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  یردبسر
  !آری یا نه؟“ رفراندوم قانون اساسی“

اینک در آستانه بیست و ششمین سالگرد پیدایش رژیم جمهوری 
توان دریافت که  ایم و با نگرشی به کارنامه این رژیم می اسالمی ایستاده

ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه از رشد اقتصادی، سیاسی و 
بسیاری از کشورهای همسایۀ خود اجتماعی اندکی برخوردار بوده و از 

 . عقب افتاده است
به رهبری » طلبی اصالح«در عین حال شاهد آنیم که جنبش 

خواست روبنای حقوقی رژیم را به نفع نهادهای  خاتمی، جنبشی که می
جانبه روبرو شده است و مردم با  مدنی دگرگون سازد، با شکستی همه

حصارطلبان این فرصت را های رأی عمأل به ان نرفتن به پای صندوق
های دولتی تحکیم  اند که بتوانند سلطه شوم خود را بر همه ارکان داده

بخشند و حقوق مدنی مردم را محدود سازند و به ابعاد استبداد دینی 
 .افزایند خویش بی

خواهند ایران را از  در چنین شرائطی در برابر کسانی که می
 :وجود دارد» راه« تنها چهار بست سیاسی کنونی برهانند، مخمصه و بن

مجاهدین به . ، دست زدن به مبارزه مسلحانه است  نخستین راه
اینک با . است گام نهاده» راه«ها است که در این  رهبری رجوی سال

سرنگونی رژیم صدام و حضور  ارتش امریکا در افغانستان و عراق، 
ق با منوط به همکاری مجاهدین خل» سرنگونی مسلحانه«ادامه راه

امپریالیسم امریکا است و بسیاری از شواهد بیانگر آن است که این 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10ادامه در صفحه .                سازمان در چنین راهی گام نهاده است

 علی شاهنده 
 

 درنگی و تاملی در سند سیاسی نخستین
    دموکرات و الئیکخواهان آیی جمهوری  گردهم

نظر از چگونگی روند آن، سرانجام به  آیی، صرف گرد هماین 
تنظیم سند سیاسی حاوی موارد اشتراک و موارد افتراق شرکت 

بندی  کنندگان پرداخت که گذشته از تالش آشکاری که در صورت
سابقه و  رفته، بیان موارد افتراق کاری تازه و بی مشترکات بکار
های  که در سمت گیری  زیرا افزون بر آن،اهانه استهوشیارانه و آگ

های سیاسی موارد اشتراک و افتراق عناصری مطلقا جدا از هم  فعالیت
شوند، بیان این هردو  بهم مربوط می) مثبت و منفی(ای  نیستند و به گونه

 ثانیا، و بویژه با این ،سازد در کنار هم اوال این ارتباط را نمایان می
د افتراق موضوع بحث و گفتگوهای روشنفکرانه قرار موار«توضیح، 

» .تری را ممکن سازد خواهد گرفت تا حصول توافق های عمومی
ها را در دستور کار قرار  تر کردن نقطه نظرها و حل و رفع افتراق روشن
دهد که حاوی این نکته مهم و درخشان است که ما نگاهی آشناتر،  می

زمان کوتاه مدت گرد محور یک برنامه همر«تر و هدفمندتر از  دوستانه
ها  و نشان از وجود زمینه و خمیرمایه رفع افتراق.  بهم داریم »مشترک

  3ادامه در صفحه    . کوتاهی ازما است،در ماست اگر بدان دست نیابیم
 

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

 شیدان وثیق :»ساختارشکن «و» قرار بی«فیلسوف دریدا،

 مجید زربخش
 )2(عرفات مرد، فلسطین زنده است 

 
قدرت رسیدن هیتلر با   و به1933های صهیونیسم تا سال  موفقیت
ها و عوامل مساعد برای مهاجرت یهودیان به فلسطین، هنوز  وجود پدیده
 1923 تا 1919های  شمار مهاجرین یهودی در فاصلۀ سال. محدود است

 با این که اعمال 1924-25های  در سال. کند هزار نفر تجاوز نمی 35از 
سیاست ضد یهودی در لهستان و افدام امریکا در محدود کردن مهاجرت 
به آن کشور، انگیزه و عامل جدیدی برای افزایش مهاجرت سهودیان به 

چنان  هم» ارض موعود«فلسطین بوجود آورد، آهنگ رشد مهاجرت به 
دهند در کشور خود  ان در اکثریت بزرگ ترجیح مییهودی. محدود است

هائی  با همۀ تالش. بمانند و یا به کشورهائی چون امریکا مهاجرت کنند
 برای مهاجرت دادن و 1922ویژه از سال  که از پایان جنگ اول به

استقرار یهودیان در فلسطین انجام گرفت و با وجود فعالیت و تبلیغات 
 کشورهای مختلف که از بیست سال قبل گسترده جنبش صهیونیستی در
های آخر  گذاری جنبش صهیونیستی در سال جریان داشت، از زمان بنیان

 155 هنوز از رقم 1928قرن نوزدهم تعداد یهودیان در فلسطین در سال 
عبارت  معهذا جلمعه یهودی مستقر در فلسطین و به. کند هزار تجاوز نمی

ها، با بیرون راندن  ه با خرید زمیندیگر جنبش صهیونیستی، در این فاطل
کشاورزان و بومیان عرب، با واگذاری کارها به یهودیان، با ایجاد 

ها، با تأسیس نوعی مجلس و قوۀ مجریه و تشکیل سازمان  کیبوتس
های دولت و ارتش  پایه) 1920در سال (» هاگانا«میلیشیای یهودی 

 7ادامه در صفحه                 .                            سازد آینده را می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حسن بهگر
 ! همه پرسی برای تشکیل مجلس موسسان 

 
ها وخانم مهرانگیز کار  انتشار   ملی مذهبیأ با ابتکار عمدت ای بیانیه

  روبرو شده است که لب کالم آن این نیزبسیارییافته  که با اقبال 
 خواهان برگزاری یک همه ،ما امضاء کنندگان این فراخوان«: ستا

سسان به ؤالمللی برای تشکیل مجلس م پرسی با نظارت نهادهای بین
نویس یک قانون اساسی نوین، مبتنی بر اعالمیه  منظور تدوین پیش

»  .اد مردم هستیمهای الحاقی آن، با رای آز جهانی حقوق بشر و میثاق
سسان گذاشته شده ؤی مجلس م  به عهده تغییر نظام چنین همدر مقدمه 

 .است
 

 آیا ما قانون اساسی داشته ایم ؟
قانون اساسی باید ضامن امنیت و آزادی و حقوق شهروندان باشد، 
آنچه که بنام قانون اساسی در حکومت اسالمی رایج است شرعیات است 

 سال 8ها فاصله دارد و تجربه  ون اساسی فرسنگهای یک قان و با آرمان
گذشته نیز نشان داد که هرگونه اصالحات نیز بدون یک قانون اساسی 

توان  سسان نیز نمیؤ به مجلس مزمان  همدرضمن. عرفی ممکن نیست
؟ این وظیفه رفراندوم است که !گفت نظام را تغییر بده ، آمدیم و نکرد

ی و جمهوری تمام عیار یکی را انتخاب بین دو آلترناتیو جمهوری اسالم
.   سپس مجلس موسسان را برای تنظیم قانون اساسی انتخاب کندکند و
توانیم هم برای تغییر نظام و هم تغییر قانون اساسی دوبار رفراندوم  ما نمی
که  اسباب تغییر نظام هم آماده نیست و حکومتی   افزون بر این.کنیم

 جود است و بیشترین فعاالن اپوزیسیون گربنام جمهوری اسالمی فعال مو
9ادامه در صفحه .                    چه پراکنده خواستار جمهوری هستند
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ2ــــــــــــــــــــــــــــ  صفحهــــــــ 

 ...انقالب پرولتری و 
     

بینی خود، در بسیاری از موارد فریب  مارکس با تمامی ژرف
تر از آن  خورد و در نتیجه آینده را نزدیک حرارت انقالبی خود را می

 از چشم او پنهان ماند که 1852چنین بود که در سال . که بوددید  می
 انقالب بزرگ پرولتری که او در انتظارش بود، بیش 1789میان انقالب 

دار  داری قرار داشت که طی آن طبقه سرمایه از یک سده تکامل سرمایه
چنین . ای برخوردار بودند العاده چون پرولتاریا هر دو از رشد خارق هم

های  های پرولتری سده بیست به دنبال انقالب نقالباست که ا
دهند و یک صد سال مبارزه طبقاتی  بورژوازی سده هیجده رخ می

پرولتاریا را مستعد تحقق  ای که سرانجام  گیرد، مبارزه پرولتری انجام می
 .سازد انقالب می

 کامأل متفاوت 1852 با سال 1922لیکن شرائط این انقالب در سال 
نقالبی دو رویه دارد، یکی رویه سیاسی و دیگری رویه هر ا. است

گیری از  ی نوین و بهره کسب قدرت دولتی توسط طبقه: اجتماعی
دستگاه دولتی فتح شده برای منطبق ساختن مناسبات اقتصادی با 

ی پیروزمند، البته تا آنجا که این امر از طریق  های طبقه خواست
 . مکن استقانونگذاری دولتی و نهادهای دولتی م

 .خواهیم انقالب سیاسی را مورد توجه قرار دهیم نخست می
نقطه آغاز سیاسی هر انقالب بورژوائی مبارزه در جهت دمکراسی 

از نظر . گیری و یا نابودی استبداد مطلقه ای در جهت پیش مبارزه. است
های اول و دوم،  ای است توسط رسته سوم علیه رسته اجتماعی مبارزه

و اشراف که از نظر روانی و اقتصادی باید پشت سر یعنی کلیسا 
اما این . اند گذاشته شوند، زیرا سد راه ادامه تکامل اقتصادی گشته

ها در آستانه تحقق انقالب تنها به کمک دولت بر سر پای خود  قدرت
کرد،  سلطنت که در دوران فئودالی اشراف را سرکردگی می. اند ایستاده

با این حال .  به اشرافیت تعلق داشتبر اساس ساخت درونی خود
کرد و  انضباطی اشراف مبارزه می سلطنت در طول چند سده دائمأ با بی

چنین با  سلطنت هم. در بیشتر موارد در برابر اشراف فاقد قدرت بود
کرد و تنها با کمک شهرها از ابزار مهار  تکبر کلیسا مبارزه می

اف با پیدایش اقتصاد پولی زمان اشر هم. نیروهای سرکش برخوردار بود
امتیازهای . از نظر اقتصادی نابود و در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند

حاصل از این وضعیت لیکن نصیب بورژواها نگشت و بلکه در اختیار 
سلطنت قرار گرفت که با آن توانست اشرافیت و کلیسا را به ابزار سر 

های پولی ارتش  د مالیاتفرمان خود بدل سازد و در کنار آنان با درآم به
نیرومند راکدی و بوروکراسی توانمندی را بوجود آورد که قادر بودند 
هر نهاد مستقل از دولت را سرکوب سازند و از استثمار فئودالی 

 .پشتیبانی کنند
گونه استثمار، آزادی سازماندهی و گفتار و نوشتار،  دور ریختن این

ها   این– حکومت تأثیرگذاری خلق بر وضع قوانین، کنترل
هائی ضروری بودند تا بتوان از چنگ استثمار فئودالی و  خواست

های همه  در این زمینه خواست. های بوروکراسی رها گشت محدودیت
طبقات و اقشاری که در روند تولید سهیم بودند و رهائی دولت و جامعه 

ی این  همه. از چنگ اقتصادی پوسیده برایشان مهم بود،  یکی بود
داران  قات و اقشار در رسته سوم گرد هم آمده بودند، نه فقط سرمایهطب

بورژواها و پرولتارای نیز باین رسته  و روشنفکران، بلمه دهقانان، خرده
 . تعلق داشتند

ای است برای  بنابراین انقالب بورژوائی در وحله نخست مبارزه
ه یک رسته، این انقالب نه با مبارزه یک طبقه، بلکه با مبارز. دمکراسی

 . گردد اند، آغاز می رسته سوم که در آن طبقات مختلف گردهم آمده
دانش  نظر سیاسی بی اکثریت قشر انقالبی انقالب بورژوائی از نقطه

ی ابزار  حکومت استبداد مطلقه همه. و بدون هرگونه اتحادی بود
 این تنها حکومت. داشته بود روشنگری و سازماندهی را از آنها دور نگاه

 در بخش بوروکراسی و ارتش بود با  هائی بود که دارای سازمان
  و سازمان آخرین تعلیمات نظامی دیده بود و سالح. انضباطی آهنین

 . کافی در اختیار داشت

چنین وضعیتی هرگونه نافرمانی در برابر  در زمان عادی با توجه به
آمیز  توانست موفقیت این امر تنها زمانی می. حکومت غیرممکن بود
شدند که سبب  گران با بحرانی سنگین روبرو می باشد، هرگاه حکومت

چنین موجب تالشی ارتش  شد و هم گیج گشتن و تفرقه آنها می
شد تا  ساخت و باعث می انضباط ارتش را متزلزل می گشت و یا الاقل  می

توده مردمی که فاقد هرگونه هماهنگی درونی با هم بودند، حداقل در 
سوئی دور از  بردن به هم ها بریزند و به ناگهان با پی  خیابانپایتخت به

انتظار خود جرأت یابند و سرانجام با تکیه به نیروی خود بتوانند 
 . حکومت متزلزل را سرنگون سازند

های بورژوائی همیشه دارای خصلت دور از  بهمین دلیل نیز انقالب
 . بار و مقدماتی هستند انتظار، ناگهانی، فاجعه

توده . باشند بینی می برنامه و غیرقابل پیش ها بی چنین این انقالب مه
انقالبی بخاطر عدم تجربه سیاسی و نادانی خویش نه بر اساس شناختی 

ها  شایعه. رود شفاف، بلکه بنا بر غریزه و احساسات خود به پیش می
ی پیروزی نیرو و مقدار آنچه که  در لحظه. گردند جانشین واقعییات می

اما . شود آسا زیاده از حد ارزیابی می ای غول ت آمده است، به گونهبدس
از آنجا که از نیروی واقعی خود در دولت آگاهی چندانی ندارد، این 

سکوت . شود توده در برابر هر شکستی بسادگی درهم شکسته می
برد، پس  سنگینی پاریس را که تا آن زمان در تالطمی وحشیانه بسر می

 !، یعنی پس از سرنگونی روبسپیر فراگرفت1794 ترمیدر 9از 
خواهد در تاریخ انقالب کبیر فرانسه به ما این باور  کراپوتکین می

را بقبوالند که در زمان انقالب خرد سیاسی بیشتر از دوران پارلمان 
واقعیت این چنین . این بررسی لیکن کامل نیست. شده است یافت می

 .است
مند بود،   بصیرت سیاسی بهرهتنها قشری از رسته سوم که از

های انقالبی نیز از میان آنان برخاستند و  رهبران توده. روشنفکران بودند
کارکردهای بزرگ انقالبی در زمینه وضع قوانین و بوجود آوردن 

 . ساختارهای نو نیز توسط همین روشنفکران انجام گرفت
دادند که  ای را تشکیل نمی اما در سده هیجده روشنفکران هنوز طبقه

کار آنها تنها نیروی مغز و نه عضالت را . طالب مبارزات خونین باشند
ها و در بیشتر  ها، استدالل  با توده از متلک آنها در ستیزه. گیرد در بر می

آنها که در سده . گیرند های خود بهره می ها و نه از مشت موارد از توطئه
ور را تحقیر  یشههیجدهم از خدمت سربازی معاف بودند، به توده پ

آنها . شدند های وحشیانه دچار خوف می ریزی کردند و از خون می
ای ترجیح  آمیز را بر رستاخیزهای نومیدانه توده های مسالمت توافق
. دانستند داند و استراتژی فرسایش را بر استراتژی سرکوب ارجح می می

راتژی و در بسیاری از موارد حتی استراتژی فرسایش را به مثابه است
در این . های بورژوائی البته نه در دوران انقالب. سرکوب جا زدند

 . شود ها اصوأل استراتژی سرکوب طلبیده می دوران
ای به جنگ داخلی بر روشنفکران برتری  ها در تبدیل قیام توده توده

اما این امر . دارند و همین امر انقالب فرانسه را از چند بحران نجات داد
 . سوادان بر باسوادان برتری دارند د تا نتیجه گیریم که بینباید سبب شو

ها تنها با تمایل به جنگ  های بورژوائی توده در هنگامه انقالب
دیدیم که این انقالب . دهند ی خویش خود را نشان نمی مالحظه بی

محصول حاصل کار رسته سوم بود که خود از چندین طبقه تشکیل شده 
 که سرنگونی رژیم استبداد مطلقه در دستور این طبقات تا زمانی. بود

اما همین که این رژیم سرنگون . کردند کار بود، بطور مشترک عمل می
شد و در مواردی حتی هنگامی که این رژیم دچار تزلزل گشته بود، 
عناصر گوناگون رسته سوم تضادهای بزرگی که موجب جدائی آنها از 

های مشترک خود در رابطه  گشت را نیرومندتر از خواست یکدیگر می
نه فقط . کردند های فئودالی احساس می با رژیم استبدادی و قدرت

های متضاد سبب جدائی آنها از  های متضاد، بلکه حتی تاکتیک خواست
 بنا بر ابزار قدرتی که در اختیار دارد،  گردد، زیرا هر طبقه یکدیگر می
 . گزیند  ویژه خود را برمی شیوه مبارزه

گیرد  نقالب بورژوائی نخست در اختیار قشرهائی قرار میرهبری ا
توانند  که بخاطر کارکردهایشان و نیز در وضعیتی که قرار دارند، می
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دانش رهبری و بوجود آوردن ساختارهای نوین و ضروری دولت را 
داران و روشنفکران که با هم طبقه بورژوازی  کسب کنند، یعنی سرمایه

ای نیستند و بخاطر وضعیت  ان طبقه بستهروشنفکر. اند نامیده شده
. کنند های طبقاتی غریبه را نمایندگی می اجتماعی خویش دائمأ خواست
شود تا آنها زودتر از هر نیروی دیگری  اما همین وضعیت سبب می

در . اند هائی پی برند که برای مجموعه جامعه ضروری خواست بتوانند به
بهمین . داری صنعتی ایش سرمایهآن دوران این امر منطبق است با پید
اما آنها با .   بورژوائی داشتند دلیل نیز بیشتر روشنفکران گرایش

کرد،  ای نقشی بازی نمی پرولتاریا که در آن دوران به مثابه طبقه ویژه
تکامل صنعتی که در آن دوران پس از سرکوب . در تضاد قرار نداشتند

مثابه رفاء و خوشبختی همگانی فئودالیسم و استبدادمطلقه سربرآورد، به 
 . فهمیده شد

با چنین انتظاراتی همه هناصر وابسته به رسته سوم در انقالب 
داران و دهقانان  اما انقالب سبب رفاء بیشتر برای سرمایه. شرکت جستند

وران خرد، فروشندگان، لومپن  گشت و اقشار بینوای پایتخت، پیشه
 دوران هنوز نقش مستقلی بازی پرولتاریا و کارگران مزدور که در آن

همین اقشار بینوا بودند که با دلیری . نصیب ماندند کردند، از آن بی نمی
. ی خویش رژیم کهن را سرنگون ساختند مالحظه های بی و فداکاری

آنها در خود را سرور پایتخت و در آن مرحله از تمرکز به مثابه 
ن حال آنها باید و با ای. کردند سروران حکومت و دولت احساس می

 بردند؟ چنان در ذلت گدشته خود بسر می هم
کردند،  این اقشار تا زمانی که برتری نیروی خود را احساس می

انداز بود،  چشم لیکن تالش آنها بی. کوشیدند انقالب را به پیش برند
ها را  داری صنعتی آن تالش زیرا قوانین اقتصاد متکی بر فلز سرمایه

این . تا زمانی که تولید کاالئی هنوز وجود داشتساختند  ثمر می بی
آنها در . دست دائمأ با دیگر طبقات در تضاد قرار گرفتند اقشار تهی

داران و  کنار هواداران سلطنت، کلیسا، آریستوکراتی، اینک سرمایه
بورژوازی را نیز علیه خود  اکثریت روشنفکران و بخش مرفه خرده

های پرولتر و نیمه  ثریت در حال رشد، تودهمثابه اقلیتی از اک به. یافتند
کردند و  پرولتر پایتخت و روشنفکرانی که این توده را رهبری می 

توسط آنها تحت فشار قرار داشتند، باید هر چه بیشتر آمادگی مبارزاتی 
ی خود را تا سرحد تروریسمی سیستماتیزه شده ارتقاء  مالحظه بی
در چنین . ت به شکست منتهی گرددتوانس داند، امری که سرانجام می می

. روائی کند توانست به تنهائی و مستقیمأ حکم ای نمی ای هیچ طبقه مرحله
ها توانست برای خود ارتش با انضباط نیرومندی و  دیکتاتور تروریست

 . نیز آغاز یک پلیس سیاسی نوین را بوجود آورد
لیکن پس از سرنگونی دیکتاتوری طبقات پائینی هیچ یک از 

بقات باالئی در موقعیتی نبود که بتواند با تکیه بر نیروی خویش ط
عرض اندام کند و چون دیگر طبقات متضاد در جامعه پس از انقالب 

 . کردند، تحقق دیکتاتوری نو نصیب ارتش گشت دیگر را خنثی می هم
رژیم بناپارتی یا رژیم سزاری فرانسه رژیم دوران گذار از انقالب 

 .  داری را تشکیل میدهد کمیت سرمایهبورژوائی بسوی حا
 
 :ها پانویس

 
١٦-  Rhodosاین واژه به معنای گل سرخ است و .  یکی از جزایر کنونی یونان است

روئیدند، یونانیان باستان این  های سرخ زیبا می گویا چون در این جزیره گل
 . نامیدندRhodusجزیره را 

. Hic Rhodus, hic salta: است مارکس جمله التینی زیر را بکار برده -17 
مارکس این جمله را از «: کائوتسکی در زیرنویس خویش چنین نوشته است

نوشته بود، برداشته است، زیرا » فلسفه حق«پیشگفتاری که هگل بر اثر خود 
برای . خواست میان گل سرخ و خرد نوعی ارتباط برقرار سازد هگل می

 که این جمله از یک قصه گرفته خوانندگان کارگر خود باید یادآوری کنم
زنی ادعا کرده بود که در جزیره رودس توانسته بود پرشی  شده است که الف

توانی  اینجا نشان بده که چه می هم“ :یکی از شنوندگان فریاد زد. بزرگ کند
 ».“جا پرش کن رودس همین جا است، همین. کرد

رگری انگلستان بودند که در  پیروان نخستین جنبش کاChartistenها  چارتیست   -18
این جنبش خواهان حق رای مخفی برای همه مردان .  پیدایش یافت1838سال 

تر و تنظیم قوانین  حفاظت از جان و  بالغ، تصویب قوانین مالیات بر درآمد عادالنه
ها به سندیکاهای  بعدها جنبش چارتیست. ها بود تندرستی کارگران در کارخانه

 .تبدیل شد که هم کنون نیز وجود دارند Trade Unionکارگری
 

 ...درنگی و تأملی در سند 
     

 .این نوشته تالشی در این زمینه است
 .ی موارد مشترک ابتدا توضیح مختصری در باره

به گمان من برخی از موارد مشترک ضمن بیان برخی از موارد 
 :افتراق از صورت اشتراک بیرون آمده است از جمله

برابری حقوق همه افراد جامعه مستقل « تاکید به - تعارض – الف
 - با–) که طبعا نظر به یک ملت دارد(در مشترکات » و قومیت(...) از 

که به معنی تاکید بر حق (راق تدر موارد اف» حقوق اقوام«تاکید به 
ای و ایلی و محکوم  های بسته قومی و قبیله جمعی، و طبعا مبهم، در دایره

 ،)ی آنها استی روسای سنت اراده
حقوق برابر فردی و « تکیه مشترکات تنها به - تعارض–ب 
ها به   تکیه افتراق- با -) که طبعا ناظر به یک ملت است(» شهروندی

 »مساله ملی«و » ها ملیت«مبهماتی چون 
حقوق مندرج در اعالمیه جهانی « تکیه مشترکات به - تعارض-پ

 .ها وصی در افتراق مخالفت با حق مالکیت خص- با-» حقوق بشر
ضمنا دو مسأله یا دو گره دیگر در این سند وجود دارد، یکی 
فدرالیسم و دیگری نوع جمهوری که توضیح خود درباره آنها را به 

 .کنم نوشته دیگری موکول می
 

 درباره موارد افتراق
نقش درخشان بیان موارد افتراق در برابر موارد اشتراک گذاردن 

ر دیدگان است و فراهم آوردن امکان دیدن و مستقیم آنها در براب
موارد «با درنگ و تاملی در . سنجیدن و اندیشیدن و نتیجه گرفتن

حقوق «شود که نکته اصلی و مرکزی آنها  به سادگی دیده می» افتراق
های گوناگون از جمله  ها و شیوه است که با صورت» ها اقوام و ملیت

تحقق «، »ناختن اقوام و ملیت هابه رسمیت ش«، »ستم ملی«مسئله ملی، «
، تحقق اراده مشترک »اراده مشترک آنها در تعیین سرنوشت خویش

آمیز مساله  حل مسالمت«، »آنها در تعیین شکل همزیستی مسالمت آمیز
 یعنی همان نکته شومی که ،بیان شده است» ی دموکرا تیک ملی به شیوه

های  یران علیه نظامرین مانع تفاهم و همکاری مردم اتقرنی است بزرگ
که کاراکتر اصلی (را » چپ«استبدادی و ستمگر شده و به ویژه نیروی 

) ولوژی بلکه مردم دوستی استئدیآن نه شیفتگی به این یا آن رهبر و ا
ها از داشتن پایگاه مناسب در جامعه و به  ها و جانبازی با همه فداکاری

ه هم در حقیقت ویژه دستیابی به اهداف مردمی محروم کرده است ک
های تاریخی فاجعه  کمک به حکومت اسبتدادی شده و هم در بزنگاه

 .آفریده است
است » هیچ«محتوای این نکته، فاقد محمل و مصداق و در حقیقت 

گردد به هنگام تشکیل دولت  ی تاریخی طرح آن باز می که سابقه(
شوروی که در حقیقت شعاری تاکتیکی بود برای جلب موافقت 

های متصرفی تزار که پس از سرنگونی تزار و »کشور«های  »ملت«
» اتحاد جماهیر شوروی«پیوستن به تزاریسم اعالم استقالل کرده بودند، به

حتا با » های مستقل و خودمختار جمهوری«و البته ظاهرا با نام و عنوان 
که می دانیم، صوری بود و نه تنها در  تاکید به حق جدایی، که چنان

پایمال قدرت  ایت نشد بلکه حقوق آنها به تمامیعمل هرگز رع
مرکزی دولت شوروی گردید و پس از فروپاشی شوروی استقالل خود 

که به شهادت تاریخ، با وجود تاکید  و افزون بر آن.) را بدست آوردند
در طرح و مطالبه آن هرگز در » چپ«های  مصرانه بسیاری از سازمان

ریخ نیز با تغییر و ارتقای مقام و حقوق هیچ کجا تحقق نیافته، در روند تا
اساسا از اعتبار افتاده و » شهروندی برابر حقوق«و حیثیت انسان به 

» نام« اما متاسفانه به .تبدیل به شعارهایی واپسگرا و ارتجاعی شده است
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آن بر طبل کینه و نفرت و دشمنی کوبیده » بهانه«آن و چه بسیار به 
 اگرچه ناخواسته، تلقین و تحریک  در حقیقت، شود که شده و می

کننده چنین جنگ و ستیزی است که البد چون فالن بخش فالن 
 ناگزیر سرنوشت بشر باید با آن تطبیق ،ولوژی بر آن تاکید داردئاید

ولوژی ئپیامبر آن اید(یابد و لذا اگر چنین جنگ و ستیزی هم نیست و 
مقتضیات و دست هم دیگر زنده نیست تا آنرا در تطبیق با شرایط و 

، باید آنرا )های بشری اصالح کند آوردهای کنونی دانش و آزمون
چنین عمال در جبهه و جناح مردمی نفاق و جدایی  و این. ایجاد کرد

افتد و در نتیجه مبارزه برای تثبیت حقوق و حیثیت بشر ناکام  می
 .یابد شود و استمرار می ماند و حکومت ستمگر تقویت می می

تعیین شکل همزیستی «چنان از  این سند آن»  افتراقموارد«در 
شود که گویا در ایران چند نوع انسان  سخن گفته می» مسالمت آمیز

 زبعضی شهروندند و برخی قوم و با هم در جنگ و ستی. کنند زندگی می
خوب بود . کند و این سند شرایط ترک مخاصمه را طرح و پیشنهاد می

که جدا از حق » حقوق اقوام«یق این ای روشن و دق کم به شیوه دست
شود که در نظام جمهوری  شد تا آشکار جامعه است بیان می» شهروندی
که به معنای روشن مشارکت همه مردم در تعیین شیوه اداره (دمکرات 

امور جامعه خویش و هدف اصلی و اساسی گردهم آیندگان این 
رنوشت حاکمیت به س«برای » حقوق خاص«، این )یی استآ گردهم
که جدا و بیرون از دایره سرنوشت دیگر شهروندانند و آن » ...خویش

گنجد و نیازمند بازگشت  نمی» حق شهروندی«که در » حقوق انسانی«
به قوم و قبیله خانخانی و اراده خان و بیک و ایلخان باشد کدامند؟ و 

حقوق یکسان برای همه «که اولین وجه موارد افتراق  بویژه در حالی
دمیدن به آتش  را شرط همبستگی مردم ایران دانسته دیگر» نیانایرا

چه سبب و » ها و ستم ملی حقوق اقوام و ملیت«) ناهمبستگی و تفرقه(
 انگیزه ای دارد؟

 
 .یادآوری نکاتی چند به روشن تر شدن این گفتمان یاری می رساند

 چنانکه دانسته است زبان وسیله انتقال و تبادل افکار و – الف
و به همین . ها است ها بین انسان ها و آزمون ها و دانش ها و نظریه هاید

که گوینده  چنان سبب برای هر چیز یا پدیده واژه خاصی وضع شده آن
ای  و شنونده و نویسنده و خواننده از هر واژه معنا و مفهوم یگانه

های   واژه .زش خاصی ندارندرها جز این خصال اعتبار یا ا واژه. دریابند
معرف و در » ملت«. نیز از این خصلت جدا نیستند» قوم«و » ملت«

های قومی خود یک  برگیرنده مجموع مردمی است که صرفنظر از ریشه
با مرزهای مشخص و شناخته شده و » کشور«واحد سیاسی، یک 

دهند و در سازمان ملل یک کرسی بنام خود  رسمیت یافته را تشکیل می
 کشور ایران نیز جز یک ملت وجود در. دارد و صاحب یک رای است

           هویت» ایرانی«نیز وجود ندارد و » ایرانی«ندارد و قومی بنام 
)Nationalite (همه مردم ایران است. 

وجود نداشته و ندارد و عبارت مبهم » جنگ قومی« در ایران -ب
فاقد ) چون در ایران بیشتر از یک ملت وجود ندارد(نیز » ستم ملی«

شود  هایی که ملت ایران متحمل شده و می رنج. روشنی استمصداق 
همواره از حاکمیت استبدادی بوده و هست که هدف آن نیز نه جنگ 

ای بلکه برای دستیابی به قدرت و سوءاستفاده از آن بوده  با قوم و قبیله
زمین سرو کارگزاران خود را نیز از داوطلبان درون ملت در سراسر 

برگزیده است اما ) طلبان و خودفروشان فرصتبدیهی است از خیل (
ای برای قیام علیه نظام  دانیم هرگاه فرصت و زمینه که می چنان

در آن ) جز کارگزاران حکومت(استبدادی بدست آمده همه مردم 
های روشن آن جنبش مشروطیت، جنبش ملی  اند و نمونه شرکت کرده

 .شدن صنعت نفت و قیام اخیر علیه نظام سلطنت است
 اما اصوال مقصود از طرح و بیان مصرانه شعارهای جدایی و -پ

چیست؟ ما به » ها و ستم ملی حقوق اقوام و ملیت«نفاق افکنی چون 
که  و به ویژه چنان(برچیده شدن نظام کنونی حاکم بر ایران نظر داریم 

در این صورت باید بدست مردم ایران ) در سند آمده بی دخالت خارجی

پس باید به . است موفقیت در آن نیازمند اتحاد مردم استباشد و بدیهی 
اتحاد مردم علیه نظام کوشید اما آیا بیان و تبلیغ و تلقین این شعارها 

که به روشنی مانع اتحاد و تحریک به جدایی و نفاق » ستم ملی«ویژه  هب
که (و دمیدن به آتش کینه و دشمنی و حتا جنگ و خونریزی است 

 یران با شناخت عملی و مستقیم و ملموس واقعیت تاخوشبختانه مردم ا
جز اوال کمک به بقای ) اند کنون تحت تاثیر این شعارها قرار نگرفته

سازی برای تجزیه ایران چه دست آوردی  نظام حاکم و ثانیا زمینه
 تواند داشته باشد؟ می

های  اما دریغ و افسوس بسیار که این شعارها و مانندهای آن به مایه
 به  ختی ایرانیان تبدیل و سبب شده است که اکثریت عظیم مردمشورب

، که خمیرمایه آن مردم دوستی است و طبعا تالش »چپ«جبهه و جناح 
گیری از  بینی و اندیشمندی و بهره بختی بشر بر پایه روشن در راه نیک

های بشری فارغ از هرگونه  ها و آزمون آوردهای دانش آوردها و ره دست
روی، و بهمین سبب باید بزرگترین یار و یاور مردم و از  الهتعصب و دنب

و نه به خیانت بلکه (پایگاه بزرگ مردمی برخوردار باشد، با بدگمانی 
ولوژی که حق جدایی از اصول اساسی ئگرفتاری آن در چنگال آن اید
های تحمیلی آن را نیز آزموده  شود و نمونه آن تلقی و برای آن تبلیغ می

نگرد و دریغا که این حقیقتی است و انکار یا  ته و مینگریس) است
 .کند اعتنایی به آن مشکل را حل نمی بی

باری، گزینش دموکراسی، حاکمیت اراده مردم به سرنوشت 
تا (خویش در جامعه خویش و در گستره جهان و در نظام جمهوری 

 آنرا مخدوش و) حقوق ممتازه به ویژه موروثی و والیی و مادام العمری
آوردی است که بشر با گذشتن از نشیب و   نه تفنن بلکه ره،آشفته نکند

های  حاصل توهمات و سراب های بی فرازها و پشت سرگذاشتن بیابان
 .آسمانی و زمینی بدان دست یافته است که بویژه دو مرحله شاخص دارد

 گذار از مراحل گوناگون قومی و عشیرتی و : تغییرات کمی-1
 مستحیل بودن فرد و حقوق او در آن جماعات و زیر ملوک الطوایفی و
 .فرمان روسای آنها

که بشر با آگاه شدن به حقوق خود در مقام :  تغییر کیفی-2
پیاپی  های  قد راست کرده و آنرا با انقالب» شهروند برابر حقوق«

از جمله در انقالب مشروطیت که طبق اصول هفتم و (اعالم کرده است 
قانون اساسی مشروطیت مردم ایران در مقابل قانون بیست و ششم متمم 

و ) »قوای مملکت ناشی از ملت است«متساوی الحقوق هستند و 
سرانجام با تشکیل جامعه ملل و سازمان ملل متحد و تصویب منشور 

آیند و  تمام افراد بشر آزاد به دنیا می«جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه 
اساس و منشاء قدرت حکومت اراده  «و» در برابر قانون مساوی هستند

بر آن مهر تاکید گذارده است و از اینجاست که تاریخ نو و » مردم است
یابد و با تالش در پی  ای می شود و بشر تولد تازه کنونی بشر آغاز می

. ست اهای آن  رفع موانع و ناهمواری ساختن و پرداختن این دنیای نو و
الطوایفی  رداندن بشر به دوران ملوکبازگشت به گذشته و حکم به باز گ

ها اگر از سوی تشنگان  و عشیرتی و در چنگال ستم خوانین و ایلخانی
نابخرد قدرت و تاراجگری عجیب و دور از انتظار نباشد از سوی کسانی 

آور است و  های هواخواه و هوادار مردم به شدت شگفتی یا سازمان
و حیثیت او که سرآمد ناخوانا با ندای جهانی بودن بشر و حقوق 

 ! های جامعه بشری است ها و آرمان خواست
 

 ...دریدا، فیلسوف 
     

 با بدفهمی سطحی از 1927حال، کوته فکری از همان سال  «
destruktion در Sein und Zeitشود که به معنای ساختار   آغاز می

ی    در ترجمهDé-construction در متن آلمانی  و Abbau (شکنی
بازنمودهای مبتذل و پوچ، خواست دیگری جز باز یافتن ) ویفرانس

هستند، های متافیزیکی  های هستی که خاستگاه آزمون آزمون
 ).20( »ندارد



 95  شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرحی نو 
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ5ــــــــــــــــــــــــــــ  صفحهــــــــ 

Déconstruction  ساختار «یا  »شالوده شکنی«را در زبان فارسی
این برابرسازی اما، به نظر من، چندان ). 21( اند ترجمه کرده »شکنی

طور که در متن هایدگر مشاهده  یرا همانز.  نیستبخش رضایت
کنیم و دریدا نیز بارها تاکید کرده و از زبان خود او نیز خواهیم  می

در حالی که از . دهد  را نمی»تخریب«شنید، این اصطالح معنای 
خراب «و  »شکستن«ی  ایده »ساختار شکنی«یا  »شالوده شکنی«

ی  واژه Déconstructionی مرکب  در کلمه. شود متبادر می »کردن
constructionدر .  وجود دارد که به معنای ساختن و ساختمان است

ی طبیعی یا مصنوعی زیربنای  در زبان فارسی پایه »شالوده«حالی که 
 در زبان constructionاز سوی دیگر . ساختمان است و نه خودِ آن

ی فرانسه به معنای فرایند و عملِ ساختن و بنا کردن نیز هست در حال
بدین سان، .  استمضمونیتهی از چنین  به لحاظ مضمونی »شالوده« که
و چه در فعل  »شالوده«چه در نام (از هر لحاظ  »شالوده شکنی«
با این همه، از آن .  نیستصحیحی  دقیق و فارسیترجمه) »شکستن«

شالوده «یا  »ساختار شکنی«جا که در ادبیات فلسفی و سیاسی ایران، 
اند، ما نیز در این جا، البته با حفظ تمام ایرادهای  متداول شده »شکنی

 .بریم خود، این عبارات را به کار می
 با) De(است از پیشوند   ترکیبیDéconstructionواژه 

 Dis پیشوند، از عنصر التینی  این.ساختمان به زبان فرانسهاصلی  کلمه
 »جدایی«و  »فاصله گرفتن«، »دوری«برآمده و در اصل به معنای 

ی اصلی افزوده گردد، از جمع آن  زمانی که این پیشوند به کلمه. است
ی اصلی  کلمه »خالفِ مضمونِ«شود که  دو، مفهوم جدیدی حاصل می

به عبارت دیگر، از نظر ریشه شناختی، . را خواهد رساند
Déconstructionبه معنای ساختمان و ساختن  در جهت عکس است  .

ان یا یک بنا، گسستن عناصر و اجزای یک ساختم »پیاده کردن«یعنی 
ی آن، جدا کردن قطعات یک ساختار منسجم و واحد از  به هم پیوسته

 .یکدیگر
 این واژه تر برای فارسی مناسببرابر از این رو، به نظر من، شاید 

توجه کنیم، . باشد »گری ساخت اوراق«ساختمان یا  »اوراق کردن«
، به کار ارسی آمده استف  که در فرهنگمفهومی به  را»اوراق«
های جدا، کنده یا باز  ها یا قطعه که دارای ورق« چیزی بریم یعنی می

 کسی«، به معنای »چی اوراق«یا  »گر اوراق«و » دیگر است شده از یک
 که اجزای دستگاه یا ماشینی معموالً فرسوده را از هم باز است
دریدایی  »گری ساخت اوراق«و جالب این جاست که ). 22( »کند می

یا به قول او  »ساختارهای فرسوده«نیز دقیقاً معطوف به 
اما در همین جا باید بالفاصله اضافه کنیم که . است »کرده رسوب«
 »چی اوراق«، خراب کردن و نابود ساختن نیست چه هدفِ »اوراق«

      »ست اها های کارآمد آن ی قطعه فروش جداگانه«دستگاه یا ماشین، 
 »ریخت دیگر و نوینی«دنِ دریدایی نیز به منظور ایجاد اوراق کر). 23(

) گشته و بنا بر این  دگر( است با ترکیب دیگری از عناصر جدا شده 
توان گفت که  بنابراین، می. و یا با عناصر جدید خارجی

Déconstruction ِاست، با این شرط  »نوسازی -اوراق گری« فرایند
 .شود و همواره تکرار میاست پذیر ناکه چنین فرایندی پایان 

 تکرار طور که گفتیم،  همانی دریدا، ، به گفته»ساختار شکنی«
پس بهتر است معنا را از زبان نظریه . ی مضامین پیش از او نیست ساده

 :اش بشنویم پرداز اصلی
» Déconstructionتصور کرد، فسخ یا تخریب  عمل را نباید 

 که دانستای   رسوب کردهبلکه به معنای تجزیه و تحلیل ساختارهای
 و این. سازند ی ما را می عنصر کالمی، کالمی بودن فلسفه و اندیشه

که ما را   در زبان، در فرهنگ غربی، در  هنر و در هر چیزیساختارها
  … ، وجود دارنددنکن به این تاریخ فلسفه وابسته می

 ای از تزها و نه  است، نه مجموعهی فلسفنه صرفاٌ ساختار شکنی، 
 . ای، هیچ است گونه به. حتی مساله انگیز هستی به معنای هایدگری

غالباً آن را . تواند یک دیسیپلین یا روش باشد ساختارشکنی نمی
ای از قواعد و راه رسمِ قابل  نامند، با مجموعه می) مِتُد(روش کار 

 …تدریس

. خود نیست ساختارشکنی فن یا تکنیکی با قواعد و هنجارهای
هایی از نوع ساختارشکنی قواعدی  های طرح پرسش شیوهالبته، در 

کنم که این گونه  از این نظر، فکر می. توانند وجود داشته باشند می
اما در اصلِ . کنندای و آموزشی پیدا  ی رشته توانند جنبه موارد می

م از خود سوال کنم ا همن سعی کرد. خود، ساختارشکنی روش نیست
ه معنای یونانی یا دکارتی و یا هگلی تواند روش ب که چه چیزی می

 یشناسی به معنای اجرای قواعد لیکن ساختارشکنی روش. باشد
 .نیست

ای از ساختارشکنی ارایه  خواهم تصویر مقتصد و فشرده اگر من به
ی خاستگاه و  ست در باره ای دهم، خواهم گفت که اندیشه

 ، پرسشی که در کل »؟…آن چیست که «های پرسمان  محدودیت
ی امکان  هر بار که سعی کنیم در باره. تاریخ فلسفه حاکم بوده است

 ،گری اندیشیم، در مورد این شکل از پرسش بی  »؟…آن چیست که«
ی ضرورت این گونه گفتمان در زبان معینی، در  پرسش کنیم یا در باره

  معنایی از خود سوال کنیم، این است تمایز…سنت معینی و
بیش از  ی چیزی اختارشکنی، پرسش در بارهدر واقع س. ساختارشکنی

به همین دلیل، همیشه من در به کار بردن این کلمه . یک پرسش است
 .نمک درنگ می

شود که در طول تاریخ  ساختارشکنی معطوف به هر چیزی می
ی غرب، یعنی تقریباً در همه چیز، از افالطون تا  غرب و فلسفه

ب کرده را ایجا»؟…آن چیست که «هایدگر، پرسشِ 
 ) 24( »…است

 
 »گرسیاستِ دِ«انداز  در چشم »سیاست«ساختارشکنی 

ساختارشکنی دریدایی صرفاً تاملی نظری یا فلسفی نیست بلکه 
 »کارآمد«، »تاثیرگذار«صورت تفکیک ناپذیری،  خواهد، به  میزمان هم
 یعنیست ا »سیاسی«ساختارشکنی، در عین حال، . باشد »مشخص«و 

در ) 25( »سیاستِ واقعاً موجود«در  »مداخله«: یدنما گری می دخالت
 سیاستِ« نظری برآمدن -جهت دگرگونی بنیادین آن و تدارک عملی

 .»دگر
دریدا ساختارشکنی سیاسی خود را در تالیفات مختلفی انجام داده 

است که  »اشباح مارکس «ها کتاب  مهمترین و مشهورترین آن. است
 به پیوست این یاد نامه را اصلی او حاوی تزهای  ی فصلی از آن ترجمه
  »مارکس و پسران «توان به  از دیگر کارهای سیاسی او، می. ایم آورده

)Marx & Sons( ،»اشرار« )Voyous ( و کتاب مشترک با یورگن
 Le “concept” du 11 septembr) »سپتامبر11 "مفهوم " «:هابرماس
 .اشاره کرد
 گفت این است که مناسبات توان و باید چه در این مختصر می آن

همواره تنازعی، انتقادی و ساختار  »سیاستِ واقعاً موجود«دریدا با 
 سیاسی  سنتیهای تالش او در جهتی است که سیستم. شکنانه بوده است

و   »مسلم«عموماٌ که ها را  آنرایج  »گفتمان«های کلیدی  و مفهوم
اند،   از آن جمله. همواره به زیر سوال برد،کنند تجلی می »جاودانه«

 ،»حقوق«، »عدالت «،»آزادی«، »سوژه«: شمولی چون های جهان مفهوم
حزب و «، »حاکمیت«، »الملل بین«، »انقالب«، »دموکراسی«

  …و »مارکسیسم«، »لیبرالیسم«، »ملت  دولت«، »سازماندهی
سو سالح مبارزه  را در نظر گیریم که از یک »حقوق بشر«ی  نمونه

های رنگارنگ استبدادی و توتالیتر  ا در برابر رژیمه و مقاومت جنبش
سنت اروپایی که بر تمام مفهوم جهانی  «است و از سوی دیگر با 

 ی ساختار وظیفه. ، پیوندی ناگسستنی دارد)26( »سیاست مسلط است
پیوسته و درهم تنیده است  شکنی، تمیز دادن انتقادی این دو وجه به هم

 .کشد ی استتار می پرده) میدو(بر دیگری ) اولی(که یکی 
. »رسد ست که فرا می  آنیDéconstruction«گفت که  دریدا می

. شود می »حادث«افتد و  می »اتفاق«دهد،  می »رخ«ست که ا چیزی
و  »نامنتظره«، »نابهنگام«داد است و روی داد همواره  روی

، همواره ساختار »واقعه«و  »پیش آمد«حال، . است »نشده بینی پیش«
های  اند بدین معنا که آن چه که تا کنون بوده و هست را، ارزش نانهشک
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ها و  ، برنامهرا، ساختارهای سنتی و موجود را »رسوب کرده«حاکم و 
اند  از آن جمله. کنند بحرانی می و زنند رهم می برا.. .های سیاسی و پروژه
حاکمیت «نهایتِ امروزی جهان ما چون بحران  های ژرف و بی بحران

ها »محوریت«ها و »سلطه«ها و »حاکمیت«ی  طور کلی همه و به »یمل
 دولت«، »محوری مرکز«، »محوری مرد«، »محوری کالم «نوعاز 

 …»محوری اروپا«، »محوری اقتصاد «»حزب محوری «،»محوری
اگر چنین بیانی صحیح باشد زیرا همان طور (دریدایی » سیاستِ«

به پیشواز ) شکن بود» تسیاس« دریدا همواره ی که گفتیم، اندیشه
دریدا گشایش به آینده  .رود می) نام دیگر رویداد(رویداد یا نابهنگامی 

 و برای رسد گشایش به نامعلوم ساختارشکنی که فرا می. واندخ را فرا می
 از آن ی استقبال آمدنش باید اقدام کرد، تدارک دید و خود را آماده فرا

 شکنی که در درجه اول بلکه گشایش به دگربودی رویداد ایقان. کرد
 .های خودِ ما را در هم شکند ایقان

 تعمیق دمکراسی هایدریدایی از فرایند» سیاستِ«با این حال، 
نزد او سیاسی ساختارشکنی، . تفکیک ناپذیر است) »دموکراتیزاسیون«(

بر پایه نقد و ساختار » دموکراسی«در عین حال، برآمدن و فرا رسیدن 
و این را او همراه با . تاریخی و موجود است» راسیدموک«شکنی همانا 

اشباح   اش ترین اثر سیاسی دیگر مساله انگیزهای امروزی در مهم
 .ذاردگ به بحث و جدل می مارکس

 11( حوادث اخیر جهان در پی و حیاتهای  در واپسین ماه
 سپتامبر، جنگ افغانستان، جنگ عراق، گسترش اتحادیه اروپا، بنیاد

، دریدا ... )دگر شدن جهانیجنبش  شدن،  انی جهگرایی،
در زیر، . کند طرح میمای   در مصاحبه  سیاسی خود راهای »نگرانی«

 ی سیاسی او را جهت آشنایی با »نامه وصیت«های اصلی این  نکته
 :آوریم  می،اندیشمند بزرگ فرانسویاین  عقاید سیاسی

 
، هوسِرل و محوری والِری من هم چنان یک منتقدِ دایمی اروپا«

اعتمادی  ساختارشکنی، به طور کلی، حرکت بی. یا هایدگر هستم
اما هر چه بتوان سنت اروپایی . نسبت به هرگونه اروپا محوری است

چه که در اروپا گذشته  را ساختارشکنی کرد و دقیقاً به خاطر آن
 و به دلیل تقصیر بزرگی که تمام فرهنگ منوراناست، یعنی به علت 

ها،  کشی ها، نازیسم، نسل توتالیتاریسمیعنی (گیرد  ر بر میاروپا را د
، استعمار و نو Shoahها  تبعید و قتل عام یهودیان توسط نازی

تواند  ، این مهم، یعنی ساختارشکنی اروپا محوری، نمی )…استعمار
مانع آن شود که  امروزه، در وضعیت ژئوپولیتیکِ ما، اروپای دیگری 

 .نتواند شکل گیرد
ست که ا پای دیگری که من آرزویش را دارم، اروپایی ارو

ایاالت  حافظ یادمانِ آن وقایع باشد، که هم در برابر سیادت طلبی
و ) نگاه کنید به گزارش ولفوویتز، رامسفِلد و شِنی(متحده آمریکا 

ی   و آیندهمنورانمسلمان که فاقد  ساالری عرب و هم در مقابل دین
ست که در عین حال، نامتجانس ا وپاییار. گیردست، قرار  اسیاسی

ی کسانی که از درون علیه  گیرد و با همه این مجموعه را نادیده نمی
 .شود کنند، متحد می این دو بلوک مبارزه و مقاومت می

بحث بر سر تشکیل اروپایی نیست که به یک ابرقدرت نظامی   
نی در دیگر تبدیل شود، که پاسدار بازار اقتصادی خود و عامل تواز

بحث بر سر ایجاد اروپایی است که بذر سیاست . ها باشد رقابت بلوک
سیاستی که به نظر من تنها . افشاند شدن را بی جهانی جدیدِ دگر

 .ی ممکن است چاره
 ییزنم، منظورم اروپا هنگامی که من از اروپا حرف می

کردهای اعمال حاکمیت و  ها و عمل گراست که مفهوم دگرجهان
 یک نیروی نظامی حقیقی، ، کهلمللی را دگرگون سازدا حقوق بین

نیروی . در اختیار داشته باشد، مستقل از ناتو و ایاالت متحده آمریکا
گیرانه، که بدون  ای که نه تهاجمی باشد، نه تدافعی و نه پیش نظامی

مثالً ( های سازمان ملل جدید عمل نماید  فوت وقت در خدمتِ قطعنامه
و سرانجام، اروپا، به مثابه ). ل و دیگر جا هابا فوریت در اسرایی

های الئیسیته و یا  مکانی که از آن جا، به عنوان مثال، برخی شکل

ی آن  عدالت اجتماعی را بتوان اندیشید یا بهتر اندیشید، یعنی همه
 ).27( »...آیند چیزهایی که جزو میراث اروپا به حساب می

به ژاک دریدا، سالمی  بر در پایان این گفتار که ادای سهمی است 
 :اش او از زبان یار فلسفی

 »!شویم سالم به کورهایی که ما می !الم بر توس «
گذاری و  کنی ، تو ما را در برابر تاریکی می تو ما را ترک می «

 !، لیک سالم بر تاریکیروی می
 سالم هم چنین بر .ها ها و قالب سالم بر ناپدید شدن شکل

 کرده ات  و تو آن را موضوع  مورد عالقهمشوی کورهایی که ما می
ها نیست، لیک  ها و قالب سالم به بینشی که وابسته به شکل. بودی
 .گذارد که نیروها او را لمس کنند می

کردی تا بهتر سالم دهی روشنایی را که تنها  تو تمرین کوری می
که خارج از دید است، که راز  آن روشنایی. در اختیار تاریکی است

پوشاند، اما نه یک راز پنهان را بلکه وضوح را، راز آشکار هستی  یرا م
 .مرگ را بر زندگی  رازرا،

 )28 (»!پس سالم بر رازی که تو نگهبان سالمتش هستی
ژان لوک نانسی              
        
 ی ژاک دریدا کتاب خانه

بسیاری از . جای گذاشته است شماری از خود به دریدا آثار بی
مه و جویژه انگلیسی تر ههای مختلف جهان و ب  او به زبانهای کتاب

ترین  یکی از محبوب "اما در ایران، با این که گویا او . اند چاپ شده
به فارسی اش   اصلیهیچ یک از آثار، )29 ("متفکر نسل جوان است
ی  او با ترجمه) Positions(» مواضع«کتاب  .اند ترجمه و منتشر نشده

دریدا و «(از محمد ضمیران : ی او  کتاب در باره دانشجو، و دومپیا
ساختار و تأویل متن، جلد «(و از بابک احمدی ) »متافیزیک حضور

به زبان موجود مجموعه مطالب ) »شکنی و هِرمنوتیک دوم، شالوده
 .دهند را تشکیل میفارسی 

 دریدا با ذکر سال نگارش های کتاب از اسامی تعدادیدر زیر، 
ها را از زبان فرانسه به فارسی  عنوان  این کتاب. ایم آوردهها را  آن

 .های اصلی دریداست  شامل کتابشود فهرستی که ارایه می. میا برگردانده
های او در این  رانی ها و سخن ها، کنفرانس بسیاری از تألیفات، مصاحبه

 .اند جا از قلم افتاده
 ).1341 –1962(مد و ترجمه آ ی هوسِرل، در  سرچشمه هندسه-

- L’origine de la géométrie de Husserl, Introduction et 
traduction, PUF, Paris,1962 

 ).1346 – 1967( آوا و پدیدار -
- La voix et le phénomène, PUF, Paris, 1967.        

 ).1346 – 1967( نوشتار و تمایز -
- L’écriture et la différence, Seuil, Paris, 1967. 

 )1346 – 1967(ی دستور زبان شناسی   باره در-
- De la grammatologie, Minuit, Paris, 1967. 

 ).1351–1972) (اند نیز ترجمه کرده"بارآوری"( بذرافشانی -
- La dissémination, Seuil, Paris, 1972. 

 ).1351–1972(ی فلسفه   در باره–ها   حاشیه-
- Marges – de la philosophie, Minuit, Paris, 1972.        

 .Positions, Minuit, Paris, 1972-         )1351 – 1972( مواضع -
 ).1353 – 1974) (ترجمه نام توسط بابک احمدی( آوای غم -

- Glas, Galilée, 1974.  
 ).1357 –1978(های نیچه Tشیوه.  مهمیزها-

- Epérons. Les styles de Nietzsche, Flammarion, Paris, 1978. 
 ).1359 – 1980( کارت پستال، از سقراط تا فروید و فراتر -

- La carte postale, de Socrate à Freud et au-delà, Aubier-
Flammarion, Paris,  9819.        

 ).1363 - 1984( فالسفه و کالم، مصاحبه با روزنامه لوموند -
- Les philosophes et la parole, entretiens, le Monde, 21-22 

octobre 1984. 
 ).1365 - 1986) (اند ها نیز ترجمه کرده ساحل( اطراف -
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- Parages, Galilée, Paris, 1986. 
 ).1366 – 1987(ی روح، هایدگر و پرسش  در باره -

- De l’esprit, Heidegger et la question, Galilée, Paris, 1987. 
 ).1366 – 1987( نفس، ابداع های دیگری -

- Psyché, inventions de l’autre, Galilée, Paris, 1987 
 ).1367 – 1988( یادمانه ها، برای پل دو مان -

- Mémoires, pour Paul de Man, Galilée, Paris, 1988 
 )1369 – 1990(ی پیدایش در پدیدار شناسی هوسِرل   مسئله-

- Le problème de la genèse dans la phénoménologie de 
Husserl, PUF, paris, 1990.        

 ).1370 – 1991( مسیر دیگر -
- L ‘autre cap, Minuit, Paris, 1991. 

 -1993(الملل جدید  و بینامر سوگ  اشباح مارکس، دولت و دِین، -
1372.( 

- Spectres de Marx. L’Etat de dette, le travail du deuil et la 
nouvelle internationale Galilée, Paris, 1993. 

 ).1373 – 1994(های دوستی   سیاست-
- Politiques de l’amitié, Galilée, Paris, 1994. 

 ).1375 – 1996(ها  پرسش انگیزی -
- Apories, Galilée, Paris, 1996.        

 ).1375 – 1996(زمانه و بخشش :  ایمان و دانش، در پی آن-
- Foi et Savoir, suivi de Le siècle et le Pardon, Seuil, Paris, 

1996. 
 ).1375 – 1996) (ژاک دریدا و جیانی واتیمو( مذهب -

- La religion, J. Derrida et Gianni Vattimo, Seuil, Paris, 
1996. 

 ).1376– 1997(ی مهمان نوازی  ه در بار-
- De l’hospitalité, Calmann-Lévy, Paris, 1997. 

 ).1376– 1997(انوئل لِویناس  اِم  خداحافظ-
- Adieu à Emmanuej Levinas, Galilée, Paris, 1997.        

 ).1378 – 1999(های فلسفی   قول، لحظه-
- Sur Parole, instatanés philosophiques, Ed. de l’aube, Paris, 

1997. 
 -2001( ، گفت و گو با الیزابت رودینِسکو … فردا، چه خواهد-

1380.( 
- De quoi demain…, Dialogue (Jacques Derrida – Elizabeth 

Roudinesco), Galilée, Paris, 2001. 
 ).1381– 2002( مارکس و پسران -

- Marx & Sons, Galilée, Paris, 2002.        
 ).1382 – 2003(ی عقل   اشرار، دو رساله درباره-

- Voyous, deux essais sur la raison, Galilée, Paris, 
2003. 

 – 2004) (دریدا و یورگن هابرماس( سپتامبر 11"مفهوم" -
1383.( 

- Le « concept » du 11 septembre, J. Derrida – Jürgen 
Habermas, Galilée, 2004. 

 : ی دریدا به زبان فرانسه در بارهسه کتاب به عنوان نمونه 
 ).1382 – 2003(از مارک گولدشمیت . مدآ ژاک دریدا، یک در-

- Jacques Derrida une introduction, Marc Goldschmit, 
Pocket,  2003. 

 ).1373 – 1994(زیما . ار و از پی.  ساختار شکنی، یک نقد-
- La décontruction, une critique, Pierre V. Zima, PUF,  
1994. 

 ).1365 – 1986(ها، در مسیرهای ژاک دریدا T دگربودگی-
- Altérités, sur les traces de jacques Derrida, Ed. Osiris, 

1986. 
 :یاد داشت ها
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 ...عرفات مرد  
     

ها در برابر این فعالیت گستردۀ صهیونیسم و در برابر  فلسطینی
ولی این برتری . تهدیدها و فشارها چیزی جز تعداد جمعیت خود نداشتند

ها از سرزمین خود و ادامۀ مهاجرت یهودیان بتدریج  هم با راندن فلسطینی
 .داد  دست میابعاد اولیه را از

ها در آلمان،  گرد و کشتار یهودیان توسط نازی با آغاز آزار و پی
همراه آن تضادها در  فلسطین شدت گرفت و به آهنگ مهاجرت به

های ضد انگلیس و  فلسطین و میان اعراب و یهودیان تشدید شد و جنبش
اعتصاب عمومی در فلسطین . ضد فرانسه در جهان عرب گسترش یافت

ها است  ها و شورش  آغاز این جنبش1936ای آوریل تا اکتبر ه طی ماه
 ادامه یافت و یک خواست اصلی آن توقف مهاجرت 1939که تا سال 
 . یهودیان بود

چنین یک جنبش مسلحانه شکل گرفت  ها هم در جریان این شورش
که هم علیه انگلیس و هم علیه مهاجرین یهودی به عملیات مسلحانه 

ها بشدت سرکوب  جنبش مسلحانه بلکه تمام شورشنه تنها . زد دست 
رسیدند، هزاران  قتل  ها به چند هزار نفر در جریان سرکوب شورش. شدند 

ها به دستور مقامات  شدند و دو هزار خانه فلسطینی نفر زندانی و نبعید 
کاری  ها در عین حال سبب هم نتیجه این شورش. انگلیسی ویران گردید

هائی که این  در سال. دولت بریتانیا گشتبیشتر آژانس یهود و 
ها ادامه داشت، سازمان میلیشیای یهود بیش از پیش تجهیز شد و  شورش

واحدهائی از آن توسط افسران انگلیسی آموزش داده . گسترش یافت
ها ایجاد شد و  های مخفی تولید اسلحه توسط صهیونیست کارخانه. شدند
ات تروریستی سازمان داده شدند های صهیونیستی برای انجام عملی گروه

انفجار بمب در اماکن عمومی . های تروریستی را آغاز کردند و فعالیت
 ژوئیه 6های حیفا در  ، انفجار بمب در بازار عرب1937 نوامبر 11در 

 ژوئیه 19و انفجار بمب در )  نفر به قتل رسیدند21که طی آن  (1938
ند، از جملۀ عملیات  نفر کشته شد40همان سال که طی آن بیش از 

 .ها انجام گرفت تروریستی بود که بوسیله صهیونیست
ها در فلسطین و گسترش اعتراضات در   حدت یافتن درگیری

کشورهای عربی از یکسو و اوضاع جنگ از سوی دیگر، ایجاد تغییراتی 
. ساخت ناپذیر می ها و بطور کلی استراتژی بریتانیا اجتناب را در سیاست
این که امپراتوری انگلیس اطمینان داشت که یهودیان در با توجه به 

جنگ میان آلمان و انگلیس، بهر حال از او پشتیبانی خواهند کرد، لذا 
بایستی حمایت بیشتر  های امپراتوری در خاورمیانه می برای تحکیم پایه

اما تحقق این امر مستلزم ایجاد تغییراتی در . کرد اعراب را جلب می
دولت بریتانیا در جهت این تغییرات گام . له فلسطین بودبرخورد به مسئ

 این تغییرات را 1937برداشت و با انتشار یک کتاب سفید در ماه مه 

http://www.tarhino.com)/
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وجه به  هیچ اعالمیۀ بالفور به«شد که  در این کتاب تأکید . اعالم کرد
معنای آن نیست که فلسطین برخالف خواست ساکنان عرب به یک 

 در این کتاب تجدید نظر در مواضع پیشین ».دولت یهودی تبدیل شود
با صراحت بیان شد و خاطرنشان گردید که تعهدات قبلی بریتانیا 

یک  ای برای مطالبات فلسطین در جهت تبدیل به پایۀ عادالنه«تواند  نمی
 ».دولت عرب باشد

 : دولت انگلیس بر مبنای این سیاست جدید وعده داد که
تقل فلسطین تشکیل شود که در آن  سال یک دولت مس5 در فاصله -1

هم اعراب و هم یهودیان شرکت داشته باشند و مسئولیت دولت با 
 .رعایت منافع اساسی طرفین میان آنها تقسیم شود

ای پیش رود  گونه  تا زمان تشکیل این دولت مهاجرت یهودیان به-2
پس . که جمعیت یهودی فلسطین به یک سوم کل جمعیت برسد

های فلسطین  ناسب هر مهاجرتی باید با توافق عرباز ایجاد این ت
 . انجام گیرد

 .ها توسط یهودیان محدود و ممنوع گردد  خرید زمین-3
ها و هم با  های بریتانیا هم با مخالفت فلسطنی پیشنهادات و راه حل

البته مخالفت . شد ها روبرو  اعتراض بخش بزرگی از صهیونیست
 پیشنهادات مطرح شده به زیان آنها ها قابل فهم بود، زیرا صهیونیست

ها نیز با این که این پیشنهادات  طور که گفته شد، فلسطینی اما همان. بود
معهذا . مثابه یک پیروزی برای آنها بود، آنرا رد کردند بسود آنها و به

،  ها با آن طرح آژانس یهود با وجود مخالفت بسیاری از صهیونیست
دانست،   در همراهی با انگلستان میچون مصالح خود را در آن زمان

 . ناگزیر حمایت خود از آن طرح را اعالم کرد
ها و شرائط مساعدی را  روند جنگ جهانی دوم هر روز بیشتر زمینه

آنتی سمیتیزم . آورد برای تشکیل دولت یهود در فلسطین بوجود می
کشی یهودیان در آلمان و  سوزی و نسل های آدم ها، کوره نازی

های پیشروی جنبش  جویان یهودی راه انگیز پناه غمسرنوشت 
 . ساخت صهیونیستی بسوی تشکیل یک دولت یهودی را هموار می

ها،  های صهیونیست مغایرت طرح جدید انگلیس با منافع و هدف
تردید به موضوع حمایت آژانس یهود از طرح نامبرده خصلت و  بی

هری آژانس با سیاست برغم توافق ظا. داد ای تاکتیکی و گذرا می جنبه
توانست  جدید انگلیس، اختالف و شکاف میان آنها واقعیتی بود که نمی

این شکاف سرانجام جنبش صهیونیستی را بسوی . خود را نشان ندهد
امریکا . حامیان جدید، بسوی قدرت جهانی جدید، بسوی امریکا کشاند

 آن یاری کند و به تسهیل و تسریع هم از مهاجرت یهودیان پشتیبانی می
 . رساند و هم از جنبش صهیونیستی می

ها از حمایت امریکا، آنها  شرائط جدید و برخورداری صهیونیست
د، بطوری که  را در امر تشکیل دولت یهودی بیش از پیش جسور کر

کنگره (ها در نیویورک  داوید بن گورین در کنگرۀ صهیونیست
ک دولت یهودی در  با صراحت از ایجاد ی1942در ماه مه ) بالتیمور

سراسر خاک فلسطین سخن گفت و پس از آن در راستای تحقق این 
های اروپا  هدف، فعالیت برای انتفال و مهاجرت نجات یافتگان اردوگاه

کرد و به   یهودی در فلسطین را تشدید -و تغییر تناسب جمعیت عرب
 . زد سازماندهی گسترده در این زمینه دست 

به فلسطین در زیر فشار شرائط جدید سیاست محدودیت مهاجرت 
ها هزار مهاجر  ها ده افزون بر این صهیونیست. ماند عمأل بر روی کاغذ 

ها با  صهیونیست. را مخفیانه و بطور قاچاق وارد فلسطین کردند
برداری از احساسات افکار عمومی سیاست ممنوعیت ورود یهودیان  بهره

ودیان نجات یافته از معنای حکم مرگ برای یه به فلسطین را به
کوشند افکار عمومی اروپا را  کنند و می ها تبلیغ می های نازی اردوگاه

تبلیغات . به حمایت از مهاجرت یهودیان به فلسطین برانگیزند
گرایانه، یک وسیلۀ فشار برای  ها به رغم ظاهر انسان صهیونیست

نه گو همان. برد پروژۀ تشکیل یک دولت یهودی در فلسطین بود پیش
ساختند، هدف از این  که اعراب در پاسخ به این تبلیغات مطرح می

و تشکیل دولت » ارض موعود«مهاجرت نه پناه جستن، بلکه اشغال 

یهودیان در بسیاری از کشورها امکان . یهودی در خاک فلسطین بود
جویان  در فلسطین نیز اعراب با پذیرش بخشی از پناه. مهاجرت داشتند
جوی جنگ را  ها هزار پناه پیش از آن نیز فلسطین ده. مخالفتی نداشتند

جو، بلکه با  ای پناه مخالفت آنها نه با پذیرش عده. پذیرفته بود
ها، با تدارک حساب  سازی یهودیان در فلسطین، با ایجاد کولون شهرک

شدۀ تغییر توازن جمعیت جهت هموار ساختن زمینۀ تشکیل دولت یهود 
دادند و   این مهاجرت و انتقال را سازمان میها که هدف صهیونیست. بود
بازگشت به موطن «جستن، بلکه  جویان، نه پناه چنین اکثریت این پناه هم
هدفی که غالبأ با صراحت نیز . و بیرون راندن ساکنان بومی بود» خود

 . شد بیان می
ها به انگلیس برای لغو ممنوعیت و محدودیت  فشار صهیونیست
اشکال گوناگون از جمله بصورت عملیات مسلحانه مهاجرت یهودیان به 

توان  از جملۀ این عملیات می. ها در فلسطین جریان داشت علیه انگلیسی
 17از انفجار یازده پل ارتباطی بین فلسطین و کشورهای همسایه در 

 و انفجار در هتل کینگ داوید مرکز فرماندهی اداری و 1946ژوئن 
 .  جریان آن بیش از صد نفر کشته شدندنظامی بریتانیا نام برد که در

رغم پیروزی، توان خود را از دست داده  پس از جنگ، انگلیس به
های سنگین آن، مشکالت بزرگ  فرسایش ناشی از جنگ و هزینه. بود

نشینی در  عقب مالی و اوضاع وخیم کشور، امپراتوری انگلیس را به
ائی از مستعمرات ه ای تعهدات و حتی از بخش عرصه جهانی و از پاره

نشینی و الزامات و مالحظات ناشی  در ارتباط با این عقب. کرد مجبور می
ها، دولت بریتانیا تخلیه  از مناسبات با امریکا، اعراب و صهیونیست

 18بیند و در  فلسطین و واگذاری مسئله به سازمان ملل را تدارک می
انگلیس در وزیر خارجه . کند  این تصمیم را اعالم می1947فوریه 

ما نه قادر هستیم پیشنهادهای اعراب  یا «: گوید توضیح این تصمیم می
 . »توانیم راه حلی را به همگان تحمیل کنیم یهودیان را بپذیریم و نه می

 11ای مرکب از  پس از طرح مسئله در سازمان ملل، کمیسیون ویژه
. ودش کشور از سوی این سازمان مأمور رسیدگی به مسئله فلسطین می

کوشید به طرق مختلف کمیسیون را تحت  برخالف آژانس یهود که می
در نتیجه . کند تأثیر قرار دهد، کمیته عالی عرب کمیسیون را تحریم می

کمیسیون بدون شنیدن نظرات طرف دیگر دعوا، گزارش و پیشنهادات 
. دهد کند و به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می خود را تنظیم می

تر پیشنهاد اکثریت کمیسیون این  عبارت دقیق یسیون و بهپیشنهاد کم
است که فلسطین به دو کشور یهودی و عربی تقسیم شود و اورشلیم و 

اقلیت کمیسیون . (اماکن مقدس تحت نظارت بین آلمللی قرار گیرد
ایجاد یک دولت فدرال مستقل با موجودیت عربی و یهودی را پیشنهاد 

 .)کند می
رۀ کم و کیف پیشنهاد اکثریت و تعیین مرزها پس از گفتگو دربا

های دو کشور عربی و یهودی، طرح مشخص و نهائی سازمان  و محدوده
بر اساس این طرح یک دولت یهودی با پانصد هزار . شود ملل تدوین می

 درصد سرزمین فلسطین تشکیل 55یهودی و چهارصد هزار عرب در 
 هزار عرب و چند هزار 700شود و در کنار آن یک دولت عربی با  می

المقدس نیز  در بیت. گردد  درصد بقیه اراضی تأسیس می45یهودی در 
 هزار جمعیت، یعنی نیمی عرب و نیمی یهودی سکنی خواهند 200

 . داشت
تصویب این طرح مستلزم دو سوم آرأ مجمع عمومی بود که 

ف ای از کشورهای مخال سرانجام با تهدیدها و فشارهای امریکا به پاره
تحریم واردات کائوچو از لیبریا . از قبیل تهدید به قطع کمک به یونان(

شود و طرح تقسیم فلسطین به یک دولت  رأی الزم حاصل می...) و 
 رأی 10 رأی مخالف و 13 رأی موافق، 33یهودی و یک دولت عربی با 

 .شود  در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب می1947 نوامبر 29ممتنع در 
  

 بن گوریون به استناد این مصوبه 1948 مه 14اه بعد در چند م
بطوری که خواهیم دید در عمل . تأسیس دولت اسرائیل را اعالم نمود

 را 1947گاه طرح تقسیم فلسطین بر اساس مصوبۀ نوامبر  اسرائیل هیچ
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اندازی خود را برای  اجرا نکرد و از فردای تأسیس اسرائیل دست
 .  بیشتر بر سرزمین فلسطین آغاز نمودگسترش مرزها و سلطۀ هر چه

ای که در مجمع  روشن است که طرح تقسیم فلسطین به گونه
توانست مورد قبول  عمومی سازمان ملل تصویب شده بود، نمی

ها و اعراب باشد و در سرزمینی که تا بیست سال قبل موطن  فلسطینی
دادند،  اعراب بود و یهودیان در آن اقلیت کامأل کوچکی را تشکیل می

ها و سازماندهی  های هدفمند صهیونیست ریزی با زور اقدامات و برنامه
های خارجی تأسیس یک  مهاجرت یهودیان به آنجا و حمایت قدرت

آنها فراموش نکرده بودند که بیست . دولت یهودی به آنان تحمیل شود
 هزار 150سال قبل از تصویب این قطعنامه ساکنان یهودی فلسطین از 

افزون بر این چرا و با کدام منطق و کدام عدالت . کرد اوز نمینفر تج
 درصد سرزمین فلسطین به یک دولت یهودی 55پذیرفتند که  باید می

واگذار شود، در حالی که یهودیان فقط یک سوم جمعیت فلسطین را 
 هزار نفر از آنان در چارچوب یک 400دادند؟ چرا باید  تشکیل می

  تبدیل شوند؟ دولت یهودی به یک اقلیت
ها  طرح تقسیم فلسطین در آن روز گرچه برای صهیونیست

پیروزی بزرگی بود، ولی آنها به این پیروزی تنها به مثابه یک دستاورد 
هدف و استراتژی آنها فراتر از این دستاورد . نگریستند ای می مرحله
بودند و تحقق » ارض موعود«آنها در پی اشغال فلسطین، اشغال . بود
 هدف را هم قبل و هم بعد از تشکیل دولت اسرائیل با تمام توانائی این

جنبش صهیونیستی . کردند گیرانه دنبال می و با توسل به هر جنایتی پی
تر بگوئیم  از آغاز پیدایش خود این هدف را مطرح ساخت و دقیق

 . بخاطر آن ایجاد شد
 در عنوان واکنشی جنبش صهیونیستی در نیمۀ دوم قرن نوزدهم به

روسیه، فرانسه (در اروپای آن روز ) آنتی سمیتیزم(برابر یهودی ستیزی 
المقدس،   صیهون در بیت شکل گرفت و با اخذ نام خود از تپه...) و 

و تشکیل دولت یهود در » ارض موعود«هدف خود را بازگشت به 
 نخستین مهاجرت به فلسطین را 1881آنجا قرار داد و در سال 

ها در   نخستین کنگره صهیونیست1897 اوت 29ر د. سازماندهی کرد
 . تشکیل شد) سوئیس(بال 

گذار جنبش صهیونیستی بر آن بود که  تئودور هرتسل بنیان
ویژه این  اند و باید دولت خود را تشکیل دهند، به»ملت«یهودیان یک 

که آنها در اروپا در معرض تهدید دائم یک جریان ضد یهودیت قرار 
 بود که محل استقرار این ملت و ایجاد این دولت او معتقد. داشتند

جالب آنکه برخی از یاران هرتسل که آنها نیز . سرزمین فلسطین است
معتقد به ایجاد یک دولت یهود بودند،  اوگاندا یا آرژانتین را برای 

 . کردند تشکیل این دولت پیشنهاد می
رغم   بهها، در همان زمان و پس از آن، در برابر نظرات صهیونیست

های  های خشونت ضد یهودی، در میان یهودیان گرایش وجود موج
متفاوت دیگری نیز وجود داشت که غالبأ نافی جنبش صهیونیستی و 

درصد باالی . های دیگر بودند نمودار ادغام و آمیزش یهودیان با ملت
های اول قرن بیستم،  در دهه... های مختلط در آلمان، فرانسه و  ازدواج

های  های انقالبی در اروپا و در جنبش هودیان در جنبششرکت ی
انترناسیونالیستی، سوسیالیستی و کمونیستی که فرامذهبی و مبلغ 

های کارگران یهودی  همبستگی جهانی بودند، وجود اتحادیه
در روسیه، لهستان و لیتوانی که بر پایۀ اصول طبقاتی ) ها بوندیست(

یالیستی داشتند و از خودمختاری شکل گرفته بودند و هویت ملی و سوس
گفتند و نه از دولت  سیاسی و فرهنگی در کشورهای مقیم سخن می

ها تأکیدشان بر همبستگی طبقاتی بود و  یهود و در برابرصهیونیست
. »های فلسطین کاری نیست ها و تاکستان ما را با نخلستان«گفتند  می

.  میان یهودیان بوداینها همه موارد بارز گرایشات مخالف صهیونیسم در
چنین یهودیان فراوانی بودند که موطن اصلی خود را زادگاه و  هم

دانستند و نه سرزمین موعود و با این  های مقیم در آن می سرزمین
آلبرت اینشتن . ناسیونالیسم نژادپرستانه هیچ توافقی نداشتند

درکی که من از ایدۀ اصلی یهودیت دارم، با ایدۀ یک دولت «:گفت می

یهودی با مرزهای مشخص، با ارتش و به هر حال نوعی قدرت دنیوی 
دنبال خواهد آورد، خصوصأ  من از خسارات درونی که به... مغایر است 

 . »ترسم نظرانه در صفوف خودمان می از رشد یک ناسیونالیسم تنگ
حتی بخشی از جامعه مذهبی و باورمندان یهودی نیز با تشکیل 

این بخش بر آن است که . د و هنوز نیز هستنددولت یهودی مخالف بودن
تواند بار دیگر تأسیس  نمی» نجات دهند«دولت یهود جز با ظهور دوبارۀ 

 . شود
در برابر این گرایشات هرتسل و یارانش به امکان جذب و ادغام 

های دیگر و در کشورهائی که مقیم آنند، باور نداشتند  یهودیان در ملت
آنها معتقد بودند که یهودیان برای تبدیل شدن به ). گفتند و یا چنین می(

یک ملت باید سرزمین فلسطین را تصاحب کنند و دولت یهود را در 
 . آنجا تشکیل دهند

چنین براین نظر بودند که برای استقرار در  هرتسل و یاران او هم
اسرائیل . سرزمین موعود باید بهر ترتیبی آنرا از ساکنان بومی تخلیه کرد

 یکی از نزدیکان هرتسل در توضیح مسئله Israel Zangwillل زانگوی
اگر «گوید  تأسیس دولت یهود در فلسطین به مطبوعات انگلیس می

 هزار عرب فلسطین سلب مالکیت 600بتوانیم با پرداخت خسارت، از 
کنیم و یا آنها را برای مهاجرت به عربستان قانع کنیم بزرگترین مشکل 

ما باید زمین آنها را «کند که  هرتسل اضافه می. »فلسطین حل خواهد شد
سلب مالکیت و انتقال افراد فقیر باید هم . با زبان خوش تصاحب کنیم

 . »مخفیانه و هم با احتیاط انجام گیرد
ها ممکن نباشد،  برد این برنامه طبیعی است در آنجا که پیش

ان گونه که گفتارهای دیگر آنها و رویدادهای هفتاد ساله نش همان
زیرا بهر طریقی این . شود دهد، هر اقدام دیگری مجاز شمرده می می
» متمدن«شدند و فلسطین باید برای ورود مردم  باید شکار می» حیوانات«

ضمن » دولت یهودیان« در کتاب 1896هرتسل در سال . شد تخلیه می
توضیح این امر که یهودیان برای تبدیل شدن به یک ملت و تشکیل 

برای مثال «: نویسد رزمین فلسطین را در اختیار گیرند، میدولت باید س
خواهیم حیوانات وحشی و درنده را از کشوری  فرض کنید که ما می

طبیعی است که برای این کار نیزه و پیکان بدست خواهیم . طرد کنیم
و تنها به تعقیب جای پای خرس اکتفا نخواهیم کرد، بلکه ... گرفت 

جهز تشکیل خواهیم داد، ددها را شکار یک دسته شکارچی فوی و م
 . »زای قوی خواهیم انداخت های آتش خواهیم کرد و به میان آنها بمب

اندیشد و چنین رفتاری را تبلیغ  این تنها هرتسل نیست که چنین می
ها دقیقأ چنین  تقریبأ تمامی رهبران صهیونیست. کند و اعمال می

» وحشی«و » حیوان«با اندیشند و تا آنجا که ممکن بوده است  می
نه فقط پیشینیان، بلکه . اند ها بدین گونه عمل کرده نامیدن فلسطینی

کنند و با همین زبان سخن  گونه فکر می رهبران امروز اسرائیل نیز همین
 ادامه دارد.                                                                      گویند می

 
 ...شکیل پرسی برای ت همه

     
توان خواستار تدوین یک قانون اساسی برای یک جمهوری  پس می

های موروثی بدور است  که از سنت تمام عیار شد که با توجه به این
 . خطر کمتری برای تبدیل شدن به استبداد را نیز داراست

 
 درخواست همه پرسی از کیست؟

د بپذیرد؟  اما پرسش این است که این رفراندوم را چه کسی بای
با  جمهوری اسالمی؟ حکومت اسالمی مانند هر حکومتی دیگر
ما نه . رفراندومی که اساس نظام را به خطر اندازد  مخالفت خواهد کرد

اپوزیسیونی متحد و یکپارچه داریم که سازمان یافته به میدان بیاید و با 
 شاه ای چون مظفرالدین مبارزه منفی حکومت را به زانو در آورد و خامنه

مجبور به گذاشتن دستینه خود در قانون اساسی جدید شود و نه لشکر و 
تنها امید اپوزیسیون پراکنده به . سپاهی که رودروی این حکومت بایستد

که حکومت اسالمی آبرویی   دیگر این.شرایط جهانی و خاورمیانه است
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 سیپرسی برای تغییر قانون اسا اما طرح مراجعه به همه، در جهان ندارد
. و هم بهانه به دخالت بیگانه  ندهد  هم وجاهت قانونی  داشته باشدباید

این بسیار بجا  .ضمنا موظف سازمان ملل متحد است تنها مرجع صالح و
ای را مبنی بر درخواست  دانان کشور ما  الیحه بود که حقوق می

کردند و از مردم  رفراندوم برای نوشتن قانون اساسی تنظیم می
سپس این الیحه را به سازمان ملل  د که نظر خود را بدهند وخواستن می

 .کردند تسلیم می
 

 !درخواست برای تشکیل مجلس موسسان
 :  شاید بشود  مساله را  به صورت دیگری  طرح کرد

 داستان پیش نویس قانون اساسی و مجلس موسسان را همه کم و
 .دانیم  بیش می

دانان ایرانی   حقوقای از  خمینی به عده57درجریان انقالب 
نویس قانون اساسی ایران را تهیه کنند که این  ماموریت داد تا پیش

  بهنویس با تغییرات جزیی که توسط خمینی داده شد قرار بود که پیش
رجوع آن  همه پرسی گذاشته شود که بازرگان مخالفت کرد و خواستار

 مجلس که تشکیل شورای انقالب به بهانه این. سسان شدؤبه مجلس م
 برای حفظ ظاهر که طرح ظاهرا از گیرد سسان وقت زیادی میؤم

بررسی نهایی پیش نویس  قانون «  پیشنهاد مجلس مجلسی گذشته باشد
شود  را  داد که اختیار قانونگزاری  نداشت و قرار بر این می» اساسی

 به رفراندوم نویس بررسی و که در ظرف مدت یک ماه این پیش
ا دخالت بهشتی این قانون اساسی به کناری گذاشته  اما ب،شته شوداگذ
ای با ولی فقیه و شورای نگهبان متولد  الخلقه شود و قانون عجیب می
قرارها و  ی قول و بنابراین ما از نظر قانونی برخالف همه. گردد می

برای آگاهی بیشتر نگاه  ( .ایم سسان نبودهؤوعده وعیدها دارای مجلس م
نگاهی به قانون اساسی نظام موسوم به جمهوری « -علی شاهنده: کنید به
 )1379 پاییز 8گاهنامه  پیام ایران شماره –»اسالمی 

نویس قانون اساسی رای  هیچ یک از مراجع از جمله خمینی به پیش
مخالف نداده بود و هیچکس نیز در مخالفت با آن چیزی نگفته، تنها 

قانونی ملت ایران را گروهی دستاربند در پشت درهای بسته به طور غیر
  رسانیدند کهاز حق طبیعی خود محروم کرده و آنان را به حد صغیری

آن زمان ما فاقد مجلس  از. نیازمند آقاباالسری بنام ولی فقیه است
 و نسبت به این اقدام غیرقانونی نیز عباس امیر انتظام  ایم سسان بودهؤم

ز بیش از بیست سال  به سزای این فریاد اعتراض آمیز نی اعتراض کرد و
  .حال ما باید ادامه این فریاد اعتراض باشیم . زندانی کشیده است

 و  اعتبار و وجاهت قانونی ندارد بدین سبب قانون اساسی موجود
قانون  یک نظیمملت ایران حق دارد که نمایندگان واقعی خود را برای ت

  و غیر تنها  تخیلینهیچوجه ه  و این خواست بهاساسی انتخاب کند
 .  قابلیت طرح در مراجع جهانی را  نیز داراستبلکهبینانه نیست  واقع

 تدوین قانون اساسی نوین «این است که به نظر من عنوان کردن 
در بیانیه درست نیست، ملت ایران بین همزمان » و تعیین نظام دلخواه 

پرسی جمهوری را انتخاب کرده و  سلطنت و جمهوری طی یک همه
 را با یک انقالب بزرگ به ثبوت رسانده است و به سخن تایید خود

 تجربه پنجاه سال مبارزه علیه دیکتاتوری پهلوی و دیگر ناچیز شمردن
 بریدن از یک ،فراموش کردن ستم و ظلمی که بر ملت ما رفته است

تواند خطرهای بسیاری برای مردم و به ویژه  روند تاریخی است که می
کمترین آن  از نو افتادن به یک دام نسل جوان داشته باشد که 

 .ست  ااستبدادی دیگر
  

اما در . آشکار است که حکومت اسالمی خواستار رفراندوم نیست
ی جهانی و خاورمیانه که حکومت ایران در آن گرفتار  شرایط و یژه

سسان از نمایندگان ؤ  مراجعه به آرای مردم برای تشکیل مجلس م،آمده
تواند یک اقدام سنجیده و درست  زمان ملل میواقعی مردم زیر نظر سا

عرف و شرایط جهانی نیز سازگار است و جمهوری اسالمی  باباشد که 
 .تواند منکر آن شود نیز نمی

 شرایط رفراندوم 
شرایط رفراندوم بسیار مهم است آنهم در شرایطی که مطبوعات و 

را در رادیو در دست رژیم است و هیچکدام آزاد نیستند و با تشتت آ
برداری رژیم بسیار  میان اپوزیسیون امکان گمراه کردن مردم و بهره

کم تا سه چهارماه ضروری  شرایط آزاد برای یک رفراندوم دست. است
که رژیم  با رادیو و تلویزیونی که در اختیار  واگر نه تصور این . است
  اپوزیسیونی که برای توده مردم ناشناس است و خواستار جمهورید،دار

 دور از ذهن ، چگونه معرفی خواهد کرد،سکوالر، الئیک و غیره هست
فرهنگی  است که ضرورت کارا اینج.  نیست و با این شیوه  آشنا هستیم

من در اینجا فقط به نقل کالمی بسیار گویا . شود و روشنگری آشکار می
 عمو ما نیک آگاهیم که حیدر«: کنم از زنده یاد کسروی بسنده می

ها که به آن  ها و میرزاجهانگیر زاده و علی مسیوها و شریفها  اوغلی
میان همسایگان  حال گرفتاری ایران در جنبش برخاسته بودند، از

بودند و در راه استقالل و آزادی این کشور  آزمند، ناآگاه نمی نیرومند و
کردند، از  آنان در یک جا اشتباه می. بودند به هرگونه جانفشانی آماده می

پنداشتند اگر  بودند و می ها ناآگاه می های توده ها و آلودگی یگرفتار
ریشه استبداد کنده شود و قانون اساسی به کار افتد، توده مردم به راه 

  ».که درد اصلی ، جهل و ناآگاهی مردم بود در حالی. افتند پیشرفت می
 !بیانیه دوم ناقض بیانیه اول 

فزوده شده و در عوض اما در بیانیه دوم که امضای زرافشان ا
تشکیل «:  آمده است،امضای مهرانگیز کار و محسن سازگارا را ندارد

نویس قانون اساسی جدید خارج از  سسان و تدوین پیشؤمجلس م
که در حقیقت » ...باشد و موضوع و نامتناسب با خواست و منظور ما می

 جه وفشار و یا شکن گونه خبری از من هیچ. کند بیانیه اول را نقض می
دگان داخل کشور ندارم و توضیحی هم برای این ن کنءآزار امضا

چرخش یکباره  داده نشده است که به نحوی پذیرش قانون اساسی فعلی 
 .دهد را می

من نمی دانم چرا این دوستان امضا کننده بیانیه کم و زیاد شدند و 
رفراندوم مبتکران  دانم چرا بسیاری از ملیون مانند امیرانتظام  که از نمی
 گرچه در بیانیه  کنندگان خالی است،ء جایشان در میان امضا،اند بوده

دانند  دوم توضیح بجایی داده شده که امضا کنندگان خود را متولی نمی
 شد؛ از ولی بسیار بجا بود که امضای ملیون نیز در پای آن گذاشته می

  مه با این ه. رفت منادیان حقوق بشر سعه صدر بیشتری انتظار می
 است که به شرط اصالح موارد یا فراخوان اینترنتی ابتکار خوب و ارزنده

 .تواند بسیاری از ایرانیان را همراه و همگرا کند فوق  می
 

 ...سرمقاله 
     

راه دوم آن است که بتوان مردم را به میدان مبارزه کشانید تا 
گام او  م بههای خود را بر رژیم کنونی تحمیل کنند و گا بتوانند خواست

ای با هدف  نشینی مجبور سازند تا شرائط برای رستاخیز توده را به عقب
» فراخوان ملی رفراندوم«طرح شعار . سرنگونی رژیم فراهم گردد

 .  تواند در این محدوده مورد بررسی قرار گیرد می
دولتی در پیش گرفتند و » طلبان اصالح«راه سوم، راهی است که 

گام شدند  وزیسیون بیرون از حاکمیت نیز با آنها همبرخی از نیروهای اپ
و تغییرات تدریجی در  "اصالحات از درون ساختار قدرت"خواستار و

 . سیستم سیاسی کنونی گشتند
طلبان از فردای  و سرانجام راه چهارم، راهی است که سلطنت

در » حزب دمکرات کردستان ایران«پیروزی انقالب و در این اواخر 
های بیگانه  های دولت این نیروها خواستار دخالت ارتش. اند پیش گرفته

و به ویژه امپریالیسم امریکا با هدف سرنگون ساختن رژیم اسالمی در 
 .ایران هستند تا بتوانند به تحقق اهداف خویش گامی نزدیک شوند

را نوشتند، در گذشته به جنبش  "فراخوان ملی رفراندوم"کسانی که 
پنداشتند که این  بین بودند و می ری خاتمی خوشبه رهب» طلبی اصالح«
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در آغاز . تواند موجب گسترش نهادهای مدنی در ایران گردد جنبش می
ی شواهد دال بر این بود که انسداد فضای سیاسی ایران با  نیز همه

پیروزی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری پایان خواهد یافت و 
های   و اعمال فشاری خواستتوانند بدون هرگونه سانسور مردم می

سیاسی خود را بیان دارند و حکومت در برابر نهادهای برگزیده شده از 
 . سوی مردم مسئول کردارهای خود خواهد شد

دولتی از حضور » طلبان اصالح«اما دیدیم که چنین نشد، زیرا 
پنداشتند که جناح  مردم در عرصه سیاست بیم داشتند و چون می

ها را تحمل نخواهد کرد و  پیمائی مردم در راهکار حضور  محافظه
ی تالش خود را بکار  بسرکوب تظاهرکنندگان خواهد پرداخت، همه

حکومت «و نیز خاتمی برای حفظ . نشین شوند بردند تا مردم خانه
عقب نشست و در » رهبر«ها در برابر خواست  در همه عرصه» اسالمی

ن را در میدان مبارزه تنها ویژه دانشجویا بسیاری از موارد مردم و به
گذاشت، امری که سبب شد تا جنبش دانشجوئی ایران بتدریج از جنبش 

در . تری را مطرح سازد فاصله گیرد و شعارهای رادیکال» اصالحات«
های بخشی از جنبش دانشجوئی فراتر از خواستی  برخی از موارد خواست

 . طرح شده استم "فراخوان ملی رفراندوم"است که از سوی نویسندگان 
فراخوان ملی "با توجه باین واقعییات، اینک باید دید که چرا 

  الاقل در خارج از کشور، با چنین استقبالی روبرو شده است؟"رفراندوم
های قانون اساسی کنونی  یک علت آن است که مردم به ناهنجاری •

اند که میان زیربنای اقتصادی و روبنای  اند و دریافته پی برده
با گسترش . زمانی وجود دارد ناهماهنگی و ناهم) حقوقی (سیاسی

هر چه بیشتر بازار جهانی و روند جهانی شدن شیوه تولید 
ی تولید از رشد بیشتری  داری، در ایران نیز این شیوه سرمایه

داری روبنای حقوقی  برخوردار گشته و الزامات تولید سرمایه
سی مبتنی بر دمکراسی مناسب با این شیوه تولید، یعنی روبنای سیا

اما روبنای حقوقی موجود در . سازد داری را ضروری می سرمایه
است که به گذشته تاریخ » والیت مطلقه فقیه«ایران مبتنی بر 

ایران، یعنی به دوران شیوه تولید آسیائی تعلق دارد که در آن شاه 
یا سلطان مالک بر کل جامعه بود و اراده او نظام حقوقی جامعه را 

 تالشی است "فراخوان ملی رفراندوم"بنابراین . داد شکیل میت
زمانی که میان زیربنا و روبنای  برای از میان برداشتن این ناهم
 .جامعه کنونی ایران وجود دارد

اما در ایران با رژیمی سر و کار داریم قدرقدرت که دانشجویان  •
تل های دانشجوئی به ق هوادار آزادی و دمکراسی را در خوابگاه

نیست کردن مخالفان خویش پروژه  رساند و برای سربه می
روشن است تا زمانی که . بیند را تدارک می» ای های زنجیره قتل«

این رژیم بر سر کار و از چنین توانمندی سرکوب برخوردار 
این را نویسندگان . در ایران ممکن نیست» رفراندوم«است، تحقق 

بنا بر نوشته ناصر زرافشان . نددان نیز می» فراخوان ملی رفراندوم«
که یکی از امضاءکنندگان زندانی این فراخوان است، هدف اصلی 

به «آن است که بتوان خواست رفراندوم را  » فراخوان«انتشار این 
یک شعار ملی و اتحاد حول این شعار و اثبات آماری عدم 

همچنین  «بنا به باور آنان .تبدیل کرد» مشروعیت یک حکومت
نفسه   مردمی برای تغییر، فی- وجود یک تمایل وسیع ملیاثبات

تواند بعنوان گامی برای متحد ساختن  و در همین حد، می
 . »نیروهای مختلف سیاسی برای یک هدف مقطعی عمل کند

 مرداد، اکثریت 28در دوران پهلوی و به ویژه پس از کودتای  •
آن رژیم مردم ایران از رژیم پهلوی نفرت داشتند و با این حال 

در آن .  سال در ایران ترکتازی کند25خودکامه و مطلقه توانست 
دوران هواداران آزادی و دمکراسی و سوسیالیسم از امکان فعالیت 

سیاسی علنی محروم بودند و استبداد توانست رابطه آنها با مردم را  
نیز هم اینک در ایران در پی » والیت فقیه«رژیم . مسدود کند
این حکومت نیز مطبوعات را سانسور .  وضعیتی استاستقرار چنان

اندازد و زیر  های اینترنتی را به زندان می کند و مسئولین سایت می

اند و  بیگانه» جاسوس«گیرد که   از برخی از آنها اقرار می شکنجه
تا زمانی که . اند های جاسوسی سیا و موساد رابطه داشته با سازمان

ین توانائی سرکوب برخوردار است، چن کنونی از » حقیقی«رژیم 
 .نیز ممکن نیست» رفراندوم«تحقق 

 "فراخوان ملی رفراندوم"ناصر زرافشان که یکی از نویسندگان  •
مبارزه در راه دموکراسی در شرایط «است، بر این باور است که 

های  حاضر ایران یک مبارزه عام از سوی همه طبقات و الیه
 نیز ابزاری »ان ملی رفراندومفراخو« و انتشار »اجتماعی است

» فراخوان«پندارد با انتشار این  او می. است در خدمت این مبارزه
های سیاسی مخالف رژیم کنونی و مردمی  توان به مبارزه سازمان می

بینند، سمت و  برند و آسیب می که از ادامه وضعیت کنونی رنج می
ی کردن مل«گونه که مصدق توانست با طرح شعار  همان. سو داد

های سیاسی و مردم را علیه امپریالیسم انگلیس  سازمان» صنایع نفت
ها در آن مبارزه پیروز شود،  متحد سازد و با اتکاء به پشتیبانی توده

» رفراندوم«خواهند با طرح شعار  نیز می» فراخوان«نویسندگان 
ی نیروهای سیاسی مخالف رژیم را با هم متحد سازند و با  همه

از پشتیبانی مردم رژیم کنونی را وادار سازند به برخورداری 
ضرورت سازماندهی «آنها چون به . تن در دهد» رفراندوم«

مردم «دانند که  اند و می  پی برده»ها و اتکاء به نیروی مردم توده
و هیچ فردی و » دهند ترین الیه هرم قدرت را تشکیل می پائین

در  تواند مین» حمایت مردم «سازمانی بدون برخورداری از
در  نیز» صاحبان واقعی قدرت «ی خویش پیروز گردد و  مبارزه

، »ای ندارند واهمه« مخالفین خویش از ای غیاب جنبش توده
را که برای نخستین بار » رفراندوم قانون اساسی«خواهند شعار  می

 . ها بدل سازند توسط امیر انتظام طرح شد، به ابزار مبارزه توده
توان با طرح شعارهائی این چنین به  مردم را نمیاما باید دانست  •

ای که  برای پیشبرد مبارزه به رهبران سیاسی. میدان مبارزه کشانید
مردم به خاتمی اعتماد کردند . مورد اعتماد مردم هستند، نیاز است

» فراخوان ملی رفراندوم«نویسندگان . و این چنین سرخورده شدند
طرح . اند مردم بدل نگشته» درهبران مورد اعتما«اما هنوز به 

های  تواند جنبش آزادیخواهی ایران را با زیان شعارهای زودرس می
فراخوان «توان نتیجه گرفت که طرح  پس می. کالن مواجه سازد

هر چند شعاری درست است، اما بدون حضور یک » ملی رفراندوم
 .تواند زیانبار هم باشد رهبری فعال و مورد اعتماد مردم می

   بود دیا  
با خبر شدیم که رحمت خسروی، مردی که سالیان درازی از عمر 

والیت مطلقه «و » پهلوی«های استبدادی  خود را وقف مبارزه با رژیم
 .یادش گرامی باد. کرد، در شهر رم درگذشت» فقیه

رحمت خسروی در جوانی به سوسیالیسم گرائید و چون در آن 
سوسیالیسم واقعأ «که از اردوگاه دوران حزب توده یگانه سازمانی بود 

کرد و رهبرانش در آلمان شرقی لنگر انداخته بودند،  دفاع می» موجود
را به نفع » حزب توده«باین حزب پیوست و چون سیاست مماشات 

آینده ایران نیافت، همراه با بخش دیگری از جوانان این حزب عضویت 
چنین در   هماو. را پذیرفت» سازمان انقالبی حزب توده ایران«
به فعالیت پرداخت  » محصلین و دانشجویان ایرانیکنفدراسیون جهانی«

های این سازمان دانشجوئی به دبیری  و چند دوره از سوی کنگره
کنفدراسیون برگزیده شد و در این دوران در رهبری و هدایت این 

 . سازمان نقشی تعیین کننده داشت
کرد، در جنبش سندیکائی  رحمت از آنجا که در ایتالیا زندگی می

 .گیری داشت این کشور فعالیت چشم
گام  رحمت خسروی تا هنگام مرگ در تبعید بسر برد و کوشید هم

با دیگران در جهت تحقق آرمان مردم ایران، یعنی بوجود آوردن 
 .ای مدنی، دمکراتیک و مبتنی بر عدالت اجتماعی گام بردارد جامعه

ندان، دوستان و پویندگان راه ما درگذشت او را به همه خویشاو
 .گوئیم سیاسی او آزادی و دمکراسی تسلیت می
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 شیدان وثیق
 

 )2(» ساختار شکن«و  »قرار بی«لسوف یفدریدا 
 

 نامند؟ از زبان دریدا  میDéconstructionآن چیست که 
 شمول جهانی   توسعهبا.  مشکل و معمای بزرگی استپرسش فوق

از زندگی روزمره تا ادبیات -های گوناگون استعمال این واژه در عرصه
شناسی تا سیاست و اقتصاد، از روانشناسی تا فلسفه و  و هنر، از جامعه

این اصطالح، . گردد تعریف آن هر چه بیشتر بغرنج می -هِرمنوتیک
های نام برده دارد، معنای  بنا بر کارکردی که در هر یک از زمینه

ه ئتوان تعریف واحدی از آن ارا سان، نمی بدین. کند ای کسب می ویژه
های گوناگون، از چندانی  »ساختار شکنی«داد، بلکه باید از 

 .سخن راندساختارشکنی 
توان در بسی   را میDéconstructionدر ادبیات دریدایی، معناهای 

کننده و منتقد نیست بلکه در عین  این پدیده تنها نفی. جاها پیدا کرد
هرگز  «توان گفت که  حتا می. اتی باشدخواهد ایجابی و اثب حال می

هرگونه  «با صورت بنیادی به). 13(»کند بدون عشق و عالقه عمل نمی
ی جهان دارد، با  بازی معصومانه روی به). 14(»دیالکتیکی بیگانه است

صورت  ها را به شان، و آن ها و ردپاها در تنوع و گونه گونی ی نشان همه
مرجعیتِ مرکز را رد ). 15( شناسد یای به رسمیت م مثبت و شادمانه

جای حاکمیت و  خواهد به نمی ).16( کند و نگرانِ نبودِ آن نیست می
 خواهد به جای نظم نمی. ی دیگری را بنشاند سلطه، حاکمیت و سلطه

ارباب یا سرکارگر دیگری بگذارد، بلکه چیز  « اربابی، ی ورشکسته
 ،Déconstruction ).17(»خواهد، چیزی کامالً دِگَر دیگری می

 )18(».ست نشان دادن نا نشان دادنی«
این ی  ابتدا باید تصریح کنیم که دریدا کاشف و ابداع کننده

 .نبوده است واژه
این کلمه پیشتر در زبان فرانسه وجود داشته اما استعمالش  «

ی کلماتی  ابتدا من از این اصطالح برای ترجمه. بسیار نادر بوده است
 destruktionها متعلق به هایدگر بود که از  کی از آنی. استفاده کردم
را به  dissociationی  کرد و دیگری از فروید بود که کلمه صحبت می

اما خیلی زود، من سعی کردم نشان دهم که آن چه که . برد کار می
Déconstructionی مفهوم هایدگری و  نامم برگردانِ ساده  می
 ).19( »فرویدی نیست

ی  کند، هم واژه  دریدا خود اشاره میطور که همان
Déconstruction بسط و توسعه و هم مضمونی نزدیک به آن چه که او 

 مضمونِ کم و بیش مشابه.  وجود داشته استاو، پیش از دادخواهد 
توان نزد  یرا م »ساختار شکنی «) مشابهم کم و بیشیکن تأکید می(

 . کردپیدا  نیزمارکسدر روحی از ) به نظر من(نیچه، هایدگر و حتی 
 1955ر سال ی فلسفه، این واژه برای نخستین بار د اما در حوزه

، مترجم متنی از هایدگر Gérard Grannel ، زیر قلم ژِرار گرانِل)1334(
در . شود ، ظاهر می»ی هستی ی مساله ادای سهمی در باره «تحت عنوان 

ی   از کلمههای رایج آن جا، هایدگر، برای پایان دادن به بدفهمی
destruktionی  هایش، واژه  در نوشتهAbbauگیرد و گرانل  کار می  را به
 .نهد برابر می Dé-constructionی فرانسوی  آن را با کلمه

 4 ادامه در صفحه                 
 

  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

    یک شبخ     منوچهر صالحیمنوچهر صالحیمنوچهر صالحیمنوچهر صالحیبرگردان به فارسی از برگردان به فارسی از برگردان به فارسی از برگردان به فارسی از 
برنامه گذار به سوسیالیسم

   انقالب سیاسی-2
 انقالب بورژوائی -1

داری به شیوه تولید  ی اشکال گذار از شیوه تولید سرمایه مسئله
های پرولتری  توان مسئله اشکال انقالب سوسیالیستی را در عین حال می

 . اند این دو مسئله بر یکدیگر منطبق. دانست
چنین  ی نه فقط اشکال دولت، بلکه همهمراه با مناسبات اقتصاد

های بزرگی که منجر به  شوند، یعنی شورش اشکال انقالب دگرگون می
 . گردد جابجائی قدرت طبقات می

 نگاشت، 1852 خود که آن را در سال »هیجده برومر«مارکس در 
باین نکته اشاره کرد که اشکال انقالب پرولتری با اشکال انقالب 

 :او در این زمینه گفت. اهد بودبورژوائی متفاوت خو
های سده هیجدهم با شتاب  چون انقالب های بورژوائی هم انقالب«

یابند، نتایج متأثر کننده  از یک کامیابی به موفقیت دیگری دست می
ها و اشیاء گوئی در  هر یک از آنان از دیگری بیشتر است، انسان

 آن که روح روزانه ای از نور الماسی آتشین قرار دارند، خلسه با هاله
رسد و پس از  باشد، اما زودگذر است، و زود به نقطه اوج خود می می

 ای طوالنی جامعه را، پیش از آن که بتواند بر نتایج دوران آن خماری
 کشش و هجوم خود در وضعیتی هوشیار آگاه گردد، در خود فرا 

های سده  چون انقالب های پرولتری هم برعکس، انقالب. گیرد می
دهند، مداوم در هنگامه طی  نوزدهم مدام خود را مورد انتقاد قرار می

گردند تا  اند، بازمی یافته ایستند و به آنچه ظاهرأ بدان دست راه می
ای اساسی  گونه بتوانند دیگربار راه خود را ادامه دهند، و پس از آن به

ا های خود ر ها و بیچارگی نخستین تالش کاره، ضعف دستاوردهای نیمه
کوبند  گیرند، دشمنان خود را فقط برای آن بر زمین می به مسخره می

وار برخیزند و در  تا بتوانند با نیرو گرفتن از زمین دگربار غول
های نامشخص خود  برابرشان قد برافرازند، دائمأ از هیوالی هدف

نشینند، تا وضعیتی بوجود آید که امکان هر  ترسند و از نو عقب می می
 :زنند شتی را غیرممکن سازد و مناسبات خود چنین فریاد گونه بازگ

 ) 17. (»اینجا برقص است، هم) Rhodus) 16اینجا گل سرخ 
اما برای . دهد مارکس در اینجا استادانه انقالب بورژوائی را نشان می

در . نشان دادن انقالب پرولتری او با فقدان واقعییات تجربی مواجه است
های  های سده نوزده را انقالب د که بتوان انقالب بسیار زود بو1852سال 

این امر فقط زمانی قابل تفسیر است هرگاه که انقالب . پرولتری نامید
در ) 18(ها  زمان با آن جنبش چارتیست  در فرانسه و هم1848فوریه 

گامان انقالب پرولتری بپذیریم، در آن صورت  انگلستان  را به مثابه پیش
نی پس از دوران ضد انقالب، زنده شدن دیگرباره ، یع1849پس از سال 

بود با جوشش  فضای سیاسی که در انتظارش بودیم، باید همراه می
 2ادامه صفحه                              .                   یفزاینده پرولتر


