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  یردبسر
  !»آزادیخواه«امپریالیسم 

دور دوم ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز شد و او در 
سخنرانی خود اعالن داشت که بخاطر گسترش مراوده جهانی آشکار 

در امریکا منوط به گسترش و استمرار » آزادی«شده است که استمرار 
 را در دیگر کشورهای جهان است و دیوانساالری او خود» آزادی«

به » صدور آزادی«در جهت » فعاالنه و مهاجمانه«داند که  مسئول می
 .دیگر کشورهای جهان گام بردارد

پس از او خانم کاندولیزا رایس، وزیر خارجه جدید امریکا، در 
ها را تکرار کرد و  مراسم رأی اعتماد خود در سنای امریکا، همین گفته

.  نامیدTyrannei» داد ظالمانهمرزبانان استب«ایران و چند کشور دیگر را 
جمهور امریکا، ایران را تهدیدی  چنین آقای دیک چنی، معاون رئیس هم

نه تنها برای اسرائیل، بلکه برای اروپا و همۀ کشورهای دمکراتیک 
جهان نامید و اعالن کرد که اسرائیل برای تضمین امنیت خویش در پی 

 و نیز صنایع موشکی و تدارک حمله نظامی به تأسیسات اتمی و شیمائی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15ادامه در صفحه .                                  سازی ایران است اسلحه

 احسان دهکردی
 "اپوزیسیون سردرگم و امضاءهای مقدس"

ود بابا علی جبهه ملی شاخه آمریکا، محم نگاهی به نظرات کمیته مرکزی راه کارگر،
  در برخورد با فراخوان ملی برگذاری رفراندوم  ....و 

 وظیفه خود ،نظر به اهمیت موضوع و شرکت در جنبشی نوپا
 که تا کنون در مورد این فراخوان ات گوناگونیدانستم با توجه به نظر

در .  کنممطرح خود را همراه با نقد نظرات دیگران ر نظاند،  شدهارائه
 نکات کلیدی را طها پر و بال ندهم و فق  به بحثام یده کوشهنوشتاین 

، نگاهی  از این منظر به نقطه نظرات ارائه شده.مورد بررسی قرار دهم
 .  ها ادامه یابد  و امیدوارم که این بحثافکنم می

 مقدمه 
  و دگرگونی تغییرات ساختاریموجباصوأل تحوالت اجتماعی 

 در یک  که تحولیهر .ندردگ می مبارزه یها آرایش نیروها وشیوه
داخلی و عوامل زمان  محصول تأثیرات همگیرد،  میجامعه صورت 

مضمون انقالبات سیاسی گذشته محصول چنین روندی .  استخارجی
 اقشار ی طبقاتاست و در همین رابطه با توجه به تناسب نیرو

ها  تودهروش مبارزه کننده و طبقات و اقشار حکومت شونده  حکومت
هرگاه مبارزه . تعیین گشته استتگاه دولتی و حاکمیت سیاسی  دسعلیه

طبقاتی در جوامعی از آن چنان رشدی برخوردار باشد که طبقات و 
اقشار اجتماعی بتوانند احزاب خود را بوجود آورند و مبارزه سیاسی 
خود را از طریق این احزاب انجام دهند، در آن صورت این احزاب 

عینت موجود اجتماعی روش مبارزه خود را  بر ی هستند کهاپوزیسیون
ها و احزاب  هدف اصلی این سازماندر هر حال . کنند تعیین می

  6ادامه در صفحه                         .استسرنگونی حاکمیت موجود 
 :دیگر مقاالت این شماره

 کارل کائوتسکی :ی آن انقالب پرولتری و برنامه
 ژاک دریدا :»اشباح مارکس«فصل سوم از کتاب 

 محمود راسخ 
   رفرندام  مخالفانِ قیل و قال

 از   پس  در آن  نفر منتشر شد که  هشت  امضای  به  متنی  پیش چندی
   بود که  شده  مطرح  موضوع  این هایی  و ذکر استدالل  مقدماتی آوردن
 قرار   کشور را در آن  اسالمی  جمهوری  نظام  که  بستی  از بن  خروج برای

   مردم  کشور یعنی  اصلی  صاحبان  به  که رسیده است   آن  اکنون زمان ادهد
 آیا   شود که  خواسته  پرسش  این  به  پاسخ  شود و از آنان  مراجعه ایران

   جدید، یعنی  اساسی  قانون  تدوین  برای  مؤسسان  مجلس  تشکیل خواهان
 . یا نه هستند   اسالمی،  جمهوری  حیات  به  دادن پایان

   انیترنتی  جهانی  نیز در شبکه  ویژه  سایتی  متن ار اینش با انت  راه هم 
 از   حمایت  و در صورت  موضوع  این ی  ابراز نظر درباره ایجاد شد برای

   در نظر گرفته  آن  برای  که هایی  امضاء در صفحه ، گذاشتن  خواست این
 .  است شده

  ، هم ز آنا و   هستم  خواستی فدار چنین طر ها است  مدت  نیز چون نم
   به و هم) 1382   دی  تاریخ  به83  شماره»  نو طرحی « در نشریه (  قلم به

 خود   امضای ای  در صفحه  خواست  از این ، در حمایت ام  کرده  دفاع سخن
   داریوش آقای ( خواهان   مشروطه  نیز از جمله افراد دیگری.  را گذاشتم
. اند  کرده  حمایت  خود از آن  امضای نها با گذاشت  صفحه در این)  همایون

 دور   و رفقا و دوستان  است  شده هایی ها و شایعه  برداشت  امر موجب این
   که  شده  چه اند که پرسند و پرسیده  می  و غیرمستقیم  مستقیم و نزدیک

. است.   گذاشته  همایون  داریوش  آقای  را در کنار امضای  امضایش فالنی
 دارد و   را در کنفدراسیون  پهلوی  با رژیم  مبارزه ی  سابقه ه ک حتا شخصی
 در   مشترک  در میزگردی  همایون  داریوش  با آقای  پیش چند سال

 صدور   منجر به  که  داد  داد سخن  و دمکراسی  آزادی هامبورگ اندر باب
  ود، اکنون ب  در زیر آن  هم  من مضای ا  شد که  کار ایشان  در تقبیح ای بیانه

 !کند  صادر می  بیانه  من  و در افشای  یافته  را مناسب فرصت
  2 ادامه در صفحه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجید زربخش

 )3(عرفات مرد، فلسطین زنده است 
 

 مسئله فلسطین پس از تأسیس دولت اسرائیل
ها پذیرش قطعنامه  گونه که گفته شد، برای صهیونیست نهما

فلسطین دستاوردی بود جهت ادامۀ مارش طوالنی بسوی اشغال تمامی 
ها به اتکأ این دستاورد و با تأسیس دولت  صهیونیست. سرزمین فلسطین

خشونت و جنایت  اسرائیل، با استفاده از همۀ ابزارهای ممکن و توسل به
 .ای تحقق این هدف رفتندپ بطور سیستماتیک به

ها که همواره در اندیشه تصاحب تمام  گوریون رهبر صهیونیست بن
ها پیش از تصویب طرح تقسیم فلسطین  سرزمین فلسطین بود، از سال

پس از تشکیل یک ارتش نیرومند در چارچوب استقرار «گفته بود که 
» .رددولت، ما تقسیم را ملغی کرده، همۀ فلسطین را تصاحب خواهیم ک

 1947 دسامبر 3او چند روز پس از تصویب قطعنامه تقسیم فلسطین، در 
در یک سخنرانی با حضور رهبران سندیکای کارگران یهود اعالم داشت 

های یک دولت پایدار یهودی را تضمین  پایه«که طرح نامبرده 
 ».کند نمی

در عمل نیز بن گوریون و سایر رهبران اسرائیل از همان آغاز نه 
ای تعیین شده توسط طرح را رعایت کردند و نه مصوبات مربوط مرزه
در عین حال آنها تا آنجا که توانستند از . ریزی اتحاد اقتصادی را به پی

های  عمل آوردند و هر روز سرزمین ایجاد دولت فلسطین جلوگیری به
9ادامه در صفحه .                                 ای را تصاحب نمودند تازه
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ2ـــــــــــــــــــــــ  صفحهـــــــــــــ 

 ...قیل و قال مخالفان 
     

   و خاتمی  حجاریان  از آقای  و سنخی،  از هر طیف و نیز چون مخالفان،
،   و راست  از چپ ، خالصه  و غیره طلب   و اصالح طلب   تا سلطنت گرفته
 رو،  اند، از این دهر ک  فرسایی  قلم  آن  و تقبیح  رفراندم  خواست با طرح

   رفراندم،  خواست  طرح  پر و پا قرص  طرفداران از  یکی  عنوان  به من
   و مبارزه  تشکیل مجلس مؤسسان  برای  آزاد مردم  آرای  به  رجوع یعنی
   سازمان  شعار برای  شاید مؤثرترین  مثابه ، به  دست یافتن به آن برای
   منحوس  نظام  سرنگونی د خود منجر بهون در ر  که  گسترده  جنبشی دادن

 خود را   تا دالیل  خود دانستم ی  وظیفه  خواهد شد، البته  اسالمی یجمهور
  ی  نیز در باره  توضیحی  و در ضمن  کنم  بیان  خواست  این در درستی
 از   تومار امضاها در حمایت های  از صفحه  خود در یکی  امضای گذاشتن

 . هم بد  خواست این
 
   را امضاء کردم  حمایت چرا متن

   بیانه  آن ی  تهیه  در جریان  طور غیرمستقیم  به  من  که گویمابتدا ب
   اعالم  خود را از آن  حمایت  از انتشار آن  پس  بود که  و طبیعی بودم
   رفراندم  دیگر، از خواست  تن ، مانند صدها و هزاران  من حمایت.  دارم
   و مملکت یش خو  سرنوشت  تعیین  برای  آزاد مردم  آرای  به  رجوع یعنی
   با جمهوری  مبارزه  دادن  سازمان  برای  شعار و خواست  یک  عنوان به

  ی  کننده  از افراد تهیه  و نه در حمایت یا پشتیبانی  بود و هست اسالمی
ور ستاش  خهرچند این اقدام آنان در.   آن ی  یا چگونگی تهیه  بیانیه آن

 .است
 گرفتند یا   تماس  کسانی  با چه حترم آقایان م  بانو و آن  آن  که ینا
 در سر دارند،  هایی در انتشار آن فراخوان  انگیزه  کردند یا چه مذاکره
   سرنوشت  تعیین  برای  آزاد مردم  آرای  به  از رجوع  من  حمایت برای

 .  است السویه  علی کشورم
  ل را از تحلی ام  نظر و موضع  من اده و بدیهی کهسبه این دلیل  
   براندازی  برای  مبارزه های  و ضرورت  ایران  و شرایط  از اوضاع خودم
  کنم  می  داد، استنتاج  خواهم  توضیح تر با تفصیل  پائین ، که  اسالمی رژیم
  زیچی   چه  کسی  چه  که ببینم  اساس  بر این  بسیاری  ظاهراً چون و نه
   و اگر از اردوی  کنم افقت مو ها بود، با آن» خودی«گوید و اگر از  می

 .  بود، مخالفت دشمن
   من  یا مخالف  دشمن  هر چه  که کنم  نمی  حرکت  منطق  از این من 
   آقای ، هرچه  مربوط  مثالی از باب.   است  صحیح  آن  عکس گفت

  آقای.   را بگویم  آن عکس   من  گفت غلط است و باید  همایون داریوش
. کنند  نمی  تعیین  موضع  من ها برای  همایون ا داریوش ی  همایون داریوش

 . کنم  می  تعیین  از واقعییات  خودم  را بنا بر تشخیص ام  موضع  من بلکه
  هایی  تشابه  مشخصی ی  و در جامعه  معینی  تاریخی اساساً در مقطع 

 معین،   اجتماعی  افراد و نیروهای های وضعمها و  ها، استدالل در حرف
ها   آن  دیوار چین چون.  باشد تواند وجود داشته  می  هم خالف و متضاد بام

   اسالمی  رژیم  براندازی  خواهان  که  کسانی تمام. کند  جدا نمی را از هم
   در این  و غیره طلب   و سلطنت  و مذهبی  و راست  از چپ هستند، اعم

 برادر مسعود رجویِ   هم آیا چون مثالً.  دارند  مشابه ظر و موضع نمورد
   گنجی  آقای  و هم  است  اسالمی  رژیم  انهدام  خواهان  فاشیست جوجه

   با هم  آنان  رسید که  نتیجه  این  باید به  پس  فقیه،  در زندانِ ولی محبوس
   چنین  که آدمی؟ اند  سنخ خواهند و از یک  چیز می یک! اند  کرده سازش

   کفش  به  باشد یا ریگی  و سطحی  اندیش ادهاندیشد باید یا بسیار س می
 .کند  می  فریبی دارد و عوام

 گوناگون   با امضاهای  مشترکی های  از کشور بارها بیانیه در خارج
 نیز   من  که  است  انتشار یافته ها و رویدادهای مختلف در رابطه با موضوع

  هایی  بیانیه  چنین هیهت.  ام  را گذاشته  خودم ها امضای  از آن خیردر زیر ب
 در   با هم  طور مستقیم  خود به یا افراد امضاء کننده.  دارد روندی
 را امضا   بیانیه  آن  دیگری  کسان داند چه  می اند و هر کس ارتباط
کنند و  ی م  را تهیه شوند متنی  می  قدم  یا چند نفر پیش اند یا یک کرده

   معینی پردازند و از طیف  امضا می ی آور  جمع  به هایی  شرط  پیش تحت
 از   رفراندم  از خواست  حمایت  امضای در مورد متن. کنند  می امضا جمع

  چگونه.  بشود  است توانسته  نشده و نمی  استفاده  دو روش  از این  یک هیچ
 را با یکدیگر رد   آدم  هزاران نامو    گرفت  تماس  آدم  با هزاران توان می

 کرد؟  و بدل
   میان  است  اساسی  فرقی  که گویم  می  محترم  آقای  آن  اطالع برای
   همایون  داریوش  با آقای  مشترک  و گفتگوی  سخنرانی ی  جسله گذاشتن

 در   و دمکراسی  استقرار آزادی  شرایط  اندر باب وزیر محمد رضا شاه
   متنی ی فحهها از صدها ص  از صفحه  امضاء در یکی گذاشتن ، و ایران

 با   دلیل  این  به  محترم  آقای آن.   معینی  از خواست  در حمایت عمومی
 گذاشتند و اندر   مشترک ی  جلسه  در هامبورگ  همایون  داریوش آقای
  ن داد سخ  در ایران  و دمکراسی  استقرار آزادی های ها و شیوه  راه باب

   نسبت شان  جناب ظر و موضع شنیدند، چون در ن  گفتند و گل دادند و گل
   که  در زمانی  و نظر ایشان  با موضع  در مقایسه  همایون  داریوش  آقای به

  ، و از جمله  و کارگزارانش  با استبداد محمد رضا شاهی در کنفدراسیون
.  است  شده ی حاصلاسکردند، تغییر اس  می ، مبارزه  همایون  داریوش آقای
   کسانی  به  نسبت  در نظرم  تفاوتی  هیچ  که  با من ت اس  ربطی  را چه این

و .   است  نداده  روی  نگهدار و امثالهم  یا فرخ  همایون  داریوش مانند آقای
   ارتکاب  به  متهم   چون  اینان  که  نظرم  بر این  گذشته  نیز چون اکنون
   در دادگاهی نی ایرا  هستند باید در نظام آینده ایران   مردم  علیه جنایت
 . شوند  محاکمه قانونی

تشابه میان من و آقای داریوش همایون به تشابه میان آن دو تنی 
منتها با این تفاوت که یکی برای هضم غذا و . دویدند ماند که هر دو می

 !آن دیگری از پی نان
 

   با رفراندم خالفتم
   نیست  و درک  فهم  قابل  من  شد، برای تر اشاره  پیش  طور که همان 

 در   استقرار دمکراسی  مدعی است خواهان  که  عاقل  آدمی  چگونه که
   که  هم  طور صوری  به ، حداقل  مردم  در آن ه ک  نظامی ، یعنی  است ایران
   سرنوشت  رأی  صندوق اند و از طریق  خویش  بر سرنوشت ، حاکم شده

   مجلس  تشکیل  برای اندم رفر تواند مخالف کنند، می  می خود را تعیین
 در مورد   از مردم  که  نیست  جز این  چیزی زیرا رفراندم.  باشد مؤسسان
   نظرخواهی  خویش  سرنوشت  در تعیین  و روشن ، مشخص حیاتی  ای مسئله
.  باشد  داشته  دیگری  شاید دلیل  هست  با رفراندم  اگر مخالفتی پس. شود
 .  کنیم  را بررسی  ممکن  دالیل حال

   است  اشخاصی  به شود مربوط  می  شنیده  اغلب  که  از دالیلی یکی 
   از آنان  برخی ی  گذشته  به اغلب. شر ساختندت و من  را تهیه  بیانیه  آن که

   رژیم  این  به  خود از وابستگان  آنان شود که  می شود و گفته  می اشاره
   و دست  باید تردید داشت  آنان صداقت و   در انگیزه اند و بنا بر این بوده
  مطرحا  ر  خواستی  چنین  اکنون  سابقه  با آن  چرا اینان  کرد که  تأمل کم
 .ها  حرف کنند و از این می

   آرای  به  رجوع  خواست  اوالً طرح  که  باید گفت  رابطه در این 
   که  از مردم  پرسش  این  موجود یا طرح  نظام  تکلیف  تعیین  برای مردم

 جدید   اساسی  قانون  یک  و تدوین  مؤسسان  مجلس  تشکیل آیا خواهان
   را مطرح  آن  که  فرد یا افرادی ها و سوابق گیزهن ا  به  ربطی هستند یا نه

 . باشد، ندارد  که کنند، هر فردی می
 از   نیز، که  اکبر رفسنجانی  حتا اگر علی  که گویم  می من 

   یافت  حاضر در ایران  در حال  که  است  افرادی  و فاسدترین ینکارتر  تبه
   آغشته  ایران  از مردم نت صدها   خون  به  تا مفرق اش شوند و دست می

   در شرایطی  رفراندم  برگزاری  بزند و خواهان  سرش  به  دلیلی ، به است
 ابراز   موضوع  این  به  نظر خود را نسبت  بتوانند آزادانه  مردم شود که
   قانون  تدوین  برای  مؤسسان  مجلس  تشکیل  خواهان  آیا آنان دارند که
   چون توان  و نمی شود  نمی  با هیچ منطقی ، باز هم نها  جدید هستند ی اساسی

 با   است  کرده  مطرح  را رفسنجانی  خواست  این  که  واقعیت  این  صرف به
 . کرد  مخالفت آن

   کی  که ببین « ، یعنی  استداللی  چنین  یک  که  ساده لیل د  این به 
   یا مفهومی  موضوع ستیر یا ناد درستی» گوید  می  چی  که  آن گوید نه می
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اگر ما با .   واقعیت کند و نه  می هایش  آن و انگیزه ی  گوینده  به را وابسته
 از  اش  حرف،  و اگر مخالف  است  درست اش  حرف  باشیم  موافق گوینده

 .  است  درست  آن  او بگویدؤ عکس  هر چه  بلکه  تنها این، نه.  بنیاد غلط
 کرد   معمول  روسی  در سوسیالیسم  را استالین  از استدالل  شیوه این 
   که ای شیوه.  درآورد  استالینیسم  اساسی های  از پایه  یکی  صورت و به

 خود   هر مذهبی  چون- دارد  تعلق  مذاهب  به  دراز دارد و در اصل عمری
   خدا، پس  و خواست  گفته  را عین اش ها و دستورات  و گفته  حق را به

 و   باطل ، پس  آدمیان  دست ی  دیگر را ساخته ، و مذاهب مطلق  حقیقت
 .داند  می نادرست

   از دوستان  ابتدا دو صف  که  است  این  شیوه  از این  استفاده روش 
 را   حکم  و این  بسازیم  دیگری ی ، پرولتاریا یا هر مقوله  مردم نو دشمنا

 وجود   اشتراکی  وجه  هیچ دمر م  و دشمنان  دوستان  میان  که صادر کنیم
 و خیر و  ، رستگاری  ما هستیم  البته ، که  مردم  دوستان چون. ندارد

 و  ند، ذلتها هست  آن ، که  مردم خواهند و دشمنان  را می  مردم سعادت
   منافع  ما مدافع  چون  رسیم که  نتیجه  این و به.  را  آنان  و بدبختی خواری
   کمال  از روی کنیم چون  و می گوییم  می  چههر   پس  هستیم مردم

کنیم به حق  گوییم و می  می  مردم  از منافع  دفاع ی  و با انگیزه صداقت
و بر .   است  حقیقت  ما عین و گفتار  با ماست  حق بنا بر این. است
  گویند به کنند و می  می اند و هر چه  مردم ، دشمنان  آنان  چون عکس

   مردم  با منافع  در تضاد کامل  البته ، که  است  خودشان افعمن  منظور حفظ
 از   و تهی  ناگزیر نادرست  و به  است  مردم  فریب  برای قرار دارد، پس

 و نابود کرد و   خود را سرکوب  مخالفان  شیوه این، با  استالین.  حقیقت
   سمی ون چ را  آن  سال  هفتاد  به  نزدیک  مدت  به  روسی سوسیالیسم

   آنان  شد که  کرد و باعث  خویش تزریق  طرفداران  در ذهن کشنده
،  ها در مورد شوروی  واقعیت  خود را بر آشکارترین  و گوشان چشمان

   را دنبال  سازی  فاجعه های شورها ببندند و سیاستکشور خود و سایر ک
  ار داشت کهقر   و پرولتاریایی  مردم  همان  در تضاد با منافع کنند که
 . را داشتند اش  از منافع  دفاع ادعای
 را الزامااً دچار   شخص  استداللی ی  شیوه  چنین  پذیرفتن البته 

، اگر، از   استدالل را، بنا بر اینزی. سازد  می  الینحل  و تضادهای تناقضات
 ز را جنایتکار بنامند، تجاو  بوش  دولت  یا رفسنجانی ای ، خامنه  مثال باب

 آمریکا   نظامی  نیروهای  خروج  کنند، خواهان  محکوم  عراق آمریکا را به
، از وجود فساد و   هر دلیل ها و یا، به  شوند و مانند آن  و منطقه از عراق
 خود  گویند، ما که  جا می  جا و آن  این  بگویند، که  سخن ر ایراناعتیاد د

 عکس   ناگزیر هستیم یماند  می  مردم  را دشمان  و آنان را دوستان
، لشگر   دوست  انسان  را دولتی  بوش دولت. های آنان را بگوییم گفته
 در   و دمکراسی  استقرار آزادی  آمریکا در راه  آمریکا را فداکاری کشی
   این چرا چون!!   شویم  و منکر وجود فساد و اعتیاد در ایران  بدانیم عراق
 !!گویند  می  و رفسنجانی ای  خامنه ه ک  است  چیزی  آن  عکس درست
  خندد و آن  می  استداللی ی  شیوه  چنین  به  دبستانی  هر کودک البته 
   استداللی ی  شیوه ن آ  درست  آیا این ولی. داند  محض می  گویی را یاوه
 کنند؟   می  مطرح  با رفراندم  از مخالفان ای  دسته  که نیست
،   بیانیه  و امضاء کنندگان  از تهیه ا، یکیر سازگا گویند آقای یا می 

   داریوش ، آقایان خواهان  ، مشروطه طلبان   با سلطنت  آن ی  تهیه در جریان
   را طوری  و متن  بوده  در تماس  و غیره  نگهدار و غیره ، فرخ همایون
   کنند و مسایلی  موافقت  نیز بتوانند با آن  آنان  که  است  کرده تنظیم

، بنا بر  گیرند که  می  نتیجه  افتخار و سربلندی  با کمال سپس.  د آنننما
   برگزاری  خواست  یعنی  آن  اصلی ی  و از نکته  متن  از آن  حمایت این

   صدا شدن  هم ی  منزله  به  در ایران  مؤسسان  مجلس  تشکیل  برای رفراندم
  خواهان  ، مشروطه طلبان   با سلطنت  و مترقی خواه  خواهانِ آزادی  جمهوری
   پس رسند که  می  نتیجه  این  و به  دیگر است ها و اشخاصِ ناباب و جریان

 یا ناردستی ی درستی من درباره.  کرد  مخالفت  رفراندم باید با خواست
   چیزی  حکم  این ولی معنی. ها به آقای سازگارا اطالعی ندارم این نسبت

 و  طلبان   و سلطنت  همایون  داریوش  آقای نچو   که  نیست تر از این کم
  های  و انگیزه  با دالیل  هستند، البته  مردم  آرای  به  طرفدار مراجعه غیره

 و  خواه   آزادی  و افراد البته خواهان   ما جمهوری ، بنا بر این خودشان

 بفهمد هر که!!   کنیم  مخالفت  مردم  آرای  به  باید با مراجعه مترقی
 .تواند یم

 دارد، پس   دارد، دیوار موش  گوش  موش اگر بنا بر استدالل!  خُب 
 منِ  توان چنین نتیجه گرفت که چون  دارد، می دیوار گوش

   همایون  داریوش  و آقای خواه   و آزادی ی مترق خواهِ البته  جمهوری
  نا در ایر  رفراندم ، هر دو از خواست  مرتجع طلب  خواه،ِ سلطنت  مشروطه
  موضع  نظر و هم   هم  مسایل ای  در همه  با هم ، بنا بر این کنیم  می حمایت

انِ با  مخالف ی  را در باره  استدالل ی  شیوه  همین  که ، آیا جایز است ایم شده
 ! کار برد؟  نیز به رفرندام
اید؟   دسته  و یک  طیف  از یک  همگی  با رفراندم مگر شما مخالفان 

،  ای  خامنه  را در کنارِ  شما مخالفان  رفراندم  ما طرفداران  که تسآیا جایز ا
   به  که  نظام های  ریز و درشت  و تمامی ، فالحیان ، حجاریان رفسنجانی

 کار خود   پایان  درستی  را به  آن  انجام اند چون  مخالف ا آن ب طور طبیعی
 شما با   و بگوئیم  بگذاریم ه، و غیر طلبان  ، سلطنت دانند، و دیگر مخالفان می
 را   کاری  و ما چنین  نیست  درست  کاری  چنین اید؟ نه  شده  یکی آنان

 . کرد هرگز نخواهیم
   را در بررسی  دارد و الخ وش م  گوش  استدالل ی  ما شیوه چون 
 شما در   چون  که کنیم  را صادر نمی  حکم  و این بریم  کار نمی  به مسایل

  اید پس  برخاسته  با آن  مخالفت اید و به صدا شده   هم  با آنان ندمامورد رفر
بر این نظریم .   هستیم  قائل  اشتباه  برای  هم ما جایی. اید  شده  یکی با آنان

 !کنید  می  اشتباه  با رفراندم شما در مخالفتکه 
 

  مخالفان  یگر دالیلد
کنند در محتوا  ه سعی میک نیز هستند  ای  عده  با رفراندم در مخالفت 
   بررسی  به  اینک گیرند که  شعار می  این  طرح  به  کنند و ایرادهایی بحث
 . پردازیم ها می آن

  شود، این  می  با رفراندم  در رابطه  که هایی  از ایرادها یا پرسش کیی
مانند هر :   است  این خواهید؟ پاسخ  می  کسی  را از چه  آن  انجام  که است

  ، آزادی  سیاسی  زندانیان  آزادی  شود،  می  مطرح  که  دیگری استوخ
 بشر   حقوق ، رعایت  زنان  سنگسار کردن ، قطع  اعدام ، لغو حکم مطبوعات
 ! رژیم  از - و غیره
   و تعجب  ناخوشایند است  بسیاری  مذاق  برای  پاسخ  این البته 
 انتظار   شما چگونه کنند که  می راضت اع  با این و فوراً ما را مواجه. برانگیز

   آن  براندازی اش  نتیجه  که  رفراندمی  با انجام  اسالمی  جمهوری دارید رژیم
   به  که  است  این پاسخ.  نماید  آن ری برگزا  به  کند و اقدام  موافقت است
 بشر  ق را آزاد یا حقو  سیاسی  زندانیان  رژیم  انتظار داریم  که  اندازه همان

 بماند   در حد حرف  خواست  اگر این  جوری همین.   کند و الخ را رعایت
  همان.  پیدا نخواهد نکرد  تحقق  نشود البته  آن  برای ای  و مبارزه و فعالیت

 نشود و   برایش ، اگر کاری ، الخ  سیاسی  زندانیان  شعار آزادی  که گونه
  یا هر خواست!  ر نخواهد رفتوت جل  در کار نباشد از حد حرف ای مبارزه
   و فعالیت  مبارزه بدون.   فطیر است  مایه  بی  معروف  قول به.  دیگری
 .  در کار نیست  هم موفقیتی
   را از چه  خواست  این  انجام  که  نیست  این ی اصل  پرسش بنا بر این 
عینی   آیا از نظر  که  است  این  اصلی  پرسش بلکه.  کنیم  می  طلب کسی
   برای  و شعاری  دور خواست  را به  مردم  که  است  رسیده  آن  زمان اکنون

   هنوز در چارچوب  که  کرد یا آن  بسیج  اسالمی  جمهوری  رژیم سرنگونی
   آنان  دادن  و سوق  راه  از این  مردم  انحراف  برای هایی  موجود زمینه ظامن
  به.   است  مانده ها باقی  خردادی وم و د  خاتمی  مانند جریان  راهی به

،   با رژیم  مردم ی  از مبارزه  مرحله  آخرین  دیگر آیا از نظر عینی عبارت
رسد   نظر می  یا خیر؟ به  است یده فرا رس  آن  سرنگونی  برای  مبارزه یعنی
 نظر خود را در   روشنی  به  مجلس  آخرین  انتخابات  در جریان  مردم که
  ای  یا دسته  جناح  هیچ  نظام  دیگر در درون از سوی.  داشتند  بیان ره با این

   دیگری ی  یا هر برنامه  از اصالحات  پرچمی  حامل  که  یافت توان را نمی
   را به  ایجاد کند و اعتماد الزم  تغییر در مردم  به  بتواند امیدی باشد که

   است  این  فوق  پرسش  به سخپا رو  از این.  بوجود آورد  آنان خود در میان
   رژیم  سرنگونی  برای  از مبارزه  مرحله  آخرین  زمان  از نظر عینی  آری که

 .  است فرارسیده
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 و   خواست ترین  بزرگ  هر چند که ن چو  عینی ی  زمینه گویم می 
   است،  رژیم  این  ما نابودی  میهن  مردم  اتفاق  به  قریب  اکثریت آرزوی

  گیر با هدف   و پی  مصمم ای  مبارزه  هنوز برای ، آنان از نظر ذهنی  ولی
 دارد   و تدارکاتی  مقدمات  امر نیاز به این. اند  نشده  آماده  نظام سرنگونی

شعار .  پذیرد  انجام  سیاسی  فعال های  نیروها و شخصیت  دست باید به  که
   از طرح  هدف ا بر اینبن.   جهت  در این  است  گامی  رفراندم و خواست

.   است  رژیم  سرنگونی  برای  مبارزه  و شعار، تدارک دیدن  خواست این
 .  است  گویی  شود یاوه  گفته  باره  در این هر چیز دیگری

   کسی  را از چه  رفراندم  انجام  که  پرسش  این  به در پاسخ 
  ی  را از جنبه ضوعو م توان  شد، می  گفته  چه  بر آن خواهید، افزون می

 اپوزیسیونِ   اصوالً وقتی  که  جنبه  از این یعنی.  کرد  نیز بررسی دیگری
 را   ر خواستی و ضد مردمی است، ه  رژیمِ خودکامه  این  براندازی خواهان

 .تواند بخواهد  می  یا کسانی  کس  را از چه  آن کند انجام  می که مطرح
   این به. تواند بخواهد  نمی خود مردم  را از  آن  انجام  که  است بیعیط
   کرده،  مطرح  را که  خواستی  که  است  مدعی  اپوزیسیون  که  ساده دلیل

   را از خود خواستاران  خواستی  انجام توان و نمی.   است  خود مردم خواست
 با   در رابطه  معینی  سندیکای  کارگران  وقتی  مثال از باب.  کرد طلب

   انجام  که  است شوند روشن  دستمزد می  اضافه  خواهان عینی م کارفرمای
 از کارفرما  بلکه!  بخواهند توانند از خودشان  را نمی  خواست این
.   آنان است  ضد منافع اش  قرار دارد و منافع ابرشان در بر خواهند که می

ر از خود غی   یا نهادی  خود را از مقام  خواست  باید انجام  مردم بنا بر این
   یا نهادهای تواند باشد؟ مقام  می  یا نهادِ غیرخود که  مقام این. بخواهند
یا .   و مانند آن  ملل  مانند سازمان المللی  بین نهادهای: اند از  عبارت ممکن
   دولت  و موافقت  اجازه  بدون المللی  بین نهادهای.   بیگانه های دولت
 نیز فکر   بیگانه های  و در مورد دولتند بکن توانند دخالتی  نمی مربوطه

   که ای  بیگانه های  دولت  آن  باشد که  نداشته  توضیح  به  نیازی کنم می
   وضع  هستند که هایی  را دارند، دولت  کاری  چنین  انجام  توانایی بالقوه

   دولت  هیچ  که  است  و طبیعی  و بدیهی  است  روشن شان  و سابقه حالشان
  اله  سبیل  فی  خود حاضر نیست  منافع  تأمین  به داشت   چشم  بدون ای نهبیگا
   و جانی  مالی  خسارات  خطر اندازد و متحمل  خود را به  جوانان جان

   خالص ای  خود کامه  رژیم  را از دست  کشوری  مردم  که  آن شود برایب
   جدا شده های مژی ر دهند با چنین  می ها ترجیح  دولت ، این برعکس. کند

 بهتر   آنان زیرا از ضعف.  باشند ، سر و کار داشته  کشور خویش از مردم
 بر   که  با رژیمی بطه خود سود جویند تا در را  منافع  تأمین توانند برای می

   بر این افزون.  خود را مد نظر دارد  مردم  منافع  و تأمین  است  متکی مردم
 و  ، آزادی  استقرار دمکراسی هرگز موجب   بیگانه  دول  مستقیم دخالت
 و   و عراق  افغانستان های نمونه.  و نخواهد شد  نشده  در کشوری عدالت
 از   و ژاپنِ پس  از آلمان  که  هم هایی نمونه.   ماست  در برابر چشمان غیره
   جا فرصت  در این  که  است الفارق  مع های آورند، قیاس  می  دوم جنگ
تواند   می  مخاطب  و مقام  تنها مرجع بنا بر این.  نیست   آن بررسی
 . کشور باشند حاکمان

،  رفراندم   برگزاری  کنونیِ خواست  کنندگان  مطرح  نه  همه با این 
،   کنونی بست   از بن  جامعه  کردن  خارج  برای  مردم  آرای  به  رجوع یعنی
 شعار   در هر فرصتی  تاکنون ن فعالِ سیاسیِ آ  بخش  که  ایران  مردم و نه

   لوح  قدر ساده  آن را سر داده،»   شعار مردم  است  رفراندمؤ این رفراندم،«
 با   رفراندم  انجام  به  کنونی  حاکمان  باشد که باور  بر این  که  است و خام

   جدید، که  اساسی  قانون  تدوین  برای  مؤسسان  مجلس منظور تشکیل
  ، اقدام  کنونی  منحوس  نظام  حیات  به  رسمی  دادن ایان پ با برابر است
 و   است  و منطقی  ضروری  خواست  این  چرا طرح پس. خواهد کرد

 خواهد انجامید؟   رژیم  براندازی  ناگزیر به  به  آن  تحقق  در راه مبارزه
 :  است  این پاسخ

   از طریق ا فقطر   اسالمی  جمهوری  نظام  ندارد که  توضیح  به نیازی 
   آن  سرنگونی تنها آرزوی.  توان برانداخت ای عملی و همگانی می مبارزه

   منجر به  برنداشتن  آن قق تح  برای  عملی  گام  هیچ  ولی را در سر داشتن
 .شود  نمی  شیرین  دهان با حلوا حلوا گفتن.  نخواهد شد تغییری

   آن  تحقق های  گام  کردن  مشخص  بدون  هر خواستی صوالً طرحا
   دلیل  این به.  وجود دارد  در ذهن  فقط  که  مجرد و انتزاعی  است چیزی
  توان  می  که هایی  گام دن کر ، و روشن  مشخص  خواستی  طرح  که است
ای عملی   مبارزه  دادن  سازمان  در جهت  گام  اولین  برداشتؤ  آن  تحقق برای

 .  است  همگانی و
   و شعار توضیحی خواست.  و شعار وجود دارد  خواست وعن دو  ولی 

   و شعاری  خواست  و شعار توضیحی خواست.   و شعار تهیجی و خواست
 و تا   است دراز مدت. دهد  می  را نشان  مبارزه  جهت و  هدف  که است
   است  شعار و خواستی  تهیجی شعار و خواست. کند  تغییر نمی  آن تحقق
  شود و هدف  می  مطرح  و مشخصی  معین ی  در لحظه  مردم سیج ب  برای که

.   از مبارزه  معینی  در مقطع  عملی  انجام  برای  است  مردم  بسیج از آن
   مبارزه جهت.   است  توضیحی  و شعاری  خواست  و شعار رفراندم خواست
 و  انسس مؤ  مجلس  با تشکیل  که  نظام دهد و تا برانداختن  می را نشان
   در جریان ولی.  یابد، پا برجاست  می  جدید رسمیت  اساسی  قانون تدوین
   تهیجی هایها و شعار  بارها و بارها خواست  آن  تحقق  برای مبارزه
   کسانی بنا بر این.  خواهد شد  مطرح  مبارزه  و پیشرفت  با شرایط مناسب

   است  مقطعی  پس یجیؤته   خواستی  رفراندم،  خواست  طرح پندارند  می که
   لوحانه  را ساده  رو آن  یابد و از این  تحقق  کنونی ی  باید در لحظه که
  باید طرح. اند  شده  پنداری  و ساده حی لو کنند، خود دچار ساده  می تلقی

 و در روند و فراشد   زمان  را در طول  آن  تحقق  برای  و مبارزه رفراندم
ای که یک بار مطرح   لحظه  و عملی  حادثه ون چ  کرد نه  تجسم مبارزه

   و تهیجی  توضیحی ها و شعارهای  خواست البته. پذیرد شود و آنن می می
   تا حدی  و شعار توضیحی هر خواست. کند  جدا نمی ز هم ا را دیوار چین

 شعاری   تا حدی  تهیجی  و هر شعار و خواست  نیز هست  کننده بسیج
   خصلت  داشتن  در عین  و شعار رفراندم ستوا رو خ از این.  توضیحی است

 .  نیز هست  کننده  بسیج  تا حد معینی  توضیحی ی عمده
   مردم ی  از مبارزه  تاریخی ای  نمونه  رابطه این در   نیست مناسبت  بی 

  ی  مورد نظر نمونه ی نمونه.   بیاورم  و آزادی  استقالل  را در راه خودمان
  وقتی.   است  نفت  صنایع  کردن  ملی  و موفق وهک با ش تاریخیِ نهضت

 از   کرد، بسیاری  شعار را مطرح  این  مصدق  رهبری  به  ملی ی جبهه
  کردند که  می  تلقی  را ترفندی آن»   و زحمتکشان  مردم  منافع افعانمد«

   مردم  فریب  خود برای  ایادی  دست  به  انگلیس  دولت  یعنی خود اجانب،
   قبیل  از این هایی  امروز استدالل  نیز مثل  زمان آن.   است کرده  مطرح

   و دربار همه  و مجلس  حاکمه  هیات  که  در حالی شد که آورده می
   خواست  از آنان توان  می  هستند، چگونه  انگلیس  دولت  و ایادی وابستگان

.  کنند  را ملی ت نف  کنند و صنایع  عمل  انگلیس  دولت  منافع  بر خالف که
 برخوردار نشد و   مردم  از پشتیبانی  چندان  شعار و خواست در ابتدا این

   کردن  ملی  برای  ملی  جبهه ی  روند مبارزه در ولی.  نکرد  را بسیج آنان
ها و  ، افشاگری  بزرگ  دکتر مصدق  رهبری  به  نفت صنایع

 در   آنان  و پایداری مت و استقا  در مجلس اش  او و یاران های روشنگری
 را بوجود   نهضتی  آنان های  و توطئه  انگلیس  خواران  و جیره برابر ایادی
 با ترور  و سرانجام.   نداشت  سابقه  ایران  زمان  تا آن  در تاریخ آورد که

   به  غیر ممکن  در اوان  چه  آن  بوجود آمد که  در ایران  آرأ شرایطی رزم
   و جیره  را ایادی  آن  اکثریت  که  شد و مجلسی نآمد، ممک نظر می
   صنایع  کردن  ملی دادند، مجبور شد قانون  می  تشکیل  انگلیس خواران
. ها بسیار دارد  نمونه  از این تاریخ.  کند  را در سراسر کشور تصویب نفت

 جمهور و  رئیس.   است  کننده  نیز کمک  جنوبی  آفریقای  تاریخ  به نگاهی
   آپارتاید را لغو کنند و قدرت  آپارتاید خود مجبور شدند قوانین سمجل
 .  سازند و غیره  خود منتقل  دشمنان را به

 منجر   توانست  دلیل  این  به  نفت  صنایع  کردن  و شعار ملی خواست 
 و  ، ساده  حق  بود به  خواستی  در کشور ما شود، چون  عظیم  نهضتی به

   دولت  منافع ترین  و اساسی ترین  مرکزی نیع، ی  دشمن  و قلب روشن
   این رای نیز دقیقاً دا  و شعار رفراندم خواست.  گرفت  می  را نشانه انگلیس

 .  است خصوصیات
   آرای  به ، رجوع  حق  به  است  و شعاری  خواست  که  این نخست 
   به نیازی  و  فهم  و همه  ساده  است  و شعاری  خواست  که  این دوم.  مردم
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   رنگ  از هر گونه  ندارد، عاری  و تئوریکی  نظری  و توجیه توضیح
 .  است ایدئولوژیکی

بخشد و   می  عظیم  و نیرویی  قدرت  آن  به  آن  نخست خصوصیت 
   نظامی    است  مدعی رژیم. دهد  گریزناپذیر قرار می  را در تنگنایی رژیم
 برخوردار   مردم  از پشتیبانی  و هنوز هم دهم آ  بیرون  مردم  از انقالب است
شود  می روبرو   ساده  استدالل  با این  پوچ  ادعای  با این اپوزیسیون.  است
.  باشد  داشته  مردم  آرای  به  از مراجعه  نباید ترس  رژیمی  چنین  پس که

   مجلس  تشکیل  خواهان  آیا مردم  که  باره  در این پرسی   همه انجام
 را در هر   جدید هستند، جامعه  اساسی  قانون  تدوین  برای ؤسسانم

   یا مردم  نیست  خارج زیرا از دو حال. دهد  می  نجات  بست  از بن صورت
   مؤسسان  مجلس  تشکیل  ضرورت  به  پس خواهند که  را می  کنونی نظام
   صورت ندر ای. دهند  می  منفی  جدید پاسخ  اساسی  قانون  تدوین برای

 را وادار   و آن  شده  بسیار تضعیف  براندازی  اپوزیسیونِ خواهان موقعیت
   مناسبات  برقراری  بسا به کند و چه  خود می  تجدید نظر در مواضع به

خواهند و   را نمی  نظام  این  مردم  که یا این.  بیانجامد  با حاکمان ای تازه
   نیز تکلیف  صورت در این. دهند  می  مؤسسان  مجلس  تشکیل  به رأی

 .شود  می  روشن مملکت
.   است  مؤسسان  مجلس  بر سر تشکیل  سخن  باشید که  داشته توجه 
   کنونی  اساسی در قانون.  موجود وجود ندارد  اساسی  در قانون  که چیزی

   و تصویب  فقیه  دید ولی  باید با صالح  اساسی  در قانون هر تغییری
   تشکیل  برای  رفراندم  دیگر خودِ طرح  عبارت به.  باشد انگ خبر مجلس
 .  است ی کنون  اساسی  قانون  خود نفی  خودی  به  مؤسسان مجلس
 آزاد   باید در شرایطی  رفراندم  برگزاری  ندارد که  توضیح نیاز به 
   شرط پیش.  ابراز دارند  بتوانند نظر خود را آزادانه  شود تا مردمان انجام
 در منشور   که ای  گونه  به  است  مدنی های  وجود آزادی  امر البته این

بنا .   و غیره ، تجمع  مطبوعات  آزادی   و از جمله  است  بشر آمده حقوق
ها را در بر   از خواست ای  مجموعه  شعار ساده  همین  که بینیم  می بر این
 .دارد

 در خواهند   درآیند، که ت از در مخالف  خواست  با این اگر حاکمان 
 از   نظام  این اند که  کرده  را ثابت  اپوزیسیون  ادعای  این آمد، در حقیقت

 زور   و به  مردم  خواست  و برغم  برخوردار نیست  مردم کثریت ا پشتیبانی
 .  است  کرده  حفظ  قدرت ی  خود را در اریکه سرنیزه
،   افکار عمومی یجس و ب  کردن  حساس  برای از نظر فعالیت 

،   و فرهنگی ، هنری ، اجتماعی  و با نفوذ سیاسی  برجسته های شخصیت
   نیز این  کشورها و جهان  در سطح لتی غیر دو ها و نهادهای سازمان
   احتمال  و به  برخوردار است  زیادی  و قدرت  و شعار از حقانیت خواست
   از کشور برای  و خارج اخل د در  ایرانیان  که تواند در صورتی زیاد می

   برخوردار شود و هر چه  آنان  کنند از پشتیبانی  و مبارزه  فعالیت آن
 .ا در تنگنا قرار دهد ر تر رژیم بیش

 
  دیگر ایرادهای

   در طیف  مخالفانِ با رفراندم  دیگر که  از ایرادهای یکی 
   کنونی  و احوال عا در اوض  که  است دارند، این  ابراز می خواهان  جمهوری

   مردم اند و در میان  پراکنده خواه   جمهوری های ها و جریان  سازمان که
   خواهد تمام طلبان   سلطنت  نفع  برگزار شود به م اگر رفراند ناشناخته

 و  خواهان   جمهوری  تشکل  باید صبر کرد و ابتدا به پس. خواهد شد
   چنین  لزوم  در صورت  وقت و آن  پسند پرداخت   مردم  بدیلی ی ارایه

 . کرد  را مطرح شعاری
   نهفته ن آشکار در آ  تضادی  که  ایراد باید گفت  این  به در پاسخ 
   و شعار برگزاری  خواست گویند طرح  می  سو اینان از یک.  است

و .  نخواهد شد  هرگز متحقق  خواستی  چنین  چون  است، معنی   بی رفراندم
   برگزار شود، به  رفراندم  کنونی گویند اگر در شرایط یگر مید  از سوی

  طلبان   سلطنت  نفع  امر به  این )خواهان جمهوری( آنان   پراکندگی دلیل
 هرگز  اگر رفراندم.  نافی همدیگرند  دو حکم این.  خواهد شد تمام

  ؟ و اگر بیم طلبان   سلطنت  از پیروزی  بیمی  چه برگزار نخواهد شد، پس

 در   موفقیت  و احتمال  امکان  وجود دارد، پس طلبان  طنتسل  از پیروزی
 .  کنیم تر بررسی  دقیق  کمی را  حکم  این حال.   هست  مبارزه این

 و   دلیل  گونه کنند، هیچ  می  را مطرح  ایرادی  چنین  که کسانی 
   و احوال  در اوضاع  ایران  مردم  که  بر این دهند مبنی  نمی  ارایه مدرکی

 در   پهلوی  خاندان  سلطنت  بازگشت  خود خواهان  در اکثریت نیوکن
   حکمی  چنین  بودن  پایه  در بی  فراوانی یل دال  که در حالی.  هستند ایران

  الواقع  فی  مردم  اگر اکثریت  که  این  دلیل ترین بزرگ. وجود دارد
 از   نشانی مل عبودند، باید در  می  پهلوی  خاندان  سلطنت  بازگشت خواهان

  خواه   و آزادی  مترقی خواهان   جمهوری زیرا بر خالف. شد  می  یافته آن
 ندارند و   و مشخص  معین ی  با برنامه  واحدی اند و سازمان پراکنده  که

 نیستند،   مطرح طلبان   و سلطنت  کنونی  در برابر نظام  بدیل  عنوان گویا به
 و رهبر خود را  شاه.  برخوردارند  عوامل  این ی تمام  از نعمت طلبان  سلطنت

 دارند و   رنگارنگ مطبوعات و   و رادیو و تلویزیون  و حزب دارند، برنامه
 دیگر  پس.  نیز برخوردارند  بزرگ های  قدرت  زیاد از پشتیبانی  احتمال به

 گویا طرفدار   را که  مردم چرا  اکثریت.  هستند  چیزی منتظر چه
 فرا   نهایی ی  مبارزه اند به  در ایران  قدرت ی  بر اریکه ننا آ بازگشت

   دست  را بار دیگر به  پادشاهی  تاج میمنت و   سالمتی خوانند تا به نمی
   آن  به  ایران مردم.   است  آن  عکس  واقعیت  که  است  این پاسخ. آورند
 تغییر نباشد و  لاب ق  که  آقا باال سری  هیچ اند که  رسیده  از آگاهی درجه
   حتا به  بماند و در مورد سلطنت این مقام  خود باقی  العمر در مقام مادام

   و نه  فقیه  ولی نه. خواهند  شود، نمی  نیز منتقل  آنان  فرزندان  به طور ارثی
 با  ، بلکه آنان. به طور عام نیست  جمهوری  با نظام  آنان مخالفت.  پادشاه
   جز عنوان  در آن  از جمهوریت اند که  موجود مخالف ری جمهو  نظام این

 . نشانی نیست
 را  خواه   و آزادی  مترقی خواهان   جمهوری توان  می  چگونه وانگهی 

   برای  عملی ی برند و فاقد برنامه  سر می  به  در پراکندگی  اکنون که
؟  ساخت   داد و متشکل  نجات باشند از پراکندگی  می  مشترک ی مبارزه

  های  و برخاست  و نشست  حرف  و باز هم  و حرف  و حرف با حرف
   و همگانی  عملی ای  در مبارزه فقط. ؟ هرگز کذایی  های تاک  مکرر و پال

   آمدن  در فائق یابی   و راه  امر سازماندهی  به توان  می  که و رو در رو است
یابی به  دست. اد د و خود و جنبش را سازمان  یافت  دست بر مشکالت

 .ی عملی شدنی نیست ی مبارزه ای خارج از صحنه این امور در صحنه
   از طریق  رژیم  سرنگونی  برای  و مبارزه  در فعالیت  که ست ا طبیعی 
 خواه و   سیاسی اعم از جمهوری ، هر طیف  رفراندم  برگزاری  برای مبارزه
 خود، با شعارها و   در تشکل، و غیره  افراطی  طلبان  و اصالح  طلب سلطنت
   مردم  حمایت  جلب  خواهند کرد و برای  و مبارزه  خود فعالیت ی ها برنامه

   است این.   خواهند پرداخت  و رقابت  مبارزه از خود، با یکدیگر به
 و   است  مخالف  با انحصارطلبی  که کسی.   در عمل  بورژوایی دمکراسی

 . شود  متوسل  انحصارطلبی تواند خود به یکند، نم  می  مبارزه با آن
 باید صبر کنند و  مهگوید ه  می  که  است  استداللی  نوع  چه خر اینآ

 مرا   از پیش  و مردم  کنم  آماده  مبارزه  خود را برای منتظر بمانند تا من
اگر .   دهم  مبارزه  به  سازند تا رخصت  مطمئن ام  مبارزه  موفقیت  به نسبت
   دارید بفرمایید این  آن  برای ای  و نقشه  هستید و طرح  مبارزه دانیمرد م
   فکری  و پریشانی  نیستید و در گیجی و اگر مرد آن.   میدان  و این گوی

 . نیاندازید  سنگ  دیگران ی  و مبارزه  فعالیت برید، در راه بسر می
   تشکیل یا بر  رفراندم  برگزاری  شعار و خواست  تحت فراشد مبارزه 
   خود و به  جدید خود به  اساسی  قانون  منظور تدوین  به  مؤسسان مجلس
  های  خواهد کرد و نیروها و جریان  را مطرح  بسیاری  مسایل یعیطور طب
  گیری  موضع  آن  به  تا نسبت  را مجبور خواهد ساخت  و اجتماعی سیاسی

  ترین  و اساسی ترین تداییاب.  ابراز دارند  روشنی کنند و نظر خود را به
ها  یتها، شخص  مردم در جریان این مبارزه پیش روی سازمان  که پرسشی

 برای   مؤسسان  مجلس  که  است  قرار خواهند داد این و نیروهای مدعی
   به  مبارزه  دیگر این  عبارت به.  شود تصویب کدام قانون اساسی تشکیل

و دیگر نیروها .   خواهد ساخت  را مطرح ن جانشی  نظام ی  مسئله طور طبیعی
   کلی  به  مشخص  سؤال ن در برابر ای  نخواهند توانست  سیاسی های و جریان
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   و دقیق  طور مشخص  ناگزیرند به بلکه.  بپردازند  معمول های گویی
   کیفی های  تفاوت  که  است  مرحله و در این.  دارند  خود را بیان نظرات
 و   قوت  و نکات  آینده  نظام  ماهیت  به  نسبت  گوناگون های ل ح  راه میان

ها و   طرح  در جریان  خواهد شد و مردم  و مشخص  مطرح  هر یک ضعف
ها   از آن  هر یک  به نسبت.   قرار خواهند گرفت  متفاوت های  حل راه

دهند   می  خود تشخیص  صالح  را به  چه  و آن  خواهند یافت آگاهی
   و ماهیت  اساسی  با قانون  در رابطه  بحث در جریان.  خواهند کرد بانتخا
 از نیروها   هر یک  و ناگزیر پاسخ  طور طبیعی  به نچنی  هم  جانشین نظام

   که  حادی  و مشکالت  مسایل  به  جامعه  و اجتماعی  سیاسی های و جریان
ها و   خلق ی ئلهمس مانند   روبرو است،  با آن  اسالمی  از نظام  پس ی جامعه
  ن کرد  رشد و صنعتی ، مشکالت  آینده  اقتصاد در نظام ها، ماهیت ملیت

 دیگر  ها مسئله  و ده  و ده  اجتماعی های ، بیمه  بیکاری  معضل کشور، حل
 یا   حادثه  یک  شعار رفراندم  طرح بنا بر این.  خواهد شد  و مشخص روشن
 و  ، مبارزه  از فعالیت  در فراشدی نهادن   گام ، بلکه  نیست  یگانه ی واقعه

   خواهد انجامید، ولی  نظام ین ا  سرنگونی  به  در نهایت  که  است جنبشی
  ی  جامعه  اساسی  و معضالت  از مسایل  خود بسیاری  پیشرفت در جریان
 سیاسیِ  های  از نیروها و جریان  و روشن  مشخص های  پاسخ ما را که

 فراشد   این  در پایان  و در نتیجه  خواهد ساخت حطرطلبد، م  می مدعی
 خود   سرنوشت ی  در باره ریت  بیش  و شناخت  با آگاهی مردم

 ! باد و چنین . خواهند کرد گیری تصمیم
 

 ...اپوزیسیون سردرگم و  
     

ی را کارآمد  طبقات و اقشارمبارزاتتوان  میفرض  با این پیش
 و مستقیمأ با نظام موجود نندک میتر عمل  تر و خشن دانست که رادیکال

 نظام  دگرگونیشونتخواهند با بکاربرد قهر و خ  میشده و درگیر 
بازتولید خشونت سبب ها   این گونه روشۀثمر. را ممکن سازند سیاسی

های  های استبدادی دیگری جایگزین نظام بود؛ نظامش  میدر ابعاد دیگری
، مبارزه برای آزادی و دمکراسی  به نقض دمکراسی هاستبدادی قبلی شد

ب د و حاکمیت مردم به حاکمیت احزاوش میو آزادی منتهی 
ند، هستکه قدرتشان را مدیون مردم  ها با این این حکومت. انجامید می

 ،گاه به آراء مردم های قدرت هیچ گرفتن اهرمدر اختیار ولی بعد از 
 استالینی –های لنینی سازمان. ندنک مییعنی عاملین اصلی تحول مراجعه ن

یک قیام انجام  از طریق  فقطتغییرات اجتماعی راپندارند که  می
روشن است که در چنین صورتی باید . توان متحقق ساخت میاسری  سر

 مراجعه به  برای این احزاب.رهبری قیام در دست چنین احزابی باشد
دانند که از هواداری اکثریت   مطرح نیست، زیرا خود میآراء عمومی

لنین از برگزاری مجلس مؤسسان جلوگیری . مردم برخوردار نیستند
ها در آن مجلس اقلیت  نتخابات عمومی بلشویککرد، زیرا بر اساس ا

ها و نظزات  توانستند خواست دادند و چون نمی کوچکی را تشکیل می
خود را به اکثریت دیکته کنند، در نتیجه راه چاره را در آن دیدند که 

 . از تشکیل آن مجلس جلوگیری کنند
ها پس از انقالب اکتبر بدان دست زدند، بارها از  آنچه بلشویک

سوی دیگر احزابی که از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار نبودند، 
در واقع دمکراسی با منافع احزابی که بنا بر خواستگاه . تکرار شده است

توانند از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار شوند،  ایدئولوژیک خود نمی
 ۀ بلکه همایران،» چپ«های   نه فقط سازمان.در تضاد قرار دارد

اند که  در ظاهر مدعیطلب  طلب، ملی، مذهبی و سلطنت  قدرتالتیتشک
کنند، اما هرگاه به قدرت  بخاطر تحقق دمکراسی در ایران مبارزه می

سیاسی دست یابند، به همان راهی گام خواهند نهاد که خمینی طی 
  .کرد

آمیز کنار  با روش مسالمت را جمهوری اسالمیبتوان اینکه 
  مبارزات وخورد نظام بهرهای ب  به شیوهه البتخشونت،با گذاشت یا 

توانیم  بنابراین، این تنها ما نیستیم که می.  دارد بستگیاعتراضات مردم
بلکه شیوه مبارزۀ ما  به دلخواه خود شیوه مبارزه با رژیم را تعیین کنیم

 از اراده ما نتیجه سیاست سرکوب رژیم است، امری که تا اندازه زیادی
 ارائه آن خود تعیین کنیم، اراده توانیم به ما میه که  آنچ.شود ناشی نمی

 مبارزه با  پیشبردروشی از مبارزه سیاسی است که نه تنها راهکاری برای
های  نمایانگر خواستهدر عین حال ظلم و ستم و استبداد باشد، بلکه 

 . نیز باشد دوستانه ما انسان خواهانه و دمکراتیک، آزادی
ونی در جامعه ما بحران گذار به مدرنیته  فرهنگی کن-بحران سیاسی

 است، یعنی ئیافسون زدا» ماکس وبر« و عبور از مقدسات وبه قول 
رهبران، تصفیه حساب با   ونخبگانها،  عبور از دنیای سلطه ایدئولوژی

های دست و پاگیر خرافی و ایدئولوژیک، عبور از دنیای واژگان  سنت
ها و الگوهای  دس، کلیشهمقدس، حقایق مقدس، گذشته و تاریخ مق

و قدم به دنیای شک و  ....مقدس، سازمان و حزب مقدس، طبقه مقدس، 
ها و حقایق چندبعدی،  ، ورسیدن به ارزش... تردید در باورهای گذشته و

پذیرش اندیشه  ها و چندگونه، چند وجهی، خالصه عبور از جاودانه
 . ها و پلورالیسم است انتقادی، نسبیت

 به نظر من ، نظری که تا کنون به این طرح شدهدر برخوردهای
ی است که متاسفانه ئها بکارگیری کلیشه مشکل اصلی انتقاد کنندگان

 .تاریخ مصرفشان بسر آمده است
 !انتقاد به خود مبتکرین طرح رفراندوم
آیا متن اولیه را باید پرورده  ... "آقای مهرداد باباعلی نوشته اند 

و خانم مهرانگیز کار دانست؟ آن طور که فکری آقای محسن سازگارا 
شود ،  های سیاسی خارج از کشور مستفاد می از استنادات برخی چهره

های مطروحه در متن اولیه فراخوان پیشتر نیز از جانب آقای  ایده
 آقای باباعلی در پایان این بند " .سازگارا با آنان در میان نهاده شده بود

 این مالحظات چنین نتیجه گرفت که آیا باید از": کنند سئوال می
 "؟گارا تدوین یافته استزفراخوان اولیه اساسأ به ابتکار آقای محسن سا

ست که اصوأل چه  اشود، این چیزی که برای خواننده معلوم نمی
 چنان سئواالت دائی اهمیتی دارد که چه کسی این متن رانوشته است؟ آن

ای قرار است کشف شود  طئهکنند ، تو گوئی تو جان ناپلئونی مطرح می
ین نمونه سئواالت در ابتدای این بخش از نوشته  ااز. اند یا کشف کرده

 7 به نام أدتسان فراخوانی که ا ب بدین ..." :شود طرح میچنین ایشان هم 
بعد از اعالم نام ( نفره موسوم گردید 8ر انتشار یافته بود، به فراخوان فن

 هم دیگر  ود که هم آقای ناصر زرافشان، و چنین القاء ش)آقای زرافشان
» کمیته اقدام برای همه پرسی« کنندگان داخل کشور موافق ایجاد ءامضا
داخل پرانتز از من ( ".کنند  باشند و خود را از اعضای آن قلمداد می می

شود  روز بعد اطالعیه جدیدی منتشر می دهند که چند و ادامه می) است
کلی رفراندوم در مقطع کنونی اشاره دارد که اوأل به ضرورت طرح بعد ش

 و .باشند پرسی نمی دومأ به هیچ وجه خواهان تشکیل یک کمیته همه ، و
حال آنکه در اطالعیه ... " گیرد که  چنین نتیجه میسخن از این او خود

پرسی به عنوان یک شکل ابراز عقیده  فعالین داخل کشور اساسأ از همه
مضامین یاد شده را فرعی و ثانوی آید و تمامی  حمایت بعمل می

با توجه به این تغییر از محتوی به شکل رفراندوم، معنای . شمارد می
گذاشتن امضاء پای فراخوان اولیه چیست؟ مخاطبان این فراخوان قرار 

از رفراندوم به عنوان : است با امضای خود از چه چیزی پشتیبانی کنند
 "تغییر قانون اساسی؟یک شکل ابراز عقیده یا رفراندوم برای 

 این نتیجه ی اوها سخندر این مرحله از نقد ایشان خواننده از البالی 
رغبت این فراخوان را  گیرد که گویا آقای ناصر زرافشان با میل و را می

های  که البته دلیل آن را خواننده در طول بحث ! !  ستامضاء نکرده ا
 .شود  ایشان متوجه نمی

ن موضوع چه تاثیری در تحلیل سیاسی یک اصوالً صحت و سقم ای
گر سیاسی دارد ؟ فرض را بر این بگیرید که آنطور که از تحلیل  تحلیل
 آقای زرافشان را ،شود نیز نتیجه می کمیته مرکزی راه کارگر! جانانه

ها با سوء استفاده از نام و اعتبار چند  و همه این... " وفریب داده باشند
موقع  هبطور کامل و ب توانند به درستی و ه نمیزندانی سیاسی خوشنام، ک

 مطلع ،گذرد زیر تابلوی اعتبار آنان می از آنچه در خارج از کشور و
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دانید که   باید از آقای زرافشان و دیگران پرسید براستی شما نمی."شوند
حال که کمیته مرکزی راه کارگر افشا !! شود؟ استفاده می از نام شما سؤ

 !!.گیرید؟ ای خود را پس نمیچرا امض! گری کرد
 حساسیت شرایط،  به عوض ه جای بسی تاسف است که با توجه ب

پرداختن به اصل موضوع، محتوی و اهداف این حرکت، جو را مسموم 
دیگران را که در شرایط بسیار  کنند، و آقای ناصر زرافشان و می

اند،  ردهبرند، ولی با این حال این فراخوان را امضاء ک خطرناکی بسر می
 .کنند  معرفی می،اطالع از آنچه بر سرشان رفته بی خبر و افراد بی

 !! مرحبا به شما که در امر پیشبرد مبارزه سیاسی فعال هستید
پاسخ به سعید حجاریان صریحاً  ای در آقای ناصر زرافشان در مقاله

مایلم به عنوان یکی از امضاءکنندگان اولیه این ..... " :ستگفته ا
 ."پاسخ دهم. ..ان به سئواالت و ابهامات، و نیز برخی ایراداتفراخو

حال برگردیم به نوشته آقای باباعلی و به سئوالی که ایشان در باال 
 .مطرح کرده بود

های سال است که رنگ  کنیم که سال ما در کشوری زندگی می
ترین حقوق  های انسانی و ابتدائی دمکراسی به خود ندیده و آزادی

 طبیعی است .درآن  به شدیدترین وجهی سرکوب شده استشهروندی 
که از سردادن شعار دمکراسی  در حرف تا زندگی کردن به روش 

هائی آزاد اندیش،  به گذر زمان  و تالش انسان عمل نیاز دمکراتیک در
 داده ءاین که در فراخوان دوم به فرم بیشتر بها. گیر دارد شفاف و پی

 بلکه ،محتوی شدن رفراندوم نیست عنای بی به م تا به محتوی،شود می
خواهند چیزی  اند، نمی هنوشت خود فراخوان در  نویسندگانهمانطور که

 " :مابانه عمل کنند خواهند قیم را از قبل تصمیم بگیرند و در اصل نمی
سسان یا کمیته اقدام برای ؤگاه خود را در جایگاه تعیین مجلس م هیچ... 

دانیم و تنها مردم فهیم   اساسی ندانسته و نمیرفراندوم و تدوین قانون
ایران را صاحب صالحیت برای انتخاب وداوری نهائی در خصوص 

مختلف نخبگان و فرهیختگان در باره موارد  نظرات متنوع و و ها دیدگاه
 بنابر این آنچه که باعث طرح فراخوان دوم ".دانیم فوق الذکر می
 داخل و دری بود که ئ انتقادهاالعملی در برابر  عکسگردید، مطمئنأ

 آنکه خود نویسندگان فراخوان  یا بود ومطرح شدهکشور خارج 
در فراخوان دوم  دالیلی که حال به هر .ند یود خود بدان رسیده.نخست

 نشان از نگاهی دمکراتیک دارد که آقای باباعلی باید از ،شود مطرح می
ف روشنفکرانه به هد های بی به جای موشکافی باید  ودآن درس بگیر

مثالً آیا رفراندوم به عنوان ابزاری برای بیان اراده . داصل مسئله بپرداز
عمومی، در تعیین سرنوشت آینده سیاسی کشور، که وضعیت مردم را با 

  آن بعدیپرسشیا نه؟  است مثبت امری رژیم اسالمی روشن می کند، 
ولی اگر ؟  خواهد کردآن چگونه برخورد که جمهوری اسالمی با است

 دلیل خود را ،با رفراندوم برای تعیین موقعیت سیاسی کشور مخالفید
رفراندوم بخصوص برای  مثأل من با رفراندوم بطور کلی و. بگوئید

تشکیل مجلس مؤسسان موافق هستم نه با رفراندوم برای تعیین نظام 
 .آینده، در جای خود به آن خواهم پرداخت

پذیرد،  پذیرد یا نمی وم ملی را میکه جمهوری اسالمی رفراند این
به نظر من سئوالی نیست که طراحان این رفراندوم در انتظار جواب آن 
بوده باشند، بلکه هدف این طرح اتحاد و همدلی مردم حول یک شعار 

 .مشخص برای تغییر نظام موجود است
 !!تغییر قانون اساسی  بمنزله پایان عمر رژیم نیست

 قانون اساسی تنها یکی از نهادهای " :ستاآقای باباعلی نوشته 
شود و به هیچ وجه تمامیت ساختار آن را در بر  نظام محسوب می

های قدرت بسیاری دارد  دهد که نظام ارگان  و ادامه می"....گیرد نمی
و برای برگذاری رفراندوم احتیاج به !) داند گویا کسی نمی(

ون این شرایط با های اجرائئ است که چ های سیاسی و اهرم ضمانت
تواند  نمی این رفراندومر بناب،وجود نظام جمهوری اسالمی ممکن نیست
 . فقط خواهان تدوین قانون اساسی جدید باشد

 تجربه هشت سال ..." :در ابتدای متن اولیه فراخوان آمده است
دهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی، امکان  گذشته نشان می

های   یکی از روش."....چ جهتی متصور نیستاصالح کشور در هی
 ،خواهند مخالف باشند یا کسانی که به هر حال می کاران گذشته و سیاسی

 کنند، بلکه آن ست که نظر مخالف را آنطور که هست نقد نمی ااین
آن نقد به دهند و بعد   جلوه می، آنراکنند  تصور می خودگونه که

شود   متوجه می،وان را خوانده باشدکسی که متن اولیه فراخ. ندپرداز می
در گام بعدی تشکیل مجلس  که در گام اول مسئله رفراندوم مهم است و

کنند،   یعنی کسانی از میان مردم خود را کاندیدای مجلسی می،مؤسسان
اما برای آنکه این امر .  وظیفه آن تدوین قانون اساسی جدید استکه

 : مقدماتی استمتحقق شود، نیاز به
 .توانند کاندید شوندباید بای   دسته مایندگان مردم از هر گروه و ن -
انتشار نظرات مختلف  فضای سیاسی کشور برای تبلیغ و و ها روزنامه -

 .آزاد باشد
 .های تصویری باید به یکسان در اختیار همه قرار گیرد  رادیو و رسانه -
 . انتخابات در شرایط سیاسی امنی برگزار شود-
های شرکت کننده در انتخابات   انتخابات به عهده همه گروه نظارت بر-

 ...باشد و
 و قدرت آنان نیروی اجرائی این برنامه اند پشتوانه این حرکت مردم

در فرایند تحقق یک شعار کمی فکر کنیم  بنابراین اگر. سیاسی است
فرایند شکل گیری مجلس مؤسسان و . دچار سردرگمی نخواهیم شد

سی دیگر جائی برای نظام جمهوری اسالمی باقی تدوین قانون اسا
طراحان رفراندوم بر که کنید   واقعأ فکر میبرخی هنوزولی . گذارد نمی

پذیرد؟ نکاتی که  این باورند که جمهوری اسالمی رفراندوم ملی را می
در نظر  در این حرکت حائز اهمیت هستند، پیشبرد جنبش سیاسی اوالً با

ها، دوماً  نسانی و دمکراتیک با کمترین هزینههای ا گرفتن تمامی ارزش
ها در این  ها و سازمان تاثیر گذاری و نقش دمکراتیک همه گروه

حرکت به عوض رهبری وآتوریته یک سازمان بخصوص، سوماً نهادینه 
های غیر  کردن یک روش مبارزه سیاسی دمکراتیک بجای روش

 .دمکراتیک مرسوم گذشته است
نظر کمیته مرکزی یک سازمان هوادار در پایان این بخش به 

 :متوجه کنی) راه کارگر( سوسیالیزم 
فراخوان رفراندوم تغییر حکومت و "آنچه در زیر پوشش "..

گیرد، سؤ استفاده از یک شعار   صورت می"فراخوان مجلس مؤسسان
وسوسه انگیز برای بخشی از طرفداران سقوط کم هزینه رژیم، و امضاء 

دهی به یک  ولی در حقیقت در خدمت شکلجمع کردن برای آن، 
از  های مختلف اپوزیسیون، تالف سیاسی میان گرایش معینی از طیفئا

 ".گرا و غیره است خواه و ملی طلب و جمهوری سلطنت
 به -2 . اپوزیسیون باید بدنبال راهکارهای پر هزینه باشد-1:  نتیجه

دهد و ها اهمیت ن  به پوشش-3.  شک کند،هر چه کم هزینه است
 . چون دائی جان ناپلئون همه چیز را توطئه ببیند هم

 !تعیین نظام آینده 
چرا که این » جمهوری«گویم با  می" :ستآقای باباعلی نوشته ا

آنکه از   بی،کند بطور کلی صحبت می» حکومت دمکراتیک«متن از
 در ".طلبان گردد لزوم جمهوری سخن گوید تا قادر به جلب سلطنت

موضع خود را  » شاخه امریکا-بهه ملی ایران برونمرزج«همین مورد 
این اقدام تنها با رهبری نیروهای دمکرات، ملی " :چنین بیان کرده است

 در جهت کارگردانی "فراخوان"شوربختانه این . مردمی میسر است و
دوستان راه کارگر " در همین رابطه .طلبان منحرف شده است سلطنت

ت، آنجا که مشخصات یک حکومت  این حرک": اند چنین نوشته
در عین  در دل فراخوان به برگزاری رفراندوم گنجانده و جایگزین را

نظام   گرفتن برای برگزاری رفراندوم، رفراندوم برای نوع معینی ازءامضا
برداری یک گرایش معین   گذاشته است، کالهأحکومتی را هم به اجر
 چه باشد، فراخوان ملی رهنام این حرکت . گذارد سیاسی را به نمایش می

 ".تواند باشد نمی
طلبان در مبارزه سیاسی  شود که سلطنت  فاجعه از این جا آغاز می

ارند تا بسیاری از ذگ تری از خود بجا می کنونی چهره دمکراتیک
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کنیم، چون  باین دلیل طرح میما شعار جمهوری را. نیروهای چپ و ملی
 یک در یک جمهوری دمکراتحقوق دمکراتیک مردمبر این باوریم که 

بنابراین ما . و الئیک امکان تحقق بیشتری دارد تا در یک نظام پادشاهی
خواهی و آزاداندیشی هستیم که قوانین بازی  زمانی مدعی دمکراسی

. دمکراتیک را مالک قرار داده و در عمل به آن گردن نهیم
های  های امروزی چپ ایرانی این است که در فعالیت سیاست

استالین  ژیک گذشته لنین ووراتیک خود اسیر تفکرات ایدئولدمک
 "حرکتی با ماهیت بورژوازی" است، که هر فعالیت دمکراتیک را

کردند، ولی در عمل به دنبال رهبری این حرکت  ارزیابی می
مشکل !!. بقول خودشان هدایت آن تا سوسیالیزم بودند دمکراتیک و

! یالیزم معلوم الحال خویشنداین دوستان این است که اول حامی سوس
 یعنی ،کنند دمکراتیک باشند، در صورتی که سوسیالیزم بعد سعی می
ها در اقتصاد و سیاست برای رهائی  ها و روش ترین ایده اتخاذ رادیکال
به نظر من . های انسانی است اقتصاد، و رسیدن به ارزش از سیاست و

 بلکه در عمل هم ،کسی که دمکرات نباشد نه تنها سوسیالیزم نیست
.  و خمرهای سرخ قرار بگیرد"احزاب برادر" ممکن است در کنار

گویند،  ی که با چنین دالیلی صحنه مبارزه سیاسی را ترک میئها اندیشه
کنند   می هموارطلبان برد شعارهای سلطنت برای پیشرا هم میدان مبارزه 
 که نشان اهداف خود طلبان به یکی از دهند که سلطنت و هم اجازه می

ما باید توانائی مبارزه . دادن یک چهره دمکراتیک از خود است، برسند
ها را داشته باشیم، یعنی  از مبارزه برای جمهوری و  در همه عرصه

 .     های انسانی تا مبارزه برای سوسیالیزم آزادی
تواند آنجا که از  سوی  بنابراین یک مبارز سیاسی دمکرات نمی

 اصول دمکراتیک ۀ بر هم،کند احساس خطر میرقیبان سیاسی خود 
های فکری خویش را تا بدانجا گسترش دهد  خود پا گذارد و دلبستگی

ی که خواستکه باعث حذف گرایشات فکری دیگر شود، یعنی همان 
اما  .ندکن اند برای تحققش مبارزه می مدعیآقای باباعلی و بسیاری دیگر 

 بعد  وچین کنیم ائید خود را دستهای مورد ت  نظاماگر قرار باشد که ما
اریم یا آن را  محدود به چند نوع جمهوری مورد قبول ذبه رأی مردم بگ

. »نظارت استصوابی« شود کنیم، که بقول آقای ملکی این می! ها خودی
بینم نظر خودم را در مورد رفراندوم تعیین نظام که  در همین جا الزم می

بنظر من رفراندوم برای . تکرار کنمرام، بار دیگ است مطرح کردهها  سال
تعیین نوع نظام یک حرکت دمکراتیک نیست، به این دلیل که در 
رفراندومی که قرار است نوع نظام آینده به رأی گذاشته شود، با انتخاب 
شدن یک نظام حکومتی، مثال پادشاهی عمأل گرایشات فکری دیگردر 

اسی با اهداف سیاسی تدوین قانون اساسی حذف خواهند شد و قانون اس
 . یک گرایش خاص تدوین خواهد شد، واین حرکت دمکراتیک نیست

 شعار رفراندوم برای تشکیل مجلس مؤسسانبه نظر من 
ترین شعار در شرایط فعلی است که اپوزیسیون نظام  دمکراتیک

جمهوری اسالمی باید برای برگزاری آن تالش کند، این شعار تا بدانجا 
هائی حتی از نوع والیت فقیه  طرح اندیشهجلوی  دمکراتیک است، که

یک حرکت  د،  چرا که درگیرنباید هم ب د وگیر هم نمیرا 
های سیاسی خودمان حرکت  دمکراتیک، نباید صرفأ از نیازها و خواسته

 .در نظر بگیریم همه گرایشات و اعتقادات اجتماعی را  بلکه باید،کنیم
 
 !های سیاسی کشورهای خارجی حمایت
ای هشدار داده   اعالمیهطی شاخه امریکا -بهه ملی ایران برونمرزج

 را در گرو جلب »فراخوان«آقای سازگارا پیروزی این "ست کها
طلبان شده تا با  بهمین جهت متوسل به سلطنت. حمایت امریکا میداند

 راه ".استفاده از روابط ایشان پیروزی فراوانی به زعم خود تضمین نماید
 برای ءاین حرکت، فراتر از یک لیست امضا": اند شتهها نو کارگری

یک همایش سیاسی میان گرایشاتی است که تغییر  رفراندوم، و
خواهند، به شرطی که از طریق سازمان یافتن، اراده و  حکومت را می

به اقتدار آنان منتهی نشود؛ گرایشاتی که  های مردم نباشد و ابتکار توده
جویند و تهدید  مت را در بیرون مرزها میتغییر حکو فاعل رفراندوم و

جدی حق حاکمیت مردم ایران از جانب آمریکا را بر قیام مردم برای 
 ".دهند اعمال حاکمیت خود ترجیح می
 آیا جنبش سیاسی که این است ،شود اولین سؤالی که مطرح می

مردم ایران احتیاج به حمایت خارجی دارد یا نه؟ آیا باید افکار عمومی 
 بسیج کرد یا  اسالمیی را علیه تمامی اعمال ضد بشری جمهوریجهان

هم  با   آن،ن تالش کردآ پس باید در جهت ،نه؟ اگرجواب آری است
د ن را خود تعیین خواهیشاین پیش فرض که مردم ایران سرنوشت خو
اگر جواب نه است . د دادنکرد و اجازه مداخله به هیچ نیروئی را نخواه

 ردها و پیوندهای جهانی را گوشزد ک امروز ،ارتباطکه الزم است شرایط 
ای که  ولی کسی که به عمق فاجعه. که در حوصله این مقاله نیست

ست که ی اطبیع  پی نبرده باشد،،آینده ایران پیش آید ممکن است در
 .شود..  .و) شاخه آمریکا(صدا با راه کارگر، و جبهه ملی هم

 :کند  میطرح رفراندوم اهداف بسیاری را دنبال
در واقع .   یکی از آنها ممانعت از دخالت خارجی است-

های آینده کشور با  گیری اپوزیسیون مشروعیت خود را برای تصمیم
 به جهانیان  تواند ، میکند  کسب می از مبارزه مردمتوجه به حقانیتی که

 .اعالم دارد
دیگرآنکه برقراری اتحاد میان نیروهای مردمی زیر پرچم  -
های بعدی پیشبرد  به دنبال آن هماهنگی برای گام وم ملی ورفراند
های ضروری کشور، اتفاق اپوزیسیون با گرایشات مختلف برای  سیاست

 .های آینده است تصمیم گیری
عدم وجوداپوزیسیونی منسجم در مقابل جمهوری اسالمی، نه تنها 
برعمر جمهوری اسالمی خواهد افزود، بلکه شدت بخش دخالت مستقیم 

 .دول خارجی نیز خواهد شد
 مسئله تمامیت ارضی

 حکومتی که با تکیه بر ...":  اول آمده است»فراخوان«در متن 
آرای اکثریت ملت و بر اساس حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی و ایجاد 

های فرهنگی و  آمیز با جامعه جهانی و تکیه بر ارزش روابط مسالمت
برای . حل نجات رهنمون شوداقتصادی ایران بتواند کشور را به سا

دستیابی به این مهم، تدوین قانون اساسی نوین و تعیین نظام دلخواه گام 
دهد که  بخصوص تجربه هشت سال گذشته نشان می. اول و حیاتی است

با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی، امکان اصالح کشور در هیچ 
 ."...جهتی متصور نیست 

» تمامیت ارضی«سال گذشته زیر عنوان  دانند که در صد همه می
 فرهنگی اقوام -فت با هر نوع استقالل سیاسیلجنایات زیادی در مخا

توان با دیدن این دو  ولی بر این پایه نمی. ایرانی صورت گرفته است
 چرا که مسئله تمامیت ،کلمه به ماهیت عنوان کنندگان آن شک کرد

 . اند ارضی را عنوان کرده
من .  است امری مهمکید برحفظ تمامیت ارضی تأ کهروشن است

طلبی سر دهم، سؤال این است که آیا ما باید  توانم شعار تجزیه نمی
 شعارحفظ تمامیت ارضی را سر دهیم یا تجزیه طلبی را؟

طبیعی است که ما باید شعارحفظ تمامیت ارضی را سر دهیم ولی نه 
های اجتماعی  دیاگر اساس یک جامعه بر دمکراسی و آزا. به هر قیمتی

های سیاسی آن حتی جدائی یک بخش از مردم  بنا شود، همه حرکت
.  باید بر پایه اصول دمکراتیک انجام گیرد نه غیر از آنزکشورمان نی

گیری است تا پیش  بنابراین حساسیت در این کلمات بیشتر خرده
 سعی ما باید برقراری دمکراسی و آزادی در ایران .کشیدن بحثی منطقی

های انسانی، مبارزه  ش شد، زیرا که تالش برای آزادی، دمکراسی و ارزبا
 .برای انسان بودن و انسانی زیستن است

 
 پایان

برای تغییر شرایط سیاسی کنونی ، انسانهای گذشته با ایده های 
ساخته و پرداخته شده سیاست، فرهنگ و تربیت گذشته توان پیشبرد 

برای شکل گیری .  نگرانه را ندارنداندیشه های نو و راهکار های آینده
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آینده نو  و زندگی مدرن ،انسانهائی با ارزش های مطابق با زمان،نو 
پرداز و نو اندیش الزم است که خوشبختانه در کشورمان در حال شکل 

 .گیری است
مخالفین طرح رفراندوم ملی را به شرح توان  در پایان این نوشته می

 :زیر دسته بندی کرد
که خود یا سازمان خود را در رأس این   اینبرخی از  -

 .پردازند به مخالفت میبا آن بینند،  حرکت نمی
 .)که متأسفانه تعدادشان زیاد است(

چنان  کنند و هم روانه ارزیابی می برخی این حرکت را چپ  -
 .بدنبال راهکارهای قانونی در دل حکومت اسالمی هستند

اند، و این  بش آیندهعده ای بدنبال رهبری پرولتاریا در جن  -
های مذبوحانه بورژوازی برای کسب  ها را تالش حرکت

 .کنند قدرت ارزیابی می
کنند، بدین  ها ارزیابی می طلب برخی آن را توطئه سلطنت  -

 .جهت با آن مخالفند
! "مبارزه واقعی"کسانی این حرکت را باعث دلسردی مردم از  -

 .دانند  می
 امضاء طرحی نیستند که برخی با طرح موافق اما حاضر به  -

 .ها هم آن را امضاء کرده باشند طلب سلطنت
 .دانند و اصوالً با رفراندوم مخالفند برخی رفراندوم را شدنی نمی  -

 

 ...عرفات مرد، فلسطین 
     

 نوامبر 29(در فاصله چند ماهۀ میان تصویب طرح تقسیم فلسطین 
 سیاست اعمال ،)1948 مه 14(و اعالم تأسیس دولت اسرائیل ) 1947

ها، تهدید، کشتار، سلب مالکیت و وادار ساختن آنها به  فشار بر فلسطینی
از کشتارهای فراموش . وقفه ادامه یافت چنان بی ترک سرزمین خود هم

المقدس  نزدیک بیت» دیر یاسین«نشدنی آن دوران قتل عام وحشیانۀ 
 1948 آوریل 9ها برای تصاحب این دهکده، در  صهیونیست. است

ای را به آنجا سازمان دادند و در جریان این یورش حدود  هجوم وحشیانه
 نفر از اهالی روستا، از زن 250های دیگری حدود   نفر و به روایت110

دیر «گونه کشتارها به  البته این. عام کردند و مرد و کودک را قتل
و روستای » صفصاف«عام در دهکدۀ  قتل. شد محدود ن» یاسین

در این . گارهای دیگری از جنایات آن دوره استیاد» صالحه«
که اهالی پرچم سفید برافراشته بودند، سربازان مهاجم به  ها با این دهکده

ور شده، زنان و مردان را از یکدیگر جدا ساخته، به زنان  آنها حمله
های بسته به قتل رسانده و آنها را در  تجاوز نموده، مردان را با دست

 . فن کردندگورهای دستجمعی د
ها و  طور که گفتیم، با مخالفت فلسطینی طرح تقسیم فلسطین، همان

) اردن، سوریه و مصر(جوار  کشورهای عرب هم. اعراب روبرو گردید
زیر فشار نارضائی مردم و خواست آنها مبنی بر کمک به مردم 
فلسطین، بدون آمادگی و هماهنگی الزم، روز پس از اعالم تأسیس 

پیامد جنگ که تا ژوئیه .  این دولت وارد جنگ شدنداسرائیل، علیه
 درصد اراضی فلسطین 78 ادامه داشت، این بود که اسرائیل عمأل 1949

در . المقدس را بدست آورد را تصاحب کرد و کنترل بخش غربی بیت
نتیجه مرزهای اسرائیل از حدودی که قطعنامه تقسیم فلسطین تعیین 

 هزار فلسطینی آواره 800 این جنگ با. کرده بود، بسیار فراتر رفت
 .شدند و به کرانه غربی رود اردن و کشورهای همسایه فرار کردند

اسرائیل . نتیجه ماند بس، تالش اعراب برای صلح بی پس از آتش
چنان  هم(اندیشید  صلح نمی که در پی اشغال تمامی فلسطین بود،اصوأل به

پس از .). اندیشد نمیها بدان  رغم عوامفریبی که پس از آن نیز، به
های مختلف اعراب، پیشنهادات مکرر ملک  جنگ، پیشنهادها و طرح

های مصر در دورۀ فاروق  عبداهللا پادشاه اردن، پیشنهادهای سوریه، طرح
های پس از کودتای  ها و پیشنهادهای جمال عبدالناصر در سال و طرح

. افت نکرد، هیچ کدام پاسخ الزم را دری)1952ژوئیه (» افسران آزاد«

طور که اباابان، نمایندۀ پیشین این دولت در سازمان  برای اسرائیل همان
دنبال صلح  اگر ما به. بس کافی است قراردادهای آتش«ملل گفته بود، 

ها را یا  برویم، اعراب بهای آن را مطالبه خواهند کرد، یا سرزمین
 صلح و  این سیاست با وجود مذاکرات.»بازگشت آوارگان یا هر دو را

 . ، در اساس کماکان ادامه دارد»کنفرانس صلح مادرید«
جنگ ( اسرائیل طی یک جنگ سریع علیه اعراب 1967 ژوئن 5در 

المقدس  ، اراضی کرانۀ غربی رود اردن، نوار غزه و بیت)شش روزه
از (های جوالن  چنین بلندی شرقی، یعنی بقیه اراضی فلسطین و هم

با وجود قطعنامۀ . را اشغال نمود) از مصر(و صحرای سینا ) سوریه
که از ) 1967 مصوب نوامبر 242قطعنامه (شورای امنیت سازمان ملل 

نشینی کند، اسرائیل نه  های اشغالی عقب خواهد از سرزمین اسرائیل می
تنها مناطق اشغالی را تخلیه نکرد، بلکه با سیاست شهرک سازی 

های  تر و زمینه ا بغرنجمهاجرین یهودی در این مناطق، مسئله فلسطین ر
 . کینه قومی و نژادی را بارورتر ساخت

 
های یهودی در  دو ماه پس از جنگ شش روزه، ساختن کولونی

های اشغال شده آغاز گردید و نخستین کولونی در منطقه هبرون  سرزمین
ها،  در کرانه غربی رود اردن ساخته شد و پس از آن روند ایجاد کولونی

المللی هر روز شتاب بیشتری یافت، بطوری  راضات بینرغم تمامی اعت به
المقدس  های یهودی نشین در بیت  ساکنان این شهرک2001که تا سال 

 هزار نفر و در کرانه غربی رود اردن به رقمی در همین 200به قریب 
های نوار غزه  حدود بالغ شد و نزدیک به شش هزار نفر در کولونی

 . سکنی گزیدند
جنگ  ین مناطق توسط اسرائیل، کشورهای عربی را بهادامۀ اشغال ا

های مصر و سوریه در زیر فشار  دولت. دیگری علیه آن کشور کشاند
افکار عمومی مردم خود و دنیای عرب ناگزیر شدند از طریق جنگ، 

های مصر و   ارتش1973 اکتبر 6در . مناطق اشغالی را بازپس بگیرند
اما این . ود را شروع کردندهای خ سوریه جنگ برای تصرف سرزمین
هائی برای ارتش دو کشور عربی،  جنگ با وجود داشتن پیروزی

 . نتوانست مشکل تخلیه مناطق اشغالی و بازپس گرفتن آنها را حل کند
هائی میان  گری امریکا، توافق چهار سال پس از جنگ، با میانجی

ل آمد، عم به) صلح میان دو کشور(مصر و اسرائیل برای صلح جداگانه 
 به 1977 نوامبر 19جمهور مصر در  در همین ارتباط انور سادات رئیس

با . المقدس رفت و سرانجام قرارداد صلح جداگانه به امضاء رسید بیت
امضاء این قرارداد، گر چه اسرائیل با تخلیه تمامی صحرای سینا موافقت 

 درهم کرد و باالخره آنرا به مصر پس داد، ولی به ازا آن جبهۀ اعراب
ها بیشتر از گذشته تنها ماندند و زمینه دست  شکسته شد، فلسطینی

 . های جدی اسرائیل هموارتر گردید ها و تعرض اندازی 
 مارس 14کمتر از چهار ماه پس از سفر سادات به اسرائیل، در 

 هفته پس از تخلیه 6جنوب لبنان تجاوز کرد و  ، ارتش اسرائیل به1978
 یورش گستردۀ اسرائیل به لبنان، 1982ن  ژوئ6صحرای سینا، در 

ها و مقر سازمان  های فلسطینی محاصرۀ بیروت و بمباران اردوگاه
ارتش اسرائیل لبنان را اشغال کرد و جهان شاهد . آزادیبخش آغاز شد

های جدیدی از جنایات اسرائیل و متحدان فاالنژ لبنانی آنها علیه  صحنه
های بربرمنشانۀ اسرائیل بوسیله  ملهح. ها و مردم لبنان گردید فلسطینی

آریل شارون وزیر دفاع آن روز و نخست وزیر امروز طرح و تحت نظر 
های صبرا و  قتل عام ساکنان اردوگاه. و فرماندهی او به اجرا درآمد

شتیال، اخراج سازمان آزادیبخش فلسطین از لبنان و انتقال آن به تونس  
 مختلف، از جمله وقایع و نتایج و پراکنده شدن اعضای آن در کشورهای

 . این تجاوز و هجوم وحشیانه بود
 که با رهبری شارون 1982دربارۀ قتل عام صبرا و شتیال در سپتامبر 

هائی  وزیری مناخیم بگین انجام گرفت، گزارش و در دوران نخست
ابعاد . ها بود، در جهان انتشار یافت دهنده که یادآور جنایت نازی تکان

توانستند  های عمومی موافق اسرائیل نیز نمی حدی بود که رسانه فاجعه به
در گزارشی » واشنگتن پست«. ها جلوگیری کنند از انتشار این گزارش
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ها، در حالی که ساکنان در آنجا  خانه«: از این جنایت چنین نوشت
. وسیله بولدزور به تلی از خاک تبدیل شدند اند، ویران و به بوده

در باالی سر . مانند جان می های بی شته، به عروسکاجساد رویهم انبا
دهد که آنها  اجساد، دیوار سوراخ سوراخ شده است و نشان می

های یک خانه، سر نوزادی با چشمان  نزدیک ویرانه. اند تیرباران شده
شود، در نزدیکی آن کودک دیگری پیچیده در  زل زده دیده می

در سوی . رد شده استاش خ قنداق بر روی زمین افتاده و جمجمه
دیگر، در یک بن بست جسد دو دختر یکی یازده ساله و دیگری چند 

اند، پاهایشان با طناب بسته  ماهه بصورت طاقباز بر روی زمین افتاده
چند قدم آن . شود شده و سوراخی در ناحیۀ سر آنها دیده می

 در. اند تر، در پای دیوار یک ساختمان، هشت مرد تیرباران شده طرف
در ... اند آلود شانزده جسد بر روی هم انباشته شده ای خاک کوچه

نزدیکی آنجا، در یک حیاط کوچک یک ساختمان زنی در حدود 
ای به وسط سینۀ او  چهل سال بصورت طاقباز خوابانده شده و گلوله

ای که  در نزدیکی یک دکان جسد پیرمرد هفتاد ساله. زده شده است
دارد، در حالی که دستانش هنوز به سرش در خاک و خاشاک قرار 
های  جسد وی به سمت کفش. شود حالت التماس قرار دارد، دیده می

... زنی که بخشی از بدنش در زیر آوارها پیدا است، افتاده است 
فشارد، گلوله در مغز هر  در حالی که نوزادش را در بغل می مادری

ر حالی که اجساد عریان تعدادی زن، د. دوی آنها شلیک شده است
در گوشه . هایشان به پشت بسته شده، بر زمین افتاده است پاها و دست

کودکی با جمجمه خرد شده، غرق در خون با شیشۀ شیری در  دیگری
بر روی یک میز اتو قطعه قطعه شدۀ جسدی به . شود کنارش دیده می

ای که سرش در باالی اعضای بدنش گذاشته  وار به گونه صورت دایره
 .»... دقت چیده شده است شده، به

ها و  این گزارش تکان دهنده و باور نکردنی، نه گزارش فلسطینی
ها  این جنایت. است» واشنگتن پست«اعراب، بلکه گزارش روزنامه 

. ها را نیز به اعتراض و محکوم ساختن آن برانگیخت بسیاری از اسرائیلی
یسه این در محلس اسرائیل آمنون روتشتاین نمایندۀ مجلس در مقا

اما هنگامی که کودکان در «: ها چنین گفت جنایت با اعمال نازی
جلوی چشمان والدینشان یا در بغل مادرهایشان گلوهایشان بریده 

شود، هنگامی که چنین جنایت هولناک و غیرقابل وصفی صورت  می
ها انجام  گیرد، هنگامی که مردمان عادی را همان گونه که نازی می

برند و بعد آنها را تیرباران  ها برای اعدام می گودالدادند، در کنار 
ریزند، آیا مقایسۀ  کنند و توسط بولدزورها خاک بر روی آنها می می

 .»ها در نظر آقای بگین، هیچ جائی دارد؟ این اعمال، با اعمال نازی
های  علت سرکوب پس از یورش اسرائیل به لبنان از یکسو به

های فلسطینی، تعطیل   وارده بر سازمانهای ها و ضربه مستمر اردوگاه
 در کشورهای همجوار اسرائیل و PLOهای سازمان آزادیبخش  پایگاه

های  ای چون ابوجهاد و ابوایاد توسط تروریست ترور رهبران برجسته
عملی و سازش  اسرائیلی و از سوی دیگر بخاطر سیاست سکوت، بی

تر، یعنی جنگ  مهای عربی که به بهانۀ درگیری در مسئله مه دولت
کردند، دورانی  ایران و عراق، از توجه به مسئله فلسطین شانه خالی می

اما ظلم و . ها تحمیل شد بست و رکود به مبارزه فلسطینی کوتاه از بن
عدالتی سالیان و رانده شدن از سرزمین و وطن، آتشی در میان  ستم و بی
ود و با ایجاد هر ش گاه خاموش نمی ها برافروخته است که هیچ فلسطینی

 . کشد های آن زبانه می فرصتی، شعله
ها در   قتل چهار کارگر فلسطینی توسط اسرائیلی1987در دسامبر 

خشم . سرعت سراسر مناطق اشغالی را فراگرفت ای بود که به غزه، جرقه
و نفرت و اعتراض نسبت به کشتار چهار کارگری که شامگاهان در 

قتل میرسند، در مدتی کوتاه به قیام  نه بهراه بازگشت از محل کار به خا
و ادامۀ ) انتفاضه(به پاس این قیام . عمومی مردم مناطق اشغالی مبدل شد

یک   سال، مسئله فلسطین باردیگر به موضوعی حاد و به5آن به مدت 
 . مسئله مهم خاورمیانه و جهان تبدیل گردید

بر مقاومت یافته و در برا در برابر این جنبش همگانی و سازمان
ها از پای  ها و آوارگی رغم تمامی سختی درهم ناشکستنی ملتی که به

تفاوت  توانستند بی نیافتاده بود، امریکا، اسرائیل و کشورهای عربی نمی
تأثیر انتفاضه بر روی افکار عمومی جهان عرب و فشار آن بر . بمانند

ا های عربی، حرکت و اقدام آنها در مسئله فلسطین ر روی دولت
های عربی به امریکا متوسل شدند  در نتیجه دولت. کرد ناپذیر می اجتناب

از سوی دیگر امریکا با . و برای اقدام در این زمینه به آن فشار آوردند
توجه به منافع و شرائط جدید، خود نیز خواهان نوعی حل و فصل مناقشه 
اعراب و اسرائیل بود، نوعی حل و فصل در چارچوب حفظ سلطۀ 

 سیاسی و نظامی اسرائیل در منطقه، عادی سازی مناسبات -صادیاقت
 . اسرائیل با کشورهای عربی و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی

واشنگتن به اقتضای این منافع و شرائط جدید و فشار متحدین 
در مادرید » کنفرانس صلح« مبتکر برگذاری یک 1991عرب، در اکتبر 

های نمایندگی   اولین بار هئیتگردید، کنفرانسی که در آن برای
کشورهای عربی به اضافه نمایندگان فلسطین و اسرائیل به دور یک میز 

 . نشستند می
دولت اسرائیل در زیر فشاری چندگانه به گفتگوهای صلح و 

افزون بر فشار ناشی از مقاومت . شرکت در این کنفرانس تن در داد
ران اسرائیل با فشار بخش مردم فلسطین و انتفاضه و فشار امریکا، رهب

قابل توجهی از مردم اسرائیل هم روبرو بودند و جنبش صلح در اسرائیل 
نیروهای خواهان صلح و مردم خسته از جنگ و . نیز گسترش یافته بود

خشونت و ناامنی، دولت را برای استقرار صلح هر روز بیشتر تحت فشار 
 . قرار داده بودند

ز کنفرانس مادرید، اقدامات برای با توجه به این شرائط، پس ا
 بیانیه توافق 1993 سپتامبر 13دستیابی به صلح ادامه یافت و سرانجام در 

جمهور امریکا، توسط  اصولی، در واشنگتن در حضور بیل کلینتون رئیس
اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل و یاسر عرفات رئیس سازمان 

ائیل و فلسطین در اسلو بر آزادیبخش فلسطین امضاء شد و نمایندگان اسر
 . روی متن قراردادی که قرارداد اسلو نامیده شد، به توافق رسیدند

 5طبق قرارداد اسلو یک تشکیالت فلسطینی خودگردان برای مدت 
ها را در غزه و کرانه غربی رود اردن بر عهده  سال ادارۀ امور فلسطینی

رود، ولی مرزهای  میگیرد، ارتش اسرائیل از شهرها و روستاها بیرون  می
های مهاجر نشین  چنین مسائل مربوط به امنیت شهرک خارجی و هم

ماند، مسائل مهم  کماکان تحت کنترل آن باقی می) ها کولونی(یهودی 
مانند و  المقدس معلق می دیگر، یعنی مسئله تعیین مرزها، آوارگان و بیت

سال تأسیس شوند که قرار بود از سومین  به مذاکرات بعدی موکول می
 .  آغاز گردند1996حکومت خودگردان، یعنی از نیمۀ 
دوران جدیدی در مناسبات اسرائیل «با امضاء این قرارداد ظاهرأ 

شود، دوران پذیرش موجودیت اسرائیل، پذیرش  و فلسطین شروع می
ایجاد دولت مستقل فلسطین در سرزمین فلسطین و دوران صلح در برابر 

 .»ها سرزمین
سلو در واقع فقط بخشی از حقوق و مطالبات مردم فلسطین قرارداد ا
 45 که 1947برخالف مصوبه تقسیم فلسطین در سال . کرد را تأمین می

دانست، طبق قرارداد اسلو، دولت  ها می درصد اراضی را متعلق به فلسطینی
شود و  های فلسطین ایجاد می  درصد سرزمین22مستقل فلسطین بر روی 

المقدس و مسئله مرزها و  یعنی موضوع آوارگان، بیتمسائل مهم دیگر، 
ها اکثریت مردم فلسطین و  با همۀ این. ماند ها نیز الینحل باقی می کولونی

سازمان آزادیبخش به امید آغاز پایان مناقشات و آغاز دوران صلح از 
و با همین امید مردم فلسطین . قرارداد اسلو و روند صلح پشتیبانی کردند

 بطور وسیع در انتخابات شورای خودگردان فلسطین 1996ویه  ژان20در 
شرکت جستند و با دادن رأی پشتیبانی خود را از سازمان ) شورای مقننه(

 . آزادیبخش، رهبری آن و روند صلح اعالم داشتند
در فاصلۀ امضاء قرارداد اسلو . بینی اما دیری نپائید این امید و خوش

ی اجرای مفاد اسلو میان طرفین امضاء شد ها قرارداد برا  ده2000و سال 
بندر غزه . ولی اسرائیل فقط به اجرای بخشی از تعهدات خود تن داد

برخالف تعهدات، ساخته نشد، بازکردن گذرگاه بین کرانۀ غربی رود 
 سال فقط تا حدی 5 سال به تأخیر افتاد و پس از 5اردن و غزه به مدت 
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 ناقص انجام گرفت و هزاران باز شد، آزادی زندانیان سیاسی بطور
ها بجای آغاز تخلیه  ها باقی ماندند، کولونی زندانی سیاسی در زندان

گسترش یافتند و حرکت مردم در موطن خود، در ساحل غربی رود 
 که انتفاضه دوم آغاز 2000در سال . اردن دشوارتر و تحقیرآمیزتر شد

 40 اردن فقط شد، از نوار غزه دو سوم و از اراضی کرانۀ غربی رود
با وجود . درصد تحت ادارۀ تشکیالت خودگردان فلسطین قرار داشت

عرفات تا آنجا که ممکن بود، حتی با دادن » های صلح در سال«این 
ها  یک نمونۀ این امتیازدادن. امتیاز در جهت ادامۀ روند صلح تالش کرد

بایستی تا  شهر هبرون که طبق قرارداد می. تقسیم شهر هبرون است
در سال . چنان در اشغال ماند  هم1997شد، تا سال   تخلیه می1995پایان 
 یاسر عرفات موافقت کرد که شهر به دو بخش تقسیم شود و 1997

 کولونی در اختیار یهودیان مهاجر قرار گیرد و 400یک بخش آن با 
کردند، تخلیه  هزار فلسطینی زندگی می فقط بخش دیگر که در آن سی

ودمختار در عین حال تالش کرد با استفاده از فضای تشکیالت خ. شود
امید به صلح در میان مردم فلسطین، از طریق گفتگو، اعمال فشار و 

در . حتی سرکوب عملیات تروریستی و انتخاری حماس را متوقف سازد
ای  هائی بدست آورد و توانست در دوره عمل نیز در این راه موفقیت
 . ای کاهش دهد ظهاین عملیات را بطور قابل مالح

ها و تشکیالت خودگردان،  در برابر همه کوتاه آمدن فلسطینی
از موضع قدرت » روند صلح«دولت اسرائیل که به همه چیز از جمله 
نگریست، بجای  های خود می برتر و اعمال قدرت و تحمیل خواست

 .ساخت تر  پیشبرد این روند، آنرا هر روز کندتر و غیرعملی
وزیری   در انتخابات نمایندگان مجلس و نخست1999 ماه مه 17در 

در اسرائیل، ایهود باراک از حزب کارگر بر رقیب خود نتانیاهو غلبه 
 به 2000 ژوئیه 11حدود یک سال بعد، در . وزیر شد کرد و نخست

جمهور امریکا، باراک و عرفات در کمپ دیوید  دعوت کلینتون رئیس
ای ماشین تبلیغاتی اسرائیل و برخالف ادعاه. دیدار و گفتگو کردند

گفتند که گویا » سخن«متحدینش که از یک فرصت تاریخی دیگر 
در پیشنهاد باراک بجز !! توسط عرفات و رهبری فلسطین از میان رفت

بنابر پیشنهاد باراک . در مورد اورشلیم عمأل چیز جدیدی وجود نداشت
ت دو کشور تواند به پایتخ شود و می اورشلیم به دو بخش تقسیم می

 میلیون آوارۀ 3،7در پیشنهاد باراک کماکان برای . تبدیل گردد
شود، کنترل مرزهای خارجی دولت فلسطین  فلسطینی راه حلی ارائه نمی

های غربی رود اردن با  ماند و کرانه چنان در دست اسرائیل باقی می هم
 . شود ها در آنجا به سه بخش تقسیم می حفظ کولونی

ین پیشنهاد باراک نه جوابگوی مطالبات محقانه طبیعی است که ا
پیشنهادهای باراک در (ها بود و نه کمکی به تحقق روند صلح  فلسطینی

المقدس البته با مخالفت شدید جناح راست و محافل افراطی  مورد بیت
 .). یهودی در خارج از اسرائیل روبرو شد

د و هم گفتگوهای کمپ دیوی» مذاکرات صلح«بدین ترتیب هم 
 سال 7  با توجه به تجارب. ای نداد و عمأل با شکست روبرو گردید نتیجه

های  کشمکش صلح و ادامۀ رفتارهای تحقیرآمیز اسرائیل و خشونت
را از » روند صلح«روزمرۀ آن، بسیاری از مردم فلسطین نه تنها امید به 

ها و  دست دادند، بلکه حتی به تشکیالت خودگردان و نتایج سیاست
 . دهای آن نیز بدبین شدندکر عمل

در چنین شرائط و فضائی آریل شارون رهبر حزب لیکود و 
المقدس   به بیت2000 سپتامبر 28مسئول جنایات صبرا و شتیال، در 
ای  آمیز، جرقه این اقدام تحریک. رفت و از مسجد االقصی بازدید نمود

شکست . ور ساخت های اشغالی شعله بود که آتش را در سرزمین
های دیپلماتیک، شرائط بحرانی در فلسطین و لبریز شدن کاسۀ  شتال

آمیز  های انفجار در آن سرزمین بود که با دیدار تحریک صبر مردم نطفه
سرعت سراسر مناطق  شارون زبانه کشید و مقاومت خودجوش مردم به

 . اشغالی را فراگرفت
 نفر، 500 نفر و زخمی کردن بیش از 30ارتش اسرائیل با کشتن 

اما این شورش . در فاصلۀ دو روز، کوشید این مقاومت را درهم شکند

که به اتکاء خود مردم آغاز شده بود و شورشی علیه تحقیرهای روزمرۀ 
سادگی  اسرائیل، علیه ادامۀ اشغال و برای تشکیل دولت فلسطین بود، به

حتی رهبری جنبش آزادیبخش و یاسر عرفات با همۀ . سد شدنی نبود
این انتفاضه . قادر به جلوگیری از گسترش این عصیان نبودندنفوذ خود 

 . چنان ادامه دارد  سال است که هم4دوم هم اکنون بیش از 
سو جوانان و  در این جنگ کامأل نابرابر، جنگی که در یک

نوجوانان سنگ بدست، مردم عادی با اسلحۀ تظاهرات و اعتصابات، 
گذاری قرار دارند و در سوی  بنیروهای افراطی با عملیات انتحاری و بم

دیگر سربازان اسرائیلی با زرادخانۀ عظیم نظامی، با توپ و تانک و 
دهند  ها ترجیح می اند، فلسطینی خمپاره و هواپیما و بمباران صف کشیده

 . بجای تن دادن به تحقیر و تسلیم، به مقاومت ادامه دهند
ست رهبری انتفاضۀ دوم در عین حال بیان اعتراض مردم به سیا

ثمر برای ادامۀ گفتگوهای صلح و  جنبش آزادیبخش و زمینۀ تالش بی
 . جانبه بود های یک گذشت

ها اقامت در امریکا و  مونا حمزه، نویسندۀ فلسطینی که پس از سال
 به فلسطین بازگشته 90های  داشتن گذرنامه امریکائی، از نیمۀ دوم سال
ها، تحقیرها و   شاهد جنایتبود و تا آغاز انتفاضه دوم بطور مستقیم

های خود  ها بوده است، در یاداشت تضییقات اعمال شده توسط اسرائیلی
پیرامون روزهای آغاز انتفاضه، در مورد خشم مردم نسبت به تجاوزات 

دنبال بمباران  به«: نویسد های عرفات چنین می اسرائیل و واکنش
)  اکتبر12(گذشته شنبه  شهرهای فلسطینی از سوی اسرائیل در روز پنج

الشیخ همۀ ما دچار  و تصمیم عرفات برای شرکت در اجالس شرم
خشم از این که در . افسردگی شدید شدیم، افسردگی آمیخته به خشم

گوئی این . این اجالس از عرفات خواسته شده به خشونت پایان دهد
های پیشرفته، تک تیراندازان  ها، هلیکوپترهای آپاچی، مسلسل تانک
نشینان، فلسطینی هستند که شهروندان اسرائیلی را   و مستعمرهارتشی

 سپتامبر به مسجدااللقصی 28اگر آریل شارون در ... اند  هدف گرفته
 فلسطینی کشته و 120شد و  گذاشت، انتفاضه هم شروع نمی قدم نمی

  7اگر سربازان اسرائیلی در . شدند بیش از پنج هزار نفر مجروح نمی
اهللا هم  کشتند و حزب ۀ فلسطینی را در مرز لبنان نمیاکتبر دو پناهند

شد  ربود و بحران بطور خطرناکی پیچیده نمی سه سرباز اسرائیلی را نمی
اهللا  ها یک واحد مخفی خود را به رام  اکتبر اسرائیلی12اگر در ... 

کشتند و شهرهای  فرستادند، مردم خشمگین آنها را نمی برای ترور نمی
این اسرائیل است که خشونت، بمباران، ... شدند  ما بمباران نمی

محاصره، کشتار و ضرب و جرح را آغاز کرد، اما کلینتون و باراک از 
کسی این روزها قادر !! ... خواهند به خشونت پایان دهد عرفات می

نیست از بیان خشم خود نسبت به رهبران فلسطینی که در اجالس 
گویند یا باید به  به ما می ... الشیخ شرکت کردند، خودداری کند شرم

مقاومت پایان دهیم و آپارتاید اسرائیلی را بی قید و شرط بپذیریم و 
ها  های زنگی حلقه به گوش اسرائیلی خوشحالی چون برده آنگاه با

های جهنمی  زندگی کنیم و یا انتخاب دیگرمان این است که بمب
 . »خشونت متهم شویمها را به جان بخریم و بعد هم به اعمال  اسرائیلی

کردهای عرفات، سازمان آزادیبخش و مسئوالن  سیاست و عمل
تردید بدون اشکال و  تشکیالت خودگردان، در ارتباط با روند صلح، بی

توان این واقعیت  اما نمی. اشتباه و خطاهای بزرگ و کوچک نبوده است
 صلح را نادیده گرفت که آنها، برخالف اسرائیل، هم در پذیرش قرارداد

که از حمایت اکثریت افکار عمومی » روند صلح«و هم برای پیشرفت 
آنها با وجود . عمل آوردند فلسطین برخوردار بود، همه مساعی الزم را به

عدم اجرای تعهدات توسط اسرائیل و ادامۀ محاصرۀ شهرها، فشارها، 
های  های دولت و ارتش اسرائیل و ساکنان شهرک تحقیرها و خشونت

ها، باز هم به امید صلح در پی سازش و  شین علیه فلسطینییهودی ن
 –جانبه  گفتگو بودند و تا آنجا پیش رفتند که این سیاست یک

 خشم و -های مونا حمزه خاطرنشان شده است گونه که در نوشته همان
 . اعتراض بسیاری از مردم فلسطین را برانگیخت

نشینی هر چه بیشتر،  آنها عقب. خواستند ها بیش از این می اسرائیلی
آنها در عین حال . کردند نشینی در حد تسلیم را طلب می عقب
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. گر مردم فلسطین را ایفاء کند خواستند عرفات نقش سرکوب می
برای طرف مقابل دعوا، برای ) هم دولت و هم اکثریت مردم(اسرائیل 
بقول آلن گرش . ها اصوأل حقوق مساوی قائل نبودند و نیستند فلسطینی

Alen Gresh حق فلسطینیان «ها  اسرائیلی» دیپلماتیک لوموند« سردبیر
را به برخورداری از حیثیت انسانی، امنیت و استقالل بطور 

قرارداد اسلو یک . اند ها دانسته سیستماتیک تابعی از حق اسرائیلی
قبالۀ ازدواج بین دو زوج برابر در حقوق و وظائف نبود، بلکه یک 

و اشغال شده بود و اشغالگر در هر مرحله، با مصالحه بین اشغالگر 
 . »کرد پشتیبانی امریکا همان نظر خود را تحمیل می

درست بهمین دلیل و بر اساس چنین نگرشی است که در 
های  تحقیر و اجحاف، تحریکات و تخریب» های صلح سال«

مناطق اشغالی » قرارداد صلح«سیستماتیک ادامه یافت و برخالف 
سازی یهودی  غال اسرائیل باقی ماند و در آنجا شهرکچنان در اش هم

نشین بیشتری ساخته شد و با وجود گذشت چند سال از آخرین مهلت 
 . تشکیل دولت فلسطین، تأسیس این دولت مرتب به تأخیر افتاده است

شرائط زندگی، معیشت، امنیت و حتی آزادی » های صلح سال«طی 
ن هر روز دشوارتر و تحمل حرکت در مناطق اشغالی برای فلسطینیا

ناپذیرتر شد و این شرائط سرانجام با دیدار شارون از مسجد االقصی به  
 ادامه دارد.                                                انفجار منتهی گردید

  

 ...فصل سوم از کتاب 
 

از روحی از میان روح های مختلف و گاه متضاد مارکس، خوانش 
! خوانشی نه صرفاً فلسفی و نه، البته، آئین پرستانه. فتتاح کنددیگری را ا

بلکه انقالبی، ساختارشکنانه، نقادانه و خود نقادانه که انصراف از آن 
 .امکان پذیر نیست

زمانه از  «لیک، اشباح نابهنگام مارکس زمانی باز گشته اند که 
 و به ن تیره و تارآوضاع دنیا خراب، تصویر ا. کوره در رفته است

را بر می » ده آفت نظم نوین جهانی«دریدا . »تقریب گویی سیاه است
 ها و از الزام و ابرام مقاومت و مبارزه با آن... شمرد وتحلیل می کند

رویدادِ همواره پیش بینی . »رویداد«با رفتن به پیشواز ... راند سخن می
، »نگامینابه« رویداد، چون نام دیگر ،»فرا می رسد«  بی موقعکه نشده

بین «چون ... ،»نوید«، چون »ساختار شکنی«، چون »امر سوگ«چون 
 ... چون...»الملل جدید

 
 :چند تذکر
 اگر ،ی ادبیات دریدایی به زبان فارسی کار شاقی است ترجمه
زیرا دریدا واژگان خاص خود را دارد به طوری که حتا در . ممکن باشد

، واژه سازی و مفهوم زبان فرانسه، که زبان اصلی کتاب هایش است
در این . و تفهیم کرد» ترجمه«سازی های او را باید دوباره و چند باره 

م شد یفصل از کتاب، با  نمونه هایی از این واژگان بدیع رو به رو خواه
ای  از این رو، ترجمه. که برگردان آن ها به فارسی بسی دشوار است
 اولیه گذاشت که خالی را که در زیر می خوانید، باید به حساب  تالشی

 .از نقص و ایراد و خطا و بد فهمی نیست
و (ی فلسفه  باشد، به همت کوشندگان فارسی زبان در حوزه

بخش » نوید «که ی »رویداد«، فرا رسیدن آن )ی سیاسی فلسفه
و ( و ژرف تر ادبیات فلسفی ی هر چه بهتر و بیشتر تکوین و توسعه

  .به زبان فارسی باشد) سیاسی فلسفه
در متن اصلی عنوان گذاری . عنوان های این فصل، همه از من است

 . نشده است
 .ست ای کلمات با حروف ایتالیک از دریدا همه

: بطور مثال: اند مشخص شده* های دریدا با عالمت ستاره  یادداشت
*)11(. 

 .)21: (بطور مثالکه عالمت ستاره ندارند از من است  هایی یادداشت
 . ا که با تأکید مترجم نیامده از دریدا استپارانتزها هر ج

همان (جمله های انگلیسی در متن از دریداست و ترجمه نشده اند 
 ).  طور که به فرانسه نیز ترجمه نشده اند

 ها فرسودگی
 )تصویر جهانی که سن ندارد(

 
 »...خراب است آقا ...از اوضاع دنیا چه خبر؟ «

»the time is out of joint«.  دنیا خراب است، فرسوده شده اوضاع
یا جوانی، دیگر  کهولت .آید است، اما فرسودگی آن به حساب نمی

حساب . دنیا بیش از یک سن دارد. برای هیچ کس اهمیت ندارد
. دیگر حساب و کتاب فرسودگی را نداریم. ایم را از دست داده میزانِِِ

رد توجه رفت تاریخ مو ی سنی واحد در پیش دیگر آن را به مثابه
چیزی دیگر . بلوغ است، نه بحران و نه حتا احتضار نه. دهیم قرار نمی

شود تا بر نظم  دهد بر خودِ سن حادث می آن چه که رخ می. است
آید، آن جا  آن چه که می. ی تاریخ ضربه فرود آورد شناسانه فرجام
-شود، لیکن به شود، بر خود زمانه حادث می موقع ظاهر می که بی

این . the  time  is  out of  jointاست  نابهنگام. رسد هنگام فرا نمی
ی جهان، تاریخ و  زبان هاملت در تماشاخانه. نامه است زبان نمایش

خودِ زمانه  یش از همهبهمه چیز و . زمانه از کوره در رفته است. سیاست
دنیا به و  روزگار بسیار بدی است. ماند قاعده، ناجور و وارفته می بی

شود، همان طور که تر می رسوده، فرودمیزانی که سنش باال رفته و می
که نمایش  (Timon  d´Athènes تیمون آتنینقاش نیز در آغاز نمایش 

. بیان کرده است) ، این طور نیست؟تواند باشد مارکس نیز میی  نامه
ی نمایشی صحبت ی نقاش است و گویی در باره زیرا این بار، گفته

 :ا در برابر تصویری قرار داردیکند و  می
How grows the world? - It wears, sir, as it grows 

 : ویکتور هوگو آمده است-ی فرانسوا در ترجمه 
ام، راستی، از اوضاع دنیا مدتی مدید است که شما را ندیده: شاعر
 چه خبر؟

- گذارد، خراب خراب است آقا، و هر چه پا به سن می: نقاش 
 .شود تر می
ودِ رشد، یعنی در خین فرسودگی در هنگام بسط و توسعه، در حینِ ا

- دوران جهانی شدن جهان، فرایندی نیست که به صورت عادی، به
ای از رشد و  رحلهماین فرسایش، . هنجار و با قاعده جریان داشته باشد

ان رشد رهای دیگر نیست، بحتوسعه نیست، بحرانی مضاعف بر بحران
ین ا .(it wears, sir, as it grows)ست چون که رشد چیزی بد است نی

نیست، یکی دیگر از » ها ایدئولوژی -عمر -پایان«دیگر یک 
داری  ترین بحران سرمایه های مارکسیسم و یا تازه آخرین بحران

 .نیست
ن تیره و تار و به تقریب گویی آوضاع دنیا خراب است، تصویر ا
 .سیاه

 
 ی از واقعه و شبح مندی آنساختار جدید

تیمون فرض کنیم که مانند نقاش در . ای طرح کنیم فرضیه ناکنو
ی نقاشی  نامه یا پردهدانیم که نمایشمی( و به دلیل کمبود وقت آتنی

رحی برای طتوانیم  ، تنها می)است» کمبود وقت«همواره ناشی از 
توان  می. بکشیمی سیاه  یعنی تصویری سیاه روی تخته. نقاشی بریزیم
در سر فصل : بندی استفاده کرد و یا تصویر را متوقف کرد از علم رده

آن چه که در دنیای امروز «ا ی» the  time  is out of joint«: آید می
طرفانه به این سرفصل  ما شکلی بی. »بردضعی بسیار بد به سر میودر 

 که مفهومی است ی بحران ایم تا از سخن گفتن در بارهمتعارف داده
ی  اب ورزیم و هم چنین از انتخاب میان بدی به مثابهنبسیار ناقص اجت

 .درد و رنج و بدی به معنای ستم و جنایت احتراز جوییم
ر این سرفصل و برای تکمیل تصویر سیاهِ ممکن، تنها چندین ب

 ها کدامند؟این عنوان. عنوان جزیی اضافه خواهیم کرد
 ی یاالت متحدهاز اوضاع جهان و  ا kojévienکژویی ردهپ

. رفتآمریکا پس از جنگ حتا در آن زمان تکان دهنده به شمار می
 طرح این در آن زمانباوری ملون به گستاخی بود، جسورانه بود خوش

ی بدون طبقه از هم اکنون  تمام اعضای یک جامعه«:  مطلب که
و در عین توانند صاحب هر چیزی شوند که باب طبعشان است  می

 . »ای کار کنند که باب میلشان باشدحال به اندازه
خدشه  نظریِ ی آن کوته ما امروز چه باید فکر کرد در بارها

داری یا لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی  ظفرنمون سرمایه ناپذیر که سرود
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ی پایان  ی نقطه جهانی شدن دموکراسی لیبرالی غربی به مثابه«و 
سراید؟  یمرا » پایان معضل طبقات اجتماعی «و یا» حکومت بشری

تواند  نها وقاحت یک وجدان آسوده با افکاری مالیخولیایی میت
هر آن چه که همیشه و در همه جا مانع به «بنویسد و یا بقبوالند که 

د، امروز توسط ش ها می رسمیت شناختن متقابل شأن و کرامت انسان
 )1*( ».تاریخ مطرود و مدفون شده است

پری شده میان جنگ سپردازیم به تقابل رای تسهیل کار، موقتاً میب
تحت عنوان جنگ داخلی، آیا باید از نو به . المللیداخلی و جنگ بین

 یناا یچ گاه تهخاطر آورد که دموکراسی لیبرالی در شکل پارلمانی آن 
بوده است، هیچ گاه تا امروز و تا این حد نانفراد زه در اقلیت و داان

ر کشورهای د) ترجمم -  dys-fontionnerment(دچار سوء کارکرد 
های لیبرالی نشده است؟ احراز نمایندگی توسط  ه دموکراسی بوسومم

انتخابات با زندگی پارلمانی نه تنها به صورتی که همواره و تا کنون 
منحرف شده   اقتصادی-اجتماعی  رایج بوده است توسط ساز و کارهای

ز پیش در فضای عمومی عمیقاً دگرگون شده، به بلکه بیش ات اس
های دستگاه فضای دگرگون شده توسط. کند طرزی بد عمل می

 انتقالی از راه دور، توسط کثرت و تناوب اطالعات -ای رسانه-تکنیکی
-طات و توسط آرایش و سرعت نیروهایی را که نمایندگی میا ارتبو

ها های نوینی که این دستگاهجتاً توسط شیوهیهمین طور نیز و نت. کنند
- اختاری جدید از واقعه و شبحس، گیرند در تصاحب امور به کار می

-به دنیا می وکنند اختراع می  در آن واحدو( کنند می تولیدمندی آن 
 ورسانند به وقوع می وکنند  کنند و متجلی می آورند، افتتاح می

گیرد که صورت می نیکامازی در س شبح-د و این واقعهنسازآشکار می
اند بدون آن که ز پیش در آن جا بودها ارتباطی -های اطالعاتدستگاه

 م پس موضوع بحث در این جا مفهو،اشته باشندددر آن جا حضور 
 .)تولید در مناسباتش با شبح است

امل حال وقایع نیست بلکه خود مفهوم شاین دگردیسی تنها 
مناسبات . گیرد ا نیز در بر میداد ر ، مفهوم حادثه یا روی»واقعه«

میان شور و تصمیم و یا به عبارتی کارکردِ خود حکومت نیز تغییر 
 فضای آن و ،نه تنها در شرایط فنی این کارکرد، زمان آن. کرده است

 شویم، در خود مفهموم آن هسرعت آن، بلکه بدون آن که حقیقتاً متوج
های تکنیکی، ه دگرگونیبه یاد آوریم ک. نیز تغییر به وجود آمده است

ی بعد از جنگ جهانی اول در اروپا  علمی و اقتصادی از همان دوره
فضای عمومی و افکار عمومی را در  ،respublica ساختار توپولوژیکِ

وژیک تأثیر لها تنها روی ساختار توپو اما این دگردیسی. هم ریخت
- کم مسئله فرض توپولوژی را کم ها حتا راه پیشآن. گذاشتندنمی

ای قابل را و بنابراین پیکره کانیمجود ویعنی . ساختند نگیز میا
. تشخیص و تثبیت توسط زبان، چیزی عمومی یا آرمانی اجتماعی را

ها به قول معروف با به بحران کشیدن دموکراسی لیبرالی، پارلمانی و آن
 سهسازند،  داری، راه را برای توتالیتاریسم هموار می مایهرس

کنند و یا با  شوند، مبارزه می می که سپس با هم متحد میستوتالیتاری
 .شوند ترکیب می باهمهزار و یک شکل 

 
 بی کفایت اًساختار. ..ای سیاستمدار حرفه
یر قابل تشخیص و در ابعادی غها به طرز ین دگرگونیا اما امروزه

 با توان به طوری که چنین روندی را نمی اند وسیع گسترش یافته
افزایی توضیح داد چنان چه تحت این نام رشدی منسجم و ممتد  توسعه

 به سنجیم،توانیم  آن چیزی را که دیگر نمی. را در نظر داشته باشیم
ای دور  های رسانه ست که ما را از هم اکنون از قدرتاشکافی 

 از پیدایش ش یعنی پی1920های  هایی که در سال قدرت. سازد می
ساختند، اختیار و  ضای عمومی را عمیقاً دگرگون میتلویزیون ف

گوها  و ی گفت کردند، گستره نمایندگی منتخبان را تضعیف می
. دادند های پارلمانی را تقلیل می گیری و شور و تبادل و تصمیم

 دموکراسی انتخاباتی و ،ز همان زماناتوان گفت که آن نیروها حتا می
زیر  شناسیم لی که حداقل امروزه میر شکدسیاسی را  نقش نمایندگی

های غربی، روند عمومی به  اگر در تمام دموکراسی. بردندسوال می
و یا فرد حزبی را تحت این  ای دارحرفهمسوی آن است که سیاست

عنوان محترم نشمارند، علت آن، این کمبود شخصی و یا آن 
مواردی که کفایتی و یا آن افتضاح سیاسی نیست،  یبکاری، این  خطا

-ها وسیعاً پخش می شوند و اخبار آن ضمناً امروزه بهتر شناسایی می
ه محصول خود کپرداخته بله از پیش ساخته و نگردد و غالباً نیز  

بلکه علت این است که سیاستمدار بیش . باشد قدرتِ ارتباط جمعی می
های عمومی تبدیل شخصیت نمایشی رسانه از پیش و یا صرفاً به یک

ی همین  در زمانی که دگرگونی فضای عمومی دقیقاً به وسیله،ده استش
ده است شها باعث از دست رفتن بخش اصلی قدرت و کاردانی او رسانه

زبی حهای  ه پیش از آن از ساختارهای نمایندگی پارلمانی و دستگاهک
توانایی و کاردانی او هر اندازه  این. مرتبط با آن به دست آورده بود

ه یک شخصیت برود  امروزه می رازکهنطای   سیاستمدار حرفهباشد،
ای است که  و این همان نیروی رسانه. کفایت تبدیل شودبی اختاراًس

هم محکوم  ر آن واحددکفایتی سیاستمدار سنتی را  این ناتوانی و بی
از یک سو . بخشد  میهوسعت آن راکند و هم  کند و هم تولید می می

حزب، (کند که از فضای سیاسی سابق  را از او سلب میقدرتی مشروع 
به دست آورده است و از سوی دیگر او را ناگزیر ) پارلمان و غیره

-بدیل شود در صحنهتای ساده، اگر نه به عروسکی،  سازد به سایه می
 او را یک بازیگر سیاسی. های تلویزیونی پردازیی نمایش سخن 

آشناست برای ما،  ین چیزیارود و میکردیم ولی بیم آن  تصور می
 .)2*( که او چیزی بیش از یک بازیگر تلویزیونی نباشد

 
 ....اند اشباح فوج وار بازگشته

المللی همواره باید به خاطر  بین-المللی یا داخلیبه نام جنگ بین 
لی، جنگ مهای  های اقتصادی، جنگ جنگ امروزهآورد که 

های   درگیری،بیگانه ستیزیو  تیسادپرها، افسارگسیختگی نژ اقلیت
های فرهنگی و مذهبی، اروپای موسوم به  قومی و کشمکش

اشباح . اندازند راتیک و کشورهای جهان را به جان هم میوکدم
ی اعصار، نهفته در  هایی از همهارتش: اند وار بازگشته فوج
ی و فوق مانظ ی شبه گرایانه های واپس های مبدل با نشانه لباس

 هدیدتای، انفرماتیک، نظارت تام بصری و ماهواره(مدرن  تسلیحاتی پسا
-داخلی و بین(تسریع کنیم، فرای این دو نوع جنگ . )اتمی و غیره

 تصویر ،ها را تشخیص دادتوان مرز میان آن که حتا دیگر نمی) المللی
خطی، از  با ترسیم. تر کنیم این فرسودگی فرای فرسایش را سیاه

داری دموکرات یا سوسیال  احتمالی نام بریم که شور و شعف سرمایه
توهمات و یا  ترین هذیانیسانِ کورترین و  دموکرات را هم

ی حقوق های صوری یا حقوقی در باره یظزویر در لفاتآشکارترین 
اهد وش«موضوع تنها این نخواهد بود که به قول فوکویاما . سازدبشر، می
هایی نیم و کافی نخواهد بود که روی انبوه دادهرا جمع ز» تجربی

. ترسیم یا افشا کند اندتو میکه این تصویر  گذاریم انگشت انکارناپذیر
ی آن  طرح موجز مسئله حتا به معنای تحلیلی نخواهد بود که الزمه

-می فسیر دو گانهتبلکه به مفهوم . ی جهات آن باشد پرداختن به همه
طلبد که با هم در رقابت  را این تصویر میهایی  باشد یعنی خوانش

-اگر از ابتدا اجازه می. ها ناگزیر کننده مشارکت در آنبباشند و ما را 
نظم نوین «ناشی از  های آفتای  داشتیم در یک پیام تلگرافی ده نکته

 را یرهای ز بود که نکته امکان این میرا نام ببریم احتماالً » جهانی
 ادامه دارد                                                     : برشمریم
 

 ...انقالب پرولتری و 
     

چنان  یک از کشورهای اروپا آن زیرا در آن دوران دمکراسی در هیچ
پیشرفتی نکرده و در بطن جامعه ریشه ندوانیده بود که بتوان بر مبنای 

حسوس ساخت و آن مبارزه طبقاتی پرولتری را با مضمونی کامأل نو م
 . آن را تحت تأثیر قرار داد



 96  شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرحی نو 
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ14ـــــــــــــــــــــــ  صفحه ـــــــــــــ 

در آن دوران تنها در ایاالت متحده امریکا کم و بیش دمکراسی 
یافته وجود داشت، کشوری استعماری که سرزمین پهناور و آزادی  رشد

را در اختیار داشت، همراه با مازادی بیش از اندازه از دهقانان و اقلیت 
های  آل  فعال آن به دنبال ایدهکوچکی از کارگران صنعتی که عناصر

شان این بود که به دهقانی مستقل و یا  سوسیالیستی نبودند و بلکه هدف
در چنین وضعیتی هنوز تفاوتی اساسی میان . حتی به بورژوا بدل گردند

البته دمکراسی وجود داشت، اما جای پرولتاریائی . طبقات وجود نداشت
رت سیاسی کوشا باشد، گاهی طبقاتی که در جهت کسب قد با خود

 . خالی بود
سوئیس از یکسو بسیار کوچک و از ) 19(های  دمکراسی کانتون

ها که دارای  دمکراسی در برخی از کانتون. سوی دیگر ناموزون بود
ای بود از گذشته دور، یعنی  کارانه بودند، بازمانده اقتصادی کامأل محافظه

دمکراسی در . Markgenossenschaftهای مرزبانان  از دوران تعاونی
های صنعتی پیشرفته نخستین بار در میانه سده نوزدهم  کسب  کانتون

های سیاسی تأثیر  در آن دوران این دمکراسی آنقدر کم بر سنت. شد
های کودتا و جنگ  سال های چهل همان سده به گذاشته بود که سال

ی ها داخلی بدل شدند و بخاطر کوچکی این کشور این کودتاها و جنگ
کشیدند و در رابطه با آنها بیشتر شراب  داخلی چند روز بیشتر طول نمی

 . شد تر خون ریخته می نوشیده و کم
در نیمه سوم سده نوزده است که دمکراسی در اروپا خصلت محلی 

ای همگانی بدل  دهد و به پدیده و منحصر به فرد خود را از دست می
  نقطه. سازد را متعین میگردد که تمامی زندگی سیاسی و اجتماعی  می

دهد که طی آن در انگلستان   تشکیل می1867عطف این روند را سال 
قانون انتخابات اصالح شد و بر مبنای آن الاقل آریستوکراسی کارگری 

در همین سال ). 20(توانست از حق انتخاب کردن برخوردار گردد 
اس حق درآمد رایش آلمان بود، بر اس اتحادیه شمال آلمان که پیش

» وزیران مردمی«رأی همگانی بوجود آمد و در اتریش دوران لیبرالی 
ای را، یعنی کارلوس  آغاز شد که آزادیخواهان مغرور عضو آن شاهزاده

و در . عنوان رئیس خود برگزیدند  را بهKarlos Auerspergآوراشپرگ 
از با امتیازهای لیبرالی آغ» دوره نو« در فرانسه ناپلئون زده 1867سال 

شد که طبیعتی بسیار ضعیف داشت و بهمین دلیل نتوانست در سال 
 .  از فروپاشی سلطنت و تحقق جمهوری جلوگیری کند1870

تدریج تأثیر دمکراسی بر  توان به با آغاز دهه هفتاد است که می
ها و  مبارزه طبقاتی را مشاهده کرد و البته در ابتدأ بخاطر شکست

 بسیار ضعیف بود و در همین رابطه های متعدد این امر نشین عقب
العمل فرانسه در برابر رستاخیز کمون پاریس نام برد  توان از عکس می

 دوام داشت و به آلمان و قانون 1879 تا 1871که در سال 
 . طول کشید1890 تا 1878ها اشاره کرد که از سال  سوسیالیست

مارکس نتوانست اشکال مبارزه سیاسی را که در نتیجه رشد 
با . های دمکراتیک بوجود آمده بودند، را مورد بررسی قرار دهد آزادی

بدان اشاره کرد، از ) هلند( در الهه 1872این حال آنچه که او در سال 
 : اهمیت فراوانی برخوردار است

هائی را که در نقاط   ها و رسوم دانیم که نهادها، سنت می«
) ی قدرت سیاسیدر هنگام مبارزه برا(مختلف وجود دارند، باید 

چون  کنیم که کشورهائی هم قرار داد و انکار نمی مورد توجه
شناختم، شاید  مکزیک، انگلستان و من هرگاه مؤسسات شما را بهتر می

دادم، وجود دارند که در  هلند را نیز در ردیف این کشورها قرار می
های خود دست  آمیز به هدف توانند از طریق صلح آنها کارگران می

 1872 اکتبر 2در شماره  (.»چنین نیست اما در همه کشورها این. دیابن
 ) الیپزیک چاپ شده استVolksstaat» اشتات فولکس«نشریه 

. ها را نسبت به این جمله جلب کنم  دو بار کوشیدم توجه بلشویک
و پس از ) 7، صفحه 1919(» دیکتاتوری پرولتاریا«نخستین بار در اثرم 

 ). 101، صفحه 1919(» یسمتروریسم و کمون«آن در 
هائی که به مارکس  توانم بنگرم از میان کمونیست تا آنجا که می

خورند، هیچ کس نکوشید با این جمله مارکس کلنجار رود و  سوگند می
 . یا آنکه به آن توجه کند

 1891بعدها انگلس همین پرسش را در رابطه با نقدی که در سال 
 :شت، چنین مطرح کردنو) 21(های برنامه به یکی ازطرح

توان تصور کرد در کشورهائی که نمایندگان مردم تمامی  می«
اند، آنجا که بتوان بر اساس  قدرت را در دستان خود متمرکز ساخته

دهد، یعنی هنگامی  قانون اساسی کاری را انجام داد که قانون اجازه می
که از هواداری اکثریت خلق برخوردار شویم، در جمهوری 

چون  کی نظیر فرانسه و امریکا و یا در کشوری سلطنتی همدمکراتی
انگلستان که درباره خلع سلطنت روزانه در مطبوعات سخن گفته 

شود و این نهاد در برابر اراده خلق فاقد هرگونه قدرتی است،  می
 .آمیز در جامعه نو مستحیل سازیم ح بتوانیم جامعه کهن را صل

درقدرت است و رایشتاگ       اما در آلمان که حکومت تقریبأ ق
اند، چنین خواستی را  دیگر نهادهای انتخابی فاقد قدرت واقعی) 23(

هم بدون هرگونه ضرورتی، باین معنی است  در آلمان جار زدن و آن
که برگ انجیر را از تن قدرت مطلقه برداریم و آن را ستر عورت خود 

 )10، سال بیستم، جلد یک، صفحه »زمان نو« (.»سازیم
دولت و «شود، او در اثر خود  لنین از کنار این نقل قول رد نمی

ام، کلمه به  جمله دوم را که اینجا نقل قول کرده) 58صفحه (» انقالب
بنا بر : کند کند و جمله اول را در دو سطر خالصه می کلمه نقل می

های گسترده تکامل  توان در کشورهائی با آزادی برداشت انگلس می
تواند نیروی نهفته در این  پندارد می او می. ا تصور کردآمیزی ر صلح

نزد او بررسی بیشتر . »فقط تصور کرد«جمله را بگیرد، هرگاه بگوید 
 . این اندیشه دیگر ضروری نیست

روشن است که ما تحت تأثیر دمکراسی در کلیت باین نتیجه 
ها برای مقاصد سیاسی و اقتصادی معینی خود را  رسیم که توده می
ای همیشگی  هادر رابطه ای در این سازمان چنین توده. کنند ازماندهی میس

کنند و  بندی می و تنگاتنگ با یکدیگر بسر برده، تجربیات خود را جمع
 . گزینند ترین رفقای خود را به رهبری برمی با استعدادترین و آموخته

» خیابانی«های  های بورژوائی بصورت نزاع ها در انقالب مبارزه توده
شوند که بدون هر گونه ارتباط با  اقشار مختلف مردمی نمایان می

شود تا از محالت مسکونی و  ای ناگهانی سبب می یکدیگرند و انگیزه
های خود بیرون آیند و برای دست زدن به اقدامات مشترک بهم  کارگاه

الساعه  هم بدون آمادگی و نقشه قبلی و رهبرانی که خلق پیوندند، آن به
هم بدون  آیند و بطور کلی با اتکاء به غریزه و نیازها، آن میبوجود 

ها  بافی ها و خیال داشتن تجربه و بدون آگاهی سیاسی و به اتکاء شایعه
 . کنند ها را رهبری می توده

مبارزات انقالب سیاسی پرولتری برای کسب قدرت سیاسی توسط 
ها   است که دههای کالنی گیرد که دارای سازمان پرولتاریائی انجام می

گذرد، باانبوهی تجربه، با آموزشی به کفایت، با  ها می  آن سال از پیدایش
 .چنین با رهبرانی شناخته شده و امتحان پس داده هائی برتر و هم برنامه

های بورژوائی تازه از راه رسیده بودند که به  تمامی رهبران انقالب
خبر   آن زمان جهان بیشان پیدا شد و از وجودشان تا ناگهان سر و کله

رسد که این انقالب دارای نیروئی خالق است که  چنین به نظر می. بود
های سیاسی بیافریند که همگی  تواند از دامن خود تا باین اندازه نابغه می

ی  چون ستاره آنها از عمری کوتاه اما درخشان برخوردارند و هم
 .درخشند داری در آسمان سیاسی می دنباله

ن، انقالب پرولتاریائی که اینک آغاز شده است، نه باین برعکس آ
ی جدیدی  خاطر چون اقشار خلق در حال صعود فاقد استعدادند، نابغه

بوجود نیاورد، بلکه باین دلیل استعدادهائی که وجود داشتند، پیش از 
انقالب از این فرصت برخوردار شدند تا نشان دهند که از چه تواناهائی 

 . ش طبقاتی برخوردارندبرای رهبری جنب
ی  حتی انقالب کنونی روسیه نیز که تا درجه زیادی از همه

گیری از جو  خصوصیات یک انقالب بورژوائی برخوردار است، با بهره
مند شد تا افرادی که از  هائی بهره چنان فرصت دمکراتیک اروپا از آن

بیابند و در استعداد رهبری برخوردارند، الاقل در مهاجرت بتوانند تکامل 
. نتیجه در روند انقالب حتی یک رهبر جدید با اهمیت نیز بوجود نیامد
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) 26(Danton ، دانتون )25(Robespierr و روبسپیر) Marat ) 24مارات 
چون  ها پیش از انقالب هم و غیره، همگی مدت) Carnot)27 و کارنو 

، )30 (Radek، رادک )29 (Trotzki، تروتسکی )Lenin)28 لنین 
و . های برجسته حزب بودند و غیره چهره) Sinowieff) 31زینوویف 

تر از تعداد رهبران جدید، احزاب نوئی را  انقالب پرولتری حتی کم
شرط پیدایش احزاب  برعکس آن، انقالب بوژوائی پیش. آورد بوجود می

کنند، همگی محصول  احزابی که در این انقالب نقشی بازی می. است
 . همان انقالبند

 
 ...امپریالیسم 

     
اعالن » واشنگتن پست«ها، روزنامه معتبر  فراتر از همۀ این گفته
قراوالن امریکا چند ماهی است که مخفیانه  کرد که جاسوسان و پیش

 صنعتی اتمی، -های نظامی در ایران در پی شناسائی تأسیسات و مجتمع
یران با شیمیائی و موشکی هستند تا بتوانند پس از شکست مذاکرات ا

 . ها را بمباران کنند اتحادیه اروپا این مکان
آلمان یادآور شد که ایران توانسته است » اشترن«چنین نشریه  هم
 2000این موشک تا . را با موفقیت آزمایش کند» 3شهاب «موشک 

تواند پرواز کند و باین ترتیب اسرائیل و برخی دیگر از  کیلومتر می
این نشریه .  تیررس این موشک قرار دارندهای نظامی امریکا در پایگاه

را با » 3شهاب «چنین خبر داد که ایران توانسته است موشک  هم
های جاسوسی به فضا آماده سازد و  سوخت سفت برای پرتاب ماهواره

هرگاه ایران بتواند این پروژه را با موفقیت آزمایش کند، در آن 
کشورهای «ف خارج شده و به ص» کشورهای شاگرد«صورت از صف 

 .گام خواهد نهاد» رو پیش
امریکا تشکیل » قراوالن جاسوسان و پیش«نخست این که 

شوند از برخی اروپائیان و امریکائیان که در هیبت خبرنگار،  می
کنند و ایرانیانی که بخاطر منافع شخصی  به ایران سفر می... بازرگان و 

چون   آنکه هماند و یا فروخته» موساد«و » سیا«خویش خود را به 
و » حزب دمکرات کردستان«، »مجاهدین خلق«اعضاء و هواداران 

حاضرند برای صدمه زدن به رژیم والیت فقیه برای » طلبان سلطنت«
 . دیوانساالری امریکا جاسوسی کنند

آزادی و «دوم آنکه ادعای دیوانساالری امریکا در دفاع از 
مرزبان «کشورهائی نزد خانم رایس . را نباید جدی گرفت» دمکراسی

هستند که حاضر نیستند منافع امریکا را برتر از منافع » استبداد ظالمانه
ایدئولوژیک و یا ملی خویش قرار دهند و بنا بر باورهای ایدئولوژیک 

ایران، . کنند طلبی امریکا مبارزه می و منافع ملی خویش علیه هژمونی
 غیردمکراتیک کره شمالی، کوبا و چند کشور دیگر تنها کشورهای

جهان نیستند و بلکه بنا به بررسی سازمان ملل متحد در دو سوم از 
ایران، . های مدنی وجود ندارد کشورهای جهان دمکراسی و آزادی

اند و یا  قرار گرفته» کشورهای شر«باین دلیل در صف ... کوبا و 
شوند، که رهبران سیاسی این  نامیده می» مرزبانان استبداد ظالمانه«

 .ورها بهر دلیلی حاضر نیستند به ساز دیوانساالری امریکا برقصندکش
سوم آنکه کارنامه دیوانساالری امریکا در دفاع از آزادی و 

دولت امریکا بدون چون و چرا از سیاست . دمکراسی بسیار سیاه است
کند و همۀ امکانات اقتصادی، نظامی و  استعماری اسرائیل پشتیبانی می

دهد تا بتواند ملت  ار این رژیم نژادپرست قرار میسیاسی را در اختی
چنین در بسیاری از کشورهای خاورمیانه  هم. فلسطین را سرکوب کند

های استبدادی و ضدمردمی سر و کار داریم که بدون پشتیبانی  با رژیم
. توانند به موجودیت خود ادامه دهند امریکا یک روز هم نمی

امیرنشینان خلیج فارس، اردن و های کویت، عربستان سعودی،  حکومت
دوست «هائی ضددمکراتیک هستند و اما  همگی رژیم... مصر و 
 .شوند محسوب می» امریکا

صدور «چهارم آنکه سخنرانی جورج دبلیو بوش در رابطه با 
به دیگر کشورهای جهان را نباید » مهاجمانه آزادی و دمکراسی

مانیفست «لس در  سال پیش مارکس و انگ150. اهمیت تلقی کرد کم
کند  ها را ناگزیر می ملت«داری  اعالن داشتند که سرمایه» کمونیست

. که اگر نخواهند نابود شوند، باید شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند 
آنچه را که به اصطالح تمدن نام دارد، نزد خود رواج دهند، بدین معنی 

مانند  و همشکل  خالصه آنکه جهانی هم. که آنها نیز بورژوا شوند
وجود » سوسیالیسم واقعأ موجود« تا زمانی که .»آفریند خویش می

داشت، کشورهای امپریالیستی مجبور بودند برای جلوگیری از گسترش 
حوزه قدرت این اردوگاه از همه ابزارها و از آن جمله استقرار 

در این . مانده بهره گیرند های استبدادی در کشورهای عقب حکومت
توانست توسط احزاب وابسته به  ش آزادی و دمکراسی میدوران گستر

مورد سؤاستفاده قرار گیرد و این » سوسیالیسم واقعأ موجود«اردوگاه 
توانستند با کسب اکثریت آرأ مردم به قدرت دست یابند و یا  احزاب می

آنکه زمینه را برای راه انداختن آشوب و بلوا با هدف کسب قدرت 
در » سیا« در ایران توسط 1332 مرداد 28دتای کو. سیاسی فراهم آورند

ایران در همین راستا تحقق یافت تا حزب توده نتواند به قدرت سیاسی 
های فردی و دمکراسی روبنای مطلوب  با این حال آزادی. نزدیک شود

دهند و هرگاه این شیوه تولید  شیوه تولید بورژوازی را تشکیل می
مانده و  های کشورهای عقب  حکومتشود، باید بتدریج» جهانی«بخواهد 

بینیم که  و می. هائی دمکراتیک بدل گردند در حال گذار به حکومت
دارد و هر سال به تعداد کشورهائی که  جهان در چنین مسیری گام برمی

 . شود های کم و بیش دمکرات هستند، افزوده می دارای حکومت
و در اتحاد با پنجم آنکه در حال حاضر اسرائیل، امریکا و انگلیس 

که کم و بیش دارای » ناتو«آنها، تمامی کشورهای عضو پیمان نظامی 
ها و منافع  برد خواست های دمکراتیک هستند، برای پیش حکومت
به عبارت . گیرند ای و اقتصادی خویش از خشونت نظامی بهره می منطقه

هائی که  دیگر کشورهای دمکرات از بکاربرد قهر نظامی علیه حکومت
اما . ای آنها را بپذیرند، ابائی ندارند ضر نیستند منافع جهانی و منطقهحا

هائی نظیر ایران نه تنها به  همین کشورها چنین حقی را برای حکومت
برند تا در  شناسند، بلکه تمامی امکانات خود را بکار می رسمیت نمی

روشن است کشوری که . رقیب باقی بمانند جهان در حوزه نظامی بی
رقیب برخوردار است،  ن امریکا از توان نظامی یک ابرقدرت بیچو هم
خواهد برتری خود را به مخاطره اندازد و در نتیجه مخالفین خود را  نمی
و غیره متهم » مرزبانان استبداد ظالمانه«، »های یاغی حکومت«به 
های گزاف درباره حکومت  سازد و در گذشته حتی با طرح دروغ می

 .  مله نظامی خود به آن کشور را توجیه کندصدام حسین کوشید ح
ششم آنکه امریکا برای توجیه سلطه نظامی خود بر جهان به دشمنی 

هائی که  خیالی و فرضی نیازمند است و در این رابطه با تکیه بر اندیشه
مطرح ساخت، توانست » ها نبرد فرهنگ«هانتینگتون در اثر خود 

 بهانه سازد تا بتواند جغرافیای جهان بنیادگرا را تروریسم متکی بر اسالم 
 . ای سامان دهد که دلخواه او است را به گونه

 : توان چنین نتیجه گرفت با توجه به این نکات در رابطه با ایران می
جورج بوش در دور دوم ریاست جمهوری خود به سیاست  -

طلبانه خویش ادامه خواهد داد و در این رابطه باید از دستیابی  هژمونی
های دوربرد و  های شیمیائی، تولید موشک یران بر بمب اتمی، بمبا

 . پیما جلوگیری کند قاره
تا زمانی که حکومت اسالمی موجودیت اسرائیل را به رسمیت  -

کند، امریکا و  شناسد و از نیروهائی چون حماس حمایت می نمی
اسرائیل مشترکأ در پی تضعیف این رژیم گام خواهند برداشت و در 

استا خود را هوادار مردم ایران و حقوق دمکراتیک آنان خواهند این ر
نامند تا بتوانند بخشی و یا تمامی اپوزیسیون رژیم اسالمی را به ابزار  

 .ای خود بدل سازند سیاست منطقه
با توجه به تجربه عراق و افغانستان، احتمال لشکرکشی امریکا به  -

ئی امریکا و اسرائیل به ایران بسیار اندک و در عوض حمله نیروی هوا
ها و تأسیسات نظامی ایران بسیار زیاد است، به شرط آنکه  پایگاه

. ایران و اروپا نتوانند به یک توافق همه جانبه دست یابند
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. ای از جنبش سوسیالیستی چپ دمکراتیک ایران میدانند تریبونی آزاد است برای پخش اندیشه کسانی که خود را پاره» طرحی نو     «
 . نیستند»های چپ ایران شورای موقت سوسیالیست«نظرات مطرح شده الزامأ نظر . ای مسئول محتوای نوشته خویش است هر نویسنده

  یورو30 یورو، یکساله 20ششماهه :  همراه با مخارج پستانآبونم.  دالر در امریکا1رو در اروپا،  یو1شماره معادل  بهای تک

 :حساب بانکی
Frankfurter Sparkasse 
Konto: 120 166 5033 
BLZ: 500 502 01

 »شباح مارکسا«فصل سوم از کتاب 
 ها فرسودگی

 )ر جهانی که سن نداردیتصو(
 ی ژاک دریدا نوشته

  برگردان به فارسی از شیدان وثیق
 

ام، راستی، از اوضاع دنیا مدتی مدید است که شما را ندیده: شاعر «
گذارد،  خراب است آقا، و هر چه پا به سن می: نقاش ؟  چه خبر
 ».شود تر می خراب

 نابرابری، ،باید فریاد برآورد که در طول تاریخ، هرگز حشونت «
 نشده حرومیت، قحطی و بنابراین ستم بر این همه از موجودات اعمالم

 ».است
 وفاداری به آن  واستمرار در الهام گرفتن از روحی از مارکس «

چیزی خواهد بود که همواره از مارکسیسم در بنیان و از ابتدا یک 
 ساخته است، یعنی روشی که آمادگی انتقاد از خود را رادیکالنقد 
 که راه تغییر و خواهد از خود میاین نقد اصوالً و صریحاً . دارد

ن سازی خود، راه ارزش یابی مجدد از خود و راه تفسیر دگرگو
 ».ی خود را باز بگذارد دوباره

چه بخواهند، . مسئولیت در این جا بار دگر، مسئولیتِ وارث است «
ی ارض، امروز به  ی انسان های کره چه بدانند و یا ندانند، همه

ید میزانی وارثان مارکس و مارکسیسم هستند، وارثان پروژه و یا نو
شکلی که اصوالً . اش همانندی در شکل فلسفی و علمی مطلقاً بی

ای نبوده، پس  غیر مذهبی است، مذهب به معنای اثباتی آن، اسطوره
 ».باشد ملی نیز نمی

 
 ی کوتاه مترجم مقدمه

الملل  و بینامر سوگ ، دِین وضع: با عنوان دوم، اشباح مارکس
 .، انتشار یافت)1372( 1993 ، یازده سال پیش، در سالجدید

خود، و به ویژه در فصل سوم آن که » سیاسی«در این اثر دریدا 
 سیاسی نگاهی به ی هی فلسف در زیر می خوانید، از دریچه

 و »ده آفت نظم نوین جهانی«، »اوضاع خراب دنیا«، »سیاست«
هشت (» ندت و گذارشگ در«که در جهان کنونی ما » اشباحی«

 .ازداند  می)ی اول مانیفست کلمه
. ی مارکس نیست ، در پی احیأ اندیشهاشباح مارکسدریدا، در 

خاصه، مارکسی .  در کار نیستدیگری » بازگشت به مارکس «
بیش از  «زیرا که مارکس در این جا ... همانند خود، ثابت و ابدی

های  یکی، روح: اما اشباح مارکس به دو معناست. » یک روح دارد
مارکسیسم که دریدا به دفع » متن«خودِ مارکس هستند، روح های 

معنای دیگر، . دپرداز  یکی از آن ها میی ای و جذب نقادانه پاره
دفعشان بود و هم چنان  که مارکس همواره در پی اند آن اشباحی

 .     در شکل های مختلف حضور دارندزامروز نی
در برابر تمامی محافظه کاری ها و جزمیت های عصر ما، در برابر 

ی خود و  های مبتذل، که هر کدام به نوبه رالیسم فاتح و مارکسیسملیبنئو
چنان به خاک  ای مارکس و مارکسیسم را به خاک سپرده و هم  گونهبه

 12ادامه در صفحه              دریدا می خواهد در این جا،... می سپارند
 
 

 
  Karl Kautzky کارل کائوتسکی

 انقالب پرولتری و برنامه آن
    یک بخش     منوچهر صالحیمنوچهر صالحیمنوچهر صالحیمنوچهر صالحیبه فارسی از به فارسی از به فارسی از به فارسی از برگردان برگردان برگردان برگردان 
ی گذار به سوسیالیسم برنامه

  دمکراسی: الف         انقالب پرولتری-2
ی آغاز هر انقالب سیاسی بورژوائی مبارزه برای دمکراسی  نقطه

تر شود و فئودالیسم  هر اندازه چنین انقالبی به مقصود خود نزدیک. است
همان اندازه نیز  را از میان بردارد، بههای استبداد مطلقه  و بازمانده

 . شود تر می دمکراسی در دولت بورژوائی کامل
انقالب . تحقق این امر در هر دولت بورژوائی به یک اندازه نیست

رسد و این انقالب  بورژوائی در همه جا به درجه مشخصی از تکامل نمی
د طبقه کار فقط یک طبقه نیست و بلکه تمامی رسته سوم را که از چن

در تناسب با درجه تکامل اجتماعی . گیرد تشکیل شده است، در بر می
دوران انقالب بورژوائی و بر حسب تناسب نیروی طبقات مختلفی که در 
درون رسته سوم قرار دارند و آنجا که بنا بر قانون مرزهای این اقشار 

و نامند، شکل  یکدیگر روشن نیست و در نتیجه خود را خلق می نسبت به
دمکراسی . های مختلف بسیار متفاوت است گسترش دمکراسی در دولت
آید، در بیشتر مواقع بازگشت  باره بوجود نمی کامل در هیچ کشوری یک

بهمین دلیل نیز دستاورد انقالب باید توسط . دهد به عقب رخ می
های  درباره هیچ یک از دولت. های آتی نوسازی و دنبال شود جنبش

اند و  ن گفت که به دمکراسی بلوغ یافته دست یافتهتوا بورژوائی نمی
 . مبارزه بخاطر دمکراسی پایان یافته است

ای از  اما با این حال هر انقالب بورژوائی تا حدی به درجه
های خود  یابد و همان گونه که در دیگر نوشته دمکراسی دست می

 داری همراه با وسائل حمل و نقل آن، یادآور شدم، تکامل سرمایه
های پرولتری آماده  تر از جنبش های دمکراتیک را زود پیدایش جنبش

 . سازد می
در هر کشوری که پرولتاریا به آن درجه از رشد رسیده است که 

اندیشد که قدرت سیاسی را  آمیز در این باره بی ای موفقیت بتواند به گونه
به چنگ آورد و انقالب سیاسی پرولتری را به سرانجام رساند، با 

همین . ای روبروئیم که از درجه انکشاف باالئی برخوردار است دمکراسی
شرط بلوغ دولت و پرولتاریا برای رسیدن به  امر هم نشانگر و هم پیش

 . سوسیالیسم است
دمکراسی تنها یک دماسنج نیست که بتوان با آن سطح نیرو و 
هوشیاری سیاسی پرولتاریا را اندازه گرفت، دمکراسی در عین حال 

کند و هم آن که  ای است که در آن هم نیروی پرولتاریا رشد می مزرعه
 . شود داری نمودار می چگونگی شیوه تولید سرمایه

روشن است که برقراری دمکراسی برای انقالب پرولتری اشکالی 
های بورژوائی اساسأ متفاوت  آورد که با اشکال انقالب را بوجود می

 باین نکته پی برده بود که 1852با آنکه مارکس در سال . هستند
های بورژوائی دارای تفاوت  های پرولتری باید اساسأ با انقالب انقالب

 ها پی برد،  باشند، با این حال او در موقعیتی نبود که بتواند باین تفاوت
 13 در صفحه ادامه

 


