صدای بلند و بدون اجازه سخن بگویند

ی دمکراسی به معنی علمی و اجتماعی امروزی آن، باید از سوی  واژه
یک دمکرات . یین و بازخوانی قرارگیرددوستان دمکرات ما مورد تب

تواند حق دیگران را ندیده بگیرد، به آن تجاوز کند، چه برسد به آن  نمی
ی چندانی  ها فاصله ها با کشتن انسان کشتن حق انسان. که آن را بکشد

 . های دمکرات کشتن ناپسند و نارواست ندارد و در آیین انسان
 

های  ن برای تبیین واژهخواها ی این جمهوری شورای برگزیده
خواهان دمکرات و الئیک،  ی جمهوری سیاسی عام و مشترک همه

های کار کارشناسانه و دانشگاهی تشکیل دهد و  ضروری است تا گروه
هایی  واژه. ها را برای همگان یک دست و روشن سازد این گونه واژه

چون حقوق بشر، حقوق شهروندی، برابری حقوقی، نهادهای مدنی،  هم
ملی، کشور، ملت ، پرچم، سرود ملی، جنبش، جنبش ملی، جمهوری، 
مجلس مؤسسان، آزادی و دمکراسی، استقالل، تمامیت ارضی، دمکراسی 

کسانی بودند که . نمود و تساهل در نشست پاریس ناروشن و ناآشنا می
این چنین . ی حقوق بشرمخالف بودند با برخی از اصول اعالمیه

گیر سدهای بازدارنده به  برد جنبشی ملی و همههایی برای پیش  دیدگاه
 .آیند شمار می

ی  شکیبایی، بردباری و خواست درونی باشندگان در نشست بر همه
های چپ اندر قیچی و  نامالیمات و کمبودها چیره شد و حرکت

گامی بزرگ در راه دمکراسی و پیروزی جنبش  پاورچین، پاورچین به
این حرکت نشان داد که کوشندگان . دمکراتیک مردم ایران مبدل شد

 سال، باالخره توانستند 25سیاسی اگر چه بسیار دیر، یعنی پس از 
. صدا گامی بردارند دل و هم میهنان خود هم سوی با منافع عمومی هم هم

جاگیر شود و راه پیروزی مردم ایران  امید است که این نمونه ها همه
 .هموارگردد
 باد آزادی باد ایران،  برقرار پایدار  
 1383استکهلم ـ بیست و ششم شهریور   
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 ...دیروز با صدام حسین 
      

سرکوب خونین جنبش کردستان توسط سپاه پاسداران که در 
های نخست انقالب اتفاق افتاد، باید برای رجوی آشکار ساخته  همان ماه

بود که این سپاه در کشتار مخالفین رژیم اسالمی از گاردهای سرخ 
با این حال، هنگامی که خمینی فرمان . تر است  لنین بسیار وحشیهوادار

صدر را صادر کرد که در مقام ریاست جمهور به  بنی» عزل«
بدل گشته بود، رجوی پنداشت » اپوزیسیون«ترین رهبر  بزرگ

توانند با راه انداختن تظاهرات خیابانی و پشتیبانی مسلحانه  مجاهدین می
ا تن را که در انتخابات ریاست جمهوری به ه از این تظاهرات، میلیون

او بر این باور بود که . ها کشانند صدر رأی داده بودند، به خیابان بنی
به روی چنین توده انبوهی آتش نخواهند » خط امام«پاسداران هوادار 

گشود و هرگاه چنین کنند، مجاهدین خواهند توانست با مسلح ساختن 
اما نه مردم . لی را از آن خود سازندمردم، رهبری تشکیالتی جنگ داخ

های  هائی در ساختمان به تظاهرات خیابانی آنها پیوستند و نه انفجار بمب
که موجب کشته ... و » نخست وزیری«، »حزب جمهوری اسالمی«

گشت، ... اهللا بهشتی، رجائی، باهنر و  هائی چون آیت شدن شخصیت
نان عرصه را بر چ پاسداران رژیم آن. سبب تحقق جنگ داخلی شد

صدر از ایران  تنگ کردند که او مجبور شد همراه بنی» برادر مسعود«
خیابانی و بسیاری از کادرهای . بگریزد و در پاریس پناهنده شود

های نخست در نبردهای نابرابر کشته و  ای مجاهدین در همان هفته حرفه
 .و دستگیر شدند

بب شد تا رجوی صدر و مجاهدین، س از سوی بنی» میثاق«تدوین 
ایران » جمهور قانونی رئیس«چنان خود را   صدر که هم از سوی بنی

» دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسالمی«دانست، مسئول تشکیل  می
 . گردد

نقدی بر برنامه شورای ملی مقاومت و «من در همان زمان در 
ماه   که در آبان»دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسالمی ایران

تاریخ دمکراسی در اروپا از زمانی «: ار یافت، چنین نوشتم انتش1360
تا زمانی که . شوند گردد که سیاست و مذهب از هم جدا می آغاز می

های مذهبی مضمون  مذهب با سیاست درآمیخته بود، احکام و جزم
کردند و بهمین لحاظ نیز برای آزادی انسان جائی  سیاست را تعیین می

فردی و اجتماعی خویش باقی بس تنگ در تعیین سرنوشت 
جنبش روشنگری در اروپا از طریق مبارزه با مذهب . گذاشتند می

شود و روشنگرانی چون مونتسکیو و روسو از طریق مبارزه  آغاز می
ی  ی جامعه با مذهب و تکیه بر جدائی مذهب از سیاست است که زمینه

  سال،200اما اینک پس از گذشت . ریزند دمکراتیک را طرح می
بورژوازی  کند و خرده تاریخ در جامعه ما از طریق معکوس نمود می

خواهد از طریق ترکیب مجدد سیاست و مذهب با یکدیگر  میهن ما می
 . »را متحقق سازد“ دمکراسی“

جالب آنکه بسیار کسان که در آن دوران و اینک به جامعه 
شتند ایران تعلق داشتند و دارند، چون در آن زمان پندا» روشنفکری«

که مجاهدین در آستانه تصرف قدرت سیاسی قرار دارند، برای آنکه از 
» شورای ملی مقاومت«شود، به » آقایان«آن نمد کالهی نیز نصیب 

پیوستند و پس از شکست آن پروژه بدون سر و صدا از آن نهاد ضد 
سینه چاک » دولت سکوالر«دمکراتیک جدا شدند و امروز برای تحقق 

توان به سرمنزل مقصود  البته نمی» مردان سیاسی«ین با چن. کنند می
 .رسید

های پنهانی رجوی با  صدر بخاطر بند و بست دیری نپائید که بنی
طارق عزیز و رژیم استبدادی صدام حسین گلیم خود را از این آب 

فیروزه . پایان داد» شورا«آلوده بیرون کشید و به همکاری خود با این 
دکتر قاسملو، حزب دمکرات . جوی طالق گرفتدختر او نیز از آقای ر

های رجوی  خواهی کردستان ایران، نیز چون حاضر نبود تسلیم زیاده
» روشنفکرانی«جدا شد و پس از چندی آخرین » شورا«شود، از این 

بازی کنند، چون “ نقشی“پندارند در هر رخدادی تاریخی باید  که می

د که منجر به ازدواج را نداشتن» انقالب ایدئولوژیک«تاب تحمل 
مریم شد،  و چون دریافتند که رجوی دیگر » خواهر«مسعود با » برادر«

کنی آنان نیازی ندارد، جل و پالس خود را جمع کردند و  به کارچاق
 .  فاصله گرفتند» شورا«خجوالنه از آن 

پس از آنکه رژیم خمینی توانست بحران انفجارها را پشت سر 
ه پیروزی چشمگیری دست یابد و ارتش عراق گذارد و در جبهه جنگ ب

جزیره فاو چنگ اندازد،   شهر بیرون راند و حتی بر شبه را از خرم
داری اروپا و پیرو مکتب پراگماتیسم، برای آنکه  کشورهای سرمایه

بتوانند منافع خود را در منطقه حفظ کنند و با حکومت ایران که در 
داشت و برای ادامۀ جنگ با محاصره نظامی و اقتصادی امریکا قرار 

عراق به هر گونه سالح و ابزار یدکی نیازمند بود، معامله اقتصادی کنند، 
باید در قبال مخالفین جمهوری اسالمی سیاست دیگری را در پیش 

» بردار مسعود«چنین نگرشی سبب شد تا حکومت فرانسه از . گرفتند می
ارتش « عراق که با رژیم صدام حسین وارد بند و بست شده و در

فرانسه را » قانون پناهندگی«تشکیل داده بود، بخواهد » آزادیبخش
ای حق دست زدن به اعمالی را  رعایت کند که بر اساس آن هیچ پناهنده

دار شدن منافع کشوری گردد که در آن  تواند موجب خدشه ندارد که می
 . برد بسر می

رقیب  رهبر بییگانه » برادر مسعود«صدر،  اما با کنار رفتن بنی
ارتش «خواست  بود که می» دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسالمی«

 برای پایان دادن به این  پس. خود را از پاریس هدایت کند» آزادیبخش
تصمیم گرفت به عراق کوچ کند و میدان اروپا را » رهبری«وضعیت 

گین و وابسته به فرهنگی فرومایه  کم و بیش در اختیار ایرانیان تبه
Dekadenz قرار دهد  . 

شهر و حمله ایران به بصره، ارتش عراق بسیار  پس از آزادی خرم
طارق عزیز در . فرسوده شده بود و به نیروی جنگی تازه نفس نیاز داشت

دیدار خود با رجوی در پاریس پذیرفت که مجاهدین در آن کشور 
 خود را مستقر سازند و از نواحی مرزی عراق با» ارتش آزادیبخش«

رجوی با این وعده به . بهره گیرند» پشت جبهه«مثابه منطقه  ایران به
عراق رفت که بخشی از مناطقی که هنوز در تصرف ارتش عراق قرار 

» منطقه آزاد«قرار گیرد و در » ارتش آزادیبخش«داشت، در اختیار 
اما هنگامی رجوی به عراق رفت که . تشکیل شود» دولت جانشین«شده 

ی از خاک ایران که جزئی از مناطق کردنشین تنها بخش کوچک
ارتش «شوند، در تصرف ارتش عراق بود و استقرار  محسوب می
در این مناطق بدون توافق » دولت جانشین«و تشکیل » آزادیبخش

های سیاسی کرد عراق که در آن زمان با رژیم ایران  احزاب و سازمان
ای تحقق پروژه مجاهدین بر. دارای روابط خوبی بودند، ممکن نبود

خویش کوشیدند منطقه مهران را با کمک ارتش عراق تصرف کنند، اما 
 .ها با شکست روبرو شد این تالش

چنان  بس با عراق هم پذیرش آتش» جام زهر«خمینی با خوردن 
پنداشت پایان جنگ باید پایان رژیم نیز باشد،  زنده ماند و رجوی که می

را به » مریم رهائی«حمله کرد تا خود به ایران » ارتش آزادیبخش«با 
ای دلخراش بدل شد که طی آن نه  اما آن حمله نیز به فاجعه. تهران برد

کشته و اسیر شدند، بلکه » ارتش آزادیبخش«تنها نزدیک به دو هزار از 
رژیم اسالمی برای آنکه از رهائی احتمالی زندانیان سیاسی جلوگیری 

 نظامی مجاهدین بودند،، دست -کند که بخشی از آنان کادرهای سیاسی
 . رحمانه آنان زد به کشتار بی

با سندهائی که پس از سرنگونی رژیم صدام حسین در اختیار افکار 
های کالن  اند، معلوم شد که رجوی از عراق پول عمومی قرار گرفته

ارتش «گرفته است و بخش اعظم هزینه مخارج زندگی سربازان  می
روشن است که صدام . شده است مین میبا این بودجه تأ» آزادیبخش

داد و در قبال پول و امکاناتی که در  حسین پول مفت به کسی نمی
 . کرد اختیار مجاهدین قرار داده بود، از آنها وظایفی را مطالبه می

اهللا  به رهبری آیت» مجلس اعالی اسالمی«یکی آنکه در ایران 
کوشید از میان اسیران  یکرد و م حکیم به مثابه نیروی جانشین فعالیت می
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عین همین کار . را بوجود آورد» ارتش آزادیبخش عراق«جنگی عراق 
براساس هزاران مدرک و . داد انجام می» شورای ملی مقاومت«را باید 

سندی که طی چند سال گذشته از سوی مجاهدین فراری و سرخورده 
ان عضوگیری نیز از میان اسیران جنگی ایر» شورا«اند، این  انتشار یافته

کوشید آن نیروی نظامی را در اختیار ارتش عراق قرار  کرد و می می
 .دهد

دو دیگر آنکه بر اساس کتابی که آقای منوچهر هزارخانی در 
 نوشته است، یکی »گزارش از پشت جبهه: مقاومت مسلحانه«رابطه با 

 . بود» کشف رمزهای مخابراتی ارتش ایران«از وظایف مجاهدین 
های تجاری مجاهدین برخی از کاالهائی را  نکه بنگاهسه دیگر آ

. کردند که ارتش عراق بدان نیاز داشت، برای صدام حسین تهیه می
 .کردند عالوه بر آن برای فروش قاچاقی نفت عراق داللی می

کویت و خیزش شیعیان » آزاد سازی«چهار دیگر آنکه پس از 
 مجاهدین همراه با »ارتش آزادیبخش«در مناطق باتالقی جنوب عراق، 

 . ارتش عراق به سرکوب آن جنبش پرداخت
 ....پنج دیگر آنکه 

دانست که در صورت حمله ارتش امریکا و متحدینش  رجوی می
بار برخالف جنگ  این. به عراق با وضعیت نوینی روبرو خواهد بود
اما با نابودی آن رژیم . کویت هدف جنگ سرنگونی رژیم صدام بود

از یکسو . شد  در عراق کامأل دگرگون میموقعیت مجاهدین
های تروریستی  دیوانساالری امریکا نام سازمان را در لیست سازمان

اهللا  به رهبری آیت» حزب اعالی اسالمی«قرارداده بود و از سوی دیگر 
های  گشت و همچنین شیعیان و کردانی که سال حکیم به عراق بازمی

از نخستین فرصت برای انتقام متوالی از مجاهدین آسیب دیده بودند، 
توانست فرصت را  گرفتند و رژیم ایران نیز می گرفتن از آنان بهره می
 . های مجاهدین را مورد حمله قرار دهد غنیمت شمارد و پایگاه

با توجه به یک چنین سناریوئی برای مجاهدین دو امکان بیشتر 
نش به یکی آنکه پیش از ورود ارتش امریکا و متحدی. وجود نداشت

عراق از آن کشور خارج شوند و دیگر آنکه خود را تسلیم ارتش 
 . امریکا کنند

های پناهندگی  بسیاری از مجاهدینی که دارای پاسپورت
بودند،توانستند به کشورهای اروپائی و اکثرأ به آلمانؤ فرانسه و ایتالیا 

ضر رسد هیچ کشور اروپائی حا نظر می بازگردند، اما بنا آن گونه که به
سازمان مجاهدین نیز درباره سرنوشت . نشد» برادر مسعود«به پذیرفتن 

و محل اقامت رجوی مهر سکوت بر لب زده و دراین باره اظهار نظری 
در ابتدأ شایع شده بود که او با حکومت اردن دارای روابط . کند نمی

اما . برد خوبی است و بهمین دلیل در اردن در شرائط مخفی بسر می
حزب «ارم رجوی با توجه به تجربه اوجالن رهبر سابق گمان ند

که اینک در ترکیه در زندان انفرادی بسر » کارگران کردستان ترکیه
بیشترین احتمال آن است . برد، دست بیک چنین ریسکی زده باشد می

که او پس از مذاکره با مقامات امریکائی و معامله با آنان همراه با 
 عراق خارج شوند، خود را تسلیم مقامات مجاهدینی که نتوانستند از

شک هم رجوی و هم دیگر مجاهدینی که در  بی. امریکا کرده باشد
برند، مورد بازجوئی قرار گرفته و تا  عراق در پناه ارتش امریکا بسر می

توان  در هر حال می. اند اندازه زیادی مورد تخلیه اطالعاتی قرار گرفته
 :ریکا دالئل زیر را مطرح ساختدر مورد همکاری مجاهدین با ام

ترین تأسیسات   بنا به ادعای خانم مریم رجوی مجاهدین مهم-1
سازی اورانیوم ایران را که در نزدیکی نطنز ساخته شده است،  غنی

اسنادی که آنها در اختیار حکومت امریکا گذاشتند، . دادند» لو«
ی توان باید آنقدر مهم بوده باشد که دیوانساالری جمهوری اسالم

حاشای آن را نیافت و در نتیجه خاتمی در مقام ریاست جمهوری 
پس از این رخداد بود که . وجود چنین تإسیساتی را تأئید کرد

وزرای خارجه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه مشترکأ به ایران 
رفتند و از ایران خواستند که برای جلوگیری از گسترش بحران 

نویس قرارداد  اسرائیل بهتر است پیشمیان ایران و امریکا و 

Protokoll» بر . را امضاء کند» المللی اتمی آژانس بین
آمیز از انرژی اتمی حق هر کشور  اساس این پروتکل استفاده صلح

آمیز نیز  سازی اورانیوم برای مقاصد صلح غنی. امضاء کننده است
 اما از آنجا که جمهوری اسالمی تا کنون موجودیت. مجاز است

اسرائیل را به مثابه یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته است و از 
کند و به آنها  های جنبش فلسطین هواداری می برخی از جناح

نماید و از آنجا که جورج بوش ایران  های مالی و نظامی می کمک
» محور شر«و وابسته به » المللی حامی ترورریست بین«را کشوری 

سازی   نابودی کامل تأسیسات غنیداند، در نتیجه خواستار می
اروپا برخالف امریکا و اسرائیل خواستار آنند . اورانیوم ایران است

در برابر ایران متعهد شود که سوخت » المللی اتمی آژانس بین«که 
اما دولتمردان . های اتمی ایران قرار دهد الزم را در اختیار نیروگاه
شوند و چون » بیگانهوابسته به «خواهند  نظان اسالمی چون نمی

قرارداد الحاقی آژانس چنین حقی را برای کشورهای امضاؤ کننده 
» حق«خواهند بسادگی از این  پروتکل درنظر گرفته است، نمی

 .بگذرند
رفتن اسرار اتمی ایران، ارتش امریکا در عراق » لو«  کمی بعد از -2

 های خود را تحویل داده و رسمأ اعالن کرد که مجاهدین سالح
های آنان از این پس زیر پوشش حفاظتی ارتش امریکا  اردوگاه

 .قرار گرفته است
طلبان مطرح گشت،   در پی آن شایعه همکاری مجاهدین با سلطنت-4

ائتالفی که در کامبوج میان هواداران سیانوک و کمرهای سرخ 
 .تحقق یافت، قرار بود در ایران تکرار شود

های وابسته به  ی رسانه  تقریبأ همه  از چند ماه پیش چند سناتور و-3
اند با  دیوانساالری امریکا کارزاری را به نفع مجاهدین آغاز کرده

های تروریستی و  هدف حذف نام این تشکیالت از لیست سازمان
ادعا . های رهبری مجاهدین به مردم ایران شناسائی برخی از چهره

برای تحقق  «بود، امروز» تروریست«شود سازمانی که تا دیروز  می
چی کتابی  آقای مهدی ابریشم. کند در ایران مبارزه می» دمکراسی

به زبان فرانسه » ها“اهللا آیت“مقاومت در برابر «نویسد با عنوان  می
که تسلط چندانی بر آن ندارد و رادیو صدای امریکا برای معرفی 

 دهد تا پیام کند و به او این امکان را می این اثر با او مصاحبه می
خود را به گوش مردم ایران برساند، مبنی بر اینکه مجاهدین در 

خواهند ماند، چه !!! اند و در آینده نیز مستقل بوده!!! گذشته مستقل
در دورانی که زیر چتر صدام حسین قرار داشتند و چه اینک که 

 . جورج بوش به آنها در عراق پناه داده است
فل هوادار اسرائیل در اما واقعیت چیست؟ حقیقت آن است که محا

امریکا خواهان برخورد قاطعانه دیوانساالری بوش با هیئت حاکمه 
های تلویزیونی خود در  اما مواضعی که بوش و کری در دوئل. ایرانند

کری . رابطه با تأسیسات اتمی ایران اتخاذ کردند، زیاد تهدیدآمیز نبودند
جورج بوش .  دهدحتی حاضر است سوخت اتمی را در اختیار ایران قرار

در بدترین . با توجه به تجربه عراق به ایران لشکرکشی نخواهد کرد
حالت ایران به سرنوشت لیبی گرفتار خواهد شد که بنا به مصوبه شورای 
امنیت سالیان دراز در محاصره اقتصادی قرار گرفته بود و اینک با 

لیارد دالر تحویل دادن تأسیسات اتمی خود به امریکا، با پرداخت چند می
غرامت خون به خانواده کسانی که هواپیمایشان در الربی اسکاتلند 
سقوط کرد و یا در نتیجه انفجار بمب دیسکوتیکی در برلین کشته و 

 .بازگشته است» جامعه مدنی«به ... مجروح شدند و 
یگانه «چنان مطرح و  اما رهبری سازمان مجاهدین، برای آنکه هم

یئت حاکمه کنونی ایران باشد، حاضر شده است در برابر ه» آلترناتیو
اگر برای . امکانات خود را در خدمت دیوانساالری امریکا قرار دهد

کرد،  می» کشف«ارتش ایران را » رمزهای مخابراتی«صدام حسین 
» کشف«ایران را » تأسیسات اتمی«اینک برای امریکا و اسرائیل 

ها است علیه منافع  ه مدتانگیز سازمانی ک این است تراژدی غم. کند می
ای خود را فراسوی  دارد و منافع گروهی و فرقه ملی مردم ایران گام برمی

 . دهد منافع ملی مردم ایران قرار می



 93  شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرحی نو 
 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 

 ...مبارزه منفی یا 
     

ی  نافرمانی مدنی کنشی است بدون خشونت و در حقیقت بر پایه
سط اخالق و فرهنگ یک جامعه است که نقض قوانین کشور را تو

شهروندان در پی دارد و دادگستری نقش بسیار مهمی در دادرسی به 
چنان  کند و قاضی بایستی دارای آن بازی می» بزهکار«و » بزه«

استقاللی باشد که  فارغ از هرگونه تهدید مستقیم و غیرمستقیم، قانون را 
 ،طرفی اطمینان به بی. با شرایط خاص تفسیر نموده و حکم صادر کند

داد یک دادگستری مستقل است که ناراضیان و معترضانی را عدالت و 
را  به صف نافرمانان ) که در همان حال   از مجازات هراس دارند(

ها همواره رای  البته این بدان معنا نیست که قاضی. دهد مدنی پیوند می
کنند بلکه این دادگستری  به سود مجریان نافرمانی مدنی صادر می

طرفانه و عاری از حب و بغض رای  دگی بیمستقل است که با رسی
های همگانی و فشار افکار   در رسانهخبرهای آن با انتشارودهد  می

های هند و آفریقای  تجربه. آورد امکان گفتمان را فراهم می عمومی،
 مارتین ای از پیروزی مبارزات دهد که بخش عمده جنوبی نشان می

مرهون دادگستری مستقل و و حتا تا حدودی گاندی  ماندال لوترکینگ،
 . های همگانی بوده است رسانه

 توجه  است برای  بدون خشونتای  مدنی مبارز نافرمانی
   نیزای بگیرند؛ و  تصمیم نو و تازهتاگران  گزاران و حکومت قانون

ها  ها را برای هدف خواهند انسان قدرتمندانی که با گذراندن قوانینی می
نند ؛ در برابر فشار افکار عمومی ناچار های خود قربانی ک و آزمندی

نافرمانی .  تغییر رای و عقیده دهندهم شده برای مصلحت خود شوند می
فریند و برای رسیدن به آ ای بی ای تازهه ند که راهک مدنی کوشش می

این هدف نیازمند امید و پایداری و مقاومت است و به همین مناسبت  
و پلیس خشونت به خرج دهد و اگر به برخورد فیزیکی کشیده شود 

تواند تاثیرات نامطلوبی  منجر به کشته شدن و زخمی شدن افراد شود می
تواند   اما ایستادگی و مقاومت و پایداری است که می،ببار آورد

 .پیروزی نهایی را تضمین کند
نافرمانی مدنی خواستار آن نیست که خود به جای قانونگزار 

پندارد بلکه  خود را حقیقت مطلق نمیبنشیند یا به دیگر سخن هدف 
خواستار باز شدن گفتمانی است تا قانون موجود، به مراتب باالتری 

  .برای رفاه شهروندان و احترام به  شان انسانی ارتقا یابد
 تاریخچه نافرمانی مدنی

دهم کوشش کردند که با نوزها در قرن  ها و کمونیست آنارشیست
 کارل مارکس شی عصیانگر دامن زنند و ندادن مالیات به دولت به جنب

 کوشش کرد تا در برابر رژیم آَلمان، جنبشی را در ندادن 1848در 
در ایران جنبش رژی که برای مبارزه برای لغو . مالیات سازماندهی کند

امتیاز تنباکو به انگلیس در زمان ناصرالدین شاه گرچه  از بارزترین 
 نافرمانی  آن راتوان ود اما نمیر می های سرپیچی مردم  بشمار نمونه
مبارزات .  زیرا در آن زمان قانونی جز استبداد حاکم موجود نبود،نامید

ی هند نیز  شود و در نمونه گاندی درهند نیز نافرمانی مدنی شمرده می
 اما به هیچ روی ،های هند بسیار زیر سلطه استعمار انگلیس بودند دادگاه
مهاتما گاندی که . را از آن سلب کردتوان خصلت نافرمانی مدنی  نمی

و در   آغاز کرد1913های خود را از آفریقای جنوبی در سال  کوشش
 هزاران نفر را در گردآوری 1930 به هند برگشت و در سال 1915

که بدین شیوه از پرداخت مالیات نمک به انگلیس  نمک بسیج کرد
 اشغال انگلیس در با ادامه این شیوه توانست هند را از. خودداری ورزید

 بدست یک افراطی 1948 برهاند و یک سال بعد در سال 1947سال 
 ی مبارزه او در گوشه و کنار  ها و  شیوه  اما بارها ایده،هندو ترور شد

 .جهان  بکار گرفته شده است
گردد به  ی نوی است که بر می ی نافرمانی مدنی پدیده  ایدهاما
 David( شمالی بنام هنری دیوید ثرو آمریکای رای اندیشمند د نویسنده

 Thoreau Henry .(آل لیبرالیستی آغاز  وی سخن خود را با یک ایده

ما باید بیاموزیم که از قوانینی که هماهنگ با نهاد انسانی « :کند که می
ست که کمتر حکومت  اهستند اطاعت کنیم، بهترین حکومت آن

خت مالیات خودداری او در مخالفت با جنگ با مکزیک از پردا» .کند
از آنجاییکه قوانین « : وی  نظریه خود را چنین سامان داد. ورزید

 از قوانین ناعادالنه -1: ناعادالنه  نیز وجود دارد، ما سه راه در پیش داریم
 از قوانین ناعادالنه اطاعت کنیم و همزمان برای تغییر -2 ،اطاعت کنیم

: گوید  هم او می.». اطاعت نکنیم از قوانین ناعادالنه-3 ،آنها تالش کنیم
 اگر اعتراضی بدان  واگر در یک جامعه کسی ناعادالنه در زندان است«

 این زندانی بودن حقانیت پیدا خواهد کرد و  درست پنداشته ،نشود
 . »خواهد شد

پوستی به نام   در ایاالت متحده آمریکا خانم سیاه1955در سال 
Rosa  Park با یک اتوبوس قدیمی از  در شهر کوچک مونتگمری 

آنچه که آن روز در اتوبوس برای . محل کار به طرف خانه در راه بود
این خانم اتفاق افتاد نه طراحی شده بود و نه قابل پیش بینی  بود ولی 

آمدهای بزرگی همراه داشت و موجب شد که یکی از قوانین  پی
 . نژادپرستانه فرو بریزد

ی سیاهان خودداری   ویژهیها لیاز نشستن در صند» روزا پارک«
 . اعتنایی به این قانون بر روی صندلی دیگری نشست  او با بی.کرد

طبیعی بود که  روزا پارک از اتوبوس بیرون افکنده شد و توسط 
علیه این  اما سیاهان شهر برآشفته گردیدند و بر. پلیس دستگیر گردید

سفیدان را جدا روش نژادپرستانه که در اتوبوس جایگاه سیاهان و 
ها را بایکوت کردند و از سوار  کرده به مبارزه پرداختند واتوبوس می

. ها خودداری ورزیده و پیاده رفت و آمد کردند شدن به این اتوبوس
دکتر مارتین لوتر کینک کشیش کلیسای باپتیست مونتگمری و دیگر 

رزا با عملیات اعتراضی دیگری از » آمریکایی-انجمن آفریقایی«افراد 
سال طول کشید و در  و این جنبش بیش از یک پارک پشتیبانی کردند

 دادگاه عالی ایاالت متحده آمریکا با لغو این قانون به 1956 نوامبر 13
مارتین لوتر کینک این روش را پی گرفت، .  عدالتی پایان بخشید این بی

 . او پیرو گاندی بود
ی مدنی سود برده ی نافرمان های چپ و راست از شیوه گرچه گروه

ست که  ا اما واقعیت آن،اند های خود از آن بهره برده و در جنبش
شمار ی پشتیبانی از فرد ب نافرمانی مدنی یک سنت لیبرالیستی  بر پایه

 :های زیر استوار است  و بر پایهآید می
گذارد و یا برعلیه دستور و    قانونی   یا قراردادی را زیر پا می-1

 رود  بکار میفرمان و تصمیمی
 .ی نبود خشونت  است  آزاد و علنی و بر پایه-2
 .  هاي اخالقي يا رفاه انساين جامعه را مد نظر دارد    خواست-٣

 کدام قانون ؟
  قانون ایرانامروز  در ایران چه چیزی قانون نامیده می شود؟امروز 

و ) که در بسیاری از موارد مبهم است(ت  بر اساس شرع اسالم  اسمبتنی
در حقیقت ابزاری است در دست حکومتگران برای مهار کردن ملت و 

بدین سبب با هر نشست و برخاستی که مالیان  انجام . راندن حکم خود
کنند که مبنای درستی ندارد و توسط  دهند چیزی بنام قانون وضع می می

به معنای  قانون به نامبنابراین چیزی . شود نمایندگان مردم تدوین نمی
 آن که  در کشورهای متعارف جهان جاری است در جمهوری عرفی

  .اسالمی وجود ندارد
تنها در  قانون نخست باید برای انسان ارزش و  حقی قایل شود و

تواند بخشی از این  برابر مصلحت عمومی جامعه و حفظ امنیت جامعه می
ها  حکومت اسالمی که انسان در.  یا سلب نمایدندحقوق را محدود ک

چون سروش » فیلسوفان رفورمیستی« حق وحقوقی نیستند تازهدارای
پیش ازآنکه برای مردم کاری کنند و رفورمی انجام دهند نگران حقوق 

انسان در حکومت اسالمی ارج و ارزشی ندارد؛ نه حق . خدا هستند
 قانونی که درجهت رفاه  ...مالکیت او محترم و نه جان او ایمن است و 

 چیزی که مجلس اسالمی .عه نباشد قانون نیستو آسایش انسان و جام
چه چیزی  .شود گذاری می دهد شرعیاتی است که بنام قانون نام بیرون می
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 را زیر پا بگذاریم؟ جز این شرعیات دهد که   می ما این حقانیت را به
 فرمان وجدان به جنگ علیه بیداد و تایید خرد جمعی؟

ای در اینترنت در مورد ارواح   در کشوری که به جرم نوشتن مقاله
که فقط  با نظر حاکمان اسالمی متفاوت است صاحبان آن تارنمای 

کشانند  به دادگاه می» ؟!تشویش اذهان عمومی«اینترنتی را به جرم 
توان از قانون سخن گفت؟ درج مقاله در مورد روح چگونه  چگونه می

ر از جامعه، که منظو تواند اذهان جامعه را مشوش کند؟ مگر این می
با این حساب ما با یک حکومت متعارف روبرو . ؟ باشد!خانه ارواح

نیستیم و  با خواهش و تمنای من و شما یا سازمان ملل نیز این رژیم 
باید *   به باور من بدین سبب سرپیچی  یا مبارزه  منفی.کند سقوط نمی

انون اساسی که التزام عملی به ق این.  در ایران باشد اصل و اساس مبارزه
برای هر دو طرف حکومت و شهروندانی که حتا خواستار تغییر آن 

  ولی در مورد ایران افزون براین،هستند اساس باید باشد شکی نیست
که منشاء آن ملت نیست و  که در ماهیت این قانون اساسی به سبب این

 باید بیاد آورد که از پیروی کردن این ،الهی است باید شک کرد
 فقط حکومت سود برده و فقط مردم را ملزم به اجرای آن قوانین 

موارد بسیار معدود مثبتی که هم (داند و هر جا که صالحش بوده  می
زیر پا گذاشته یا پس از مدتی با مصوبه جدیدی آنرا بی ) موجود بوده

مبارزه منفی خواستار جنگ مسلحانه و غیر . اثر کرده است
 تغییر قانون است و این بر خالف نیست بلکه خواستار آمیز مسالمت

 . اصل مبارزه مسالمت آمیز نیست
توان جامعه متنوع ایران را با  ست که چگونه می اپرسش اصلی این

های گوناگون و باورهای گوناگون مجبور به اطاعت و فرمان  طیف
 .قانون اسالم شیعه به روایت گروهی معدود کرد

 نافرمانی مدنی و اپوزیسیون
ردی به  همسایه خود گالیه کرد که این سگ شما افزون می گویند م

گذارد که بخوابیم گاهی نیز به ما  کند و نمی ها پارس می که شب بر این
ها  همسایه پاسخ داد که سگ ما عادت ندارد که شب. کند حمله می

پارس کند و تا حاال دیده نشده که به کسی هم حمله کند و گاز بگیرد 
 .سگ نداریم اصال ماکه  همه این و آخر از

این حکایت مصداق اپوزیسیون و نافرمانی مدنی است که پیش از آن 
که اصوال در ایران قابل  که وارد ماهیت نافرمانی مدنی بشوند و این

  .اند نه به مخالفت و یا موافقت با آن پرداخته پیاده شدن هست یا
 .گوید حال ببنیم اپوزیسیون چه می
ست که دو  اها اند و سال ها را بریده  در داخل کشور که نفس

!! اند گروه داخل حاکمیت نقش اپوزیسیون را بین خود تقسیم کرده
 که از »جبهه مشارکت« و »مجاهدین انقالب اسالمی«برای نمونه 

هراسند خواستار به میدان  مشارکت مردم و به میدان آمدن آنان می
 .آمدن مردم نیستند

 موافقان و :شوند ه دودسته تقسیم میها  ب  در خارج از کشور گروه
 .مخالفان نافرمانی مدنی

: نویسد از گروه مخالفان است و می آقای بابک خسروی 
، شمع روشن کردن و تحصن آرام و تحریم انتخابات “نافرمانی مدنی«“

آمیزند که  ها جزو حقوق ملت و در ردیف اقدامات مسالمت این. نیست
 زیر پاگذاشتن و دهن “افرمانی مدنی“. موضوع بحث و ایراد من نیست

کجی عامدانه مقررات و قوانین جاری و برهم زدن نظم و آسایش 
عمومی با هدف عاجز کردن و به زانو درآوردن و چالش آشکار با 

خواهند، دولت را  تا آن گونه که مدعیان آن می. دولت بر سر کار است
شخص ما، به ها تسلیم شود و در بحث م مجبور سازد به خواست آن

برگزاری یک رفراندم برای تغییر نظام حاکم به نظام دلخواه آنان یعنی 
بدیهی است چنین نظریاتی، اگر از ! جمهوری تمام عیار، تن دردهد
در  ای بخواهند دست به عمل شوند، حوزه حرف خارج شود و عده

  .»شرایط امروزین جمهوری اسالمی اقدامی نسنجیده است
دهند که   این نظریه اهمیتی به این موضوع نمی“طرفداران “ظاهرا«

طلب  از همان گام اول دولت اصالح» نافرمانی مدنی«با گزینش سیاست 

خاتمی و یا هر دولت اصالح طلب دیگر بر سر کار را به چالش 
زیرا هیچ دولتی در هیچ کجای جهان با هر رژیمی که باشد، . طلبد می
ررات جاری و نظم عمومی را بر هم تواند حرکتی را که قوانین و مق نمی
. های سیاسی و براندازی نظام را دارد، بر بتابد ریزد و به ویژه انگیزه می

های  نافرمانی مدنی یکی از اجزای ضروری جمهوری“در کجای دنیا 
، تا تجویز آن به گونه مشی سیاسی برای مجبورکردن دولت “مدرن است

 سیاسی قابل توجیه باشد؟ آن هم به برگزاری رفراندم به قصد تغییر رژیم
در نظامی که یک پای آن بر والیت مطلقه فقیه استوار است که 

، “نافرمانی مدنی“خشونت و قساوت همزاد اوست؟ مطرح ساختن مشی 
اگر گوش شنوایی در میان مردم داشته باشد و حرکتی سیاسی به وجود 

همان گونه آورد به خاطر گوهر ماجراجویانه و هرج و مرج طلبی آن، 
که در باال اشاره کردم، مردم را رودرروی دولت اصالح طلب خاتمی 

 با خشونت مقابله خواهد کرد و بناچار دولت أقرار خواهد داد که اجبار
را بسوی اقتدارگرایان خواهد راند و حاکمیت دوگانه را به حاکمیت 

آیا این نقض غرض . یگانه اما زیر عبای ولی فقیه مبدل خواهد کرد
 - بابک امیر خسروی،»آنچه نباید و آنچه می توان کرد«( »نیست؟
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 نافرمانی مدنی را تهدیدی کند که چرا  مشخص نمیآقای خسروی

خواهد که  ؛ اگر خاتمی میداند طلب خاتمی می ت اصالحدولبرای 
های مردم در جهت برقراری نظم و  اصالحاتی انجام بدهدآیا خواست

 برقراری امنیت یا آزادی مطبوعات  مخالفت با اصالحات است؟قانون و 
؟ اگر مردم کوشش نمایند که معلوم نیست تکلیف مردم چیست
تبدیل شود ) بقول ایشان تمام عیار(حکومت اسالمی به جمهوری حقیقی 

یا در جهت اصالحات است یا خالف اصالحات؟ پس منظور از آ
 اصالحات چیست؟

های  داند که اغلب احزاب و گروه  نمیآقای بابک خسروی چگونه
حتا در سوئد  (سیاسی در اروپا و سوئد مخالف نافرمانی مدنی  نیستند

اند که تجربیات خود را  ی دایر کردهئها فعاالن نافرمانی مدنی کالس
ای که در تمام جهان  شیوه. انگیزی است واقعا  داستان غم). انتقال دهند

ترین حقوق شهروندی شمرده  محقترین و  حقانیت دارد و اخالقی
شود و مشخص  شود از جانب اپوزیسیون ما به رسمیت شناخته نمی می

 نیست چگونه باید برای به کرسی نشاندن حقوق ملت مبارزه کرد؟ در
غیر این صورت این رژیم با چهار اعالمیه این اپوزیسیون اصالح خواهد 

 شد؟
رع و به هرحال  ش قانون  حکومت اسالمی است و، از آن جانب 

 ،با باور مردم و ایمان و اعتقاد دینی آنان  سروکار دارد و از این جانب
خواهد با  اپوزیسیونی که خود راه خود را بسته و سرگردان است و می

ها   سال؟ بیهوده نیست که !فوت کردن این رژیم خونخوار را ساقط نماید
و د کنیه صادر  اتحاد جمهوریخوهان اعالمچندی پیش باید بگذرد تا 

المللی  توانند و باید از امکانات بین مردم ایران می «اجازه بدهد که 
 .»استفاده کنند

زور و قدرت تنها منشاء حقوقی است که حکومت اسالمی از آن 
که حکومت اسالمی تصمیم به نابودی و حذف  زمانی ور است و تا بهره

توانم دست روی  توانم زندگی کنم و نمی من گرفته است من ایمن نمی
هرگونه . دست بگذارم، این حق طبیعی من است که از خود دفاع کنم

عملی و تسلیم و رضا آتش وحشیگری این حکومت بربر را  ترویج به بی
 .ما باید از خود و حیثیت و منافع ملی خود دفاع کنیم. تیزتر خواهد کرد

 چقدر وقت الزم است تا دایناسورهایی مانند خزعلی و طبسی و
ای حیاتی  عسکراوالدی متحول شوند؟ فراموش نکنیم هر روز ما با مساله

چه در خارج مانند منع غنی کردن اورانیوم برای بمب اتمی و غیره  و 
های اولیه روبرو هستیم  و حقوق اولیه و  چه در داخل  مانند سلب آزادی

از مردم ... بدیهی مانند حق لباس پوشیدن و گوش کردن به موزیک و 
این حکومت توان پاسخگویی به هیچ یک از نیازهای . ا سلب شده استم

ها را در سیاست خارجی از دست داده  بهترین فرصت داخلی  را ندارد و
که مردم با رضا و رغبت به استبداد گردن بگذارند که  تبلیغ این. است
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 این تبلیغ انقیاد .شود مبارزه با استبداد نیست و اصالحاتی را موجب نمی
 .بندگی است و

 جواهر لعل نهرو از رهبران جنبش استقالل هند و از یاران گاندی
تواند بگوید که  هیچکس نمی«: گوید  میو پیشگامان نافرمانی مدنی

. خواهد همیشه و بدون قصور موافق قوانین رفتار کند و قانونی باشد می
حتا در یک دولت دموکراتیک هم ممکن است مواردی پیش آید که 

و طبعا .  شخص او را به تخلف و سرکشی از مقررات ناچار سازدوجدان
در کشوری که حکومت مطلقا استبدادی برآن مسلط است چنین 

بدیهی است که در چنین کشوری اصوال . شود مواردی خیلی بیشتر می
 -جواهر لعل نهرو«( ».قانون مفهوم واقعی خود را از دست می دهد

 )682 رویه-پوشه یکؤ  برگردان محمود تفضلی،»زندگی من
 

 که کردیم نافرمانی مدنی برای ایران و شرایط ای بابررسی
ای و قالبی قابل پیاده شدن نیست  وحشتناک استبدادی به صورت کلیشه

ای اندیشید و با  های اعتراضی مردم باید چاره ولی برای حرکت
 ؟توان کرد ای است چه می اپوزیسیونی که دارای چنین اندیشه

 بر این باور است  » سازمان راه کارگر«از شالگونی محمد رضا
محمد  (.ی نافرمانی مدنی مردم را به میدان کشاند  شیوهباتوان  که می

ی  میدان آمدن گسترده نافرمانی مدنی راهی برای به«رضا شالگونی، 
 )1379 زمستان 167نشریه راه کارگر، شماره  »مردم

 اما داند  خدمت انقالب می در حقیقت نافرمانی مدنی را ابزاری در
که این کار با شرایط و اوضاع و احوال ایران  وارد ماهیت مطلب و این

که این انقالب به   اینشود و همچینین به نه نمی سازگار است یا
 نافرمانی .گوید فت یا نه چیزی نمییادموکراسی و آزادی پایان خواهد 

 . مدنی از این دیدگاه پلی است برای انقالب
 !نت طلبان مانع جدی رشد مباره منفی در ایرانسلط

سلطنت طلبان گروه پراگماتیستی هستند که برای رسیدن به 
هرگونه کنشی که برای سقوط . شمرند قدرت هرگونه عملی را مجاز می
آمیز باشد یا نباشد؛ با  دانند؛ حال مسالمت حکومت اسالمی باشد روا می
 ...و دخالت بیگانه باشد یا نباشد

های همگانی  نت طلبان دانسته یا ندانسته با قبضه کردن رسانهسلط
 از  قدرت دست یابند،سند مبربتوانند که  و هیاهوی بسیار برای این

های  از جعبه کنند و رادیوهایی که تحریکات عجیب و غریب می
کنند،  مارگیری خود هر روز پیامبر و مهدی موعود جدیدی عرضه می

 تبلیغ گری را  و به نام فرهنگ ایران زرتشتیدهند های توخالی می وعده
 با یاری به کنونی است و یا که اساس بدبختی ما از آخوندهای کنند می

ی  آفرینند که ثمره های عجیب و غریب امیدهای واهی می ظهور آدم
ست  امشکل قضیه در اینجا. میدی چیز دیگری نیستاآن جز یاس و نا

اعتراضات  ها و نه خود همه جنبشطلبا طلبان با حضور فرصت که سلطنت
های خریداری شده  را با مهر زدن به آن و پشتیبانی رادیوها و تلویزیون

در خارج از کشور بسیاری را به خودداری و اعراض از شرکت در امور 
 زیرا آنها  بر این ،اعتراضی کشانده و غیرفعال و پاسیوکرده است

طلبان انجام شود   سلطنتباورند اگر قرار باشد کاری بشود و به نام
 تیر که نخست با 18 یجنبش اعتراض. دهند کنار بمانند ترجیح می

ی را که در آن جنبش طلبان مواجه شد و حتا دانشجویان مخالفت سلطنت
 کم کم به ،از خود رژیم دانستنددانشجویانی  شرکت کرده بودند،

 ،هندتوانند پوشش خبری بد طلبان در آمد و چون میالمالکیت سلطنت
توانند مردم را به تکان و جنبش وادارند  آفرینند که می این توهم را می

ست که رژیم شاهنشاهی با یک انقالب  اکه حقیقت این در حالی
ها و  همگانی سرنگون شده است و گرچه حکومت اسالمی با اعدام

ها را سفید کرده ولی  ترین رژیم ها روی سیاه ها و دزدی خرابکاری
دموکراسی و  زادی وآمسایل حیاتی ایران از جمله فراموش کردن 

زیرا ( که رژیم شاهی گذشته بهتر از رژیم فعلی است مقایسه این
) دستکم مردم در مسایل خصوصی آزاد بودند یا کمتر آدم کشت

  زیرا،تواند برای نظام سلطنت حقانیت بیافریند خردگرایانه نیست و نمی

شروطیت در پنجاه سال حکومت ی م توان فراموش کرد که  پروژه نمی
 .پهلوی پایمال شده و زیر پا نهاده شده است

 ؟ی منفی چرا مبارزه
با توجه به آنچه آورده شد نافرمانی مدنی در کشورهایی امکان 
موفقیت دارد که حداقل قانون و پارلمان در آن وجود خارجی داشته 

 ست وباشد و در حقیقت با محیط کشورهای دموکراتیک  سازگارتر ا
در کشورهایی مانند ایران که هیچ یک از نهادهای مستقل باال وجود 

نافرمانی مدنی در کشورهای  دموکراتیک  . خارجی ندارد معنایی ندارد
افتد زیرا شهروندان تا آنجا که  که  مجلسی واقعی دارند کم اتفاق می

ا ب. برند بتوانند از طریق مشورت نمایندگان خود مسایل خود را پیش می
بینیم که بیشتر  های نافرمانی مدنی در این کشورها می هننگاهی به نمو

پیرامون مسایلی نظیر حفظ محیط زیست یا خدمت نظام اجباری و 
 اما در کشورهای جهان سوم به ،مسایلی از این گونه  انجام پذیرفته است

 استبدادی که مردم نمایندگان خود را در مجلس  در کشورهایویژه
ها و قوانین ظالمانه با سرکوبی   گونه فعالیتی علیه تصمیمندارند هر

  نافرمانی مدنی با شرایط ایران ،دیگر سخن به. شود رحمانه روبرو می بی
ومت منفی ابنام مق سازگار نیست و آنچه که تاکنون سابقه داشته و

دهم که مبارزه منفی بنامم  و آن  مشهور شده است و من ترجیح می
 از فرمان رسمی و یا قانون مقامات رسمی حکومت سرپیچی اعتراض و

نباید دور  اما از نظر.  شود است و شامل تظاهرات ساده تا اعتصاب می
داشت که ویژگی نافرمانی مدنی در دوری از خشونت نهفته است، در 
نافرمانی مدنی شکستن قانون  همراه با دالیل سیاسی و اجتماعی و 

های استبدادی نظیر   در حکومتاما. معنوی و اخالقی همراه است
 حکومتی .شود حکومت اسالمی هر گونه مخالفتی به خشونت کشیده می
کند و به نوعی  که به آرای مردم باور ندارد و فردیت را نقض می

 ولی فقیه - نمایندگان ممتاز شیعه-ممتازشیعه مذهب( آپارتاید مذهبی
که آنرا هم (کرده باور دارد و حکم شریعت را قانون فرض ) ممتاز شیعه

ترین  امکان  ایجاد کوچک )کند بنا به مصلحت خود تعبیر و تفسیر می
 گفتمانی هست؟

توانند بوسیله  حکومت اسالمی همه ساز و کارهایی را که مردم می
های  های همگانی، سازمان مانند رسانه(آن مخالفت خود را بیان کنند

گرفته و همه جا را سرکوب کرده و  در دست ) ها سیاسی، اتحادیه
ما نهادهای . کند ی پلیس خود به مردم اعالم می حضور خود را بوسیله

مستقل نداریم  و  تفکیک قوا در قانون اساسی فقط بصورت ظاهر 
موجود است؛ ولی فقیه سیطره خود را بر همه جا گسترده است و به 

 مخالف . استقاللی ندارد وست اویژه دادگستری در اختیار مطلق او
شود و حق زندگی و  ومت اسالمی فساد کننده بر روی زمین تلقی میحک

توانند  گردد، دگراندیشان و پیروان سایر ادیان تنها می حیات او سلب می
 زیرا از مشارکت در زندگی سیاسی و ،زندگی گیاهی داشته باشند
. نباید در هیچ یک از مسایل دخالت کنند اجتماعی محروم هستند و

 هر . دادءنرا ارتقاآق شهروندی موجود نیست تا بتوان بدین ترتیب حقو
 .چه هست شرعیات است که بنام قانون تصویب شده است

عادالنه ندارد بلکه بر  سیستم  ستمگر و غیرحکومت اسالمی تنها 
  بر و روش و شیوه نافرمانی مدنی راشود طبق قوانین شرع اداره می

  .فتهای دیگری را پیش گر بد و باید روشتا نمی
 رویکرد به مبارزه مخفی و مسلحانه در شرایط امروز که به هرحال 

  ،های بارزی از مقاومت و ایستادگی در جامعه پدیدار شده نشانه
ی امکانات موجود در   و مانند آن است که بخواهیم همهاستناکارآمد 

 . ای بریزیم  در کوزه راای که چون امواج دریا خروشان است جامعه
ی و عصیان یا همان چیزی که در سابق بدان مقاومت اما سرپیچ

عمومی به  گفتیم به شرط سازماندهی خوب و پشتیبانی افکار منفی می
برای . تواند موثر باشد های همگانی در خارج از کشور می ویژه رسانه

 زنان ایرانی در برابر حجاب تحمیلی نمونه ایستادگی و مقاومت
  آنکهوجود  حجاب با.آور است گفتهای ش  یکی از آن  پدیدهحکومت،
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 یکی از معیارهای مهم و حتا از امور فردی و شخصی شهروندان است 
 سال با 25  در تمام این .شود  شمرده می اسالمی حکومتاساسی نظم

های اجتماعی مانند دزدی، فحشا،  وجود گسترش آشکار ناهنجاری
و  ش از سرشماری که مانند شپ اعتیاد و فروش زنان و فسادهای بی

 همواره به عنوان یک مساله مرکزی و حیثیتی ،رود کول رژیم باال می
ای منفی و با مقاومتی   در مبارزه میهن ما زنانلی و،رژیم تلقی شده

 تن  آن ما بهانآن چیزی که زن. ندا پیگیر، آخوندها را به زانو در آورده
بی کامل حجا خواهند و نه بی ند نه آن حجابی است که مالیان میددا

 آسان یاین پیروز. است و اما رژیم ناچار شده است بدان تن در دهد
های سیاسی   هیچ یک از احزاب و سازمان،بدست نیامده و با دریغ بسیار

بگذریم که در روزهای نخستین (.اند نیز در این مبارزه سهیم نبوده
 )صدا بودند و مخالفت هم کردند انقالب با حکومت اسالمی نیز هم

های اعتراضی را  های سیاسی نیز همچنان هرگونه فعالیت الفاخت
برای نمونه زندانیان سیاسی چندی پیش با اعتصاب غذا  . کند اثر می بی

های گروهی در داخل و خارج زندان   اما اختالف،تا سر حد مرگ رفتند
هنگامی که . کار خوب انجام نشود موجب شد که تبلیغات برای این

ها در زندان بقتل رسید و همه  ترین شکنجه شیانهزهرا کاظمی  با وح
شرمی و با  دنیا بدان اعترا ض کردند و  حکومت اسالمی در نهایت بی
های بدنی و  شتاب هر چه بیشتر جسد را به خاک سپرد تا شکنجه

 ،های هولناک وارده به این قربانی را بپوشاند ها و ضربه شکستگی
 .  ظهور نرسیدهای سیاسی به پشتیبانی جدی از گروه

 شرایط کنونی درلی و ، منفی  به سادگی میسر نیستبارزهم
های همگانی جهانی و سازمان ملل و اعالمیه  توان از رسانه خاورمیانه می

 هرگونه یست وای ن  و جز آن چارهستجهانی حقوق بشر سود ج
 د                        ادامه دار. سستی در این راه غیر قابل بخشایش است

 
 :ها پانویس
 

 .است ) پنج لول روسی (مبارزه منفی برابر مقاومت منفی وام گرفته از باقرمومنی* 
 

 ...انقالب پرولتری و 
     

داری این امر سبب اخراج کارگران، یعنی ازدیاد  در تولید سرمایه
 . شود بیکاری می

عرضه، این    هرگونه رشدی، یعنی هرگونه افزایش تقاضا نسبت به
رویه به حجم تولید بیشتر از  ای بی سازد که به گونه ل را نمایان میتمای

داری رشد  بهمین دلیل نیز در اقتصاد سرمایه. افزائیم مقیاس عرضه بی
هر ترقی اقتصادی نطفه یک بحران اقتصادی . دائم امری غیرممکن است

تر باشد، بهمان  و هر چقدر دوران رشد بزرگ. کند را در خود حمل می
نیز بحرانی که ضرورتأ در پی آن خواهد آمد، شدیدتر خواهد نسبت 

 .بود
ها دارای طبیعتی بسیار محدود  در آغاز تولید کاالئی این بحران

. توان سطح تولید را با شتاب افزایش داد مانده نمی با تکنیک عقب. بودند
توانند ابعاد گسترده بیابند و  ها نمی مانده، بحران با وجود ارتباطات عقب

های صنعتی و یا حتی  بلکه به بازارهای محلی کوچکی و برخی از شاخه
 .مانند فقط به چند شرکت محدود می

ها همراه با تکنیک مدرن و همراه  عناصر واقعی و همگانی بحران
با توسعه و رشد فزاینده ارتباطات که سبب هر چه بیشتر گره خوردن و 

همراه با تکامل اعتبارهای گردد و نیز  تر گشتن بازارها می بهم وابسته
وار تولید را ممکن  آیند که با هم گسترش جهش بانکی بوجود می

اعتبارهای بانکی نیز به آن سری از ابزارها تعلق دارند که . سازند می
چنین برخی  اعتبار بانکی هم. آورند وار تولید را فراهم می گسترش جهش

ر خود نهفته دارد از تک عنصرهای همگانی روند تولید اجتماعی را د
بر . شود یکدیگر می که سبب وابستگی تنگاتنگ و هر چه بیشتر آنان به

العاده  چنین مبنائی است که عواملی که در حال حاضر سبب رشد خارق

ها و بر  ها، آری بر گروهی از دولت گردند، بر تمامی دولت تولید می
یز که در پی در عین حال بحرانی ن. گذارد تمامی صنایع آنها تأثیر می

آید، بحرانی کلی است و   بوجود میProsperitätدوران رشد اقتصادی 
 .کننده دارد بهمین دلیل تأثیری مخوف و ویران

 در انگلستان بوجود آمد، 1815نخستین بحران صنعتی کلی در سال 
هم پس از امضاء قرارداد صلحی که بیک جنگ جهانی پایان داد که  آن
 .  مخوف بودچون جنگ جهانی اخیر هم

ای منظم بطور متوسط هر ده سال  گونه ها به بعد بحران از آن زمان به
اگر نخستین بحران به . تر تکرار شدند ای بزرگ یکبار و هر بار در منطقه

های بعدی این تمایل را نشان دادند  شد، در عوض بحران انگلستان ختم می
 . اندازند که بر دیگر کشورهای صنعتی اروپا چنگ 

 بوقوع 1835 و سومین در سال 1825ومین بحران در سال د
 بوجود آمد، در 1847بحران بعدی با کمی تأخیر در سال . پیوستند

اما این بحران سبب بلوغ . تر بود کننده عوض تأثیر آن بسیار ویران
این که انقالب نتوانست به .  نگشت1848ها برای تحقق انقالب  احساس

ی مردم با غلظت   از دالئلی شد تا تودهبحران سوگند یاد کند، یکی
چندی پس از شکست انقالب رشد . بیشتری از انقالب هواداری کنند

مرحله اقتصادی منظم آغاز شد و عناصری که سطحی به مسائل 
با این حال این امر . نگرند، پنداشتند این امر دستاورد انقالب است می

 بوجود 1857ر سال سبب نشد تا بحران جدید سر موقع معین، یعنی د
و بحران پس از آن همراه بود با زایش دوباره جنبش دمکراتیک . نیاید

 .بورژوائی و پرولتری
 Krisenzyklusبحرانی از نوعی دیگر از پیدایش بحران ادواری 

بهمین دلیل .  به درازا کشید1870 تا 1866جلوگیری کرد، جنگی که از 
و بهمین دلیل نیز رشد .  شد تنها به انگلستان محدود1866نیز بحران 
ای که پس از این جنگ در سراسر جهان پیدایش یافت و نیز  اقتصادی

 1873های  بحران. بس شگرف بود. بحرانی که پس از آن بوجود آمد
 تمامی کشورهای صنعتی اروپا و امریکای شمالی را در بر 1874و

 باین دلیل که این تنها فرانسه بود که از بحران مصون ماند، آنهم. گرفتند
دور  ها را دیده و از امواج رشد اقتصادی به طی جنگ بیشترین صدمه

در حالی که . اینک در آلمان حاکم است چنین وضعیتی هم. مانده بود
برند، روند تولید در  طرف از بحران تولید رنج می های پیروز و بی دولت

مسلمأ سعادت در هر رشد . کشورهای شکست خورده سرزنده است
  داری، سعادتی تردیدآمیز است، زیرا همیشه طالیه قتصادی سرمایها

 . سازد بحران بعدی را نمودار می
 بوجود آمد نه فقط از نظر شدت و 1873بحرانی که در سال 

این . آور بود ای، بلکه حتی از نقطه نظر طول زمان رسوائی گسترش منطقه
.  به درازا کشید80 دهه بحران همراه با مراحل بسیار کوتاه بهبود تا پایان

 فرانسه نیز به دیگر کشورهائی که در بحران بسر 1882در سال 
 . بردند، پیوست می

 برنامه ارفورت را 1891من تحت تأثیر چنین تکاملی در سال 
توان بطور روشنی در جمالتی که  تأثیر این وضعیت را می. تدوین کردم

ناامنی «فت که بر آن اساس اند، یا ها نوشته شده درباره بیکاری و بحران
 . »شود همگانی به وضعیت عادی اجتماعی بدل می

در آن دوران ما بر این نظر بودیم که نظریه بحران ادواری ده ساله 
خود مورد بررسی قرار داده » سرمایه«که مارکس آن را در کتاب 

های مزمن داده است، وضعیتی  است، کهنه شده و جای خود را به بحرانی
بریم همراه با اضافه تولید دائمی که  پنداشتیم اینک در آن بسر می که می
 .گردد ای از رشد اقتصادی قطع می گاهی توسط جرقه فقط گاه

ای که در نشریه    با همین انگیزه در مقاله1885انگلس در سال 
 :که تازه توسط من منتشر شده بود، چنین نوشت» زمان نو«

  
گام نهادن به وضعیتی است که توان گفت انگلستان در پی  می«

هرگاه ... چگونه خواهد بود .... دیگر از رشد چندانی برخوردار نیست
نه فقط ابعاد رکود سرسخت کنونی افزایش یابد، بلکه این وضعیت 
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زا به وضعیت عادی صنایع انگلیس  فزاینده و سرشار از فشاری مرگ
 بدل شود؟

آوری   پس بحران رسوائیاز.  خطا رفتیم ما در این انتظارات خود به
 سال طول کشید، تقریبأ به همان درازای زمانی دورانی از 15که تقریبأ 

رشد اقتصادی فرا رسید که تأثیر آن همراه با سقوط بهای مواد غذائی 
 . چند برابر گشت

 بوجود آمد، درکی که Revisionismusدر این روزها بازنگری 
یافت و مارکس آنها  ها تکامل میداری بر اساس آن قوانینی را که سرمایه

پنداشت اعتبار  دانست و یا آن که می را کشف کرده بود، نادرست می
 . اند خود را از دست داده
ها  چون آن نظریۀ ما مبنی بر مزمن بودن بحران این درک هم

 بحران بزرگ دیگری بوجود آمد 1907در سال . زده بود درکی شتاب
 آن بهای کاالهای غذائی سقوط کردند، که همراه بود با دورانی که در

 . البته پس از آنکه مدت زمان درازی دائمأ گران شده بودند
ها آغاز شد و تمامی مناسبات  ترین جنگ پس از آن نیز وحشتناک
هنوز به زمان نیازمندیم تا . معلق ساخت و قوانین اقتصادی را کله

رممکن است غی. کارکرد این مناسبات و قوانین دوباره عادی گردد
بتوان امروز تشخیص داد که زمان ادواری تبدیل دوران رشد اقتصادی 

با این حال . به بحران و دوران میان آن دو چند سال طول خواهد کشید
چون  این تبدیل هم: توان با قاطعیت گفت اینک یک نکته را می هم
 . گیرد نشأت می» داری از ذات شیوه تولید سرمایه«های گذشته  دهه

پیدا شد، ) 15(ها  و تراست) 14(ها  گامی که سر و کله کارتلهن
ها پایان  بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بودند که این نهادها به بحران

 . خواهند داد
گاه چون امروز نیرومند و  های کارفرمایان انحصاری هیچ اتحادیه

ک به لرزه های دهشتنا یافته نبودند و با این حال جهان از بحران توسعه
ها است،  هم اکنون در امریکا که سرزمین اصلی تراست. افتاده است

 . کشد بحرانی خشمناک زوزه می
آنها . تأثیر نیستند ها بی ها بر بحران ها و کارتل با این حال تراست

های رشد اقتصادی با  های بزرگ در دوران و در اتحاد با آنها، بانک
آنها از انحرافات . نهند تأثیر میاحتیاط بر انکشاف نیروهای مولده 

داری تا اندازه زیادی جلوگیری  بردارانه هر ترقی اقتصادی سرمایه کاله
آنها بیش از هر چیز در دوران بحران نیروی مقاومت تجارت . کنند می

داران تا حدی خصلت  باین ترتیب آنها برای سرمایه. برند سالم را باال می
ها  بهمین دلیل نیز آخرین بحران. دهند آمیز بحران را کاهش می فاجعه

 . در مقایسه با گذشته کمتر فروپاشی و ورشکستگی بار آورد
ها بر کارگران  اما اینجا مسئله بر سر تأثیری است که بحران

با وجود تمامی . شود گذارند و در این زمینه کاهشی دیده نمی می
الت متحده تشکیالت صنفی، تعداد کارگران بیکار در انگلستان و ایا

 . امروز بیش از هر زمان دیگری است
بیکاری برای کارگران نوعی تازیانه است و در این زمینه اهمیتی 

داری که او را اخراج کرده، ورشکست شده و یا آنکه با  ندارد سرمایه
آرامش روحی در انتظار روزهای بهتر برای انجام معامالت سودآورتر 

 . است
دارانه است، واقعیتی است که پرولتاریا  تا زمانی که تولید سرمایه

تواند  در پی بحران روان است و این امر را هیچ اتحادیه کارفرمایان نمی
های صنعتی تمامی  از میان بردارد، مگر آنکه کارفرمایان تمامی شاخه

کشورهای جهان خود را در یک اتحادیه برای تنظیم تولید متشکل و 
 .متحد سازند

هر . ها قرار دارد ها و تراست اد با ذات کارتلاما این امر در تض
توان در رقابت  یک از آنان خواستار آن است که به سود عادی که می

 را برای اعضای کارتل و Extraprofitدست آورد، سود اضافی  آزاد به
توان به  ای را تنها می لیکن چنین سود اضافی. افزاید یا تراست خود بی

های دیگر  گر بدست آورد که در شاخههای کشورهای دی ضرر شرکت
پیوستن  ها با بهم ها و تراست بهمین دلیل نیز کارتل. صنعتی فعال هستند

های تولید متعلق به تمامی کشورهای جهان با  های همه شاخه شرکت
چنین  اما تنها یک. ورزند هدف تنظیم تولید برای بازار جهانی مخالفت می

تا زمانی که شیوه تولید . یری کندتواند از بحران پیشگ سازمانی می
ها وجود خواهند داشت و کارگران با  داری غالب است، بحران سرمایه

 . کاری روبرو خواهند بود مشکل بی
بهمین دلیل نیز علتی وجود ندارد که بر مبنای برنامه گورلیتس 

برای اثبات یک برنامه سوسیالیستی . ها سکوت کنیم درباره بحران
های کوچک و تمایل  چنان که درباره کاهش کارگاه ضروری است، هم

 .ها نیز سخن بگوئیم سرمایه به افزایش فشار بر کارگران و بحران
ها باید از برنامه خود مبنی بر رهائی کار نه تنها در  ما مارکسیست
خواهد کارگران را به صاحبان  بورژوائی که می برابر راه حل خرده

حل اقتصاد  چنین باید در برابر راه  همهای خرد بدل سازد، بلکه کارگاه
داری است که  ای از سرمایه صنعت بزرگ دفاع کنیم که در انتظار مرحله

داری  در آن از دامنه تضادهای طبقاتی کاسته شده و پرولتاریا به سرمایه
های  حل چنین باید از برنامه خود در برابر راه هم. دهد تن در می

ها و  ها به کارگران کارخانه کارخانه“ار سندیکالیستی دفاع کنیم که شع
 . سازد ، را مطرح می“معادن به کارگران معادن باید تعلق داشته باشد

رسد،  این راه حل از موضع پرولتاریائی به ظاهر کافی به نظر می
زیرا بدون از میان برداشتن امتیازهای تولید بزرگ، جدائی کارگران از 

 .  دارد ابزار تولیدش را از میان برمی
انا متاسفانه این راه حل مالکیت ابزار تولید توسط کارگران را 

مالکیت خصوصی بر یک شئی این امکان و حتی . کند تضمین نمی
. آورد که بتوانم در وضعیتی معین آنرا بفروشم ضرورت را بوجود می

حتی اگر یک گروه بجای یک فرد مالک شخصی یک شئی باشد، در 
 . شود اصل نمیاین اصل هیچ تغییری ح

ای در مالکیت کارگرانی در آید که در آن  هرگاه هر تک کارخانه
کنند، و هرگاه این کارگران برای بازار تولید کنند و وابسته به  کار می

چون  ها نیز هم مناسبات بازار فروش شوند، در آن صورت آن
شد داران قرار دارند، از ر هائی که امروزه در مالکیت تک سرمیه کارخانه

کارگران . توانند ورشکسته شوند و زوال برخوردار خواهند شد و حتی می
ای که ورشکست شده است، به مثابه پرولتاریا در برابر  کارخانه

گیرند که از رشد برخوردارند و خود را  هائی قرار می کارگران کارخانه
کارگران . دهند و در نتیجه به نیروی کار جدید نیازمندند توسعه می

ها نه به مثابه کارگرانی با  انه ورشکسته اینک در این کارخانهکارخ
شوند و باین  حقوق برابر، بلکه به مثابه کارگر روزمزد استخدام می

 . شود داری دوباره همه جا گیر می ترتیب پس از چندی اقتصاد سرمایه
. ها در آن وضعیت نیز وجود خواهند داشت چون امروز بحران هم

تک و یا گروهی از کارگران بر ابزار تولید  مالکیت خصوصی تک
داری   های شیوه تولید سرمایه تواند بدی همراه با ادامه تولید برای بازار نمی

برای فرارفتن از آن به . ای از میان بردارد را برای همیشه و بطور ریشه
 .  نیاز استمقررات تولید بر ابزار تولید و مالکیت اجتماعی

از زمان تدوین برنامه . د از برنامه حذف شوداشاره به بحران نبای
ای رخ نداده است که بتوان بر اساس آن  ارفورت تا به اکنون هیچ حادثه

 . پوشی از این امر را توجیه کرد چشم
اما بخش بحران برنامه ارفورت کهنه شده و با مناسبات امروزی در 

 عمر و توان اشکال، شدت، طول با این حال امروز نمی. انطباق نیست
بهمین دلیل نیز ما باید این . بینی کرد های آینده را پیش جریان بحران

بخش از برنامه را به توضیح واقعییات محدود سازیم مبنی بر این که 
داری امری اجتناب  های ادواری در درون تولید سرمایه پیدایش بحران

شود،  ای که از این بحران ناشی می ناپذیر است و بیکاری توده 
 . داری را برای کارگران به درجه اعال غیرقابل تحمل ساخته است رمایهس

اما . بر این مبنی بخش بحران باید ابعادی بسیار فروتنانه بخود بگیرد
 .از اهمیتی که مقوله بحران برای برنامه ما دارد، نیز نباید بکاهیم

ما هنگام تدوین آن هنوز تحت تأثیر بحران مزمن قرار داشتیم که 
و در . نگریستیم داری می ن به مثابه آخرین مرحله همیشگی سرمایهبدا
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یافتیم که پرولتاریا را  ای را می ترین دشنه ای بزرگ پدیده بیکاری توده
 .داری پایان دهد ساخت با آن  به آنارشی تولید سرمایه مجبور می

ترس از بحران و بیکاری هنوز . امروز با وضعیت دیگری روبروئیم
ای را برای دستیابی به تولید  ام دارد و این دو نیروی محرکهچنان دو هم

های  دهند؛ اما این نیروی محرکه در سال سوسیالیستی را تشکیل می
های  چون سال گذشته از شدت و استمرار زیادی برخوردار نبود تا هم

 . ترین نیروی محرکه در این سویه تبدیل شود بزرگ  به1888 تا 1874
 رانده شده است و هر چه بیشتر بر  پیش بهقوه محرکه دیگری 
شده پرولتاریائی که به قدرت خود آگاه : راند جنبش اجتماعی سلطه می

 شخصیت خود را آزادانه انکشافخواهند  است و کارگرانی که می
داری را هر چه  بخشند و بهمین دلیل وابستگی به زنجیرهای سرمایه

 در پیدایش سوسیالیسم نقش و این امر. یابند بیشتر غیرقابل تحمل می
 .کند تری از مبارزه علیه بیکاری بازی می بزرگ

با توجه به تغییر معنائی بحران پس بهتر آن است که نه فقط بخش 
تر تدوین کرد، بلکه آنرا در محل دیگری از برنامه  بحران را کوتاه

داد و اوج  بحران بخش پایانی برنامه ارفورت را تشکیل می. گنجانید
ساخت  داری به سوی سوسیالیسم را نمایان می  از تمایالت سرمایهوصفی

 . که در فصول پیشین برنامه تدوین شده بودند
توانیم بحران را در بند  هرگاه آنرا کوتاه سازیم، در آن صورت می

کند که  دوم برنامه جای دهیم که ناامنی موجودیتی را ترسیم می
 .نماید  تهدید میداری با آن دائمأ پرولتاریا را سرمایه

تواند در پایان بند دوم چنین نوشته  در آن صورت این بخش می
 :شود

هائی که پس از هر دوره شکوفائی اقتصادی  در هنگامه بحران«
گیرند،  داری نشأت می آیند و از ماهیت شیوه تولید سرمایه بوجود می

 »گردد تر می آورتر و تلخ ناامنی موجودیتی برای طبقات کارکن رنج
داری وصف  بخش پایانی این بند را که در آن تمایالت سرمایه

ارتش «تواند بند سومی تشکیل دهد که از آن جمله  شده است، می
توان حذف کرد و   را می»گردد تر می ای نیروی کار اضافی دائمأ توده
های پرولتری  داری بر توده فشار سرمایه«: بجای آن این جمله را افزود

  .»گردد تر می حملدائمأ غیرقابل ت
صورت  بندی کنیم، در آن هرگاه آنچه را که مطرح ساختیم، جمع

ای که از زمان تدوین  تجربیات سی ساله رسیم که بنا به به این نتیجه می
های آغازین این برنامه را با  برنامه ارفورت گذشته، بهتر است که بند

 . کمی تغییر از نو فرمولبندی کنیم
سه بند نخستین . توان بطور کامل حذف کرد چهارمین بند را می

 :چنین خواهند بود
 
تکامل اقتصادی جامعه بورژوائی بر اساس ضرورتی طبیعی «

شود که دائمأ  داری می های بزرگ سرمایه سبب رشد و سیادت کارگاه
. گردد شان می راند و سبب نابودی های کوچک را عقب می کارگاه

الکیت پرولتاریا بر ابزار تولیدش های کوچک زیرپایه م هرگاه کارگاه
های بزرگ سبب   را نمودار سازد، در آن صورت رژه پیروزی کارگاه

جدائی کارگران از ابزار تولیدشان خواهد شد و آنان را به پرولتاریای 
چیز بدل خواهد ساخت و باین ترتیب ابزار تولید در انحصار تعداد  بی

 .  کالن قرار خواهد گرفتداران و زمینداران نسبتأ کمی از سرمایه
سو با انحصار ابزار تولید بارآوری کار انسانی از رشد   هم
ی امتیازات چنین تحولی را  اما همه. شود ای برخوردار می العاده خارق
نه فقط . گیرند داران و زمینداران کالن در انحصار خود می سرمایه

ون دهقانان چ بورژوازی هم پرولتاریا، بلکه حتی اقشار میانی، خرده
قشر “این امر در مورد . مانند نصیب می خرد نیز از این امتیازات بی

گردد، نیز  روشنفکران که به تعدادشان شتابان افزوده می“ میانه نوین
دهد و  صادق است، قشری که امتیازات کنونی خود را از دست می

های کسانی که کار بدنی انجام  هایش هر چه بیشتر با خواست خواست
 . گردد سو می دهند، هم می

ی اینان ناامنی موجودیتی همراه با  داری برای همه  سرمایه
. بینوائی، فشار، بندگی، تحقیر، استثمار را بوجود آورده است

ی اقشار کارکن را دائمأ تحت  داری در پی آن است که همه سرمایه
ار ای دائمی است که این اقش تنها توسط مبارزه. فشار بیشتری قرار دهد

در هنگامه . توانند خود را از تحقیر بیشتری مصون نگاه دارند می
آیند و  هائی که پس از هر دوره شکوفائی اقتصادی بوجود می بحران

گیرند، ناامنی موجودیتی  داری نشأت می از ماهیت شیوه تولید سرمایه
 گردد تر می آورتر و تلخ برای طبقات کارکن رنج

داری بر  گردد، فشار سرمایه فزوده میدائمأ به تعداد پرولتاریا ا
شود، تضاد میان  تر می ی پرولتاریا دائمأ غیرقابل تحمل  توده

گردد، مبارزه  تر می استثمارگران و استثمارشوندگان هر چه بیشتر خشن
ی مدرن را به دو اردوی  طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی که جامعه
 کشورهای صنعتی است، ی دشمن بدل ساخته، امری که مشخصه همه

 . »شود تر می دائمأ هر چه بیشتر خشمگینانه
به نظر من با این تغییرات برنامه ارفورت به اندازه کافی مدرن شده 

ای را نیافتم که باید  در شش بند بعدی تئوریک پیشگفتار واژه. است
چون برای نسل  رسد که این بندها هم چنین به نظر می. دادم تغییر می
 . چنان از اعتبار و درستی برخوردارند اینک نیز همپیشین، 

های فنی، اقتصادی و  ترین انقالب آیا اماعصر ما، با توجه به بزرگ
سیاسی، تا به این اندازه اندک دچار دگرگونی شده است که برنامه سال 

  با تغییراتی جزئی برای دوران کنونی نیز کافی باشد؟1891
 اما این بدان معنی نیست که این .مطمئنأ این برنامه کافی نیست

هر چقدر هم . برنامه نادرست گشته است و باید از پایه دگرگون شود
های انقالبی کرده باشند، باز هم ماهیت  های گذشته حرکت نسل

داری محتوای  همراه با سرمایه. داری همان است که بوده است سرمایه
ررسی قرار داده،  مورد ب ای ژرف اثری که ماهیت سرمایه را به گونه

چنان در صف اول قرار دارد و اعتبار برنامه  مارکس هم» سرمایه«یعنی 
 . نگاشته شده، نیز از همین است» سرمایه«ارفورت که در ارتباط با 

آنچه که تغییر کرده، عمیقأ دچار دگرگونی شده است، ماهیت 
 آن وضعیت تاریخیداری و تجربیات تئوریک آن نیست، بلکه  سرمایه

همین وضعیت تاریخی است که برنامه ارفورت را نارسا ساخته . ستا
 تکمیل داد، بلکه باید آنرا تغییربهمین دلیل این برنامه را نباید . است
 . اما برنامه گورلیتس بجای تکمیل، برنامه ارفورت را تغییر داد. کرد

های بعدی کوشش شده  در بخش. این کار را باید هنوز انجام دهیم
 . ای طراحی شود ی این کار زیرپایهاست برا
 
 :ها پانویس
 

های اقتصادی و   عبارت از تشکیالتی است که در آن شرکتKartll  کارتل-١٤
شوند با این  حقوقی مستقلی که از رشد کم و بیش برابری برخوردارند، عضو می

این . هدف که بتوانند بازار آن بخش از تولید را در انحصار خود درآورند
کنند و باین ترتیب هر یک از اعضای  ا بازار را بین خود تقسیم میه شرکت

کدام بخش جغرافیائی : حجم تولید او چه مقدار است، دوم: داند که یکم کارتل می
فروشد، از چه درجه نوسان  بهای کاالئی که می: از بازار در اختیار او است، سوم

ست که از دامنه رقابت هدف اصلی کارتل آن ا. تواند برخوردار باشد قیمت می
. گردید، بکاهد تولیدکنندگان با یکدیگر که سبب ورشکستگی برخی از آنها می

کنند، در نتیجه جلو پیشرفت تکنولوژی را  ها چون با رقابت مبارزه می کارتل
گیرند، زیرا هنگامی که بازار میان تولید کنندگان تقسیم شده است، دیگر هیچ  می

تر تولید  تر، ارزان برداری از تکنولوژی پیشرفته ند با بهرهک داری تالش نمی سرمایه
 . کند

 در ازوپا بوجود آمد و طبق قوانین کنونی 20        پدیده کارتل در آغاز سده 
 . ای است غیرقانونی و ممنوع داری کارتل پدیده کشورهای پیشرفته سرمایه

شوند که  کل میهائی متش ها، شرکت  بر عکس کارتلTrustها،   در تراست-١٥
 بپوشند و در زیر چتر یک  حاضرند از استقالل اقتصادی و حقوقی خود چشم

هر شرکتی که . رهبری مشترک تولید و فروش کاالهای خود را سازماندهی کنند
گردد و به این ترتیب از استقاللی  دار تراست می پیوندد، سهام به یک شراست می
 . نسبی برخوردار است

ها را ممنوع ساخته بودند،  که قوانین ایاالت متحده امریکا پیدایش کارتل       از آنجا 
. ها در این کشور بوجود آمدند ها به مثابه گزینشی در برابر کارتل نخستین تراست

خواهند تا آنجا که  ها نیز می تراست. ها بدل شدند ها بتدریج به کنسرن تراست
ر اختیار خود گیرند و تا آنجا تری از بازار مصرف را د ممکن است، بخش بزرگ

. که ممکن است، از دامنه رقابت بکاهند
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اي از  د را پارهتريبوني آزاد است براي پخش انديشه آساني آه خو» طرحي نو     «
اي مسئول حمتواي نوشته  هر نويسنده. جنبش سوسياليسيت چپ دمكراتيك ايران ميدانند

هاي چپ ايران  شوراي موقت سوسياليست«نظرات مطرح شده الزامأ نظر . خويش است
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 مقاله دریافتی
  حسن بهگر

 نی؟نافرمانی مد مبارزه منفی یا
 نافرمانی مدنی چیست؟

 نوشته کوششی است برای روشن کردن مساله نافرمانی مدنی ینا
  مدنینافرمانی. ان هواخواهان و مخالفان فراوانی داردیرانی امیانکه در

. در کشورهای دموکراتیک تعریف و کاربرد خاص خود را دارد  
:  نافرمانی مدنی در سوئد چنین  است، از دید یکی از فعاالنبرای نمونه

های ناهنجار  با کنش) دیالوگ(نافرمانی مدنی برقراری گفتمان «
 ه  درک (اهای همگر این گفتمان به یاری گروه» .پیرامون خویش است

 با همکاری  برخی نهادهای جامعه ) توافق نظر دارندفتمانگ مورد این
 رادیو، تلویزیون و مطبوعات و( های همگانی  رسانه از جمله مدنی

  تحقق - نهاد مستقل دادگستری-»بود«ویژه در  و به)تارنماهای اینترنتی
 )1 (».پذیرد می

نافرمانی مدنی عملیاتی است غیرقانونی و با این هدف انجام 
  به معنای ،د که سیستم اجتماعی غالب و جاری را عوض کندپذیر می

 خارج ازپارلمان است که حکومت )2(تاثیرگذاری روی نظرات عمومی
دهد که مردم  نافرمانی مدنی نشان می. نشینی کند کند عقب را ناچار می

چه التزام به قانون دارند و ملزم به اجرای  در یک جامعه دموکرات گر
ادامه در صفحه                            اب نیز دارند وآن هستند حق انتخ
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 منوچهر تقوی بیات
 

هایی  خواهان پاریس واژه آیا در نشست جمهوری
  ایران یا دمکراسی کم رنگ نبود؟. . .  ملی  و : مانند
“ ایران ” الئیک ات وخواهان دمکر دوستانی که نشست جمهوری 
و تا پایان پیروزمندانه آن را پشتیبانی و رهبری  ریزی کردند را پی

بار  های ایرانیان خارج از کشور را به ترین تالش کردند، یکی ازکالن
و باشندگان در نشست بخوبی نشان دادند که یک  ها آن.نشاندند
کاری  دانمشود جایگزین پراکندگی و ن انداز بزرگ وگسترده را می چشم
نوایی و  ، همان هم ها نشان دادند که رهایی را، اگر راهی است آن. کرد
های  ها و پیروزی دلی بی شک هم. این آغاز راه است. راهی است هم

نشست آلیاژ ناهمگونی . تر و سرنوشت سازتری در پیش است بزرگ
 های کهنه، خام و درهم، ئولوژی اندازها را غبار شک و ایده چشم. داشت

خواستند که این نشست پایان  دانستند و می اما همه می. کرد آشفته می
ی کسانی که تا  و درود به همه! دست مریزاد. پیروزمندی داشته باشد

دوستی را با دلواپسی و دلگرمی به  واپسین دم، امید به یگانگی و میهن
 .پیش راندند

ست های اروپائیان که بیش از دوی این نشست در سنجش با نشست
دارند، خام و ) بخوان دمکراسی(خواهی  ی آزادگی وآزادی سال پیشینه

اما خواستی نیرومند وسترگ آن را به سوی پیروزی به . نمود نوپا می
 2ادامه در صفحه .                                                راند پیش می

  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
 نانقالب پرولتری و برنامه آ

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

  ها  بحران-8
در بند . و این هم آخرین سنگی است که به هدف خورده است

 :بعدی چنین نگاشته شده است
 . »گردد به ارتش کارگران اضافی دائمأ افزوده می«

داری   سرمایههای ماهوی شیوه تولید و در بند مابعد که درباره بحران
 :نوشته شده، چنین آمده است

تر و  ناامنی همگانی نسبت به وضعیت عادی اجتماع دائمأ حجیم«
کند که نیروهای مولده فراتر  گردد، امری که اثبات می تر می مخرب

اند، که مالکیت شخصی بر وسائل تولید با  از جامعه کنونی رشد یافته
 .»یگر قابل انطباق نیستمصرف درخور آن و نیز تمامی تکامل آن د

و بهتر است . این بخش از نوشته با تضادی زنده مواجه است
اما برای . تواند باقی بماند بگوئیم، آن گونه که تدوین شده است، نمی

ها سخنی نگوید، ضعف بزرگی  برنامه گورلیتس، هرگاه درباره بحران
 .  خواهد بود

نخست این : نظر گرفتدر رابطه با این پدیده باید دو تفاوت را در 
آیند و دیگر آنکه جریان  ها اصوأل بوجود می واقعیت را که بحران

 .شود های معینی تکرار می ها مرتبأ در فاصله بحران
داری  ها از ماهیت شیوه تولید سرمایه تردیدی نیست که بحران

این بدان معنی است که نیاز اجتماعی توسط تولید . گیرند نشئت می
شود که از یکدیگر مستقل هستند و در   برآورده میکنندگان خصوصی

کنندگانی که در آینده قادر به پرداخت  رابطه با نیاز مصرف
کنندگان  باین ترتیب مصرف. کنند هایشان هستند، تولید می فرآورده

ها نقشی  زنی انتظارات و گمانه. دیگری مورد توجه آنها نیستند
لحظه . کنند ری بازی میدا کننده در گسترش تولید سرمایه تعیین
داری امری مهم  ترین اشکال ظهور سرمایه زنی حتی در معقول گمانه
زنی خطا باشد، یعنی نیاز یا قدرت خرید مصرف  هرگاه گمانه. است

کنندگان بیش از حد تخمین زده شود،  در آن صورت تولید با بحران  
یا آنکه شود و  نظر می شود، یعنی یا کامأل از تولید صرف روبرو می

 . گردد بازتولید آن محدود می
آنارشی تولید کاالئی از همان آغاز با تولید تعداد زیادی از تولید 

کنند،  اند و برای بازار تولید می کنندگان شخصی که از یکدیگر مستقل
باین ترتیب تولید فقط توسط عرضه و تقاضا تعیین . آید بوجود می

شود  ، در آن صورت تقاضا زیاد میهرگاه تولید کاالها کم باشد. شود می
یا قیمت تولید که در اینجا مورد (ها بیشتر از ارزش  و همراه با آن قیمت

هرگاه . گردد این امر سبب باال رفتن تولید می. شوند می) توجه ما نیست
تر از ارزش  ها پائین کاالهای زیادی تولید شوند، در آن صورت قیمت

کند و بهمین دلیل تولید را متوقف  شوند و تولید کننده ضرر می می
 9ادامه در صفحه .              کاهد سازد و یا آنکه از حجم تولید می می


