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 یردبسر
 گرائی پیشا و پساسکوالریسم دین

دیگ شانزدهم واقعیتی را  ل دوم و گزینش پاپ بنهمرگ پاپ ژان پ
از اخیر های  شناسان برجسته جهان در سال آشکار ساخت که بسیاری از جامعه

مثابه  های نوین آشکار ساخته است که انسان به بررسی. آن سخن گفته بودند
ی دینی به زندگی اجتماعی تن در دهد، چرا که دین تواند بدون باورها فرد نمی
هائی که  کند تا بتواند بر بحران به فرد کمک می» خودآگاهی کاذب«به مثابه 

ا که د و از آنجشود، بهتر فائق آی  آنها روبرو می خود با اجتماعیطی زندگی
 جامعه را د،ریز های ارزشی را درهم می  سیستمداری مدام شیوه تولید سرمایه

 که از ثبات بیشتری برخوردارند، یهای دین  ارزشکند و در نتیجه ثبات می بی
  . ها جلوگیری کنند توانند از بحران هویت افراد و حتی ملت بهتر می
یکی . گرائی روبرو است  دیناما اینک جهان با دو فرانمود  

 و ی اسالمی خود را نمایان ساختهفرانمودی است که در کشورها
 داری به آن بر ی است که در کشورهای پیشرفته سرمایهدیگری گرایش

-از آنجا که در بیشتر کشورهای اسالمی شیوه تولید سرمایه. خوریم می
داری هنوز به شیوه تولید غالب بدل نگشته و در نتیجه چون در این  

کشورها دولت سکوالر هنوز بوجود نیامده است، در نتیجه فرانمود 
 که برخوردار است  از خمیرمایه سنتی در این کشورهاگرائی دین

اصالحات از «. مشخصه اصلی آن اختالط دین و دولت درهم است
 متالشی  ایرانی محمدرضا شاه سبب شد تا ساختار طبقاتی سنتی»باال

. گردد، امری که بطور عمده روستائیان را دچار بحران هویت ساخت
دولتی گردد که  در ایران سبب شد تا دولت دینی جانشین 1357انقالب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15دامه در صفحه ا      .            های شبه سکوالریسم بود دارای جلوه
 امیر جواهری لنگرودی

 جهانی کنفدراسیون«از مبارزه با سلطنت در  
با   ائتالفتا »رانیین و دانشجویان ایمحصل

 !!» ژه فراخوان ملی  پرو« در سلطنت طلبان
) سوئد( استکهلم -، رادیو همبستگی2004 دسامبر 11شنبه روز 

 کننده ء و امضاگفتگویی را بین آقای کامبیز روستا بعنوان موافق
این  و آقای شهاب برهان به عنوان مخالف "فراخوان ملی رفراندوم"

  حاضر نقدی است بر نظرات آقای روستای نوشته. ب دادی ترتفراخوان 
از سران  « کنندگان، بعنوان یکیءه در لیست امضان گفتگو، کیدر ا

 25 با گذشت .  معرفی شده است»سابق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی
 با همه ما امروز سال از حیات حاکمیت جمهوری اسالمی ایران،

، با 57آستانه انقالب بهمن با اوضاعی شبیه  هائی که هست، تفاوت
هر فرصت و  هستیم که از  روبروی میلیونیها دهتومتراکم فشان  آتش
همیشه در  اما.  خود را رها سازد کند وبازجوید تا سر  ای سود می روزنه

به صحنه آمدن انداز  هم از چشم چنین مقاطع سرنوشت سازی، کسانی
های میلیونی را   توده مستقل حرکت.دشون میو مضطرب مردم بر آشفته 

 را  اجتماعینش مسیر انقالبکنند، گزی قلمداد میطلبی آنان  خشونت
در چهارچوب وضع موجود را  طلبی کنند تا رفرم یعین استبداد معرفی م

 یا  از باالرفرم :ر سر این دو گزینه است همه بحث ب0توجیه نمایند
  11ادامه در صفحه                      ؟  از پائینانقالبتحول اجتماعی و

 :دیگر مقاالت این شماره
 کارل کائوتسکی: ی آن قالب پرولتری و برنامهان

 محمد حسیبی: شود راه جهنم با حسن نیت هموار می

 )زند(خسرو شاکری 
 یرای خط کاله مخملی و وظیفه

 مارس جاری، یک روزنامه نگار آمریکایی به نام اِلی 18 در روز -1
) Sun (سانی دست راستی  ای در روزنامه در مقاله) Elie Lake(لِیک 

ی  بنابر نوشته.  به واشنگتن خبرداد مارس29 ورود سازگارا در روز از
ان و ، سفر این فرمانده پیشین و مؤسس سپاه پاسدار این روزنامه

 Washington(دعوت  واشنگتن به به» مقام رهبری«همکار سابق 
Institute for Near East Policy (»خاور نزدیک در ی سیاستِ مؤسسه 

یرد، که به وی سه ماه بورس اقامت در آن گ صورت می» واشنگتن
نگار آمریکایی،  مهی این روزنا بنابر نوشته. ه را اعطا کرده استمؤسس
ی هواداران  نزدیک به جامعه«ده از نظر مواضع بر ی نام مؤسسه
 :ست ادر آمریکا» اسرائیل

Mr. Sazegara is scheduled to arrive here on March 29 and will take 
up a three-month residence at the Washington Institute for Near 
East Policy, a think tank that has published an internal survey in Iran 
showing widespread discontent with the regime and that has close 
ties to the pro-Israel community. 

ا به واشـنگتن    ی سفر سازگار   وزنامه، در آستانه  ی این ر   بر نوشته  بنا      
شعارهایی بـه سـود     «در تهران   » شنبه صوری جشن چهار «پایکوبان  

 8ادامه در صفحه                            ! سر دادند» پرزیدنت بوش
_______________________________________________ 

 شیدان وثیق
 »سکوالریسم« و »الئیسیته«

 لگفتار او
 )2( های ایرانی پردازی نظریهنقدی بر 

 »جدایی دولت و دین« و »عرف«، »سکوالریسم« اختالط -2
 )سروش تبار، عبدالکریم علوی رضا برقعی، علی محمد(

» عرفی«  را »الئیک«و » سکوالر«های نامبرده،  ای از متن در پاره
رد در هر دو مو. اند خوانده» جدایی دولت و دین«را » سکوالریسم«و 

 . زند می خطای سنگینی سر
نویسد  می »سکوالریسم، از نظر تا عمل« در برقعی محمد  

 ):تاکیدات از من است(
 به معنی جدا شدن مذهب از نهادهای الئیسیته یا عرفی شدن«

دو مفهوم الئیک و  «50.»ها به دولت است عمومی و واگذاری آن
نظام «یا » یسمسکوالر« 51.»شوند  عموماً عرفی ترجمه می…سکوالر 

در زبان فارسی به » الئیک «52.»جدایی دین و حکومت«یا » عرفی
  ترجمه شده …و» عرفی«و سکوالر به » غیر دینی«و » عرفی«

را » عرفی«ی  به جای هر دو اصطالح الئیک و سکوالر کلمه «53.»است
و از آن روی که در این نوشته کاربرد . بریم ها به کار می برای آن

مان از این   مفاهیم مورد نظر است، لذا همه جا مقصودسیاسی این
 همان که در غرب –باشد  اصطالحات، جدایی نهاد دین از حکومت می

اگر  « 54.شود از آن یاد می» جدایی کلیسا از حکومت«تحت عنوان 
برای جدایی دین از ) جامعه(  آماده کردن … در پروتستانتیسم

بدین  «55.»ر این جهان است نقشی دارد، همین توجه به امحکومت
های  شود که در غرب، کشورهای مختلف با انگیزه ترتیب مالحظه می
مسیر جدایی کلیسا و نهادهای دینی از های مختلف  مختلف و از راه

 و یا به اصطالح معروف در ایران دین از حکومت را حکومت
2ادامه در صفحه                                                  56.»اند هپیمود
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 

 ...الئیسیته و 
     
سکوالریسم و «ای تحت عنوان  تبار در رساله رضا علوی علی

جدایی دین «را  » سکوالریسم«، با صراحت مطلقی، »دموکراسی
 ):تاکیدات از من است(کند  معنا می» …و

منظور  (برای آن» دین جدایی« ی فارسی شاید برابر نهاده«
. »ها باشد تر از سایر برابرنهاده ناسب م)سکوالریزاسیون است

جدا  خصوصی سازی دین و -2 …:های مختلف سکوالریسم کاربرد«
این کاربرد از سکوالریسم دعوتی . کردن آن از زندگی اجتماعی
 نگرشی خاص در مورد نسبت -3 …است به جدا کردن دین و جامعه

ربرد توان از سه کا ذیل این کاربرد می. میان دین و قدرت سیاسی
 جدایی دین از حکومت:  3,1: تر سخن گفت جزیی

(Separation of religion and state)  . 3,2 : جدایی  دین از دولت 
(Separation of religion and government)  . 3,3 :   جدایی دین

با نگاهی  ... (Separation of religion and politics) از امور سیاسی
ی  ی آن با ارکان اندیشه والریسم و مقایسهبه کاربردهای مختلف سک

توان گفت که تنها یک شکل از سکوالریسم برای  دموکراسی می
آن شکل از سکوالریسم هم عبارت . داشتن دموکراسی ضروری است

 57.»جدایی دین از حکومت«است از 
جدایی دولت و «، »دین و دنیای جدید«در عبدالکریم سروش و 

تاکیدات (نویسد  شناسد و می می» سکوالریسم« را یکی از ثمرات »دین
 ):از من است ی سوالی یا توضیحی در داخل پارانتز و نکته
توصیف غلطی نیست اگر بگوییم که ما در عصر سکوالریسم «

دین و ی سکوالریسم این است که  آمدهای ساده پی. کنیم زندگی می
ایی این که سکوالریسم را بر مبنای جد … بشونددولت از هم جدا

کنند، هم سطحی است و هم گمراه کننده  دین از دولت تعریف می
جدایی دین از . تر از اینهاست ی سکوالریسم خیلی عمیق ریشه. است

هایی  ترین میوه  در واقع یکی از ابتدایی)سیاست یا دولت؟( سیاست
 58.»توان چید  می)سکوالریسم(ی آن درخت  است که از شاخه

 و »سکوالر«تدا باید تصریح کنیم که در بررسی نظرات فوق، اب
در زبان، ی  برابرهای»الئیسیزاسیون« و »الئیک«، »سکوالریزاسیون«

فرهنگ، فلسفه، دین، سنت، سیاست، جامعه و تاریخ ایران ندارند و 
این مفاهیم به  هایی که در برگردانِ تالش. توانند داشته باشند نمی

-دین«هایی چون  لگیرد، ساختن معاد و می فارسی صورت گرفته
های مرسومی  ژه برابرنهادهی و به و59»جداگری - دین«یا » جدا 

 بلکه ،، نه تنها نادقیق و نارسایند»عرفیت«و » عرفی«، »عرف«چون 
طور که مفاهیمی چون  از این رو، همان. باشند می اصوالً غلط

را از واژگان غربی وارد » امپریالیسم«و » سوسیالیسم«، »دموکراسی«
، »سکوالر«های  که با مقوله تر است ایم، منطقی  کردهخودن زبا
 نیز، که در تاریخ، فرهنگ، …»الئیسیته«و » الئیک «،»سکوالریسم«

همین  اند، به و متحول شده دین و سیاستِ غرب روییده، رشد کرده
یا » خارجی«صورت رفتار کنیم یعنی آن ها را در شکل و بیان 

 . سازیم» خود آنِ از«پذیرفته و  شان روای جهان
به هیچ رو » عرف«هر صورت آن چه که مسلم است؛  اما به 
ی »الئیسیته«یا » سکوالریسم«ی  شده تواند معادل صحیح و ایرانی نمی

در زبان عربی چیزی را گویند که معروف، » عرف«. غربی باشد
باشد؛ معمول، مرسوم، رایج  مشهور و آشناست؛ جزو سنت و عادت می

» سکوالریسم«و » سکوالر« حتا در خودِ زبان عربی، 60تو متداول اس
به (» علمانیت«و » علمنت«، »علمانی«گویند بلکه  نمی» عرف«را 

» کردن علمی«تواند   که هم می61اند ترجمه کرده) فتح یا به کسر عین
این اصطالح . را معنا دهد) »دنیوی کردن«یا ( »کردن عالَمی«و هم 

 . تر است نزدیک» سمسکوالری«دومی، البته، به 
، در مفهومی که در فرهنگ و تاریخ ایران کسب کرده »عرف«

یعنی دو » الئیسیته«ی تاریخیِ  است، نه قادر است مضمون شناخته شده

را » ی مدنی های مذهبی در جامعه آزادی«و » جدایی دولت و دین«اصلِ 
 شدن» این زمانی«یعنی » سکوالریسم«بیان کند و نه ترجمان مضمون 

شدن دین و تحول تدریجی و » دنیوی«های مختلف اجتماعی،  حوزه
از سوی . ، باشد»ی دین خروج از سلطه«هماهنگِ ارکان جامعه به سوی 

شود،  چون سنت، عادت و رسم، برخالف ادعایی که می» عرف«دیگر، 
ها و سننِ پیشین  ادیان، آیینتواند از  نیست زیرا می» دینی غیر«ضرورتاً 

برآمده باشد و در حقیقت تضاد و تناقضی با دینِ مسلط ینی با خصلتی د
، به درستی خاطر نشان نیکفر رضا محمددر این باره، . حاضر نداشته باشد

 :سازد می
 ءشرع آن را امضا …عرف به معنای آن چیزی است که«

آید، چنین چیزی  کند یا در صدد تغییر آن بر می کند، تحمل می می
تواند از سنتِ دینی و دین خوی دیگری جز  میلزوماً سکوالر نیست و 
 62.»دینِ مرکز آمده باشد

 
جدایی «ی  و مقوله» سکوالریسم«اما خطای بزرگ دیگر، اختالط 

 هر گونه با »سکوالریسم«باید تاکید کنیم که . است» دولت و دین
، دولت و »سکوالریسم«در . است بیگانه )از دین(» جدایی «مفهومِ

مفهوم . شوند  نمی»جدا« دین و کلیسا هر گز نهادهای عمومی از
ی نظری و عملیِ   دولت از دین و کلیسا در منظومه63»جداییِ«
ی   مقوله. محلی از اعراب ندارد»سکوالریزاسیون« و »سکوالریسم«
تنها در دین و کلیسا » انفکاکِ«یا » گُسست« ،»جدایی«
» فرآیند – منطق«در . شود  یافت می»الئیسیته« »فرآیند – منطق«
دولت و نهادهای عمومی با دین و کلیسا هرگز » پیوند«، »سکوالریسم«

گردد، لیکن در این جا ما با دولت، نهادهای جامعه مدنی و  قطع نمی
، بستگی با هم یاری و هم کاری، هم همکلیسایی سروکار داریم که در 

شوند و در این سیر تحول و  می» امروزی«خود نیز متحول، متجدد و 
آمیز و غیرآنتاگونیستی، دین موضع مسلطِ خود را در  تقابل مسالمت

» سکوالریزاسیون«در مناطقی که روندِ . دهد جامعه به تدریج از دست می
اند یعنی در کشورهای پروتستان یا چند مذهبی چون  را طی کرده

یا ( مناسبات دولت و کلیسا …هلند، انگلستان و, دانمارک، آلمان
ها نبوده و  کامل آن» استقالل«و » جدایی«اه مبتنی بر هیچ گ) کلیساها
 64.نیست

، پادشاه »منطق سکوالریسم«های  در انگلستان، چون یکی از نمونه
کلیسای . است» پاسدار دیانت«، آنگلیکندر راس کلیسای 

ای دارد، تحت کنترل پارلمان  حقوق به رسمیت شناخته شده »مستقر«
ی دولتی برای  س اعیان است و از یارانهاست، دارای نمایندگانی در مجل

 .مند است تامین حیاتش بهره
» سکوالریزاسیون«ی دیگری از فرآیند  در آلمان نیز، چون نمونه

کلیسای دولتی وجود "، 1949ای  در اروپا، با این که طبق قانون پایه
طرف است، اما همین دولت، طبق   و دولت از لحاظ مذهبی بی"ندارد

نی، پیوندهای خود را با کلیساهای مختلف حفظ کرده است روابط و قوانی
و از جمله، سهمی از مالیات شهروندان را به امور کلیساها اختصاص 

 .دهد می
دولت و دین  تصریح کنیم که اگر امروز در مغرب زمین، دو نهادِ

گذاری و  دیگر هستند و سه قوای اجرایی، قانون کامالً مستقل از یک
امور خود و جامعه از هیچ دین و کلیسایی پیروی  ی قضایی در اداره

کنند، این همه حاصل تحوالتی است که کشورهای غربی طی بیش  نمی
اما در همین جا باید تاکید کنیم که این فرجام . اند از سه سده پیموده

های  پیش گرفتن منطق از مسیرهای مختلف و بامشترک و واحد، 
فرآیند  - ه در دو منطق که به طور عمدداضمتمایز و گاه مت

 .مشخص کردیم، حاصل شده است »الئیسیزاسیون«و » سکوالریزاسیون«
 

  به هیچ» الئیسیته«یا » سکوالریسم«در آخر باید اضافه کنیم که 
 ی بنا به گفته(نمایند » جدا«، »سیاست«خواهند دین را از  رو نمی

  سازند و از زندگی» خصوصی«و یا دین را ) سروش عبدالکریم
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جداییِ دولت «). تبار علوی رضا  علیی بنا به گفته(اجتماعی جدا کنند 
باوران است  ، نه به معنای ممانعت از فعالیت سیاسیِ آزادی دین»از دین

های  در فصل. »دعوت به جدا کردن دین از جامعه «و نه به مفهوم 
 تعاریف و تفاسیرِبعدی اشاره خواهیم کرد که درست بر خالف چنین 

دینِ (ی ساالر  دیننفی و لغو، با »الئیسیته«و » سکوالریسم«ئی، ناروا
 بسط برای  مساعدیشرایطامکان و در حقیقت، ، )دولتی یا دولتِ دینی

 .دآورن  فراهم می،ی مدنی و گسترش مذهب در جامعه
 

 »سکوالریزاسیون«یک سویه از  های  دریافت- 3
 ) دپورفرها طباطبایی، مراد جواد سیدسروش،  عبدالکریم(

 
ی  ایراد اساسیِ مهمی که به بیشتر مطالعات ایرانی در باره

دانیم این است که از این  وارد می» سکوالریزاسیون«
ای ارایه  تاریخی، تعریف و تفسیر واحد و یک جانبه» فرآیندِ – مفهوم«
یک سویه و ناکاملی است که  دهند و طبعاً در پرتو چنین برداشت می

 .آورند  به عمل میهای غلطی هم استنتاج
 ؛بردار است»تعریف«سختی  به» سکوالریزاسیون«ی  مقوله

. دهد تعریف نمی  تن به،سان که در چهارچوب معناییِ بسته و ثابتی بدین
خواهند تمامیِ مختصاتِ عصر جدید را در این  در حالی که بسیاری می

 .بگنجانند» آفرین فرمول معجزه«
رخی مفاهیم را چنین توضیح ب» تعریفِ «یِ دشوارفردریک نیچه

 :دهد می
های معناییِ فرآیندی کامل خالصه  هر مفهومی که در آن نشانه«

تنها آن چیزی تعریف بردار است . دهد شده باشد، تن به تعریف نمی
 65.»که فاقد تاریخ باشد

چه که  چون نیچه مبالغه کنیم، هر آن  البته، اگر نخواهیم هم
 و باشد، اما نه تعریفی یگانه، معلوم» پذیر فتعری«تواند  تاریخی دارد می

ای که امکان   بلکه به گونه66ابهام از لحاظ نشانه شناسی  و بیمسلم
های تاکنون نهان را همواره باز  برآمدن طیفی از معناها و نامعلومی

ای  سان مقوله و پدیده که به» سکوالریزاسیون«از آن جمله است . گذارد
ای   تعریف و تفسیر معین و یگانهچهارچوب در ،دامنه و چند جانبه چند

 .گیرد قرار نمی
نظران ایرانیِ ما، سه گونه تعریفِ ناقص  در این مورد، نزد صاحب

یکی، برداشت . توان تمیز داد می، »سکوالریسم«و یک جانبه از 
و » زدایی دین«را در » سکوالریسم« است که سروش عبدالکریم

دیگری، نقطه نظر . کند و محدود میعصر جدید خالصه » باوریِ عقل«
دنیوی «ی   تنها جنبه،»سکوالریسم«در   است کهطباطبایی جواد سید
 دریافت ،و سپس. دهد را مورد توجه قرار می» مسیحیت شدن
» جوهر تاریخی سکوالریسم« است که فرهادپور مرادی  گرایانه تقلیل

ر سه، با این ه. کند برجسته می» فرآیند سلب مالکیت از کلیسا«را در 
دارند، لیکن، » سکوالریسم«های مختلف از  که اذعان به وجود برداشت

یگانه و یک سویه و  »تعریف «ند وتفا نگری می  در دام یک جانبهخود،
 .دهند  ارایه میاین پدیدهدر نتیجه ناقص و در نهایت نادرستی از 

 
 عبدالکریم سروش

 
دین و دنیای «(بردیم ، در دو متنی که از او نام عبدالکریم سروش

تفسیر یک سویه از ) »معنا و مبنای سکوالریسم«و  »جدید
تاکیدات همه جا از من (دهد  توضیح می خود را چنین » سکوالریسمِ«

 ):است
ی   کنار گذاشتن آگاهاندر عصر جدید، سکوالریسم به معنای «
حکومت سکوالر، .  از صحنه معیشت و سیاست معرفی شده استدین

ست که با دین ضدیت ندارد، اما دین را نه مبنای مشروعیت حکومتی ا
 67.»دهد و نه مبنای عمل خود قرار می

سکوالریسم عبارت شد از توجه کردن به این عالم ماده و  پس«
. چشم برگرفتن از مراتبی که ورای این حیات تنگ مادی ما قرار دارد

های   اندیشهیکی در: کند و این چشم برگرفتن در دو جا تحقق پیدا می
های خود را منحصر  یعنی انسان دانستنی. های ما ما و دیگری در انگیزه

شود  شود دید و خواند، این می چه در این عالم ماده می کند به آن می
های ما هم سکوالر بشود  از آن طرف، انگیزه. سکوالریسم در اندیشه

یشت بدین معناست که انسان فقط برای همین حیات و برای همین مع
دنیوی و همین دنیا جوش بزند و تمام تالش خود را معطوف به این امر 

 68.» معنای سکوالریسم دقیقاً این است…بکند
کند، از جمله  ها را غیردینی می ی انگیزه سکوالریسم همه«
 به …ای را ههای آموزشی و اصوالً هر انگیز های سیاسی، انگیزه انگیزه

ابعاد و شئون زندگی پیاده ی  این ترتیب سکوالریسم در همه
گویند  این که می. گیرد جای مذهب را می … و در واقع…شود می

سکوالریسم ضد , سکوالریسم ضد مذهب نیست البته سخن درستی است
رقیب و برای این که . مذهب نیست، اما بدتر از ضد مذهب است

  سکوالریسم به این معنا جای دین را پر کرده ….است جانشین مذهب
ای که  ه دهد، انگیز سکوالریسم انگیزه برای عمل به شما می. است

ی شما رنگ دنیوی  به اندیشه. گذارد دیگر احتیاجی به دین باقی نمی
 69.»زداید رنگ دینی را از آن میکه  زند، به طوری می

چهار قرن است که سکوالریسم، به این -در مغرب زمین، اقالً سه«
یعنی، اوالً . فتم، متولد شده استمعنا و با این تعریف مشخص که گ

هایی را که از تصرفات عامالن و متولیان دین پدید  اند آفت هسعی کرد
 70.»به عقل رجوع کنند، آن هم عقل جمعیآید حذف کنند، ثانیاً  می

 شدن تدبیر چیزی نیست جز علمی و عقالنیسکوالریسم «
 را باید »علمی بودن یا علمی شدن«به معنای  »علمانیت« …اجتماع
 71.»سکوالریسم دانستی  ترین ترجمه دقیق

را به » سکوالریسم«سروش معنا و مبنای  سان، عبدالکریم بدین
» عقالنی« و »علمی«، »غیردینی«: کاهد می فرو آن های یکی از دامنه

ها تا معیشت و  ها و انگیزه شدن همه چیز در عصر جدید، از اندیشه
از عقالنیت و  گرایانه  مطلقج و آن هم در یک تعبیر رای؛حکومت

» سکوالریسم«ای از  ی چنین تعریف یک سویه پایه بر. عِلمانیت غربی
 یعنی با مطلق ،گیریِ دلخواه خود برسد تواند به نتیجه است که او می

و با » طلبی نفع«، »عقل گرایی محض«چون » سکوالریسم«کردن 
در » متصرف» «جدیدِ«انسانِ » دنیای کوچکِ« این پدیده به فروکاستن
راه «، سخن از » خداوندبه حضورِ«متوسل »  دیندارِانسانِ «برابر عالمِ

 :راند» خروج از سکوالریسم
 عالم آدمی … آدمی مسخر این اندیشه سکوالر شود…اگر «

از عقالنیت محض یک نوع خود  … خواهد شدتر خیلی کوچک
 این همان راهی نیست که اخالق  آیا…72آید خواهی بیرون می

 است و با طرح کردن فواید و لذات سکوالر جدید در پیش گرفته
ها به نحو عقلی و تجربی،  ی آن و کشف رابطه) تاریسم لی یوتی(افعال 

فقط از سود  و …ی خدا کرده است اخالق را عاری و فارغ از اندیشه
ی عقل  ی سکوالریسم قصه  قصه…گوید؟  سخن میو زیان افعال
منظور دریدن حجاب میان دین و (ی باشد  اگر دریدن…غیردینی است

راه خروج از ، )عقل غیردینی است که همان عقل فلسفی است
 73.» استسکوالریسم

 74»خود مختار«، در یکی از مبانیِ آن، فرآیند »سکوالریزاسیون«
او از قیمومیت و » رهایش«شدن انسانِ غربی در این جهان و از جمله 

ی  جنبه، سکوالریسم ریشه در اندیشهدر این . ی دین و کلیساست سلطه
  ، در نقدِ دین و در اعتراضات و مبارزات ضد»روشنگری«

ی غیردینی و   در این دامنهحتااما . گرایی دارد روحانیت
 به هیچ رو، به معنای ،»سکوالریزاسیون«اش،  ساالری ضددین

از جامعه، آن » زدایی دین«محض و » علمانیت«مطلق، » راسیونالیسمِ«
 به بطور عمدهکند، نیست بلکه  سروش تعبیر می  که عبدالکریمطور

کلیسا و صاحب منصبان دینی در امتیازات و اقتدارات مفهوم نسخ 
 .های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است زمینه
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ی مهم دیگری نیز هست که به   دارای جنبه»سکوالریزاسیون«اما 
پنهان مانده است که ) آگاهانه؟(سروش  ی عبدالکریم کلی از دیده

 .است و یهودیت و در اینجا، مسیحیت» دین این جهانی شدن«همانا 
 فراهم خودی دین را  از قیمومیت و سلطه» خروج «امکانادیانی که 

و » سکوالریسم« از معنای دومدر این جا، در این . کنند می
بودن، » رقیب و جانشین مذهب« خبری از دیگر، »سکوالریزاسیون«
اخالق «زدودن، » رنگ دینی را از اندیشه«بودن، » از مذهببد تر «

فقط از سود و زیان « عاری و فارغ کردن و یا» خدا را از اندیشه
اصالح « از صحبت عکس، در این جا، هب.  نیست…سخن گفتن» افعال

 فاعل و مفعولِ؛ در این جا، شود می» و انطباق و امروزی شدن دین
 .  است دینخودِ، همانا »سکوالریزاسیون«

اصالح «، ریشه در جنبش از جمله، »سکوالریسم«دانیم که  می
 یعنی در آن برداشتِ خاص دینی از ؛دارد» پروتستانتیسم«و » دین

، به ایمان و وجدان ذهنیِ هر فرد مستقیماًمناسبات انسان با خدا که 
جوید و از این طریق،  ها و مقامات کلیسایی، توسل می مستقل از اتوریته

 . سازد را هموار می» در این جهان«انسان » خودمختاری«ه را
نیز وجود دارد که » سکوالریسم«اما تفسیر دینیِ دیگری از 

را در » ایمان«نگاهی که . نام دارد» یزدان شناسیِ سکوالریزاسیون«
 امکانِ عکس، بهدهد بلکه   قرار نمی75»گرایی گیتی«برابر 

 »گیتی«در این جا، . جوید میرا در خودِ ایمان » سکوالریزاسیون«
جهان حرف کسی را . خدا نیست و در عین حال دشمن خدا هم نیست

در این جا، از . گوید که او را آفریده است زند و سپاس کسی را می می
جهان را چون  برد و خودمختاری پرستی که جهان را در خود فرو می بت

در . یستکند، خبری ن آفریده شده، انکار می یک خودمختاریِ
 هم بر منزلت جهان 76) مسیحتنِدر (شناسی مسیحی، تسجدِ خدا  یزدان

» سکوالریزاسیون«سان،  بدین. تاکید دارد و هم بر تمایز آن از خدا
 در طی 77»زدایی از جهان توسط خدا الوهیت«تواند چون تداومِ  می

ها سپرده شده است و در  جهانی که به دستِ انسان. آید زمان، به نظر
شناخته شود، از لحاظ  ،اش علل و عوامل عینی و واقعیتیجه باید بنا بر ن

های زمانه اداره  آوری سیاسی توسط دولت و با استفاده از راهکارها و فن
توان از مسیحیت یا    در این جاست که می…دهی شود  و سازمان

- ها در این جهان یهودیتی سخن راند که با تاکید بر خودمختاریِ انسان
و » غیاب«در  ،»برابر«خدای مسیحی یا یهودی و نه در » حضور«ر د 

 .آید  در می78»دین از خروج دینِ«به  - »مرگ خدا«یا در 
 

 سید جواد طباطبایی
در » سکوالریزاسیون« از جواد طباطبایی سیداما دریافت 

از جهت دیگری ناقص و یک  »ی انحطاط ایران ای بر نظریه دیباچه«
های آن یعنی   یکی دیگر از دامنهتنها ، این پدیداراو در. جانبه است

پس او نیز . کند را مشاهده می» گرایی مسیحیت گیتی«وجه مربوط به 
انداز دیگری، با دریافتی یک  سروش، البته از چشم چون عبدالکریم

تحولی در مبانی نظری «و تقلیل آن به » سکوالریزاسیون«از  سویه
ی به انتفا  سالبه«خواه خود یعنی ی دل ، به نتیجه»الهیات مسیحی

در فرازهای زیر، ( .رسد می» سکوالریزاسیون«دانستن » موضوع
 ): تاکیدات و تذکر درون پارانتز از من است

نکته اساسی در تمایز میان اسالم و مسیحیت این است که «
های تاریخ این دین تدوین  ای که در نخستین سده همسیحیت، به گون
 نبود و همین »دنیا«م که دیانت دنیا هم بود، دیانت شد، به خالف اسال

 و فراگیر، »قدسانی«امر موجب شد که مسیحیت، به عنوان دینی 
نتواند دنیا را در استقالل آن و در تعادلی با آخرت مورد توجه قرار 

 79.»دهد
 یعنی شرح »تاریخ قدسانی«در تمدن مسیحی، تاریخی جز «

توانست تدوین  ، نمی»ایمان«لمرو  و ق»قدسانی«ظهور و بطون امور 
تحولی در مبانی نظری تکوین تاریخ در قلمرو مسیحیت نیازمند . شود

 تعبیر cularisationés از آن به  بود که بر حسب معمولالهیات
 80.»کنند می

 را به »قدسانی« مکانی در بیرون ساحت …الهیات مسیحی«
ی  های میانه شناخت و همین امر موجب شد که در سده رسمیت نمی

، نسبت میان دین و ، مسیحیت، با تجدید نظری در مبانی فهم خودمتاخر
در .  را مورد توجه قرار دهد– یا شرع و عرف و عقل و ایمان –دنیا 

منظور، ( جز بازاندیشی  خوانده شده، sécularisationواقع، آن چه 
نسبت دین و دنیا، شناسایی )  استبازاندیشی توسط الهیات مسیحی

 و ایجاد تعادلی »دین«اصالت و استقالل دنیا و قلمرو عرف نسبت به 
 81.»میان آن دو ساحت حیات  نیست

تاریخ مسیحیت و الهیات ای جدید در   دورهcularisationésبا «
ای نو در تاریخ   آغاز دورهcularisationés … آغاز شدمسیحی
 82.»ای بود که راه تحول آتی را باز کرد  و حادثهمسیحیت

با توجه به تعبیری . اسالم، به خالف مسیحیت، دین دنیا هم بود«
توان گفت که کوشش  که در مورد مسیحیت به کار گرفته شد، می

 اگر –  که دست کم صد ساله است–  اسالمsécularisationبرای 
 sécularisation است زیرا »ی به انتفا موضوع سالبه«بتوان گفت 

 اسالم از …م نیازی به آن نداشته استاسالم در درون اوست و اسال
 83.» بودSecularهمان آغاز 

سروش یا  برقعی، عبدالکریم جواد طباطبایی، به خالف محمد
دنیوی شدن « ( سکوالریزاسیون»دینی«ی  دامنهنیکفر که  رضا محمد

 بر این به راستیدهند،  را مورد توجه و تامل خود قرار نمی) »مسیحیت
اما اِشکال بحثِ . ورزد تاکید می) ه کمی با اغراقگر چ(جنبه از قضایا 

حنفی نیز  نیکفر به او و حسن رضا  در این جا نیست و پاسخ محمداو
، هم چنان بر درک یک خود زیرا که این پاسخ، ه نیست،ندنک قانع
 با تنهاخواهد  استوار است و افزون بر این می» سکوالریسم«ای از  سویه
در جهان اسالم آن  جنگِ مخالفان یا منقدان به» زاسیونسکوالری« سالحِ

 . استممکننا، طرقرود، کاری که از این 
محمد رضا نیکفر، در پاسخ به حسن حنفی، روشنفکر دینیِ مصری، 

 :که گفته است
اسالم در ذات خود دینی است سکوالر؛ از این رو به یک «

 »سکوالریسمِ اضافیِ برگرفته از تمدنِ غربی نیاز ندارد
طباطبایی که نظری مشابه طرح نموده  چنین در پاسخ به جوادو هم 

 )تاکیدات از من است( :نویسد و ما آن را در باال نقل کردیم، می
این .  استی تکوینِ دولتِ مدرن فرع مساله سکوالریزاسیون«

های  اگر مفهوم …کند نکته یک واقعیتِ اساسیِ تاریخی را بیان می
جانبه به کار بریم این هر دو  یق و همهسکوالر و سکوالریزاسیون را دق

) ی سکوالریزاسیون ی حسن حنفی و جواد طباطبایی در باره گفته(سخن 
ی  انگیز اعالم کنیم، چون از نکته معنا یا دست کم شگفت را باید بی

ی سکوالریزاسیون را باید  گیریم که مساله روشی باال این نتیجه را می
 بررسی کنیم نه بندی دولت مدرن در اصل در پیوند با موضوع صورت

اسالم در ذات خود دینی است «سخنِ حنفی در این مورد که . دین
ی  ماند که بگوییم اسالم در ذاتِ خود فرآورنده  بدان می»سکوالر

  84.»دولتِ مدرن است
تواند راهگشا و  استدالل فوق، به نظر نگارنده، از آن جهت نمی

ای از  »گرایانه مدرن «صرفاًو تفسیرِ بخش باشد که محصورِ تعبیر  رضایت
است، بدین معنا که پدیدار را در » سکوالریزاسیون«و » سکوالریسم«

در واقع، با عطف توجه . دهد  می»تقلیل«ها و معناهایش  یکی از دامنه
 -» سکوالریزاسیون«های  ها و دامنه  به یکی از زمینهتنها

که تشکیل و تکوین  »مدرنیته«ای از  چون جنبه» سکوالریزاسیون«
، از قیمومیتِ دینی و کلیسایی» آزاد«و » خودمختار«، »مدرن «تِدول

ی   دامنهنادیده گرفتن و با - رود  آن به شمار میهای یکی از خاصه
ای که   جنبه-» دنیوی شدن مسیحیت«یعنی » سکوالریزاسیون» «دینیِ«

ا محمد رض - صرفاً مورد توجه جواد طباطبایی و حسن حنفی است
در نتیجه او . کند دیگری حرکت میمتفاوت و نیکفر از مبانیِ تعریفیِ 

 بحث و تبیینِ نظریِ مخاطبانش از در چهارچوبتواند  نمی
 ولی است تقلیل گرایانه  این چهارچوب نیزبا این که - »سکوالریسم«

 .ها بپردازد به نقدِ نظریه آن - ناوارد نیست
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 این یِئ چند معناو» ریزاسیونسکوال «به علت ابهامِاز این گذشته، 
انگیزِ  ، مسالهباشد میاش  آن یکی از مبانی» دینیِ«ی  مقوله که جنبه

توان،  را نمی) و در ایران(» جهان اسالم«مناسبات دولت و دین در 
، حل »سکوالریزاسیون«و » سکوالریسم«، با سالحِ مفاهیمی چون صرفاً

ی مناسبات دولت  در حوزه  به باور ما،،از این روست که. و فصل نمود
» الئیسیته «سالح مفهومیِ، جدل با  آن دو»جدایی «ی و دین و مساله

 .خواهد بودتر  ، بسی کاراتر و برنده»الئیسیته «سنگرِ مفهومیِو از 
» دنیوی شدن«، »سکوالریزاسیون«پیشتر گفتیم که یک معنای 

» دنیوی«در حقیقت چیزی . دین و بطور مشخص مسیحیت است
در اصل و » سکوالریزاسیون«و » سکوالر«. نیست» دنیایی«شود که  می

ی  نسب خود، همان طور که اشاره کردیم و در گفتارِ دیگری در باره
بیشتر توضیح خواهیم داد، یک » جدل سکوالریزاسیون در غرب«

 . بوده استحقوقی –کلیساییمفهوم 
ستفاده شده ا» این جهان« برای نامیدن soeculoی  در انجیل از واژه

توضیح درون (خوانیم   به رومیان میمقدس پولسی  در نامه. است
 ):پارانتزها از من است

 در soeculo( )دنیای کنونی، در متن فرانسه(هم رنگ این جهان «
 بلکه با تجدید )خود را با این جهان وفق ندهید( نشوید )متن التین

ی خدا را   ارادهافکارِ خود، تغییری در شما شکل گیرد، تا بتوانید
چه را که نزد او مفید، بسنده و کامل است  تشخیص دهید و آن

 85.»بشناسید
جهان «در برابر ) soeculo(» این جهان«و در روایت یوحنا، 

 :قرار دارد» موعود
 86.»قلمرو من به این جهان تعلق ندارد«

ی   ناظر بر فاصلهsoeculo» سده«پس در ترمینولُژیِ مسیحی، 
از یکسو، قلمرو مسیح که روحانی و مقدس : دو جهان استژرف میان 

 .  دنیوی و غیر مقدس است87و از سوی دیگر، جهان حاضر که ناسوتی،
، فرآیندی »سده پیوستن به«در مفهومِ » سکوالریزاسیون«سپس، 

را گویند که طی آن کشیشی منصب و مرتبه کلیسایی خود را ترک 
در این . گردد می باز)  ایام یا دنیاسده، زمانه، (Soeculumکند و به  می

» قاعده«در برابر » سده«جا و هم چنان در اصطالح شناسیِ مسیحی، 
در قطب مخالف » این جهان«یا در » سده«زندگی در . گیرد قرار می

دو نوع زندگی، دو .  قرار داردclercمند و خاص روحانی  زندگی قاعده
:  وجود دارندlaïc و clerc: نوع وظیفه و تکلیف، دو نوع انسان مسیحی

 یا روحانیونی که به دور از اشتغاالت دنیوی، زندگی clercsاز یکسو، 
 یا laïcsکنند و از سوی دیگر،  خود را تماماً وقفِ امر کلیسا و خدا می

ی مومنان  د و جامعهنکن زندگی می» این روزگار«که در  »خلقِ خدایی«
، که از ابتدای مسیحیت در ناین دوگانگیِ بنیادی. دنده را تشکیل می

گردد  ای می تعالیم مسیح به روایت حواریون وجود داشته است، زمینه
» خروج از دین«و  » سکوالریزاسیونِ مسیحی«که به اتکای آن، امکان 

 .فراهم آید
را برای نامیدن عمل انتقالِ » سکوالریزاسیون«سپس اصطالح 

لت و یا تبدیل دیر یا امالک و اموال کلیسا به مالکین خصوصی یا دو
اما این مفهوم، در . به دانشگاه یا بیمارستان، به کار گرفتند ای صومعه

یا جنبش اصالح دین و » رفرم«طی زمان در غرب، با برآمدن 
های ضد  و عروج جنبش» روشنگری«پروتستانتیسم، با پیدایش 

 های اجتماعی و سیاسیِ ها و جنبش در جریان انقالب( قیمومیتِ کلیسا
از این روست که ما . گیرد فراتری می ی و دامنه معنا) ی نوزدهم سده

سخن » سکوالریزاسیون«چند معنایی و چند گانگیِ همواره از 
: در این میان دو مفهوم اصلیِ آن را تاکنون برجسته کردیم. گوییم می

های  از قیمومیت و سلطه دین تحت تاثیر اندیشه» رهایی«یکی، 
دنیوی شدن «سیاسی و دیگری،  – اجتماعیهای روشنگری و جنبش

 88.»الهیات سکوالریزاسیون«تحت تاثیر اصالحات دینی و » مسیحیت
و (طباطبایی  جواد سیداما در این میان، ایراد اساسی در بحثِ 

 :آن جا است که) حنفی مسلمانی چون حسن یِاحتماالً متفکران دین

یکی از به را » سکوالریزاسیون«جواد طباطبایی  سید، اوالً
سکوالریزاسیون «یا » دنیوی شدن مسیحیت« یعنی های آن دامنه

عبارت دیگر، همان طور که خود او با  به. دهد  میتقلیل» مسیحی
تحولی در مبانی  «فرآیند را صرفاً  -، این مفهومدارد صراحت بیان می

و این یک سویه نگری در حالی است که . کند تعبیر می» نظری الهیات
آن : ماند ی او کامالً پنهان می از دیده» سکوالریزاسیون«دیگر ی  دامنه

در » خروج از سلطه دین«یا » رهایی از قیمومیت دین و کلیسا«چه که 
نامند و یا به طور کلی   می…گذاری، فرهنگی های سیاسی، قانون زمینه

نامیده » سلطه استعالیی استقالل و خودمختاری جهان بشری از هر«
 و »روشنگری« جنبش فکری و خردگرای سهمحقیقت، شود که در  می

 گراییِ غربی در تکوین های اجتماعی و سیاسیِ ضد روحانیت جنبش
 .رود  به شمار می،»سکوالریزاسیون« های دیگرِ مفهوم
 

مورد تاکیدِ » سکوالریزاسیونِ مسیحیِ«طباطبایی  جواد سید، دوماً
لمرو قدسانی به قلمرو  در فرآیند گذار از قصرفاًبه سزای خود را نیز 

و مختلف آن در  آن که مضامین چندگانه  بی؛کند دنیوی خالصه می
 پنداریِ شگفت انگیزی ساده بادر نتیجه او . غرب را مورد تامل قرار دهد

یا در (به نام سکوالریزاسیون در ایران  ای مسالهتواند مدعی شود که  می
به زعم او چیزی » نسکوالریزاسیو« زیرا !!وجود ندارد) جهان اسالم
مسیحیت در غرب و چون اسالم، به خالف » دنیوی شدن«نیست جز 

بوده و هست، پس در نتیجه نیازی نیز به » دینِ دنیا«مسیحیت، از ابتدا 
اما بحث اصلی در این جاست که . شدنِ مجدد ندارد» سکوالر«
در  تنهایی و به صرفاًدر مغرب زمین را نباید » سکوالریزاسیونِ مسیحی«

آن چه که . خالصه کرد» دینِ دنیا«به » دینِ آخرت«تحول مسیحیت از 
توسط »  دین و دنیابازاندیشیِ نسبتِ«طباطبایی به درستی  جواد سید

کند، از جمله  گاه باز نمی نامد ولی مضمونش را هیچ  میالهیات مسیحی
به  ی نگاه و برخوردش  نظری این الهیات در زمینهلشامل دگرش و تحو

ی امور جامعه است،   داری و اداره- کشوریاسبات مذهب و کلیسا منا
 پذیرش استقالل و خودمختاری ساحت دولت و ای، یعنی به گونه

و . توسط الهیات مسیحی است گذاری از قیمومیت دین و کلیسا، قانون
پذیرش استقالل و خودمختاری ( اساسی در مسیحیت ویژگیِاین همان 

است که  - در اسالم غایب و - )میتِ دیندولت و کشورداری از قیمو
و . سازد می» خروج از دین دینِ«، ای بنا بر گمان عدهرا، » مسیحیت«

ی  طباطبایی و همه جواد سید است که ی مهمی جنبهدرست این همان 
رانند، در تعریف  سخن می» سکوالریسم« اسالم به نیازیِ بیکسانی که از 

چه . دهند مورد نظر قرار نمی» غربیسکوالریزاسیونِ «و تفسیر خود از 
 باید نشان دهند که چنین مضمونی از ناگزیرها  در غیر این صورت، آن

یعنی تحول مبانی نظری الهیات دینی در جهت » سکوالریزاسیونِ دینی«
» داری -مداری و کشور – پس نشستن دین از امر دولت« به تن دادن

 قانون گذاری نسبت به خودمختاری و استقالل امر دولت و«و پذیرش 
 اما این ادعایی است که … در اسالم نیز وجود دارد…»احکام دینی

 .    در اسالم بسی دشوار استتخیلش حتا
 

 مراد فرهاد پور
 

ی  در رساله »سکوالریزاسیون«فرهادپور  از  مراداما تفسیر 
ی سوم و دیگری از  ، نمونه»نکاتی پیرامون سکوالریسم«

. باشد یک جانبه روشنفکران ایرانی در این باره میهای  پردازی نظریه
شود که نویسنده، فرآیندِ  ژه در آن جا ظاهر میینگری، به و یک سویه

جوهر «چون » سلب مالکیت از کلیسا«را به » سکوالریزاسیون«
و به (دهد و یا به حکم تحلیلی کالسیک و آشنا  آن، تقلیل می» تاریخیِ

را » سکوالریسم«، )»ریالیستی تاریخیمات«یا » مارکسیستی«اصطالح، 
از «و هم » تحلیل نهایی در«هم (» اساساً مضمونی اقتصادی «انگارکه 
گذار از فئودالیسم به  در متن فرآیند کلی ترِ«دارد  )»آغاز
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کنیم  هایی از این رساله را نقل می فراز. دهد قرار می» داری سرمایه
 ):تاکیدات همه جا از من است(

 سکوالریزاسیون توضیح و توصیف انتقال مقصود از" «
ی اقتدارات سیاسی غیرروحانی بود که  هایی به زیر سلطه سرزمین

البته در این عبارت نه   89".پیشتر تحت نظارت کلیسا قرار داشت
بخوانیم » ها سرزمین «تر آن است که به جای چندان سلیس، درست

 .» …»امالک«یا » ها زمین«
 زیرا هدف نهایی از این  -  کلیساخلع ید ازدر هر حال، «

 بر این … داشتاساساً مضمونی اقتصادی- بود هیاهوی همگانی همین
سلب مالکیت از کلیسا جوهر تاریخی توان گفت که  اساس می

 بلکه از »در تحلیل نهایی«مضمون اقتصادی نه . سکوالریزاسیون بود
نیان،  یعنی از دیدگاه دهقانان، روحا– آغاز و به صورتی ملموس

مثابه زندگی و  اشراف و شاهزادگانی که سکوالریزاسیون را به
دست باال را داشت و مضمون مسلط  –  کردند سرنوشت تجربه می

فرآیند سلب  تردیدی نیست که توضیح و تفسیر …شد محسوب می
سکوالریزاسیون، مستلزم تحلیل آن  جوهر تاریخی ی به منزلهمالکیت 

توان آن را تحت  تری است که می یقتر و عم در متن فرآیند کلی
ی  ساختاری جامعه – بحران تاریخی«عناوین گوناگونی، نظیر 

ی  ظهور جامعه«، »داری گذر از فئودالیسم به سرمایه«، »فئودالی
 .»، مورد بررسی قرار داد»های تاریخی مدرنیته ریشه« یا »بورژوایی

ین خود به واقع فقط یکی از این عناو» سکوالریزاسیون» «
 .»است

خلع ید از کلیسا صرفاً به سلب مالکیت اقتصادی محدود «
شد؛ در سرتاسر قرون شانزدهم و هفدهم، سکوالریزاسیون در عین  نمی

 .»حال به معنای خلع ید سیاسی و فرهنگی بود
ی جزئی از   به منزلهایدئولوژی سکوالریسمبدین ترتیب، «

فرآیند، تحوالت نقطه شروع این .  تدوین شدایدئولوژی روشنگری
ی  قرن هفدهم و نزاع موافقان و مخالفان اصالح دینی بود، اما ثمره

تر از   و مهم…قرن ولتر، روسو: نهایی آن در قرن هجدهم ظاهر شد
 .»آن، قرن انقالب کبیر فرانسه

ژه از لحاظ یروشنگری هرگز جریان یکدستی نبود و به و«
دهای آن در آلمان، نسبتش با دین و تفکر دینی، شکل تحقق و پیام

ی  فقط در فرانسه بود که تقابل فلسفه. فرانسه و انگلیس متفاوت بود
روشنگری با کاتولیسیسم اهمیتی مرکزی یافت و زمینه را برای نزاع 

  90.»گرایی فراهم آورد سکوالریسم و روحانیت
» سکوالریزاسیون«ی  با توجه به آنچه که تا کنون در باره

و » تاریخی جوهری«فرهادپور در تبیین  ایم، کوشش مراد گفته
زیرا . انگاریم برای این پدیده را تالشی بیهوده می» مضمونی اقتصادی«

مضمون  «یکو » تاریخی جوهر «یک» سکوالریزاسیون«که 
گونِ تظاهر  گونه» های زمان«و » ها مکان«ندارد بلکه بنا بر » اقتصادی
اوتی کسب کرده است  معناها، مضمونها و فرآیندهای متفش؛و تکوین

 :ایم  آن را تمیز و توضیح دادهفرآیندِ-سه مفهومکه تا کنون 
 

ژی مسیحی؛ فرآیندِ ترک مقام و رتبه کلیسایی از و در ترمینولیکم
گی، وظایف و دمنصبان مسیحی و در نتیجه ترک نوع زن سوی صاحب

یا به نوع » سده«به » بازگشت«تکالیفِ خاصِ مربوط به کلیسا و 
 . »دنیوی« عادی و زندگیِ

 در الهیات مسیحی؛ فرآیندِ دگرگونی و تحول در مبانیِ ناظر دوم
» خودمختاری«و » استقالل«بر مناسبات دین و دنیا، از جمله پذیرش 

، حضور خدا) با و(در  خود، …ی امور سیاسی، قضایی این دنیا در اداره
 نیز همین اند و ما نامیده »دین) ی سلطه(دینِ خروج از  «پدیداری که

 . ایم فرمولبندی را اختیار کرده
های سیاسی  و در جنبش» روشنگری« در فرهنگ خردگرای سوم

بشر از دین و مذهب و » رهایش«گرا؛ فرآیندِ  و اجتماعیِ ضدروحانیت
 .بطور کلی از هر قدرت استعالیی

فرهادپور به  اما فرآیندِ تاریخیِ چهارمی نیز وجود دارد که مراد
 در حالی. نامد می» سکوالریزاسیون» «جوهر تاریخیِ«را نادرستی آن 

به » سکوالریسم«که به واقع چنین نیست و تنها یکی دیگر از تجلیات 
. اقتصادی دارد -سیاسی -کلیسایی -آید که خصلتی حقوقی شمار می

 :  توضیح مختصری در این باره الزم است
) séculariser) 1586در پایان سده شانزدهم میالدی، اصطالحاتِ 

 در زبان فرانسه ظاهر 91چون واژگانی نو) sécularisation) 1589و 
را اقدامی » سکوالریزاسیون«، 1690فرهنگ لغت فرانسه به سال. شوند می

ای را به دانشگاه یا  نامد که دهر یا صومعه از سوی اتوریته پاپ می
مالکین های متعلق به کلیسا را به  کند و یا زمین بیمارستان تبدیل می
 92.فروشد خصوصی یا دولت می

های مذهبی است که این اصطالح  ها و جنگ سپس در متن اختالف
شود؛ هنگام مذاکرات صلح  ژه وارد سیاست و تاریخ آلمان مییبه و

ها و  ساله میان کاتولیک  که به جنگ سی1648 در سال 93وستفالی
 فرانسوی، در جریان مذاکرات، میانجیِ. دهد ها خاتمه می پروتستان

کردن تعدادی از قلمروهای » سکوالریزه« پیشنهادی مبنی بر 94نگویل،لو
 .کند متعلق به کلیسا  را مطرح می

را در » سکوالریزاسیون«ی  سپس در پایان سده هجدهم، واژه
 به کار 95اتریش، ژوزف دوم،» روشنگرِ«های امپراطور  مناسبت با رفرم

ای کشور را به مالکین خصوصی و ه  که نیمی از صومعهپادشاهیبردند، 
 .دولت انتقال داد و روحانیت را به کارمندان دولت تبدیل کرد

ی سیاسیِ متداول و  سرانجام آن چه که این واژه را به یک مقوله
، در پی 1803انگیز در اروپا تبدیل کرد، اقداماتی بود که در سال  بحث

» الریزاسیونسکو«شکست امپراطوری پروس از ناپلئون، تحت عنوان 
که در  هایی را های آلمانی، زمین در این جنگ، پرنس. انجام گرفت

ی راین در تملک خود داشتند و اکنون به تصاحب  ی چپ رودخانه کرانه
برای جبران خساراتی که این . فرانسه درآمده بود، از دست دادند

ن، ها، ناپلئو طرفی آن ها دیده بودند و به خاطر جلب حمایت یا بی پرنس
بدین . زند می هائی »سکوالریزاسیون« دست به 96،لونویلطبق قرارداد 

های  های کلیسایی را به پرنس ترتیب که مالکیت تعدادی از سرزمین
 .دهد پروتستان آلمان انتقال می

توان نتیجه گرفت که مفهوم  از آن چه که رفت می
تر،  ه، پیچید»دنیوی کردن امالک کلیسا«به معنای » سکوالریزاسیون«

فرهادپور در  تر از آن چیزی است که نزد مراد تر و چند جانبه متنوع
گذار « و در متن» مضمونی اساساً اقتصادی«با » سلب مالکیت از کلیسا«

متجلی » ی بورژوایی ظهور جامعه« و» داری از فئودالیسم به سرمایه
 .شود می

 
وش مالکیت تواند به معنای انتقال یا فر می» سکوالریزاسیون«، اوالً

و یا تبدیل اماکن کلیسایی به نهادهای » سکوالر«کلیسایی به مالکین 
اقدامی که . باشد) مانند تبدیل صومعه به بیمارستان یا مدرسه(» سکوالر«

گیرد و در نتیجه ضرورتاً  به دستور پاپ یا اتوریته کلیسایی انجام می
اقتصادیِ گذار از کلیسا با مضمونِ » خلع ید«یا » سلب مالکیت«مفهومِ 

 .داری را ندارد به سرمایه
های بزرگ در آلمان و دیگر مناطق  »سکوالریزاسیون«، دوماً
گذار از فئودالیسم «، را نباید یک سویه) اتریش، شمال اروپا(پروتستان 
با این که  تلقی کرد؛» ی بورژوایی ظهور جامعه«و » داری به سرمایه

ی چنین فرآیندی قرار  بر زمینهها   اغلب پدیده،در این دوران تاریخی
گون و گاه  های گونه  جنبهیکدست نبوده، که فرایندی. گیرند می

جا در این جا، به واقع، به معنای » سکوالریزاسیون«. متضادی نیز دارند
 مالکیت فئودالی از دستی به دستی دیگر، از فئودالیته به جا شدن
. است) وروثیم(به فئودالیته پرنسی ) غیر موروثی( کلیسایی 

 و یا قراردادِ وستفالیها در آلمان، در پی صلح  »سکوالریزاسیون«
های آلمانی دیده بودند، انجام  هایی که پرنس ، به خاطر زیانلونویل

گراییدند تا به  ها به پروتستانتیسم می از سوی دیگر، اسقف. گرفت می
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 عنوان پرنس یا متنفذ محلی، قلمروی کلیسای روم را به مالکیت
توان  را می» سکوالریزاسیون«از این منظر، . موروثی خود در آوردند

نامید؛ چه بدین وسیله، مالکیتی که » موروثی کردن امالک کلیسایی«
) مسیحی از کلیسا -تعریف دینی(» ی مومنین جامعه«و » تن مسیح«به 

و » دنیوی«داد و به این معنا  خود را از دست می تعلق داشت، جنبه ازلی
 .گردید می» سکوالریزه« یعنی »تیناسو«

گاه به  در غرب هیچ» روشنگری«و نه » سکوالریسم«، نه سوماً
های »سکوالریزاسیون«نه . اند ی ایدئولوژی، تعریف و شناخته نشده منزله

بودند و نه، بنا بر تعریف » ایدئولوژیک«ها و یا ناپلئون  پاپ، اسقف
 97!»روشنگری«های  کانت، اندیشه

بر علیه ) 1789(ر، اقداماتِ انقالب کبیر فرانسه از سوی دیگ
ای از  گرایی در سلب مالکیت از کلیسا را باید نوع ویژه روحانیت

در این جا دولتِ انقالبی به خاطر تثبیت . دانست» سکوالریزاسیون«
و برای تامین  » حاکمیت ملی«خود به عنوان دولتِ ملی و تجسم 

در این . آورد ا به تصرف خود در میمایملک کلیسا ر اش، های مالی نیاز
های کلیسای روم را به چنگ  شوند تا زمین نمی» سکوالر«ها  جا، اسقف

در . کند آورند،  بلکه دولت، راساً و آمرانه، قلمرو کلیسا را مصادره می
توان بخشی از فرآیند  این جا، سلب مالکیت از کلیسا را به راستی می

از  »استقالل«و » جدایی«ایی در طوالنیِ تکوین دولت مدرن بورژو
 . کلیسا نامید
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 ...انقالب پرولتری و 
     

تا آن زمان خواهیم توانست دوران نومیدانه کنونی را که همراه است با 
های ثروت  ابط جهانی راکد، پشت سر نهیم تا چشمهتولید ناکافی و رو

چنان جاری شوند که بتوان به اندازه کافی از آن بهره  اجتماعی آن
در آن صورت بدون آن که از سطح فرهنگ عمومی جامعه . گرفت

کاسته شود و حتی با ارتقاء آن و بارآوری نیروی کار ، امکان سوسیال 
ستان از چنگال فقر بسیار بهتر د دمکراسی برای رهانیدن شتابان تهی

 .  خواهد شد
هرگاه تحت چنین شرایطی، که شرایطی عادی برای تحقق انقالب 
پرولتری هستند، پرولتاریا بتواند به قدرت دست یابد، در آن صورت 

تجربه پرولتاریا وجود  ترین دلیلی برای عناصر آموزش ندیده و بی کم
ع برای ویرانی آن، علیه بخش ندارد که برای پیشبرد انقالب و در واق

در آن صورت .  پیشرفته پرولتاریا به جنگ برادرانه خونینی دست زنند
» آهنگ پیش«مانده پرولتاریا به توان انتظار داشت که بخش عقب می

سازمان بزرگ خویش اعتماد کند و دست در دست او، آن  خود، یعنی به
صادی اجازه دهند، چنان که تناسب نیروهای طبقاتی و شرایط عینی اقت

تواند میان پرولتاریای  آنچه که می. در پیشبرد انقالب فعال باشد
سوسیالیست مورد مشاجره قرار گیرد، تعیین شتاب ممکن پیشبرد انقالب 

چنان شدت یابد که موجب  تواند آن اختالف در این موارد نمی. است
 نباید تردیدی. خطر افتادن اتحاد سازمانی سوسیال دمکراسی گردد به

های سوسیال دمکراسی، همگی  ترین الیه ترین تا چپ داشت که از راست
 . خواهان پیشبرد شتابان روند اجتماعی کردن هستند

تر قادر  های سیاسی و سندیکاهای بزرگ پرولتاریا ساده سازمان
خواهند شد طی انقالب مجموعه طبقه را برای عملکردهای مشترک متحد 

یافته کارگران در دوران پیش از انقالب  سازند، هرگاه بخش تکامل
بتواند برادران ضعیف خود را بسوی خود جلب کرده و در پی 

 . تواناساختن آنان فعالیت کرده باشد
هرگاه انقالب آینده پرولتری بر چنین مبنائی رخ دهد، در آن 

 یعنی -های بورژوائی بدان دچار شدند  صورت سرنوشتی که همه انقالب
 .  روبرو نخواهد شد-قابلبا انقالب مت

ای که بدان اشاره کردیم، بر این باور  رفیق لوکزامبورگ در رساله
های بزرگ آن است که با شتاب به  است که قانون زندگی همه انقالب

تری رهبری  پیش تازند، آن هم باین علت که دائمأ عناصر رادیکال
دانقالب گیرند، زیرا در غیر این صورت توسط ض انقالب را بدست می
دهند با این که هر انقالب  اما واقعییات نشان می. سرکوب خواهد شد

ای پیش تاخت، ولی سرانجام توسط ضدانقالب  چنین شیوه بورژوائی به
چون امر پیش تاختن،  و این امری تصادفی نیست، بلکه هم.  سرکوب شد

های بورژوائی است، امری که از تضادهای  طبیعت ضروری انقالب
. شود که در هنگام بروز انقالب با هم اشتراک داشتند ناشی میطبقاتی 

چیز جرأت دستیابی به  ناپذیر بود که طبقات بی این امری اجتناب
در نتیجه . ها را کنند و در نتیجه با شکست روبرو گردند غیرممکن

گاه خود را از دست داد و  انقالب نیرومندترین و با وفاترین تکیه
 . خورد دانقالب شکست میبایست در برابر ض می

تکامل «باره در پیشگفتار چاپ انگلیسی اثر خود  انگلس دراین
 از سال یازدهم زمان نو چاپ 1در جلد (» سوسیالیسم از اتوپی به علم

 :چنین گفت» درباره ماتریالیسم تاریخی«در بخش ) شد
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ناپذیر با عکس  اندازه انقالبی بطور اجتناب چنین فعالیت بی«
 .»رفت اندازه از هدف فراتر می وبرو شد که بیالعملی ر 

و پس از آنکه این روند را بطور مثال در انقالب سده هیجدهم 
 : انگلیس ترسیم کرد،  بالواسطه چنین گفت

رسد که این امر یکی از قوانین تکامل  نظر می چنین به«
 ).44صفحه (» های بورژوائی است انقالب

ری که تحت شرایط کامأل آری، انقالب بورژوائی و نه پرولت
انقالب پرولتری نه چون انقالب بورژوائی که . دهد دیگری رخ می

در پس . گیرد توسط چند طبقه، بلکه فقط توسط یک طبقه انجام می
پرولتاریا طبقه دیگری قرار ندارد که بخواهد از نظمی که خواست طبقه 

بتواند نظم نو است، فراتر رود و اما از آنجا که در موقعیتی نیست که 
مطلوب خود را متحقق سازد، در نتیجه باید شکست خورد و همراه با 

 . آن تمامی انقالب را با شکست روبرو سازد
آنجا که انقالب پرولتری سبب جنگ خونین میان انقالبیون گردد 

» قانون زندگی«ی آن به ضدانقالب منجر شود، این امر محصول  و ادامه
 که  گیرند  اوضاعی استثنائی سرچشمه میاین انقالب نیست و بلکه از

اند که در جامعه  شوند و غالبأ بازمانده مناسبات فئودالی دائمأ کمتر می
 . اند دوام داشته باشند بورژوائی توانسته

با این که آخرین سرنگونی سیاسی یک انقالب پرولتری درست و 
 با این یابی پرولتاریا گشت و حسابی نبود، زیرا که موقتأ سبب  قدرت

که دالئل این امر را باید بیشتر ناشی از جنگ دانست و نه انقالب، 
دالئلی که موجب جنگ برادارکشی میان پرولتاریا گردید و در نتیجه 
راه را برای ضدانقالب هموار ساخت، با این حال حجم این وضعیت، آن 

 های بورژوائی شاهد آنیم، زیاد بزرگ نبود و باید گونه که در انقالب
های کنونی بیان آن است که این وضعیت  العمل انتظار داشت که عکس

 . به زودی به نقطه اوج خود خواهد رسید
پس از انقالب کبیر فرانسه سکوت گورستان این کشور را 
فراگرفت و آزادی اجتماعات از ضعف کامل برخوردار گشت و برای 

.  ضعیف بودها بسیار ای طوالنی خواست آزادی تظاهرات در توده دوره
. ،یعنی از طول عمر یک نسل برخوردار گشت1848این وضعیت تا 

 سرکوب شد، باز یک دوجین سال طول 1848پس از آن که جنبش 
های  طی سال. کشید تا دمکراسی بورژوائی و پرولتری دوباره زنده شد

 .  کرخی کامل سیاسی حاکم بود1860 تا 1849
های  ز دامنه خواستبرعکس در آلمان کنونی شاهد آنیم که ا

ها در   تعداد آرای سوسیالیست ها کاسته شده و در نتیجه سیاسی توده
اما این فرانمود دارای طبیعتی فراگیر . برابر بورژواها کم گشته است

 . نیست و آن قدر کوچک است که نتواند موجب انتقال قدرت گردد
ه چون مجارستان، آنجا ک مانده هم تنها در مناطقی کامأل عقب

رهبران کمونیست فاقد سواد سیاسی توانستند بخش آموزش دیده طبقه 
نتیجه به دنبال خود کشانند، با  کارگر را برای دست زدن به اعمال بی

 . ضدانقالبی حقیقی مواجه هستیم
چون بسیار چیزهای دیگر، در این زمینه نیز روسیه از  هم

وسیه هنوز از از آنجا که انقالب ر. ای برخوردار است خصوصیت ویژه
قانون تکامل «ماهیت یک انقالب بورژوائی برخوردار است، در نتیجه 

» اعمال بیش از اندازه انقالبی«را طی کرده و به » جامعه بورژوائی
اند که  ناپذیری را موجب شده های اجتناب العمل عکس«دست زده که 

 . »روند فراتر از هدف می
ین مسیر به آن گونه  در حالی که در همه کشورهای جهان طی ا

کند و جایش را  بود که یک حزب حزب دیگری را سرکوب می
ها توانستند گذار از انقالب به ارتجاع را  گیرد، در روسیه بلشویک می

آنها نیروی زندگی رژیم خود را مورد ستایش قرار . خود انجام دهند
بلکه گیرد،  دهند، اما این نیروی زندگی ا زانقالب آنها سرچشمه نمی می

یابد، خود بدون هر گونه  همین که آنها دیدند که انقالب پایان می
 . ای کارکرد ضدانقالب را برعهده گرفتند مالحظه

 Vitarانگلس عاشق یک ترانه هجو انگلیسی از ویتار فون بری
von Bray بود که درباره یک کشیش انگلیسی سروده که در سده 
 خود را حفظ کند، با خانه زیست و برای آن که کشیش هفدهم می

هر رژیمی انقالبی یا ارتجاعی که بر سر کار  سانی به خودگذشتگی هم
لنین روی دست ویتار برخاسته، زیرا که او خود . کرد بود، خدمت می

 . هم رژیم ارتجاعی و هم رژیم انقالبی را بوجود آورده است

انداز ما این  چشم. چنین امری دیگر ممکن نیست» غرب فاسد«در 
ست که دمکراسی زیرپایه فتح قدرت توسط پرولتاریا است، یعنی ا

برادرکشی میان پرولتاریا  و این که این اقدام به جنگ. آمیز اقدامی صلح
تازی  این روند فاقد پیش. و در نتیجه به ضدانقالب منجر نخواهد شد

های بورژوائی است، خواهد بود و با این حال با  توفانی که ممیزه انقالب
های  العمل  بیشتری به پیش خواهد تاخت، زیرا که با عکسشتاب
 . ای و ضربات پس راننده روبرو نخواهد شد ریشه

ترین عناصر در بین ارتجاعیون به این نظر اعتراض خواهند  ارتجاعی
ریزی و ترور، انقالبی درست و  برای آنها انقالبی بدون خون. کرد

به این . ای است عرضه یحسابی نیست، بلکه رفرمیسم فالکتی عناصر ب
گری در گفتار تا چه اندازه  کنند که برخالف انقالبی گونه آنها ثابت می

آنها تصور انقالب . در رابطه با انقالب دارای نظرات ارتجاعی هستند
پندارند که هر انقالبی باید بر مبنای الگوی  دیگری را ندارند و می

بخواهیم درباره انقالب آتی هرگونه که  به. های گذشته تحقق یابد انقالب
این انقالب : اندیشم، یک نکته اما بی تردید حتمی است پرولتری بی

کامأل دیگری است، زیرا تحت شرائط کامأل دیگری که با شرائط 
های بورژوائی متفاوت است، رخ خواهد داد، که دانش  و اندیشه  انقالب

 .  ایم کردهکنونی خود را از تاریخ آنها و بطور کلی درباره کسب 
 
 ...مخملی و  کاله

     
ی ایران، و  کند که، نقش اروپا در مسئله این روزنامه اظهار نظر می      

گذاری آمریکا در مورد ایران را دچار  اختالفات ناشی از آن، سیاست
های سازگارا  رود که کوشش تصمیمی کرده است؛ لذا امید می بی

! ود تغییر رژیم به وجود آوردبتواند تغییری در سیاست آمریکا به س
زند که در واشنگتن  نگار مزبور از گفتن این نکته سر باز می روزنامه

کوشد با  شناسد، مگر البی اسرائیل که می  نامی را نمیاکسی سازگار
اطالعات «به جلو انداختن این بریده از حکومت اسالمی و با تکیه به 

ویژه کمیسیون گذاری آمریکا، ب او محافل سیاست» دست اول
باید به یاد . ی آن کشور را تحت تأثیر قرار دهد المللی کنگره بین

ی آمریکا  المللی کنگره آورد که اخیراً کمیسیون امور بین
 آمیز نظامی دولت بوش در یتهای سیا را برای دخالت موفق گزارش

ازین رو، حضور و استشهاد . ایران کافی و مطمئن کننده ندانست
 .شولتس را تقویت کند-پِرل- مواضع جناح وولفوویتسسازگارا باید

ی این خبرنگار آمریکایی، طرح رفراندم سازگارا به  بنابر گفته      
های مختلف  نظرات بوش نزدیک است، و اکنون از حمایت گروه

سلطنت طلبان، اصالح طلبان، و «اپوزیسیون ایران، از جمله 
از حمایت برخی از جالب است که . (برخوردار است» دانشجویان

رود تا مبادا  از طرح سازگارا ذکری نمی» کمونیست های پیشین«
اصالح «ی  آمریکائیان وحشت کنند؛ شاید هم که آنان را در رده

 !)به شمار آورده باشند» طلبان
کند که رضا پهلوی هم حامی  ی آمریکایی پنهان نمی این روزنامه       

 .آشکار طرح رفراندم سازگارا است
خواهد  نویسد که سازگارا می ی دست راستی نیویورک می روزنامه      
تا از تشکیل » وادارد«آمریکا را » گذاران و مسئووالن دولتی قانون«

یک کمیسیون تحقیق در مورد جنایت در رستوران میکونوس 
ی آمریکایی گفته  این سرپاسدار پیشین به روزنامه. حمایت کنند

مأمور رسیدگی را  ملل کمیسیون تحقیقی است، همانطور که سازمان
ی  توانیم کمیته ما می«به قتل رفیق حریری در لبنان کرده است، 

ایران در ] جمهوری اسالمی[مشابهی را مأمور تحقیق دخالت رهبران 
 ».تروریسم و جنایت کنیم

دختر (افزاید که الدن برومند   میسانی   در ضمن، روزنامه-2
 به دست عمال 1991ر بختیار که بسال عبدالرحمن برومند، همکا

 همان سازمانی که سازگارا --سپاه پاسداران در پاریس کشته شد
برای من دشوار است «: اظهار داشته است) مدعی تأسیس آن است

اما من . آنچه را که کسی چون سازگارا انجام داده است فراموش کنم
 متعهد بماند، ]؟[که او به این اصول  حاضرم او را ببخشم به شرط آن

احساس . و برای امر دمکراسی مبارزه کند و خود را به مخاطره اندازد
 ».شخصی من بر منافع عمومی اولویت ندارند



 99  شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرحی نو 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ9ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه  

نخست، . این اظهار نظر الدن برومند از سه نظر قابل توجه است      
دو . داند این که وی تلویحاً سازگارا را مسئوول قتل پدرش می

کند که آلت دست  داستان می ا با مردی همدیگر، اینکه وی خود ر
ای برای مالقات با  سابقه ست و به نحو بی االبی اسرائیل در آمریکا

واشنگتن دعوت  گیران آمریکایی در مورد سرنوشت ایران به تصمیم
تواند جانشین داوری  وی می» شخصیِ«و سوم، بخشودن . شده است

ای چون سازگارا  مردم ایران برای بخشودن شریک جرمی با سابقه
 ! شود

 Iranian Jewish Public Affairs(افزاید که   روزنامه نگار آمریکایی می-4
Committee (»در لوس » ی امور عمومی یهودیان ایرانی کمیته

. کند آنجلس نیز از دعوت سازگارا به آن کشور حمایت می
ار سخنگوی کمیته به نام پویا دِیانیم به این خبرنگار آمریکایی اظه

اهمیت حضور سازگارا در آمریکا این است که «داشت که 
گران آمریکایی و دولت آمریکا را قادر خواهد ساخت اتحاد  تحلیل

در داخل ] رژیم اسالمی[های مختلف اپوزیسیون  مورد ادعای گروه
 ».و خارج را بهتر تحلیل کنند

های  روشن است که شکست طرح سازگارا در میان گروه      
ون و فشار اروپا بر بوش برای تعدیل مواضعش در مورد اپوزیسی

 البی اسرائیل را واداشته است که با دعوت یک ،تجاور به ایران
) یم، یک شریک جرم دست اولئیا بهتر بگو(» شاهد دست اول«

گذار آمریکا را به سوی تجاور به خاک ایران  بتواند محافل سیاست
 .تحریک کند

ای ه پِرل تنها یکی از گروه - وولفوویتس باید توجه داشت که گروه-5
 26ست که امروز، پس از گذشت        ا متعدد هوادار اسرائیل در آمریکا    

سال از حکومت والیت فقیه، نبود دمکراسی در کشور مـا را بهانـه              
یاد بیـاوریم کـه در    به. اند ی خود قرار داده های تجاوز طلبانه  سیاست

ی پرزیدنت   بق کابینه سال گذشته به همت جورج شولتس، وزیر سا       
 اسـتانفورد تشـکیل   )Hoover(ی هوور    ریگان، کنفرانسی در مؤسسه   

های داخل و خارج از کشور به دعـوت         »شخصیت«ای از    شد و عده  
طلبی، نقش مشـاور     او لبیک گفتند و دانسته یا از روی نادانی و جاه          

شولتس اکنـون   .  کردند ءرا ایفا » سنجش افکار ایرانیان  «شولتس در   
ی خطر کنونی، متعهـد بـه        کمیته: ته البی دیگری است به نام     سردس

 ,Committee on the Present Danger): پیروزی در جنگ با تروریسم
Dedicated to Winning the War on Terrorism). 

اعضای دیگر رهبری این کمیته عبارتند از دو سناتور متعهد به       
 Jon Kyl & Joseph(جان کیل های جوزف لیبِرمن و  اسرائیل به نام

Liberman( ؛ رئیس پیشین سیا، جیمز وولسی)R. James Woolsey( ؛
). Rob Sobhani(تبار به نام سبحانی  و نیز یک آمریکایی ایرانی

تبار وی نیز،  ای نبود؛ دستیار ایرانی شولتس شخص ناشناخته
مائوئیستی بود که با فحاشی در تلویزیون شاه به اپوزیسون 

لذا، . ی درخشانی برجای گذاشته بود اتیک ایران از خود سابقهدمکر
توان این عذر را پذیرفت که شرکت کنندگان در  بسختی می

 لکنفرانس هوور، که مدعی حمایت از حقوق بشر، آزادی، و استقال
 .ایران هستند، معصومانه در آن کنفرانس شرکت جسته باشند

که به اپوزیسیون دمکراتیک  اشاره به این نکات ازین روالزم است -6
شویم، که دیگر امروز قدرتمندان جهان از  و استقالل طلب یادآور

عناصری چون زاهدی، میراشرافی، جمال امامی، یا برادران رشیدیان 
گیرند و هدف آنان  کنند، و ترفندهای جدیدی بکار می استفاده نمی

خواهد است؛ نبود هوشمندی و درایت الزم موجب » انقالبی مخملی«
پایی با حمایت اربابان جدید جهان، بجای تأمین  شد که عامالن تازه

 بر سر آنان بگذارند کالهی مخملیدمکراسی، آزادی، و استقالل، 
که بار گران مبارزه با آن باز بر دوش یک نسل دیگر مردم میهن 

 .سنگینی کند
 

آزادی و دمکراسی و  ست آن کسانی که برای استقرار اچه خوب     
کوشند، بجای امضای این همه طومارهای  تأمین استقالل ایران می

گوناگون، به اتخاذ مواضع روشن برای ایجاد یک جمهوری عرفی و 
برخاسته از رأی مستقیم مردم دست یازند، و هرگونه سوءتفاهم و 

دوستان و  سوءتفسیر را بر طرف سازند، تا صفوف مغشوش ایران
 .ر برای همیشه از هم تمیز داده شوندنما یک با طلبان ایرانی قدرت

ها یا برادران رشیدیان، یا حتا شاه، از ترس   اگر در گذشته زاهدی-7
همتی و  کردند، امروز بی مردم با مأموران استعمار مخفیانه دیدار می

فروش  الوقتی تا آن حد گسترش یافته است که مالقات یک ایران ابن
با توجه . شود  کرنا اعالم می وبوقبا مقامات امپریالیستی پیشاپیش با 
ی خطیر ایرانیان جمهوریخواهِ عرف  به این دعوت علناً رسوا وظیفه

بدون کاهلی موضع که ست  اطلب آن اندیش، دمکرات و استقالل
صریح خود را در مورد طرح رفراندمی که با حمایت آشکار و 

شریون آمریکایی و البی اسرائیل در شرمانه محافل نئولیبرال و ق بی
 مدل کاله مخملیِ اعالم کنند و نگذارند ،آن کشور عنوان شده است

مبارزه « به نام 1953های مدل  کاله.  به سر ایرانیان گذاشته شود2005 
چنان  آن» بخش اسالم رهائی« به نام 1979و مدل » خطر کمونیسم
اند که امروز دیگر  آوردهناپذیری را بر میهن ما وارد  خسارات جبران

ی خطیر همگان مبارزه با این  وظیفه.  را نداریم2005توان تحمل مدل 
 .کند رقصی می خطر جدی است که در افق خوش
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 ...راه جهنم با حسن نیت 
     

راسی در  که سرسختی و پایداری در برابر موانع پیشرفت آزادی و دموک          
رسـد کـه      در واقع چنـین بـه نظـر مـی         . اند  صحنه عمل بود از یاد برده     

روشنفکران انگشت شمار و راستین جای خود را به هزاران هزار مـدعی             
ای بسیار جدی و کارسـاز مشـغول          روشنفکری که در گذشته به مبارزه     

اند، در حالی که هیچ کس جـای خـالی مبـارزان جـدی و                 اند، داده   بوده
.  کارساز را در مرحله عمل و اقدام مبارزاتی پر نکرده اسـت            سرسخت و 

ای به غیر از این نیسـت کـه اقـرار             باری چاره   در چنین وضعیت مرارت   
کنیم در جامعه امروز ایران  روشنفکران راستین وجود ندارند و یا بهتـر              
. بگوئیم، اگر وجود دارند در میان خیل روشنفکران مدعی ناپیدا هسـتند           

ین نیز وجود ندارد، زیرا مبارزین راستین به روشنفکران مدعی     مبارز راست 
مبدل شده و وظیفه مهـم عملیـاتی در مبـارزه را بـه گـردن دیگرانـی                  

با این ترتیب حتی اگر روشنفکران واقعـی        !. اند که وجود ندارند     گذاشته
کردهای مبارزه را به مردم مبارز نشـان بدهنـد تیرشـان بـه                بخواهند راه 
 !.هایشان را نیز خریداری نمانده است  و سخنان و اندیشهخورد هدف نمی
جـا خاتمـه      کاش خسارات ناشی از وضـعیت فـوق بـه همـین             ای

تـر و بـس       ها بس بـیش     خسارت. باکمال تأسف چنین نیست   !. یافت  می
بستر جامعه کنونی ما در     . تر از آن است که در باال بدان اشاره شد           عمیق

ترین بسـتر بـرای پیشـرفت     به مناسب اثر وضعیتی که به آن اشاره شد،        
های ناقابل و ناآگاهی که یـک   چنین وفور چهره استعمار و استبداد و هم  

اند و برای نوبت گرفتن       ای پیوسته   شبه به روشنفکران اینترنتی و ماهواره     
اند که نهایت مطلوب برای استعمارگران جهـانی          در صف طویلی ایستاده   

روشنفکران راستین به طور قطع و یقین زیرا افراد ایستاده در صف . است
دارای ارزش و اعتباری برای نجات دادن ایران از وضع پریشان کنـونی             
نیستند و خواسته یا ناخواسته به نوکران الیقی بـرای انجـام بـاالترین و               

چنـین  . انـد   بهترین خدمت به سیاستمداران کشورهای غرب مبدل شـده        
مـرز و عاشـقان    یرانیـان درون  است که اگر خوب بنگریم، آینده برای ا       

. اندازی است نه چندان روشـن       مرز چشم   راستین و ساکت میهن در برون     
 !اندازی است بس تیره و تار متاسفانه شاید بتوان گفت چشم

/ رادیـوئی /رسد که تمامی شـبه روشـنفکران اینترنتـی          به نظر نمی  
آور  با ابزار پوسیده و شرم    ] نجات وطن «تلویزیونی که در صف طوالنی      

اند و برای زودتر رسیدن بـه آسـتان    آویختن به ارباب زر و زور ایستاده     
کاخ سپید واشنگتن کمر به نابودی رقبای دیگری که در همـان صـف              

بندند، نوکر قسـم خـورده بیگانـه و           طوالنی در کنارشان قرار دارند، می     
توان کرد که در  کتمان نیز نمی . میهنان خود باشند    دشمن قسم خورده هم   

چون و چرا و قسم خورده نیز وجود دارند، اما به             یان اینان نوکرهای بی   م
روشنفکرانی هستند که حتی از تاریخ  غیر از نوکران قسم خورده بقیه شبه

اگـر ایـن خیـل      . خبرنـد   مبارزات یک قرن گذشـته مـیهن خـود بـی          
روشنفکران همانند انگشـت شـمار روشـنفکران راسـتین،  قبـل از                شبه

رابطه با اقدام روشنفکرانه برای نجات مـیهن خـود بـه            گیری در     تصمیم
پرداختند، هرگز  مطالعه تاریخ مبارزات چند صد ساله مردم میهن خود می         
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ترین آفـت و بیمـاری اینـان     بزرگ. ایستادند در این صف طوالنی نمی   
 .ناآگاهی تاریخی است

روشنفکران ایرانی در روزگار کنونی ناآگاهانه رو به محـراب          شبه
ناآگاهانـه در صـف سـی و    . انـد  سپید واشنگتن به صف ایسـتاده     کاخ  

رو به قبله صاحبان قدرت و ثروت       » فراخوان رفراندوم «پنجهزار نفری   
های چپ و راست و ملی  ناآگاهانه در گروه. اند در واشنگتن قرار گرفته 

اِ یا وزارت امور خارجه و یا پنتـاگون         . آی. دست به دامان سازمان سی    
توان تمامی افرادی را که در بـیش از بیسـت رادیـو و           می مگر. اند  شده

شوند و  تلویزیون ایرانی بیست و چهار ساعته در سراسر امریکا ظاهر می
آن سی و پنج هزار نفر رفرانـدومچی و اصـالح طلبـان دوم خـردادی                

هـا و احـزاب       پیشین و حال، به اضافه همه اعضاء و طرفـداران گـروه           
های مختلف  ریکا و کانادا را که با نام و نشانسیاسی در سراسر اروپا، ام  

سره نـوکر قسـم     مدعی رهبری مبارزه برای نجات میهن هستند را  یک         
. هرگز چنین نیسـت . خورده بیگانه و دشمن قسم خورده ایران دانست؟     

 هستند که در ابتـدای ایـن نوشـتار بـه            مدعیان روشنفکری اینان همان   
  به موضعی    مبارزه در صحنه عمل   ها از     چگونگی تغییر یافتن موضع آن    

 .  نامید، اشاره شدشبه روشنفکریکه آن را باید 
 گرچه بر اساس تکیه کالم انگلیسی فوق الذکر به       شبه روشنفکران 

شک ناآگاهانـه در صـف        احتمال زیاد دارای حسن نیت هستند، اما بی       
طوالنی رو به قبله و محراب کاخ سپید قرار گرفتـه و در حقیقـت راه                 

کاش فقـط ماننـد گذشـته         ای. کنند   را برای میهن خود هموار می      جهنم
جمع معدودی مجری و منقاد اوامر ارباب امریکائی یا انگلیسی و روسی            

اگر چنین بود، شناسائی کردن و طرد کردنشـان و روبـرو            . خود بودند 
ها به طور جدی برای ملت ایران با توجه به وسایل ارتبـاطی               شدن با آن  

ممکن و یا مشکلی نبود، معضل بزرگ ملـت ایـران در            جدید کار غیر    
شمار است کـه       است که تعدادشان بی    شبه روشنفکرانی این روزها خیل    

 .کنند با حسن نیت راه را ناآگاهانه به سوی جهنم هموار می
اندازی بیگانگان طی چند      های دست   نه از زیر و بم    روشنفکران    شبه

هـای    نسبت به حیلـه و نیرنـگ      صد سال گذشته به ایران  باخبرند و نه          
کشورهای اروپا و امریکا در این روزها برای کنترل مـادی و معنـوی              
ایران و تأمین نفت و گاز برای کشورهای خود در پنجاه سـال آینـده               

ها به خود زحمت مطالعه تـاریخ تجـاوزات           اگر همه آن  . اطالعی دارند 
اگـر زحمـت    دادند،    اقتصادی و سیاسی کشورهای غرب به ایران را می        

مطالعــه اخبــار و اطالعــات و تفســیر و تعبیرهــای روز در رابطــه بــا 
روشـنفکر  دادند، به هزاران  های سیاستمداران غرب را به خود می     دسیسه
شدند و با حسن نیت در صف طوالنی رو بـه محـراب                مبدل می  راستین

فقط  در چنین وضعیتی اسـت کـه       . ایستادند  آقای جرج دبلیو بوش نمی    
اران غرب نیز فکر دسیسه و نیرنگ بر علیه مـردم ایـران را از          سیاستمد

معروف است که چنـد مـاه پـس از خلـع یـد از       . کردند  سر بیرون می  
خواندنـد،    امپراتوری پر قدرت انگلیس که آن را بریتانیـای کبیـر مـی            

سادچیکف نماینده اتحاد جماهیر شوروی به دیدار شادروان دکتر محمد          
های معمول از نخست وزیر ایران کـه          صحبترود و پس از       مصدق می 

بیمار و در تختخواب بستری بود، تقاضای تجدید قرارداد شیالت را بـه             
دکتر محمـد مصـدق از      . کند  طور موقت تا بهبود حال نخست وزیر می       

: حالت خوابیده در تخت بیماری نیم خیز شد و بـه سـادچیکف گفـت              
کنید که زیـر      ی را می  کنم که شما از ملتی چنین تقاضائ        من تعجب می  «

بار قرارداد نفت با شرکت انگلیسی نرفته و از انگلیستان خلع ید به عمل 
سادچیکف از جای خود بلند شد و بـا خجالـت و ابـراز              . »آورده است 

حق با شماست، مـن  «: احترام به آقای دکتر مصدق و مردم ایران گفت 
عـذر  از شـما و ملـت ایـران         . کـردم   بایست چنین تقاضـائی مـی       نمی
سیاستمداران کاخ سپید زمانی به منافع ملت ایـران احتـرام           . »خواهم  می
گذارند که با هزاران روشنفکر آگاه جامعه ایران روبرو شوند، نه بـا               می

هزاران مفلوک و حقیری که در صـف طـوالنی رو بـه قبلـه آمـال و             
المثـل    بنـا بـه ضـرب     . انـد   آرزوهای خود در کاخ سپید منتظر ایستاده      

 . »زاده با متولـّی است حرمت امام«: ر زبان فارسیمعروف د
 :باعث شرمساری و سر افکندگی است که

نگاران شاغل و  نویسان و روزنامه در حالی که سیاستمداران و تاریخ •
بازنشسته و مشهور امریکا با نوشـتن کتـاب و مقالـه و گـزارش               

اد  مرد28اِ در رابطه با کودتای . آی. نسبت به عملیات سازمان سی    
خواه و  روشنفکران مشروطه کنند، ولی شبه  اظهار پشیمانی می 1332

 مرداد بر علیه    28دهند که مردم ایران در        طلب داد سخن می     سلطنت
 !اند مصدق قیام نموده

در حالی که سیاستمداران و نویسندگان و مردم جهان دکتر محمـد           •
مصدق را به عنوان یک شخصیت برجسته و اسـتثنائی و دوسـتدار             

شناسند، فرزند شاه سابق در برابر سئوال خبرنگاران در باره    ردم می م
هائی مثل  دارد که ما در ایران شخصیت دکتر محمد مصدق اظهار می

 . . . مصدق کم نداشتیم 
صبح همان روزی که حمله نظامی امریکا به افغانسـتان آغـاز ش،              •

 فرزند شاه معزول ایران که مدعی رهبری اپوزیسیون بـرای نجـات        
 ساعته خود در لوس آنجلـس       24ایران است، با عجله در بوغ رادیو        

تـر از مـردم افغانسـتان         مگر مردم ایران کم   « : چنین دمید که      این
و هـم او در ایـن       » !کند ؟     هستند که امریکا به نجاتشان اقدام نمی      

 .»من با حمله نظامی امریکا به ایران مخالفم« : گوید روزها می
نفکران به صف ایستاده رو به قبله کـاخ سـپید           روش  بسیاری از شبه   •

نسبت به مبارزات گذشته خـود در طیـف چـپ و کمونیسـت و               
کنند، ولی اکنون آغازگر ردیـف اول طـرح           سوسیالیزم افتخار می  

 توسـط   2004کـه در نیمـه سـال        » فراخـوان رفرانـدوم   «رسوای  
سیاستمداران امریکا تهیه شده بود، شده و در کنـار نوکرصـفتان و     

دارنـد و     چنان در این راه قدم بر می        پرستان طیف سلطنت هم     گانهبی
های اقدام برای اجـرای چنـین طرحـی           دهند و کمیته    کنفرانس می 
 .آور است این دهند، چه شرم تشکیل می

روشنفکران زیر نام جبهه ملی ایران و مصدق بـزرگ            جمعی از شبه   •
خـت  دست دریوزگی و گدائی به سوی صاحبان زر و زور در پایت            

کردهـای دکتـر محمـد        امریکا آویخته و در تقابل با اندیشه و راه        
 28ترین عوامل دربار پهلـوی و عـامالن کودتـای             مصدق با پست  

 . اند مرداد همراه و همکار شده
هـای رادیـو و    مـرز در برنامـه    جمعی از اعضای جبهه ملـی بـرون        •

و گویند مصـدق      نشینند و باد به غب غب انداخته می         تلویزیونی می 
های او قدیمی شده و بـه درد روزگـار کنـونی          کردها و اندیشه    راه
های آواره خاطره احمـد قـوام را و آن    اینگونه سرگشته . خورد  نمی

بـان را   کشـتی «کنند که گفت  نطق معروف او را در ذهن زنده می     
سیاست مدرن و امروزی مورد قبول اینگونـه        !. »سساست دگر آمد  

مرز گویا همـان اسـت کـه قـوام            نروشنفکران جبهه ملی برو     شبه
 .خدمت به بیگانه!. گفت می

مرز که    و بسیار است موارد تأثر و تأسف ملی ما ایرانیان برون          . . .  •
 . باعث شرمساری و سرافکندگی گشته است

هـای مسـخره    امروزه زیر نام مصدق و راه مصدق دست به نمایش   
ـ        ر درسـتی و  مبارزاتی زدن، مد روز شده، اما این خـود دلیلـی اسـت ب

کرد آن بزرگ مردی که سربلندی ایران و ایرانی           حقانیت اندیشه و راه   
را فقط در رسیدن به حاکمیت ملی زیر خواسته و شعار دیرین استقالل،             

این شبه روشنفکران درس    . دانست و بس    آزادی و عدالت اجتماعی می    
ولـی  نخوانده و به مکتب نرفته نیز راه رسیدن به جهنم را با حسن نیت،         

هر آن کس که زیر هر عنـوان و دلیـل بـه             . کنند  ناآگاهانه هموار می  
دامان سیاستمداران غرب پنـاه بیـاورد، از مصـدق، از راه مصـدق و از              

ای به شخصیت نمونه      تواند لطمه   بهره است و گر چه نمی       شرافت ملی بی  
تواند ناآگاهانه ایران را به سوی جهنمی سوزان سوق  مصدق بزند، اما می

 .  دده
و هر آن کس که به درک مکتب و روش مصدق بـزرگ بـرای     
نجات ایران نائل آمده باشد، ولی دست روی دست بگذارد و فعاالنه بـه     

کردهـای آن     تالش برای نجات ایـران از طریـق بـه کـار بـردن راه              
مرد ضد استعمار و استبداد نپردازد و از جان و مال خود نگذرد و          بزرگ

یران سینه برای بازگرداندن آبـرو و حیثیـت         در وضع پریشان کنونی ا    
. عملی و کاهلی او غیر بخشش خواهد بود  میهن خود سپر نکند، گناه بی     

مکتـب مصـدق    . راه مصدق راه ستیز با مردم غیر ایرانی نبوده و نیست          
بزرگ نه تنها برای سعادت مردم ستمدیده ایران، بلکه بـرای سـعادت             

 اروپا که امروزه هم از نظر رفـاه  مردم ستمدیده جهان و مردم امریکا و     
برند و هم از نظر ایمنی و نبود          اجتماعی و اقتصادی در مضیقه به سر می       

دکتـر محمـد    . کنند، تنها راه حل نهائی اسـت        امنیت احساس خطر می   
مصدق برای صحبت خود در کنفرانس مطبوعاتی با حضور نماینـدگان           

 ، نخست1330اد ماه  خرد3های جهان در تاریخ   ترین خبرپراکنی   بزرگ
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بار زندگی مردم در تهران فرستاده بود تـا           ها را به دیدن وضع رقت       آن
بارانسان ایرانی آشنائی پیـدا       خود نسبت به واقعیت تلخ زندگی مرارت      

 :پس از آن در کنفرانس مطبوعاتی چنین بیان داشت. کنند
آقایــان محتــرم، آنچــه را در روز دوشــنبه مالحظــه فرمودیــد، «
تـوانم   ی از زندگانی اکثریت مردم این مملکت است، بلکه مـی     ا  نمونه

عرض کنم که زندگی مـردم والیـات غالبـأ از ایـن هـم نـاگوارتر و                   
هـا را مشـاهده کردیـد         ای از آن    بارتر است؛ مردمـی کـه نمونـه         رقت

هـا را از   ای هستند که ماری بر سـر آن خفتـه و آن         صاحب گنج نهفته  
روم ساخته است؛ مردمـی کـه قـوت         استفاده از ذخائر سرشار آن مح     

پایـانی هسـتند کـه     الیموت و سِتر عورت ندارنـد، دارای ثـروت بـی          
شود و خود آنها با فقر و بیمـاری و            صرف عیش و نوش بیگانگان می     

ایـن  . ورنـد   جهل دست به گریبان و در دریای مذلّت و خواری غوطه          
روزی وضع قابل دوام نیست؛ زیرا صبر و بردباری هـم حـدی دارد و    

داند که شـرق      که پیمانه صبر این مردم بدبخت پر شود، تنها خدا می          
 . »میانه و بالنتیجه دنیا به چه وضع هولناکی دچار خواهد شد

مصدق بزرگ مصیبت و محنت مردم شرق میانـه را کـه امـروز              
بینـی کـرده بـود و بـرای           پیمانه صبرشان پر شده، در آن زمان پـیش        

وضع زندگی مـردم  . ه حل نشان داده بود گیری چنین وضعی نیز را      پیش
هـا را در فقـر و         ایران امروز نیز تغییری نکرده، بلکه بایـد گفـت آن          

امـروز نیـز    . فحشائی به مراتب بیش از هر زمان دیگر قرار داده اسـت           
پایانشـان    ندارند و ثروت بی   » قوت الیموت و سِتر عورت    «مردم ایران   

حتـی  . شود   و اروپا می   صرف عیش و نوش یک درصد از مردم امریکا        
مردم امریکا و اروپا هم از چپاول ثروت مردم ایران و خاورمیانه نصیب     

سخن دکتـر محمـد مصـدق کـه در آن روز هشـدار      . برند  چندانی نمی 
این وضع قابل دوام نیست؛ زیرا صـبر و بردبـاری هـم حـدی               «: داد  می

ا دارد و روزی که پیمانه صبر ایـن مـردم بـدبخت پـر شـود تنهـا خـد                   
داند که شرق میانه و بالنتیجـه دنیـا بـه چـه وضـع هولنـاکی دچـار                   می

 امروز باید از سوی باورمندان راسـتین راه او بـه مـردم              ». خواهد شـد  
باید به مردم سراسر اروپا و امریکا گفته شود و بـار            . جهان بازگو شود  

فقـر و مـرض و جهـل        . دیگر به صورت هشداری بسیار جدی در آید       
ن فقط به دست نمایندگان همـان یـک درصـد در رأس        موجود در ایرا  

حکومت پیشین و نظام کنونی نه تنها از روزهای پس از انقالب بهمـن              
 مرداد آغـاز شـد و تروریسـم         28 بلکه از روزهای پس از کودتای        57

مردم ایران اولـین قربانیـان آن       . آوردهای آن بود    جهانی یکی از دست   
مصدق به آن توجه نکرد تا امروز       تروریسم بودند ولی هیچ کس بعد از        

های مردم  بینی آن مرد بزرگ به کوچه و خیابان و خانه         که مطابق پیش  
 . غرب نیز سرایت کرده است

میهنانمـان در   ما نه تنها قادریم، بلکه وظیفه داریم که به فریاد هـم         
گری نوکران همان یک  ها را از هجوم و غارت       درون ایران برسیم و آن    

روشنفکران ایرانی راه را برای رسیدن بـه          به صورت شبه  ها که     درصدی
امـروز بـیش از     . کنند، مصون داریم    جهنم با حسن نیت خود هموار می      

هـای نویسـندگان و       نیمی از مردم امریکا و اروپا به خاطر روشـنگری         
گران سیاسی خود به مفهوم سخن مصدق بزرگ پی           خبرنگاران و تحلیل  

انی و صف کشیده به سـوی محـراب کـاخ      روشنفکران ایر   شبه. اند  برده
سپید واشنگتن ممکن است حسن نیت داشته باشند، اما بـه طـور قطـع               

در میان پیـروان    . لیاقت و قابلیت درک آن سخن مهم مصدق را ندارند         
توانند دست   هائی وجود دارند که می      راستین راه مصدق افراد و شخصیت     

امع غـرب بـه سـود    به دست یکدیگر دهند و از موقعیت کنونی در جو 
پیروان راستین راه مصدق قـادر هسـتند بـا          . ایران و جهان بهره بگیرند    

کمک روشنفکران و مصدق شناسان در کشورهای اروپا و امریکا ندای           
هشدار دهنده مصدق را زنده سازند و راه حل او را برای سعادت مـردم               

صـورت    ایران و کشورهای بلوک غرب آشکار سـازند، در غیـر ایـن            
شمار   روشنفکران بی   شود که شبه    ها باعث می    گیری و سکوت آن     هگوش

 .و چنین مباد. ولو با حسن نیت ایران و ایرانی را تا جهنم رهنمون شوند
 

 ...از مبارزه با سلطنت تا 
     

پاسخ معینی است به » فراخوان ملی رفراندوم«از نظر من، پروژه 
 منظور نیز به من . راههمین پرسش و انتخابی است میان یکی از این دو

جنبش مستقل «  ازجانبداریالبته از موضع پاسخگویی به این پرسش و 
  .کنم بدان نگاه می»  اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم

ابزار قابل توان در مقاطع مشخصی  را میرفراندوم  از نگاه من
 ی شمرد برای بکارگیری دمکراسی مستقیم که ما تا به امروز درئاتکا
 رفراندوم ابزاری .ایم  جوامع و به دفعات شاهد بکارگیری آن بودهاغلب

 بلکه ابزاری است برای تغییر یا اتخاذ ،ها نیست برای تغییر حاکمیت
 مثال در کانادا حول مسئله خواست مردم ایالت . جامعهمعین در سیاستی

 یا در فرانسه در رابطه با حجاب اجباری ،کبک رفراندوم گذاشتند
 آخرین رفراندومی که در سوئد .راندوم صورت گرفتکودکان رف

صورت پذیرفت، نظرسنجی از مردم در قبال سیاست پولی اتحادیه اروپا 
 یکی از مبانی توان  را می رفراندوم کهدهد مین حد نشان میه. بود

 امروز حق تاسیس و .حق حاکمیت مردم دانست دمکراسی و مربوط به
حل و   شهروندی باید برابرم و با حقنظام سیاسی با رای مرد هر تغییر

 رفراندوم راهکاری درست و قابل اتخاذ است د و در این میانفصل گرد
 جریان سیاسی کمتر بلکه ،و مانند یک روش نه تنها نباید رد گردد

  .دهد می آن تردید بخود راه گیری از هرهب  دریگر جدی و دخالت
 دمکراسی مستقیم  امروز بحث ما تردید در بکارگیری این ابزار

 از این رو با شنیدن .چرایی و چگونگی آن است  بلکه در،نیست
شان ی، محل اختالف من با ابا آقای  روستا» رادیو همبستگی«گفتگوی

حول همین پروژه مشخص است نه رفراندوم بعنوان یک وسیله و ابزار به 
 !  عام بطور

دیو مبنی بر ه آقای کامبیز روستا در برابر پرسش راردر این مناظ
رفراندوم مزبور در همین «: دارند که مخالفین این رفراندوم اعالم می این

: دهند پاسخ می»  نظر شما چیست؟،شود شرایط وسیله انفعال مردم می
دموستراسیون سیاسی است مثل هزاران انواع  این یک... «

 ائتالف ما جمهوری ه ک دیگر این؛دموستراسیون یا تظاهرات سیاسی
دانند که  می) شهاب برهان یعنی( ،، ایشانها بان با سلطنت طلخواه 

که  طلبان اوال به پروژه رفراندوم فحاشی کردند نه این اکثریت سلطنت
» ... ندوم محل ائتالف نیستاکه پروژه رفر و دیگر اینانتقاد کردند 
این پروژه از آسمان نیامده و کسی هم مالکش «: دهند و ادامه می

زنان ،  دانشجویان ایران بود،خواست عمومی مردم ما بودها  این. نیست
 رادیو فایل صوتی سایتنقل از  (»...ایران و جوانان ایران بود

  .) از من استاتتاکید، همبستگی
 ولی شناسد این پروژه را محل ائتالف نمیآقای کامبیز روستا 

 ،آندهندگان اصلی و اولیه  یکی از سازماندر مقام محسن سازگارا 
 :دارد  به صراحت اعالم میرخالف اقای روستاب

ی  ی ویژه است که همه دانم این یک واقعه ی که من میئتا آنجا«
حال  خواهان، از چپ تا راست در طلبان تا جمهوری ها از سلطنت گروه

 .»نمایند حاضر دنبال ما هستند و از حرکت رفراندوم پشتیبانی می
 این قدم خوبی است که تمام کنیم ما فکر می «:دهد ایشان ادامه می

های اپوزیسیون در یک جهت حرکت نموده و با هم متحد  گروه
همه  «:گوید یا باز می .»هم در جهت انجام رفراندوم اند، آن شده
با ما » خواه، از چپ تا راست ها از مونارشیست تا جمهوری گروه
، 2004 دسامبر 7محسن سازگارا، نشریه نیویورک سان، (. هستند
  .)رشگر نشریه الی لیک، سایت ایران امروزگزا

ی است که در عمل شکل ا  نانوشتهپایه ائتالف پس این یک 
دارد و  سو خود امضاءها صورت مسئله را مشخص می  چه از یک.گرفت

که آدمی با مشخصه آقای فرخ نگهدار، در نوشته دومش،  دیگر این
من «: دارد م میمانند نوشته اولی اعال ضمن پس گرفتن امضاء خود، به

اتحاد "نگرانی دوستانی که انتشار این فراخوان را اعالم نوعی 
اند، بی   دانسته و یا آن را ابراز تمایلی به آنها تعبیر کرده"طلبان سلطنت

ام که کنار گذاشتن  اصرار کرده... «: دهد و ادامه می» .ام مورد شناخته
ی رسیدن به یک ، از حلقات تدابیری که براطرفداران والیت فقیه
همانقدر زشت است که کنار گذاشتن کسانی شود،  میثاق ملی چیده می

فرخ نگهدار، مجددا درباره ( .»...خواهند  که حکومت موروثی می
 تاکیدات از من - ، سایت ایران امروز1383 آذر 28شنبه   ،یفراخوان مل

 ).است
طلبان  تبینیم که موضوع فراتر از ائتالف با سلطن  می!اآقای روست

بحث تا حد . یابد کند، معنی می در بذل و بخششی که آقای نگهدار می
آقای علیرضا !! انجامد هم می» طرفداران والیت فقیه«کنارآمدن با 
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یکی «: گوید  می"یاران"در وب سایت رادیو تلویزیون هم زاده  نوری
از فوائد این فراخوان این است که هواداران پادشاهی را با اعضاء 

ه ملی در زیر یک چتر جمع کرده و هر دو با هم به توافقی جبه
مرداد یاد ) 28(ای مانند بیست و هشت  اند که دیگر از مسئله رسیده
خاندان پهلوی : مقاله( »...شود و به دست فراموشی سپرده است  نمی

 در .)ز، سایت اخبار رو2004 دسامبر 21باید پاسخگو باشد، سه شنبه 
 مرداد 28رایت از جانب آمریکا در مورد کودتای شرایطی که خانم آلب

آقای گردد از مردم ایران عذرخواهی کند،  بعد از چند دهه مجبور می
ملی برای  پروژه فراخوان از طریق خواهند زاده و یارانشان می نوری

و از حافظه نسل جوان امروز آن کودتا به فراموشی سپرده  ،رفراندوم
 !رمیش زهی بی. شودجامعه ما پاک 

آقای سعید افشار » رادیو همبستگی« ساز در ادامه گفتگو برنامه
آقای روستا، از نظر شما، پس این ائتالف سیاسی بین «: پرسند می

 کامبیز روستا .»گراها نیست ؟ خواهان و ملی و جمهوری طلبان سلطنت
طلبان از طریق  خواهان و سلطنت بگویم بین جمهوری«: دهد جواب می

شود  رفراندوم که شامل خیلی از نیروهای دیگر هم میپروژه عمومی 
سوئی مردم ما است برای  گونه ائتالف بوجود آورد که این هم این

 )همانجا (.»اعالم پایان عمر رژیم اسالمی
 از  و»این ائتالف نیست«دارد که  آقای روستا ابتداء اعالم می

الکش این پروژه از آسمان نیامده و کسی هم م«: گویند ی میئسو
 »!نیست، اینها خواست عمومی مردم، دانشجویان، زنان و جوانان بود

 برای ...گونه ائتالف بوجود آورد این«: دارند و از دیگرسو بیان می
ترین زبان از نگاه آقای روستا  ساده یعنی به» پایان عمر رژیم اسالمی

تا  این آقای روسعالوه بر! یکبار ائتالف نیست و دیگر بار ائتالف است
کنم ، نظرات خودم   نوعی سعی میمنِ«: دارند در آن گفتگو اعالم می

. کنند نظرات خودشون را پیش ببرند را پیش ببرم و دیگران سعی می
تواند  این پروژه آن ظرف عمومی است که افکار عمومی جهان را می

 ) فایل صوتی رادیو همبستگی (.»بسیج کند
 یکی از راند،  سخن میچون هر کس به زبان خویش! آقای روستا

آقای ، یعنی است» آسمان نیامده«ای که بقول شما از  بانیان پروژه
 رسما ،» سئوال13 جواب به 13«اش با عنوان  سازگارا در آخرین نوشته

که انجام رفراندوم را از حاکمیت کنونی طلب «: دارد اعالم می
 نفره 6که در نوشته امضاء کنندگان است  در حالی و این. »کنند می

این فراخوان تنها یک پیشنهاد است و صرفا جنبه « :داخلی آمده است
پردازد و طرحی هم برای مراحل   نمیمحتوا هبفرمال و شکلی دارد و 

ای است تدریجی و طوالنی که فقط   پروسه.عملی و اجرایی آن ندارد
خواهند آن را به گفتمان سیاسی فراگیر تبدیل کرده و برایش  می

هدفشان از این «: دارند جا اعالم می ناو در هم»  کنندامضاء جمع
فراخوان تبدیل رفراندوم به گفتمان ملی است و نه ایجاد کمیته اقدام 

ساز ما   تاریخ "دانشمند" و از طرفی »ای که شاهد آن بودیم به آن گونه
 این فراخوان در جوهر خود، یک ... «: کند علی میرفطروس، ادعا می

رفراندوم ملی  «:دارد واعالن می» باشد  ساز می سرنگونطرح برانداز و 
و » جسد و جنازه جمهوری اسالمی برگزار خواهد شد و الغیر تنها بر

خواست مشروع و عادالنه ملت ایران جهت  «:سپارد که دل بدان می
برگزاری رفراندوم برای تعیین نظام دلخواه مردم زیر نظر ناظران 

دارد   بیان میو در تناقضی آشکارتر» ن برسداطالع جهانیا المللی به بین
نشینان، هر گونه »آنجلس یا پاریس لوس«در ورای اقدامات تبلیغاتی 

های سرنگونی یک رژیم  هزینه«، »... قیام یا خیزش انقالبی ...«
 28علی میرفطروس، سایت عصر نو،  (.نمایند می» تر  بیش...سفاک را 

طرح برانداز و «راخوان را سو ف این جناب از یک. )2004دسامبر 
اش را  که عامل اجرایی نامد و از سویی دیگر بدون این می» سرنگون ساز
اطالع  المللی به زیر نظر ناظران بین«برگزاری رفراندوم را  معرفی کند،

انقالب «گونه که متحدانش در پس تحقق  رساند تا آن می» جهانیان
را » انقالب نارنجی «اندر ایران بودند و هستند، جناب ایش» مخملین
 امضاء کننده  تن6آقای علی افشاری یکی از این ). همان ماخذ (!!طالبند
مسئله اول این است که ببینیم که جامعه این «: گوید ی میئ در جااولیه

آنچه از بیان این همه شتر گاو پلنگ » ذیرد یا نه ؟پ گفتمان را می
تا هم به آن اشاره آید دقیقا همان است که آقای روس گویی در می

کنند  ایشان نظرات خودشان را دارند و دیگران هم سعی می« :دکن می
 پس آقای روستا باید دانست که مدعیان .»ندنظرات خود را پیش ببر

اند و تازه در  اصلی این جریان، از یک سو در همین نظام دنبال رفراندوم
مردم منتقل کنند تا ند که این پروژه را بعنوان راهکار تغییر نظام به دصد

به  ناصر زرافشان در پاسخ آقای چند  هر! عمومیت آنرا جویا شوند
 مبانی حقوقی درست در نقد یسر های سعید حجاریان، با طرح یک حرف

این را هر «: دارد کارکرد نظام جمهوری اسالمی در جایی اعالم می
داند که رفراندوم در شرایط حاکمیت یک  کودک دبستانی می

ناصر زرافشان، زندان اوین، آذر ( »... مطلقه قابل اجراء نیست حکومت
طرحی «دارد که این پروژه  دیگری اعالم میدر جای  اما .)83ماه 

است و قدرت اجرایی ندارد و سرانجام خود محسن سازگارا » نمادین
که ما در این  حداکثر انتظار از این رفراندوم این است«: دارد اعالم می

خواهیم که این درخواست را پر کنند تا از این  ز مردم میمرحله تنها ا
دنیا نشان دهیم که مردم ایران خواهان برگزاری  طریق بتوانیم به

 جدا از این همه گفت و شنودها، در ادامه این بحث .»...اند رفراندوم
ن تکلیف یرفراندوم تعی«: دارند رادیویی، آقای کامبیز روستا اعالم می

ایانش توسط خود نظام، این تمام توهماتی را که گویا نظام و اعالم پ
ای هستند، اصال  خواهند به خارج فکر کنند، شاید یک عده ای می عده
دارند ولی راجع نویسند هم که چشم به قدرت خارجی  گویند و می می

 -فایل صوتی رادیو همبستگی( .»کند به این پروژه دیگر صدق نمی
شما  «:پرسد ه شهاب برهان از ایشان میآنجا هم ک). تاکید از من است

المللی، پس آنها مجری نیستند، این  های بین ید با نظارت سازمانئگو می
 :دارد در پاسخ آقای کامبیز روستا اعالم می» ؟وسط مجری کیست

ست که حتما جمهوری  اای مجری آن زمان حاکمیت متالشی شده«
 .»!اسالمی نخواهد بود

که ایشان بینیم  ، میخوانیم میکه ازگارا را  آقای سمربوط به اسناد 
ما به «: گوید  و می شود  آمریکا میاز جملهخواهان پشتیبانی غربیان 

آمریکا نیازمندیم که در ارتباط با حقوق دمکراتیک مردم ایران از ما 
 ما .خواهیم که حق انجام رفراندوم را داشته باشیم  ما میدفاع نماید،

 »خواهیم و خواهان تغییر درآن هستیم یاین قانون اساسی را نم
، به نقل از 2004 دسامبر 7گزارشگر نشریه نیویورک سان، الی لیک، (

 تاکید از من -سایت ایران امروز از اعالمیه جبهه ملی شاخه آمریکا
 محسن  با وجود این اعالم موضعکنم آقای روستا  میمن فکر ن). است

ن اساسی جمهوری اسالمی راه را خواهد برای تغییر قانو سازگارا که می
حاضر گردد شانه از پاسخ دیگر  بار ،برای ورود آمریکا باز گذارد

 در مناظره با »رادیو همبستگی«همانطور که به  خالی کند و صریح
نویسند که چشم  گویند و می می«:  دیگر بار بگوید،شهاب برهان گفت

صدق به قدرت خارجی دارند ولی راجع به این پروژه دیگر 
 .»!!!کند نمی

: مقالهمحض حفظ ظاهر، سو   محسن سازگارا از یک!آقای روستا
دهد ولی به  را به جامعه ایرانیان ارائه می»  سئوال13 جواب به 13«

رود، آن کار دیگر  چون به خلوت می« "اش سازگاری"سرشت مصداق 
 بندی آشکار به نجوا مشغول ی در زد وئ با نمایندگان آمریکا و»کند می
ما «: دارد  در همان گفتگوی پیش گفته با الی لیک اعالم میوی. شود می

 اگر آمریکا .محتاج کمک عملی در دفاع از حقوق ملت ایران هستیم
المللی تحریم را انجام دهد، نباید علیه مردم  خواهد سیاست بین می

بایستی علیه اعضاء رسمی رژیم باشد این عملی   بلکه می،ایران باشد
ها را   لیست این حساب) آمریکا(اگر آنها ... ب خواهد بودخیلی خو

خواهان آن است «: دهد رود و پیغام می  او حتی فراتر می»...انتشار دهند
ای را در مورد آزاد نمودن  که وزارت خارجه آمریکا علنا بیانیه

 » دستگیر شده در این ماه، انتشار دهد"گرهای کال  بو" نویسندگان
 یها  در قبال این خوش رقصی!آقای روستا .)نهمان ماخذ پیشی(

تنها به مذاق ، که بوشجورج کنی برای   فرش پهنوپسندانه  شاه
  شما چیست؟واکنشآید،  ها خوش می طلب سلطنت

 آقای دکتر ملکی از داخل کشور در گفتگو با خسرو شمیرانی 
به عقیده من «: دارد  کانادا اعالم می»شهروند« نگار نشریه روزنامه

ترین وضعیت همین است که مردم برای نجات خود به بیگانه  خطرناک
نوبه خود در مخالفت با این تفکر تالش کردم به  من به. چشم بدوزند
ای برای شما  پشتی هیچ بیگانه مطمئن باشید در کولهگفتم،  جوانان می

ها برای منافع خود کار  ، خارجیکنند آزادی و عدالت حمل نمی
اگر شما به دنبال آزادی و عدالت هستید باید  این بنا بر. کنند می

و در جایی دیگر از همین گفتگو » خودتان آستین ها را باال بزنید
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این جریان نه تنها ربطی به خارج ندارد بلکه برای  «:گوید می
 9پنج شنبه (. »جلوگیری از نفوذ و خطر خارجی شکل گرفته است

از سوی   و)تاکیدات از من است -، روزنامه شهروند کانادا2004دسامبر 
 گفتگو با رادیو همبستگی و در مقابل تر در  چند هفته بعددیگر در
از  «:دارد ها و فشار ایرانیان آزادیخواه مقیم استکهلم، اعالم می پرسش

نظر این که آقای سازگارا با توجه به این که یکی از امضاء کنندگان 
ارهائی انجام بدهد، این این فراخوان هستتش، ممکن است در خارج ک

 و رادیو فایل صوتی رادیو همبستگی(» !کار را انشااهللا خواهیم کرد
پشت صحنه و  زد و بندهایما در ایران از این  یعنی این که )برابری

آقای محسن سازگاران خبری نداریم و حتما در داخل روی صحنه 
  همایون داریوشو حاال آقای روستا من از پهلوی سوم .کنیم فکری می
ای و رفسنجانی و خاتمی به مردم   که بمانند خود خامنهو غیره

 دعوت از آمریکا برای نجات: پرسم  سئوالی ندارم، از شما می،ارندکبده
 آمریکا تواند داشته باشد؟ ن، چه عواقبی برای مردمان ما میا ایرکشور
مغان ار  جهان، آزادی و دمکراسی را بهیباز تا به امروز در کجا از دیر

 50 مرداد دیگری آفریده شود که بعد از 28برده است؟ باید حتما یک 
 از جانب آمریکا یک و پیدا شود دیگری» خانم آلبرایت«سال 

 این تحریم از؟ پرتاب کندعذرخواهی خشک و خالی را بسوی مردم ما 
 فلک در ایران  دیگریپیشنهادی آقای سازگارا و هر تحریم اقتصادی

، فروشان ها، تن فروش ها، کلیه خواب کارتننصیب چه مقدارش زده، 
و چیزان جامعه،  ها فقیر و بی ، میلیونرانکا ، بیکودکان خیابانی

دزدان و چپاولگران ، اندار ای، سرمایه  رفسنجانی، خامنهنصیب شچقدر
یا  آ! ؟خواهد شد تهای جیب گشاد و ائمه جماعا ، آقازادهگردن کلفت

 جز خانه یم که ا  را فراموش کردهراق ساله آمریکا در ع12تحریم 
 هزار کودک 500 و مرگ  عراق کشاندن مردمفالکتخرابی و به 

اش هیچ زیانی وارد   دیکتاتور و خانواده حسینعراقی، بر دستگاه صدام
   !شان هم شد؟  و حتا باعث تقویت و تحکیم موقعیتنساخت

 : کنماجازه بدهید، این بحث مداخله را از زبان دیگری هم ادا
... «: ای نوشت ، طی سرمقاله»اتحاد چپ کارگری«چندی پیش 

بیند  بار خواب می رامسفلد هفته پیش مدعی شد هر چند شب یک
ستریت اوال « و »یم جمهوری اسالمی یک شبه عوض شدهرژ
که چرا از جنبش رفراندوم در ایران «: از بوش انتقاد کرد» رنالوج

ها در دفاع از اتحادی  همه این» !کند دهی نمی دفاع بهتری را سازمان
 از این بهتر .است که البته پرچمدار دمکراسی و حقوق بشر هم هست

بولتن سیاسی و خبری اتحاد چپ کارگری ایران، شماره ! (شود؟ چه می
 ) 83 آذر 23، 182

 از سوی ؛نه ائتالف نیست: گویید  شما از یک سو میآقای روستا 
عه همراه هستید و هنوز نقدی به این ان اصالح جامیدیگر با همه مدع

مزیت «: گویند ه پروژه فراخوان، آنجا که مییگفته امضاءکننده گان اول
ویژه راهکار رفراندوم ظرفیت گسترده و فراگیر آن برای پوشش 

های  نقش آفرینان عرصه سیاست ایران اعم از جناحتمامی بازیگران و 
 را در گاه و متاع خودتا دیدباشد   میمختلف حاکمیت و اپوزیسیون

 افکار عمومیداوری  به  مطرح کنند و انتخاب نهایی رایعرصه عموم
 شما بعنوان یک امضاء .اید انجام نداده)  از من استاتتاکید (»بسپارند
های مختلف  جناح«آیا :  دوستان بپرسیداینازست  خوب ا،کننده

و ها »دیدگاه« سال گذشته حول چه موضوعی 25در طول » حاکمیت
اند؟ اگرمطرح  کرده» عرصه عمومی مطرح«در » متاع خود را«
اند یا با  جامعه ما به آنها گردن گذاشته» افکار عمومی«، آیا اند ردهک

 !همه توان خویش آنان  را پس زده اند؟
، این پروژه ائتالف آشکاری  آقای روستا، بر خالف تصور شما 
آنها در حمایت از های گوناگون که نیمی از  بندی  میان جناحاست

» اصالحات«دنبال  فشردند، بعدتر به جمهوری اسالمی تا چندی پای می
ها، داریوش  خاتمی روان شدند، نیمی دیگر مشخصا شاهین فاطمی

قلمداد کردن » گورباچوف«ضمن حمایت از خاتمی و  ...  و ها همایون
 ابتداء  از بلبشوی جنگی بوش، رامسفلد، تونی بلراو، باز هم در پشتیبانی

در افغانستان و بعد در عراق پای کوفتند و در سلب اختیار از مردمان 
 در همراهی و پشتیبانی .شان هم بشکن زدند ن سرنوشتیمنطقه در تعی

شان به همراه  های رادیو و تلویزیونازاین جنگ افروزی اشغالگرانه، 
 بلکه  نه خوداش، هورا کشیدند و ارانیو یراد ها و و زاده علیرضا نوری

های خود کردند تا به همراه چتربازان و   چمدانبستن مردم را تشویق به

 اندیشید؟  آیا شما غیر از این می.ی در ایران فرود آیندئسربازان آمریکا
اگر آری، چرا امروز در برابر این همه اسناد روشنگر، در افشاء چهره 

 فشارید؟ اینان پای نمی
 امروز همه تاریخ و بشریت مترقی،آقای روستا، نیک بدانید، از نظر 

جانبداران بایکوت دیروزی آمریکا در عراق و طرفداران تهاجم آمریکا 
خون   به ایران، دستشان به از آن به عراق و بعدتر بعد آنبه افغانستان و

 ! آلوده استمردم افغان، عراق و کودکان آن کشورها  
 نان منفی است،چ پاسخ شما به چنین ائتالفی هماگر آقای روستا، 

 رودنبال آن هستند؛ و با جماعتی که با هم برای  ی که بهآیا با  جماعت
اند، مرزی دارید و الزم  پیمان شده مستقل مردم همرویی با مبارزه  در
خواهید با گفتن  میکه   یا اینتان را از آنان جدا کنید؛ دانید حساب می

دادن به آگاهی  در کار نیست و موضوع فقط بر سر  ائتالفیاین که
 های رنگارنگ را به هیچ  نقش این همه واسطهافکار عمومی جهانی است،

 شمارید؟
کشی سرمایه، چون  زحمتکشان جامعه ما که از بهره! آقای روستا

اندیشند و هر کس  زیند، آنهائی که به کسب دمکراسی می بردگان می
ید خود را که ادعای دفاع از آزادی و حقوق مردم ایران را  دارد، با

موظف بداند که هم رژیم سیاه ضد تاریخی اسالمی را محکوم کند  و هم 
بر کشور ما را افشاء و ناکام  طلبی ایاالت متحده آمریکا های سلطه تالش
است  امروز از نگاه من تنها همین امر معیار شناسائی هر نیروئی. سازد

 !کند که ادعای دفاع از حقوق مردم ایران را می
روستا و دیگر   کامبیز امید است که بحث به اینجا رسید، حال که

 به چند ،کنند جانبداران پروژه فراخوان که از پاسخ و بحث شانه خالی می
تصادف تا  ، که بهرفراندوماین پروژه فراخوان ملی سئوال ما مخالفین 

 :پاسخ دهندهم دارد،  حقوقی حدی زمینه
 یددان ، نیک مییدکه دار شما با دانش حقوقی  روستا  کامبیزآقای

 لطفا بر ما .کند  بر گزار می یک دستگاه قدرتکه رفراندوم را همواره 
فرضی مبنی  میلیونی 60 درخواست  کهیآن نهاد، آن قدرت: معلوم کنید

این پروژه چگونه  بر برگزاری رفراندم را باید اجابت کند، کدام است؟
چگونه ی آن کیست و گیر برای اجرا تصمیم قدرت شود و  اجرا  باید

 د؟ اگر تحت نظارت سازمان ملل یا هر سازمان جهانی دیگرکن عمل می
ی ها ست که این سازمان ادیگرینیروی   آنباشد، باز عامل اجرایی

 بایست آنرا تحت نظارت خود در آورند؟ ، میالمللی مورد نظرتان بین
حفظ «شرط اعتقاد به چماق  ب که- را رفراندومه وژ اجرای پر آیا 

و از در حیات همین رژیم  -شود  برایش امضاء جمع می»تمامیت ارضی
های  دانشجویان و تحت نظارت سازماناز  یا خود حکومت توقع دارید، 

از مهرانگیز » همه با هم« یا در خارج از کشور به همت ، والمللی بین
کار، محسن سازگارا، داریوش همایون، باقرزاده، تیمسار مدنی، فریدون 

 ، ومدی، ماشااهللا آجودانی، علی میرفطروس و شخص کامبیز روستااح
گان فراخوان؟ یا شکل و صورتی دیگر را  همه امضاء کنندهاز عبارتی  هب

   ؟در نظر دارید
 این حرکتی ...«: گفتید در گفتگو با رادیو همبستگی !آقای روستا

های متشکل و آن چیزی که شما  که ایجاد شده بیش از همه بخش
توانند در آن شنا کنند، قدرت بگیرند،  ادهای شهروندی گفتید، مینه

 .های اجتماعی برسانند ترین اقشار و بخش صدا شون را بگوش وسیع
این : توانید بگویید حداکثر می! تواند، مخالف آن باشد این که نمی
قدر بزرگ است که آنها چون بسیار کوچکند، قدرت شنا در  ظرف این

اگر واقعا چنین است و . )فایل صدا، رادیو همبستگی (»...آن ندارند 
 که این ید باید این را توضیح دهید، اعتقاد داریدآنچه در رادیو گفت به

سایت و در  امضاء گذاشتن بانها ت، تاین وسع  بهدریائیظرف شناپذیر و 
  جای دیگر؟  آید یا از ها فراهم می کلیک کردن

 
های شما به   مضمون جوابهرچه بیشتر در !آقای کامبیز روستا
کنم، و نیز بخاطر قرارگرفتن امضایتان در کنار  رادیو همبستگی دقت می

طلبان و ماستمالی کردن ائتالفی به این آشکاری با آنان، نزدیکی  سلطنت
تری به کامبیز روستای دوران کنفدراسیون با پیشینه مبارزه با سلطنت  کم
 محسن سازگارا که تا به می چونبگذریم از همراه شدن با  آد .یابم می

امروز از هیچ بخش از گذشته زندگی سیاسی و ایدئولوژیکش را حتی در 
 گوی سبقت را با چپ، انقالب و ضدیت بایک سطر نقد نکرده  و در 

 .های خود ربوده است بسیاری از همپالکیاز 
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ای  در این جنگ قدرت، جبهه«: ه بودیدپیش نوشتچند سال  
ای  زل و بدون ابزار اساسی مبارزه در مقابل جبههناهمگون و متزل

 »اند گیر با ابزارهای مورد نیاز این جنگ قدرت صف کشیده پی
) 3، ص 80 ، اردیبهشت 51، شماره » نویطرح«کامبیز روستا، نشریه (

، بودیدنظام نوشته » طلبی اصالح« در ستیز با صف شما آنچه ید؟بین می
باز بخش «: ید مگر شما ننوشت!ت شده اسانتخودامروز وبال گردن 

 خود ،گاه مستقل خودرعظیمی از اپوزیسیون، بجای روشن کردن قرا
امروز [» دوم خردادی«را پشت مردم و گاهی ابزارهای این و آن 

کند تا ضعف اساسی   پنهان می] و دکتر باقرزادهابخوان محسن سازگار
چرخد و  تا زمانی که در بر همین پاشنه می. موجود را بپوشاند

نیروهای سکوالر آزادیخواه و حتی مدعیان سوسیالیست این 
اپوزیسیون با دستاوردهای داوران میان نیروهای مختلف جمهوری 

کامبیز روستا، همان  (»...کنند، امید عافیتی نیست اسالمی ظهور می
: یددر همان مقاله، در وصف شرایط اپوزیسیون نوشته بود. )4ماخذ، ص 

 در مقابل اپوزیسیون کماکان .امه روند فروپاشی است نشانه اداینها«
اند از مشروطه خواهان و سلطنت طلبان تانیروی  مخاطب پراکنده و بی

های کم  گروه های رنگارنگ و نیروهای چپ، همه به گرا و لیبرال ملی
اند که عمده مخاطب آنان اعضاء و  و بیش کوچکی تقسیم شده

 .)کامبیز روستا، همان ماخذ (.»ها هستند طرفداران خود این تشکل
 امروز با امضاء گذاشتن به پای این یدکن آقای روستا فکر می

 ،»همه با هم«حضرات در پرتو شعار  این  و همراهی با»فراخوان ملی«
اند و مخاطبین آنان نیز به  از کوچکی و فروپاشی خود در آمدههمگان 

طور  قطعاً این. نهد؟ اند یا در حال شدن هستن نیروی میلیونی تبدیل شده
. خواهانه داشتن هم برای توجیه این مشی کافی نیست نیت آزادی. نیست

  !به قصد وصول به آزادی، به هر طنابی نباید متشبث شد
 67شهریور «: نویسد شان می»لندن کیهان «در روزنامه داریوش همایون 

را از  بوده است و هزاران جوان در خون تعمید یافته 57حقیقت انقالب 
 67در شهریور «چرا که » اند دم شمشیر انقالب خونین کشته شده

زورآزمایی نابرابر دو نیروی سیاسی بود که اگر چه ماموریتشان 
متفاوت بود، در خصلت انقالبی خود تفاوتی با هم نداشتند، دژخیم و 
قربانی توانستند جای خود را با هم عوض کنند، اگر یکی دست باالتر 

کیهان لندن، ( »کرد دستی همان را می دیگری به پیشگرفته بود، 
ای افسار گسیخته و  داریوش همایون با کینهکه  یدبین  می)1022شماره 

، من شماوقتی . کند درباره قربانیان رژیم اسالمی داوری میتر دیده  کم
  را 67عام سال  قتل به همراه هزاران و هزار خانواده اعدامیان، دیگرانو 

خواستیم بر آن پایه   و میدانیم می» جنایت علیه بشریت«از مصادیق 
 - که تا به امروز به بار ننشسترا بنا کنیم» المللی تریبونال بین«پروژه 

، آن فاجعه ئیریوش همایون کذاا دذکر خیرش باد تا جای دگر؛
، »قربانی و جانی« ، »ظالم و مظلوم«داند تا  عام را رویدادی می قتل

 وقتی همایون که از پدر . در یک ردیف بشماردا ر»دژخیم و قربانی«
تاجدار و آریامهرش نشان برده در برابر این کشتار و در برابر 

 انسانی شرف و اخالقای   شدگان، ذرهعام قتلدادخواهی هزاران خانواده 
واند درک سالمی از ت، چگونه می دهد از خود نشان نمی

دم داشته باشد که شما خواهی در برابر دفاع از منافع مر دمکراسی
 و اعتبار مبارزه ید گردراههمصدا و  حول حقوق بشر هم با او یداهوخ می

» خانه اشباح تاریک«خانه سلطنت که با   را با اندیشه تاریکانت گذشته
 و ید و در کنار آنان جای گیریدشباهت نیست، طاق بزن این آقایان بی

  همسان عمل نمایید؟
ا به بی بی سی چی گفت؟ در دفاع از دانید که سازگار هیچ می

توان روی این  فقط با اصالحات می... «: همین رفراندوم اعالم داشت
این تشخیص درستی بود که در . شکاف پل زد و بر بحران چیره شد

...  به این نتیجه رسیدیم که اگر نظام در جهت دمکراسی و1376سال 
پیش برود، کار خانواده جهانی  های مدنی و رفتن به بسط آزادی

 »ایده اصالحات چیزی جز این نبود! شود تر می اش بیش آمدی
 )2004 فوریه 21سازگارا در گفتگو با رادیو بی بی سی ، (

طلبان  اصالح«، »خاتمی« گونه به نقد نآ شما که  ازآقای روستا
استدالل و چه خوب هم  یدختتا می» رفرم«و باورمندان به » اسالمی

چه اتفاق افتاده ) 1383(از آن سال تا به امروز : پرسم  میکردید، می
نترنت  یق ایبندی از طر توان این نظام سخت جان را به شرط است که می

که  اش را به رفراندوم کشید، بدون این گذاشت؟ و قانون اساسی

شما در ! چه کس، کسانی و با چه ابزاری چنین خواهید کرد؟با بگویید، 
جمهوری اسالمی ... «: یدشو ور میگفته یادآ همان مقاله پیش

» چاره«کنید که   واقعا فکر می.»پذیر نیست و باید فکر چاره بود رفرم
و این پروژه یافت در رفراندوم قانون اساسی است؟  ید و آن رها هرا یافت

 چاره ساز است؟
 در همگامی با این کهگویم   کامبیزروستا، همین حد میآقای

 لطفĤ ، گان مخالف انقالب مردم ط شدهپروژه رفراندوم و همه به خ
طلبی محسن سازگارا و با طناب آقای حسین باقرزاده و  بار با رفرم این

امید « را به مردمپهلوی سوم، » امروز فقط اتحاد« شان و شعار 81منشور 
روید،  نکشانید و به ته چاه نبرید، هر آن جا که خود می» عافیت
،  کارگران، جوانان،های زنان ه جنبش در شرایطی ک بویژهآنهم! مختارید
دستان شهر و روستا به صحنه   و تهیها یت مل، پرستاران، معلمان،بیکاران

رفرم «یری و ذ تا اصالح ناپشوند کشیده میرویی با نظام ر د آشکار رو
اش  ای نه چندان دور با سرنگونی را در آیندهنبودن نظام اسالمی » پذیر

نظام « اش نوشتید  دربارهها پیش ا سال شمچاره کنند؛ رژیمی را که
آنرا  توتالیتاریستی از نوع خاص جمهوری اسالمی، که زیبنده است،

) کامبیز روستا، همان ماخذ(» ...سم مذهبی در حال اضمحالل بنامیمیفاش
 به »نظام فاشیسم مذهبی در حال اضمحالل« که ه استچه شدحاال 

 در ،کند  میتر فتیش جا سئنسبت گذشته با شکست اصالحات کذا
 آیا این نیست که اند؟ ه مقابله آشکار با آن برآمدهکه مردم  ب حالی

را جدی » اضمحالل«مانند همه مخالفین انقالب، شما امروز، همین  به
 ! اید؟ زنی از این و آن نوع نشسته هگیرید و به گمان نمی

  قدری تأمل کنید و،ها  امیدوارم شما در برابر مجموعه فاکت  
 در وضع شفاف بگیرید و امروز نیز چون دیروز چهره خود را در روم

سویی با مخالفین  در هم» نظام فاشیسم مذهبی در حال اضمحالل«رویی با 
اند، همراه  زنی از این و آن در سایه نشسته هانقالب مردم که به گمان

 هر چند که خود در این برهوت وحشت، چندان امیدی به این !نکنید
 ! یدواری ندارمابراز ام

آقای : با همه این توضیحات و شرح وقایع، دیگر بار می پرسم
آن کننده و فاعل رفراندوم شما کیست؟  کامبیز روستا لطفا بفرمایید

چون این مردم در هر فرصتی و در تمامی جنگ و ! نگویید مردم
رفراندوم، رفراوندوم : زنند گریزهای خیابانی از صبح تا شب فریاد می

 به این شعار تا به امروز وقعی  اسالمی آیا رژیم!! ست شعار مردم این ا
 !گذاشته است ؟

از سران «دیدن امضاءتان با پسوند تعارف بگویم،   بیآقای روستا
شگفتی زیادی برای من به دنبال داشت، » کنفدراسیون سابق دانشجویان

 ید،ردگ گان اولیه رفراندوم همراه می سو با استدالل صادرکننده از یک
طریق همه   و بدینیدگذار امضاء میهای بدنام و بدپیشینه  همراه آدم

 را که به » جهانی محصلین و دانشجویان ایرانیکنفدراسیون «اعتبار
در خارج از کشور در شما  امثال  مبارزه از برکتدشمنی با رژیم شاه و 

پیشینه ن ایامروز همه . کنید دار می لکه، بوجود آمده بود، ها دوران پهلوی
طلبان مدعی  آمیختگی با سلطنت  هم ثمن بخس و در ورا در طبق اخالص

گفتگوی شما با  از سوی دیگر وقتی به! یدریز می» خواهی مشروطه«
 آن زمان مجری«: دیئگو دهم، آنجا که می رادیو همبستگی گوش می

جمهوری اسالمی نخواهد ست که حتما  اای حاکمیت متالشی شده
، علیه خودش رفراندوم کنند، رژیمی که بپذیرد« :دیئگو یا می» !بود

 پس مبارزه برای اعالم . دیگر مشروعیت نداردداند که در نتیجه می
المللی برای عدم  المللی و مبارزه سیاسی، بین بین حقوقی، جهانی،

فایل صدای رادیو ( »!مشروعیت جمهوری اسالمی با کلیک هم نمیشه
 ضمن کلیک کردن،  با این همه ،)  از من استات تاکید-همبستگی
نکند برای شما هم چون  !شوید مراه می کلیک کنندگان هاخود  ب

» رادیو برابری«در گفتگو با » سایه سیرجانی« خانم  جسورانهافشاءگری
کلیک کرده و شما را در مقابل عمل انجام شده قرار  تان را دیگری اسم
 اسالمی، خود به خود کنید، رژیم جمهوری  از سوئی فکر میداده است؟

 رود؟ کشد و می راه خودش را می
، برای ما جانبداران انقالب  از انقالب بهمنتجربه یک !آقای روستا

های  هر جا و هر زمان  توده: که  و آن ایندرس بزرگی بوده است 57
اراده شکل دادن به مستقل، یابی   هویت امکانشان در مسیر حرکتمردم 

محکم خود  شان را یافتند، تا روی پای ستقلیابی م مستقل و سازمان
  .شان شدند سد راه  وه رسیدندا، نخبگان از ما بهتری از ربایستند
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 19 یادمان هست که در زمان ایران  بودید یا نه ؟ ولی  دانم آن نمی
 ، هادی غفاری در میدان فوزیه سابق بر باالی تانکی 57 بهمن 21تا 

 بنابراین حمله به »جهاد نداده استهنوز امام حکم « که زد نعره می
 مردم به پیشروی خود ادامه دادند .پادگان نیروی هوایی، کار ما نیست

: که  پرسش این است.و قیام را عملی ساختندگذشتند اش »امام«و از 
ها گذشتند، همین مردم نخواهند  مردمی که از استبداد رژیم پهلوی

.  است پر چالشین همان میسرتوانست از نظام استبداد مذهبی بگذرند؟ ا
چسبند و خشونت رژیم را به پای مردم  وقتی همه به شیوه مسالمت می

 خشونت باز دارند، یعنی باز گذاشتن مقابله باتا مردم را از  نویسند، می
آمدن مردم به خیابان  و راهِحاکم، طلبان   و خشونتسرکوبگراندست 

 !  بستنرا
 مردم در سنگر از این کهآمیز   مسالمتاًهمه طرفداران راه مطلق

، رژیم، به خیابان سرازیر شوندریز فع خشونت جانیان خوندانقالب برای 
رفراندم برای تغییر قانون اساسی   نیز، راهنویسان  پروژهاند و در وحشت

برخی از اینان در پس پرده دمکراسی خواهی مخفی . گزینند  بر میرا 
 !یه قیام مردم را توجیه کنندگردند تا در وقت نیاز، خشونت عل می

 اگر به مردم باور .مردم عامل این کارند: گویید آنجا که شما می
 د، جنبش پراکنده و میلیونی مردم را به سامان ببریدخواهی  میو دداری

فروشان و این همه  ، کلیهابانخو کاران، کارتن فروشان، بی چرا تن
یان، کودکان اعتراضات معلمان، پرستاران، کارگران، دانشجو

کاران و غیره که از گسترش  دستان و لشکر عظیم بی کار، تهی خیابانی
 در برابر رنجورشانرنج و سختی زندگی هر روزه خود تمام قد با تن 

گیرید؟ ولی   نمیشان  جدی تا داد خود ستانند،زنداافر میاین نظام قد بر
 سایه  امضاء کردن درواهی و »رفراندوم «تان سراغ همان جنس همه

ای ازاین جماعت،  کنید بخش گسترده فکر میکنید ؟  حرکت می
حاضرند با پشتوانه همین سی و اندی هزارامضاء جستی بزنند و تجمعی 

ها و صدها زندانی سیاسی دیگر  را برای آزادی آقای ناصر زرافشان، ده
در برابر مقر سازمان ملل یا جای دیگر سازمان بدهند؟ اینان چنین 

کنند، برای این که در اساس  دانید که چرا نمی  خودتان هم می!کنند نمی
کاره نیستند، اهل تجمع  گان، این بخش وسیعی از ابن امضاء کننده

مگر در جنبش ضد . خواه و دموکرات نیستند خیابانی نیستند، آزادی
جنگ یا فروم اجتماعی پاریس، لندن، به خیابان آمدند؟ شاید هم به 

 !! ندارند و به همان کلیک کردنشان مفتخرندروایتی حالش را هم 
باال  طناب آنان ازکنید با سلطنت طلبان همراه شدن و  مین فکر آیا

 را به چرثومه پوسیده، شلیک به مردمی نیست که یکبار همین رفتن
توان در زمان امضاء گذاشتن از  چگونه میدان تاریخ ریختند؟  زباله

 و با قاتلین همان بهره جست» سران کنفدراسیون«القاب 
توانید بگوئید در این  اصال می! همراه و همĤوا شد؟» کنفدراسیون«
گی مبارزاتی بود که شما امروزه روز به آن  چه ویژه» کنفدراسیون«

 مفتخرید؟ 
  آقای باقرزاده باسنگی که از ابتداء! کنیدنبا این جماعت اتحاد 

دیخواهان ایرانی  و به مدد افشاءگری آزا برداشته بودش ا81منشور 
ساکن آمریکا آقای محمد حسیبی در نشست واشنگتن افشاء شد که ـ 

نوار گفتگویش در آرشیو همان رادیوهمبستگی استکهلم  موجود  
 به مقصد برسانند،  بار خود راآنرا وا کند وگره   نتوانست ـ  است
کاره در بایگانی گذاشت، امروز در پوشش همین پروژه رفراندوم  نیمه

از را اند تا زود خود  هم زده» ازمان و کمیته اقدام و تشکیالتس«
ن و یخواهان برل ورشکستگی نجات دهند تا به اصطالح جبهه جمهوری

 الاقل د ویکاسه نشو خود آشتی دهد، هم س را با منشوریبخشی از پار
 !مردم ایران، آنهم در این شرایط  پشت نکنیدزه ر مبابه

بدون تعارف صحبت کنیم، فاعل و  آقای کامبیز روستا، اگر 
فاعلش همان ائتالفی است که با این ! اند محتوای این پروژه مشخص

گیرد و  هایش در سایت جای می ، امضاءگیری است پروژه در حال شکل
هایش در محافل پشت صحنه ـ امید وارم  ها و ساخت و پاخت نشست

در این زمینه افشاء . که مرا به دائی جان ناپلئونی اندیشیدن  متهم نکنید
شمار و جبهه ملی شاخه  گری خانم سوسن آرام با طرح اسنادی بی

تر  ای، ترجمه اسناد تازه آمریکا و دکتر محمد پروین در نامه سرگشاده
 ـ ! اند فعالین اتحاد چپ کارگری ـ همه عناصر پشت صحنه را باز کرده
ارزهِ و محتوای این پروژه هم مجهول نیست، آن هم تهی کردن مب

 .گر بیگانه زورپرست است مردمان جامعه ما و باز گذاشتن دست مداخله
 کنید؟ باید همین را به مردم بگویید، چرا حقیقت را از مردم کتمان می

 ،نباید یادمان برود: گردم  آقای کامبیز روستا در پایان یادآور می
 ولی اطالعات غلط، ،درست است که انتخاب نهایی با مردم است

، از دل همین باهای عوضی، تربیت سیاسی غلط و شلم و شور آدرس
گردد و آدمی را در نزد مردمان  رفتارهای سیاسی غلط، حادث می

 نباید چنین ارزان مردم را به انفعال کشاند و .سازد پشتوانه می نیازمند، بی
یادمان نرود، همواره .  گرفتچی را به ه مردمان کشورخییحافظه تار

  ! داور نهائی استتاریخ  قاضی و
 

 ...گرائی پیشا و  دین
     

روستائیان به شهرها کوچیده نیروی محرکه آن انقالب بودند و خمینی 
شهر و روستا را بهم پیوند زند و با »اوباشان«به یاری همین نیرو توانست 

میدان کشانیدن آنان به صحنه سیاسی نیروهای مخالف خود را تروریزه  به
امروز نیز پایگاه اصلی رژیم جمهوری اسالمی  و تا به. ندو از میدان بدر ک

دهند که هر چند ریشه روستائی دارند، اما اینک  تشکیل می» اوباشان«را 
گاه خود ساخته و باین ترتیب هر آن  حاشیه شهرهای بزرگ را نشیمن

ها  خیابان تواند با فراخواندن اینان به که نیاز باشد، حکومت اسالمی می
. را بر مردم ناراضی شهرنشین تحمیل کند» گرا باشان دیناو«خشونت 

گرائی پیشاسکوالریسم خشونت ویژه خود را دارد که در ایران  دین
همین وضعیت سبب شده است تا در ایران مردم از دین . شاهد آنیم

دوری گزینند، زیرا از حکومتی که چهره پلید خود را در پس دین 
جوانان ایران با گرایش به فرانمودهای . پنهان ساخته است، نفرت دارند

خواهند به  ویژه امریکا می داری پیشرفته و به زندگی کشورهای سرمایه
هائی که این رژیم  سرکردگان رژیم کنونی حالی کنند که برای ارزش

زدائی  بنابراین دین. کنند مدعی پشتیبانی از آن است، تره هم خورد نمی
 . ت مستبد دینی پیشاسکوالر قرار دارددر ایران در رابطه آشکار با دول

داری با روند دیگری روبرو  اما در کشورهای پیشرفته سرمایه
در این کشورها که جدائی دین و دولت کم و بیش تحقق یافته . هستیم

گیرند و  است، مردم هر روز بیشتر از گذشته از نهادهای دینی فاصله می
ور مثال در آلمان سالیانه بط. دهند از عضویت در کلیساها استعفاء می

 هزار تن از 80نزدیک به صدهزار نفر از کلیسای کاتولیک و نزدیک به 
اما این گریز از کلیسای رسمی بدان . آیند کلیسای پروتستان بیرون می

برعکس، در بیشتر . اند گردان شده معنی نیست که مردم از دین روی
شویم که در بطن  یداری پیشرفته با روندی روبرو م کشورهای سرمایه

در امریکا . شود روز بیشتر می به آن نقش دین در زندگی اجتماعی روز
کسی به ریاست جمهوری برگزیده شد که مدعی است از فراسوی 

را در سراسر جهان » آزادی و دمکراسی«او الهام شده است  ستارگان به
وم گسترش دهد و در اروپا دو میلیون تن از کنار جنازه پاپ ژان پل د

رهبر درگذشته  گذشتند تا وابستگی خود را به دین آشکار سازند و به
شرکت رهبران سیاسی بسیاری از . کلیسای کاتولیک ادای احترام کنند

داشت  کشورهای جهان و از آن جمله حضور خاتمی در مراسم بزرگ
ژان پل دوم خود بیانگر آن است که به نقش دین در جهانی که در 

اما در این بخش از . یون گرفتار است، افزوده شده استچنبره گلوبالیزاس
های  کوشد با سیاست اند و بلکه دین می جهان دین و دولت بهم نیامیخته

های واالی انسانی را بخاطر منافع سرمایۀداران زیر  هائی که ارزش دولت
بهمین دلیل نیز اینک برخی از . نهند، مقابله و حتی مبارزه کند پا می

چون یورگن هابرماس آلمانی از جامعه پساسکوالر سخن  فالسفه هم
گرائی  های دینی در تدوین سیاست گویند که بر اساس آن ارزش می

 .  کنند ها نقشی تعیین کننده بازی می حکومت
 

 آزادمردی درگذشت
ای که به ایران و فرهنگ  با خبر شدیم که محمود گودرزی، فرزانه

ما .  گذشته از میان ما رفتورزید، در ماه سرزمین خویش عشق می
درگذشت او را که سالیان درازی علیه استبداد پهلوی و استبداد 
جمهوری اسالمی مبارزه کرد و کوشید ما را با مبانی دمکراسی و 

راهان  سوسیالیسم دمکراتیک آشنا سازد، به نزدیکان، خویشاوندان و هم
زادیخواهانه ای برای جنبش آ گوئیم و مرگ او را ضایعه او تسلیت می
»  طرحی نو«.     یادش گرامی باد. دانیم ایرانیان می
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. ای از جنبش سوسیالیستی چپ دمکراتیک ایران میدانند ی پخش اندیشه کسانی که خود را پارهتریبونی آزاد است برا» طرحی نو     «
 . نیستند»های چپ ایران شورای موقت سوسیالیست«نظرات مطرح شده الزامأ نظر . ای مسئول محتوای نوشته خویش است هر نویسنده
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 محمد حسیبی 
شود  میت هموارسن نیراه جهنم با ح 

با حسن نیت به جهنم شتافتن در تکیـه کـالم یـا ضـرب المثـل                 
معروف انگلیسی فوق مصداق عمل بسیاری از ما ایرانیـان در روزگـار             

تر جهنمـی   ، و چه سوزان!تر ک، چه هولنا !تر  چه پر محنت  . کنونی است 
هایش در انتهای راهی که با حسـن نیـت همـوار              بار که شعله    است این 

 خورد؟ شود به چشم می می
با حقیقتی در این روزگار مواجه هستیم که اشـاره بـه آن بـرای               

مسـئله ایـن اسـت کـه در         . تشریح موضوع این نوشتار ضرورت دارد     
نی که هنـوز اینترنـت و دیگـر         ای نه چندان دور، یعنی در دورا        گذشته

 روشـنفکر وسایل نوین ارتباط جمعی قدم به عرصه وجود نگذاشته بود،           
روشنفکران واقعی  . در جامعه ما دارای مفاهیم و مشخصات متفاوتی بود        

. کرد در جامعه ما تعدادشان از جمع انگشتان دو دست چندان تجاوز نمی        
 دیگران بودند، بلکه دارای ها نه تنها دارای هوش و ذکاوتی باالتر از        آن

اندیشه و مطالعه و در نتیجه اطالعاتی عمیق نیز بودند و خود را در برابر           
ص فه خود را که تشـخی    روشنفکر راستین وظی  . دانستند  جامعه مسئول می  

ان دادن آن به افراد جامعه از دادن راه راست از چاه ذلت و بدبختی و نش  
، خـوب  ی و گـاه شـبنامه بـود   ق انتشار کتاب و مقالـه و سـخنران     طری
برای افراد عالقمند جامعه و افرادی که پا در صحنه مبـارزه            . دانست می

ع آزادی و دموکراسی از سر راه رسیدن به سرفرازی          برای برداشتن موان  
هائی کـه چنـد روشـنفکر        گذاشتند نیز پیروی از پیشنهادها و روش        می

در کوتاه سخن   . تر بود  ، بسیار آسان  گذاشتند راستین پیش پای جامعه می    
انجام وظایف خـود در      به   ن جامعه روشنفکران راستی توان گفت که     می

 نیـز بـه     ن جامعه مبارزان جدی و راستی   پرداختند و    برابر افراد مبارز می   
های  انجام وظایف خطیر خود که همانا مقاومت و پایداری در برابر نظام     

در واقع تکلیـف    . ندکرد  و دست نشانده استعمار بود عمل می      استبدادی  
م ونی مرد مبارزات میلیزبرای هر دو بسیار روشن بود و به همین دلیل نی 

امـا  .  بـود  شرفت امر مبارزه برخوردار   از انسجام و تمرکز الزم برای پی      
پس از ورود تکنولوژی پیشرفته و مدرن نظیر اینترنت و مخابرات صدا            

فکران راسـتین و  و تصویر از طریق ماهواره، آن نظم پیشین بین روشـن          
و ابزار برای بـروز     ل  وسای. مبارزان راستین در جامعه از هم متالشی شد       

دادن یا نشان دادن قابلیت روشنفکری که قبال محدود و کمیاب بـود و            
تشار کتاب که دارای ضـوابط و       ل مثل روزنامه و ان    استفاده از آن وسای   

ر و پیکری مثـل     ای بود یکباره به وسایل ارزان و بی د          یژههای و  قابلیت
از ایـن روی اغلـب      . ای مبدل شد   اینترنت یا رادیو و تلویزیون ماهواره     

افراد مبارز راستین که در گذشته دست به عملیـات مبـارزاتی مـوثر و              
های پیش پـا افتـاده و         ، به سوی انتشار افکار و اندیشه      زدند شجاعانه می 

افتند و خواسـته  ای شت  خام خود در اینترنت و رادیو و تلویزیون ماهواره        
در . ن احسـاس نمودنـد    ه خود را در لباس روشنفکران راستی      ا ناخواست ی

چنین وضعیتی بازشناختن روشـنفکر واقعـی در میـان هـزاران مـدعی             
مردمی که تا دیروز به وظیفه مبارزاتی خود . روشنفکری غیر ممکن شد  

کردند در این دوران خود       ن گروه های بزرگ مبارزاتی عمل می      ادر می 
ناآگاهانه وظایف پیشـین     جه ندارند، تو ا در حریم روشنفکری یافته و     ر

 9 ادامه در صفحهخود را                                                       

  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

    یک بخش  منوچهر صالحیبرگردان به فارسی از 
سوسیالیسمی گذار به  برنامه

        انقالب پرولتری-2
  ضد انقالب: پ

خوشبختانه در رابطه با ما غیر از توفیرهائی که تا کنون برشمردیم، 
 .تفاوت دیگری نیز میان انقالب بورژوائی و پرولتری وجود دارد

در آن انقالب پس از سرنگونی سلطنت مطلقه مبارزه سرسختانه 
زیرا که امر سرنگونی محصول . یر بودناپذ میان انقالبیون امری اجتناب

فعالیت مشترک طبقات مختلف بود که پس از بدست آوردن آزادی با 
شتاب به تضادهای طبقاتی میان خود پی برده و باید علیه یکدیگر مبارزه 

 .کنند
این . برعکس آن، انقالب پرولتری محصول فعالیت یک طبقه است

این اقشار . شود تفاوت تقسیم میطبقه به اقشار مختلفی با درجات تکامل م
اما این امر یک باید . توانند طی انقالب با یکدیگر دجار اختالف شوند می

 . نیست
یافته و آموزش دیده بیشتر  هر چقدر تعداد عناصر پرولتر سازمان

باشد، هر چقدر این بخش از پرولتاریا در دوران پیش از انقالب از 
تر خود با شور بیشتری دفاع   و ضعیفنیافته های برادران سازمان خواست

هر . همان نسبت نیز دامنه این اختالفات کمتر خواهد بود کرده باشد، به
دهد، ثروتمندتر، دستگاه  اندازه ملتی که در درونش انقالب رخ می

تر باشد، بیانگر آن است که چنین ملتی  یافته تولیدش تکامل
برای پرولتاریای پیروزمند بهمان نسبت نیز . کند تر کار می کوشانه سخت

تر خواهد بود و  تسکیت فوری حداقلی از بینوائی موجود در جامعه آسان
خواهند به  تواند از برائی شمشیر انقالبیونی بکاهد که می در نتیجه می

 . کارهای عجوالنه دست زنند
دهند را باید به  های نوین تصویر دیگری ارائه می که انقالب این

 نظیر جنگ جهانی هولناک و نتایج  وضاع ویژهحساب یک سلسله ا
کامأل ناهنجار آن گذاشت، امری که گمان داریم هر کسی کم و بیش 

با این حال این اوضاع دارای طبیعتی استثنائی هستند و . از آن اطالع دارد
 . آینده هرگونه که آراسته گردد، این اوضاع دیگر قابل تکرار نیستند

ریای آلمان به سه گروه به زودی پایان تقسیم بخش رزمنده پرولتا
زده نیز باید  نه فقط روسیه گرسنه، بلکه حتی روسیه قحطی. خواهد یافت

ترین کسانی از دست داده باشد که در  لوح جذابیت خود را نزد حتی ساده
 .هستند) مسیحی(ای  دهنده پی ظهور نجات

ل چنین هرگاه بتوانیم دمکراسی را در آلمان حفظ کنیم و همه عوام
کنند، در آن صورت آن گونه که مارکس و انگلس  انتظاری را تأئید می

دمکراسی  بینی کرده بودند، در آلمان هم سوسیال در مورد انگلستان پیش
آمیز به قدرت سیاسی دست یابدۀ  تواند از طریق مسالمت متحد شده می
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