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 یردبسر
و صد و بیست و » طرحی نو«صدمین شماره 
 »سالگرد دکتر مصدق«سومین 

با » طرحی نو«در رابطه با انتشار صدمین شماره هدف این بود 
خوانندگان این نشریه سخنی بگویم، زیرا که از همان آغاز کار مسئولیت 

» های چپ ایران شورای موقت سوسیالیست«را رفقای » طرحی نو«سردبیری 
باالخره یکی باید این نار را  «هم با این استدالل که وش من نهادند، آنبر د

شود، کوشیدم در انتشار ماهانه  تا آنجا که به من مربوط می. »انجام دهد
ای حاصل نشود و سیاستی که برای نشریه تعیین شده بود  وقفه» طرحی نو«

 ، دستخوش»...ی موقتشورا«کامل اعضای » آزادی نوشتار«مبنی بر 
توان با  بهمین دلیل نیز می. نگردد» شورا«های موجود در  بازی گرایش سیاست

در تاریخ » طرحی نو«ای تشکیالتی با کیفیت  جرأت نوشت که انتشار نشریه
در این نشریه نه فقط اعضای شورا حق . سیاسی چپ ایران امری استثنائی است

طرحی «که خوانندگان دارند از نظرات و کردارهای رفقای خود انتقاد کنند، بل
 و »طرحی نو« از ،»...شورای موقت«توانند انتقادات خود از  نیز می» نو

 .ندانتشار دهبدون هرگونه سانسور و محدویتی را نویسندگان آن 
عالوه برآن . دتواند حمل بر خودستائی شو یم، میاگر بیش از این بگو

به نکات ضعف و رفیق مجید زربخش در مقاله این شماره خود بطور مبسوط 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15دامه در صفحه ا                      .     پرداخته است» طرحی نو«قوت 

 زاده عباس عاقلی
 !تر، بهتر خدمت هر چه خوش» تدارکچی«

هر شکل و شمایل و با هر دید و  گردانندگان جمهوری اسالمی به
. هند تنور انتخابات ریاست جمهوری را داغ کنندخوا نظری می

گران  نوعی و بازی به» طلبان اصالح«نحوی و  به» گرایان اصول«
 .کنند شکلی دارند چنین می به» رنگ کردن«متخصص 

های مختلف هیئت حاکمه  آنچه در داخل کشور توسط الیه
قصد این است که با لطایف  شده است، در حقیقت به» ریزی برنامه«
الحیل بتوانند جوانان و مردم عادی را که هر نوع امیدی را از رژیم  

صحنه بیاورند؛ از تهدید و تطمیع گرفته، تا ایجاد وحشت که  اند، به بریده
از بد، بدتر نشود و خطرات دیگری مانند تجزیه مملکت و حمله امریکا 

توانند به کنند تا ب استفاده می... و دیکتاتوری بدتر از تا بحال خودشان و 
 . هدف خود دست یابند

ای است کمیک، مثل  گذرد، صحنه اما آنچه در خارج از ایران می
کنند، مبنی بر این  مطرح می» اتحاد جمهوریخواهان«آنچه که بخشی از 

عناصر صالحی مثل کاندیدای نهضت آزادی  که هرگاه رژیم سرانجام به
 انتخابات ریاست و یا افراد دیگری امکان شرکت در) ابراهیم یزدی(

صورت دلیلی برای تحریم انتخابات وجود  جمهوری را بدهد، در آن
ندارد و هرگاه کسانی و یا گروهائی چنین کنند، وای که چه بر سر 

  3ادامه در صفحه   !                                            اند ملت آورده
 :دیگر مقاالت این شماره

 کارل کائوتسکی: ی آن هانقالب پرولتری و برنام
 های چپ ایران بیانیه شورای موقت سوسیالیست

 شیدان وثیق :)3( »سکوالریسم«و » الئیسیته«
 احسان دهکردی...: ریاست جمهوری رفسنجانی و"

 محمود راسخ
 ریاست »انتخابات« برگزاری »مراسم«در رابطه با 

 جمهوری
 دو استراتژی با یک هدف 

 در اواخر خرداد مـاهِ امسـال        »ریاست جمهوری انتخابات برای   «مراسم   -1
طبق معمول، از مدتی پیش در اپوزیسیونِ بیـرون از           .برگزار خواهد شد  

 بحـث و    رژیم در این باره که در رابطه با این مراسم چـه بایـد کـرد،               
 . در جریان استگفتگو

 بایـد   ی اصـالح طلبـی      ی شکسـت خـورده       پـس از تجربـه     نوز هم       ه
اپوزیسیون خواهان :  از رژیم را به دو بخش تقسیم کرداپوزیسیون بیرون

. گـر  براندازی نظام نامیمون جمهوری اسـالمی و اپوزیسـیون مصـالحه          
: دکـر هایی تقسیم    به زیر بخش  باید   نیز    را اپوزیسیون خواهان براندازی  

 کـه  هایی  و چپی   سلطنت طلبان  ی؛ از هر رنگ و نشان     ،جمهوری خواهان 
  .، و غیرههستند در ایران»سوسیالیستی نظام«ر هم اکنون خواهان استقرا

 6ادامه در صفحه                        
______________________________________________ 

 مجید زربخش
 »طرحی نو«به بهانه انتشار صدمین شماره 

نظر میان  رشته گفتگوها و تبادل  در پی یک1995در نیمۀ دوم سال 
شورای موقت «چپ ایران در خارج از کشور ای از فعاالن  عده

بر » ...شورای موقت «. بنیان گذارده شد» های چپ ایران سوسیالیست
 ساله جنبش جهانی سوسیالیستی و جنبش 150اساس بازنگری تاریخ 

، بررسی علل شکست و بحران )1320ویژه از شهریور  به(چپ ایران 
و » قعأ موجودسوسیالیسم وا«چپ پس از سقوط شوروی و اردوگاه 

ماه  رانی پس از انقالب بهمنهای چپ ای ها و سازمان سرنوشت گروه
در نتیجۀ این بازنگری شورا بر پایۀ دو وجه تمایز .  شکل گرفت1357

این . های آن تشکیل گردید ها و برداشت اساسی با چپ سنتی و اندیشه
 :دو وجه تمایز عبارت بودند از

 
 ری و سیاسی زمینۀ نظتمایز در -1

انی سوسیالیسم بطور عمده این واقعیت که بحران جه ا توجه بهب
 8ادامه در صفحه           ،» رسمیممارکسیس«وری و عمل محصول تئ

__________________________________________ 
 علی شاهنده

 »استقالل«نه نشانه  است و» حق«ای نه  داشتن سالح هسته
 »دوستیوطن «آن نشانه  ت از داشتنینه حما و

 ):له کشتار جمعییوس( سالح هسته ای  باره در
ـ  چـون دا   ، ست ا چنانکه بر همگان آشکار    -1 ـ ره حاکم ی  حکومـت  تی

 و»  ولـی مطلـق   «رهبـر   (جمهوری اسـالمی    ) والیت مطلقه  (والئی
آنچه  ا به بن)  و خبرگان   نظام ص مصلحت یشورای نگهبان ومجمع تشخ   

 ،نداشـته  قانونگذاری   تیله مجلسی که صالح   یی بوس به نام قانون اساس   
ـ   چیه, ل شده است  یبندی و به جامعه تحم     سرهم ـ ک برگز ی  ده ملـت  ی

ها واقدامات   می ندارند وتصم  رانی ا ندگی از ملت  یستند ولذا نما  ی ن رانای
 مبتنی بـه اراده ملـت       )ای  در مورد تدارک سالح هسته    ازجمله   (آنها
 .باشد میهای آنها ن ها واقدام م تصمیران مسئول و ملت ایستینران ای

8ادامه در صفحه 
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به ویژه در ( گوناگون یها و ابتکارهای های گذشته تالش طی سال
 و تشکل  گیری سازمانی این جنبش  در راه شکل)خارج از کشور

ها  ولی این کوشش.  چپ انجام گرفته استیهنیروهای وسیع و پراکند
و نتوانسته است به وضع موجود هنوز به نتایج مطلوب منتهی نگردیده 

  هم اکنون آن چه به نام چپ، به صورتی کم و بیش. پایان دهد
یافته وجود دارد، طیفی است که بخشی از آن با وجود برخی  سازمان

 تفکر و عمل گذشته و انتقادهایی به سوسیالیسم یهتغییرات در شیو
 ی های کهنه تاجها و استن اردوگاهی دارد، هنوز اساساً با همان اندیشه

های سیاسی و اجتماعی کنونی در سراب   به واقعیتااعتن پیشین و بی
 »سوسیالیسم« یگرایانه های خود و در پندار تحمیل اراده تحقق اتوپی

 »ای توده«باشد و بخشی دیگر از گرایشات  ایران میی به جامعه خویش
این . کشدباخته را یدک می گذشته است که از چپ تنها تابلویی رنگ

 و   را از دست داده، منش»اردوگاه سوسیالیستی« از چپ گر چه  بخش
 . فرهنگ حزب توده را همچنان حفظ کرده است

بنابراین، جای یک جریان سوسیالیستی چپ که از تجارب مثبت 
و منفی گذشته جنبش سوسیالیستی در سطح جهانی بهره جسته بتواند 

 به تشکلی گسترده تبدیل کند،  کنونی رایهنیروی بزرگ ولی پراکند
 .کماکان خالی است

 ی  چپ در صحنهی پر کردن این خأل، یعنی حضور سازمان یافته
سیاسی ایران، نه فقط ضرورتی سیاسی و تاریخی، بلکه با توجه به 

                    . وضعیت امروز ایران، نیازی است مبرم
های   تالشیهای چپ ایران در ادامه ما جمعی از سوسیالیست

فردی و جمعی خود برای پایان دادن به پراکندگی موجود و تبدیل 
 سیاسی ی  چپ به نیروی اجتماعی بالفعل و مؤثری در صحنه جنبش

های  هایی و توافق بر روی برخی از زمینه ایران، به دنبال سلسله نشست
 مشترک را برای پاسخ منطقی  یفکری و نقطه نظرهای اساسی، کوشش

ایم و از همه فعاالن و  دهکررت تاریخی و نیاز سیاسی فوق آغاز به ضرو
 عالقمندان به سرنوشت یخواه و همه مبارزان چپ مترقی و آزادی

سرانجام ه جنبش سوسیالیستی چپ ایران برای اقدام مشترک جهت ب
.کنیم دعوت می رساندن و موفقیت این کوشش

این امر قرار دارد، ها و موانعی که در برابر تحقق  ما به دشواری
 بالواسطه همواره با ی  در گذشته  از ده سال تالش آگاهیم و طی بیش

های   و تجارب تالشا کنونی را نیز به اتک کوشش. ایم رو بودههها روبآن
.  ایم گذشته شروع کرده

وضعیت امروز چپ ایران ناشی از بحرانی است که به دنبال دو 
های چپ   به دنبال شکست سیاست ملی شکست بزرگ، یکی در مقیاس

گیری و تثبیت جمهوری  ، در دوران شکل1357در انقالب بهمن ماه 
سوسیالیسم واقعاً «اسالمی، و دیگری در سطح جهانی با فروپاشی 

های فلسفی،   وسیع از عرصهایاین بحران دامنه.  پدیدار گشت»موجود
موع نظام تئوری، تشکیالتی و معنا و مفهوم چپ به طور کلی تا مج

 که به نام سوسیالیسم و مارکسیسم رواج  راکردیفکری و سیستم عمل
. گیردداشته است، در بر می

 سوسیالیسم عمدتاً مترادف با ، از پیروزی انقالب اکتبر پس
در چهارچوب این . شد که در شوروی حاکم بودسیستمی تلقی می

  ش سازمانی جنبیهسیستم حزب کمونیست که ظاهراً نمایند
رفت و بنا بود  کارگر به شمار میی طبقه سوسیالیستی و جنبش

 کارگر و زحمتکشان باشد، خود یای برای آزادی قطعی طبقه وسیله
های مردم،   رشد آزادانه و فعال این طبقه و تودهیهعامل بازدارند

 و »سوسیالیستی«گر دیکتاتوری و استبداد فراگیر در کشورهای  توجیه
 کارگر و یاقلیت حاکم در این کشورها بر طبقه یابزار سلطه

سوسیالیسم که در حقیقت بیان آزادی واقعی انسان . زحمتکشان بود
دیکتاتوری مترادف  -است، در این سیستم در عمل با نظامی خرافی

. گردید

های  رو شدن جنبش سوسیالیستی با واقعیته روبیبحرانی که نتیجه
  نی پشت سر گذاشته خواهد شد که جنبششک تنها زما برده است، بینام

 و مجموع نظام »سیستم«سوسیالیستی چپ ایران به سهم خود بتواند این 
کردی گذشته را به نقد کشد و خود را از محدودیت آن فکری و عمل

.رها سازد
 فردی فعاالن چپ در این زمینه، گر اًهای پراکنده و غالب کوشش

،  استاز مسایل فوق کمک کردهچه تا کنون به روشن کردن جوانبی 
لیکن عدم تحول الزم در فکر و عمل همچنان یکی از عوامل اصلی 

بازبینی . رود چپ به شمار مییهبار ها برای تشکل دو ناکامی تالش
  هایی که در این دوران به نام سوسیالیسم اساس ها و اندیشه انتقادی تئوری

 رفتهیستی به شمار می کارگری و سوسیال فکری و راهنمای عمل جنبش
کردی، شرط ها و تحول فکری و عمل، گسست آگاهانه از آناست

. های چپ است اساسی بازسازی و ایجاد جریانی متشکل از سوسیالیست
های چپ ایران بر پایه این بازبینی انتقادی در واقع هویت  سوسیالیست

چنین بر مبنای . کنند باره تعریف می  را تعیین و خود را دو خویش
 چپ در ایران، ما نقطه   جنبشیدیدگاهی و با توجه به نیازهای بالواسطه

نظرها و نکات زیر را برای کمک به اقدام مشترک در راه ایجاد جریانی 
 :دانیمهای چپ ایران می متشکل از سوسیالیست

 
کردی چپ های عمل  گسست کامل و آگاه از سیستم فکری و شیوه-1

بدادی و تعریف دوباره از چپ، از سوسیالیسم سنتی و سوسیالیسم است
 سوسیالیستی با  مبارزات  و چگونگی مناسبات و پیوند جنبش

.   زحمتکشان به طور عام و طبقه کارگر به طور خاص
 سوسیالیستی رهایی واقعی  موضوع آرمان سوسیالیستی و جنبش      

این . تداری اس انسان از طریق دگرگونی مناسبات استثماری سرمایه
 مستقیم خود طبقات تحت ستم و یهامر ولی تنها از طریق مبارز

 این طبقات و به عبارت دیگر از طریق  استثمار، از طریق جنبش
به سخن دیگر، رهایی . تواند تحقق یابد اجتماعی است که می جنبش
آن طبقه   کار خودی مستقیم و بالواسطهی کارگر باید نتیجهی طبقه
تواند ی یا منجیانی و هیچ گروه، سازمان و حزبی نمیهیچ منج. باشد

به جای آنان و به نام آنان و یا به نمایندگی از طرف آنان عمل کند 
ای است از   سوسیالیستی مجموعه جنبش.  سازد»رها«ها را و آن

های مشارکتی مردم برای  اشکال گوناگون مبارزات جمعی و فعالیت
های قدرت، برای  نترل ارگانهای مشترک، برای ک تأمین خواست

 تحوالت اجتماعی، برای تغییر شرایط موجود و یدخالت در پروسه
شرکت مستقیم در روند این تغییرات و سرانجام برای رفع مناسبات 

چنان مناسباتی که در   آنی طبقاتی حاکم و استقرار آگاهانهیسلطه
را به دست  امور خود یآن انسان بالواسطه و به طور مستقیم اداره

.گیرد می
 و   بخشی مهم از این جنبشیهای چپ سوسیالیستی به مثابه سازمان     

 منافع عمومی و مشترک آن وظیفه دارند به این جنبش یهنمایند
اجتماعی در اشکال مختلف تظاهر آن یاری رسانند و در هدایت 

.  بکوشند ها و اهداف جنبش رادیکال روند دگرگونی
 چپ سوسیالیستی در عین سمتگیری قاطع و پیگیر در های  سازمان-2

جهت منافع زحمتکشان و قشرهای محروم جامعه و مبارزه برای 
 ثروت اجتماعی باید همواره به شرایط عینی و یتقسیم عادالنه

اجتماعی موجود و الزامات رشد اقتصادی کشور توجه جدی مبذول 
. دارند

ارند همراه با نقد مناسبات های سوسیالیستی چپ وظیفه د  سازمان-3
داری و نشان دادن تناقضات درونی و ماهیت استثماری این  سرمایه

داری نیز در راه بهبود شرایط   روابط سرمایهیهنظام در محدود
های اجتماعی و   نابرابری زندگی کارگران و زحمتکشان، کاهش

ی های اجتماع فشار و ستم مبارزه کنند و از دخالت روزافزون جنبش
و نهادهای صنفی و دمکراتیک در اشکال گوناگون آن پشتیبانی 

.نندکرا تبلیغ و ترویج  کرده آن
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های سوسیالیستی چپ هم بیانگر مصالح و منافع تاریخی   سازمان     
ها و   کارگری و زحمتکشان جامعه و هم مدافع خواست جنبش

فع ها هستند و باید همواره هم منامطالبات روزمره و جاری آن
 را مد نظر داشته  مدت و هم مصالح و منافع درازمدت جنبش کوتاه

. باشند و یکی را فدای دیگری نسازند
ها، درک   بسیاری از تراژدیی معضل تا کنونی چپ و زمینه-4

 سوسیالیستی، حرکت   دیالکتیکی میان جنبشینادرست از رابطه
ط مادی و  کارگر و زحمتکشان و شراییتجربی واقعی طبقه -عملی

تواند به براندازی  میاًآن چه نهایت. عینی حاکم بر جامعه بوده است
تجربی  -داری و استقرار سوسیالیسم بیانجامد، حرکت عملی سرمایه

 در شرایط مادی  های زحمتکش  کارگر و تودهیواقعی خود طبقه
ای   عدهیگرایانه اراده الزم و ذهنی مناسب است و نه کوشش

. های واالی انسانی ها و اندیشه ای متحقق ساختن آرماننیتان بر نیک
 آگاه این   سوسیالیستی را بخش به عبارت دیگر، هر چند هم جنبش

 چون تنها بخشی  حرکت تاریخی بدانیم، در هر صورت این جنبش
تواند تحت هیچ وجه نمی از این حرکت تاریخی است، به هیچ

و شرایط عینی و شرایط و اوضاع و احوالی جانشین کل حرکت 
. ذهنی ضروری برای آن باشد

های سوسیالیستی باید بر مبنای آن ایجاد گردند،   اساسی که سازمان-5
گونه که در احزاب سنتی  نه وحدت ایدئولوژیک و تئوریک، آن

چپ رایج بوده است، بلکه توافق بر روی اهداف سیاسی و 
 مرکزی یمسئله. اجتماعی، توافق بر روی برنامه سیاسی است
 و مناسبات )دولت(برنامه، چگونگی ساختار و شکل قدرت سیاسی 

های سوسیالیستی   سازمانی برنامه.  آینده استیاقتصادی بالواسطه
، »خوب«ایران نباید ردیف کردن یک سلسله از اصول و آرزوهای 

 ییافته باشد، و بر پایهبینانه و در انطباق با شرایط پیش بلکه واقع
نظران   و استنتاجات کارشناسانه و با مشارکت صاحبکار پژوهشی

های  های فوری و هدف  آمیختگی خواست تدوین گردد و انعکاس
ای باید  چنین برنامه.  کارگر و زحمتکشان باشدیدرازمدت طبقه

. با تغییر شرایط تغییر یابد باشد وپذیر بوده انعطاف
  رای استقرار و گسترش مبارزه برای سوسیالیسم و در این راه مبارزه ب-6

ف و یآزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی همواره در مرکز وظا
. داری قرار دارد ای سرمایه های سوسیالیستی در جامعه فعالیت سازمان

 ی در ایران این وظیفه نه تنها از شرایط فعلی و نیازهای بالواسطه
شی ا سوسیالیستی ن امروز، بلکه اساساً از هویت سازمان و جنبش

 سوسیالیستی رهایی   و پیکار تاریخی جنبش موضوع تالش. گرددمی
واقعی انسان از هر گونه مناسبات مبتنی بر استثمار فرد از فرد و 

ترین شکل دمکراسی  ترین و پیشرفته سلطه و استقرار رادیکال
- بی مستقیم است، لذا مبارزه برای آزادی و دمکراسی و گسترش

 و  ناپذیر این جنبش  تخطییی وظیفه آن، در هر شرایطیوقفه
. تاریخی آن استیبازتابی از هویت و وظیفه

که جمهوری اسالمی مانع اصلی هرگونه آزادی و  با توجه به این     
رفت اجتماعی است، مبارزه برای آزادی و دمکراسی در این  پیش

مرحله قبل از هر چیز به معنای مبارزه برای سرنگونی این رژیم 
. است

 دمکراسی در ایران با شکل قدرت   استقرار، استمرار و گسترش-7
ناپذیر  اجتماعی ایران پیوندی تفکیک  -دولتی و ساختار سیاسی

وجود دولت مقتدر مرکزی و تمرکز قدرت و امکانات . دارد
های اساسی  ها و عامل اقتصادی در دست آن، یکی از زمینه

سو و رشد  ادی از یکساالری استبد گیری استبداد و دیوان شکل
. ناهماهنگ اقتصادی مناطق مختلف کشور از سوی دیگر بوده است
  بنابراین تغییر ساختار و شکل متمرکز دولت به دولتی بر اساس
عدم تمرکز، اصل خودمختاری یا خودگردانی، یکی از شرایط 

بستگی و  اساسی برای استقرار و استمرار دمکراسی، تحکیم هم
.رفت در ایران است ی مختلف و رشد و پیشها زیستی ملیت هم

 سازمان سوسیالیستی چپ، مناسبات آزاد و دمکراتیکی را که مدعی -8
 از هر چیز  پیش. کندها در جامعه مبارزه میاست برای استقرار آن

بنابراین روابط درونی آن باید بر نفی . ندکباید در درون خود اعمال 
زبی در گذشته و بر مبنایی ساختارها و مناسبات بوروکراتیک ح

این مناسبات باید نمودار مناسبات . دمکراتیک سازمان داده شود
-ای باشد که سازمان برای استقرار آن در جامعه مبارزه می آزادانه
 و  تشکل جدید باید دمکراسی، آزادی نظر و حق گرایش. کند

. ندکفراکسیون سیاسی و فکری را در درون خود رعایت و تضمین 

گیری یک سازمان  ایان دادن به وضعیت کنونی و شکلپ
 و مساعی  تردید کاری بزرگ و مستلزم کوششسوسیالیستی چپ بی

های   تالشیما با توجه به تجربه. باشدمشترک نیروها و فعاالن چپ می
های خود، نکات فوق را حداقلی برای اقدام در آن  پیشین و ارزیابی

.دانیمجهت ضروری و الزم می
 کوچک از جریان  یمچنین بر این واقعیت آگاهیم که ما بخشه

 و فعالیت ما در جهت  دهیم و کوششسوسیالیستی چپ را تشکیل می
هموار ساختن راه دشوار ایجاد تشکلی گسترده و پایدار از 

   و فعالیتی بس های چپ ایران، تنها جزیی از کوشش سوسیالیست
نامی را که برای جمع خود . ستتر در ایران و خارج از کشور ا گسترده

 بیان این - های چپ ایران شورای موقت سوسیالیست  -ایم  انتخاب کرده
-ما جمع خود را تشکلی موقت تلقی می. واقعیت و تأکیدی بر آن است

کنیم که در اولین فرصت و با فراهم آمدن شرایط ایجاد تشکلی بزرگتر 
بنابراین از هر . ستهای چپ ایران به آن خواهد پیو از سوسیالیست

ند، مانند برگزاری سمینارها و کاقدامی که این امر را تسهیل و تسریع 
های عملی مشترک  ای و سراسری و فعالیت های شهری، منطقه کنفرانس

             . و به سهم خود در این جهت خواهیم کوشیدنیمکمیو غیره، استقبال 
 های چپ ایران شورای موقت سوسیالیست

 
 ...تر  خدمت هر چه خوش» ارکچیتد«

 
چنین کسانی که در خودفریبی و یا اگـر راسـتش را بخواهیـد، در               

کـه دکتـر      اند؟ به ایـن     چه دل بسته    اند، آخر به    فریبی شاهکار کرده      مردم
ها به برچیـده      یزدی با آن همه شرط و شروطی که گذاشته و اجرای آن           

میـدان مبـارزه      ند بـه  شدن بساط جمهوری اسالمی منجر خواهد شد، بتوا       
راه پیدا کند و بـا کسـب اکثریـت          » انتخابات آزاد «و  » دموکراتیک«

 ! آرای رأی دهندگان با سالم و صلوات راهی کاخ ریاست جمهوری شود
اید؟ نه جانم، اینهـا فقـط         زاده دل بسته    این امام   راستی تا کی هنوز به    

 نـه آقـا جـان،       .خواهند تنور انتخابات را داغ و صحنه را شلوغ کنند           می
 !دست بردارید و مردم را رنگ نکنید

اصـطالح    دهند و بـه     آنچه در داخل انجام می      پردازیم به   خوب حاال به  
یک از کاندیداها بهترند؟ قالیباف،       کدام. نمایش اصلی است  » پرده  پیش«

الریجانی، والیتی، رفسنجانی، مهندس موسوی، دکتـر معـین، کروبـی،           
خنـده     که بیش از سـید خـوش       xاین آقای   خوب  ... دکتر توکلی و یا     

سیما و خوش صحبت باشد، کیسـت کـه           خاتمی، ظاهرالصالح و خوش   
بتواند هشت سال سر مردم را گرم کنـد و در مصـرف خـارجی بـرای                 

و گـوی     جمهوری اسالمی وجه و سیمای قابل قبول و اهل مدارا و گفت           
ـ    اندازد، به   را بجای تروریسم جا بی    ... ها و     تمدن هـای   ه سـرمایه نحوی ک

بازاریاب را بسوی ایران روانه سازد و مقدمات هر چه بیشـتر وابسـتگی             
در و    هـای اقتصـاد بـی       سیاست بانک جهانی و اطاعت کامل از برنامه         به

داری و وابستگانش را با عنوان دهـان پـر            پپکر کشورهای قوی سرمایه   
هـای    ستاکنون در تداوم سیا     هم. کن گلوبالیزاسیون بر ایران حاکم کند     

رفسنجانی، خاتمی با اقداماتی که در این هشت سال انجام داد، بسیاری از        
کارگران را از مشمولیت همان قانون کار ناقص هـم کـه وجـود دارد،               

رقابت «بهره کرده است و در بستن دست و پای کارگران هم با بهانه  بی
ران زند، بطوری که امروزه کـارگ      ای می   هر روز قفل و بست تازه     » آزاد
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روز  اند و روزبه بردگان کارفرمایان و دالالن آنها تبدیل شده قراردادی به
 . شود هم این وضع بدتر می

حال اگر هیئت حاکمه بتواند کسی را پیدا کند کـه هشـت سـال               
داران رژیم و عواملش تضمین کنـد،         غارت اموال عمومی را برای سردم     

 بود؟ کنید، چیزی بهتر از خاتمی خواهد  آیا گمان می
و » گرایـان  اصـول «و » اقتـدارگرایان «و » صاحبان قـدرت  «مگر  

رهبر، شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام و کوفت و زهرمارهـای            
 میلیون رأی و مجلس ششم 22دیگر نظام نبودند که خاتمی را با بیش از 

جا سر کوزه گذاشتند و آبش را         را با آن اکثریت قوی از یاران او یک        
نظـام  » تـدارکچی «قدر سبک کردند که به  اتمی را آن حتی خ ! خوردند

عصـا راه رفتنـد کـه بـرای      قدر دست به تبدیل شد و مجلسیانش نیز آن 
داشتن سهمی هر اندازه کوچک در حکومت به هر دریـوزگی تـن در              

و » اقتـدارگرایان «کـش   انـد مالـه     طلبان بیشترشـان شـده      اصالح. دادند
ردم را به صحنه بکشـند و بـرای         خواهند م   که می ... و  » گرایان  اصول«

 !حکومت اسالمی مشروعیت و آبرو بخرند
جمهور آینده با وجود      شود که رئیس    چه امید گمان برده می      آخر به 

این قانون اساسی و این نهادهای کنترل مانند شورای نگهبـان، شـورای             
جمهور هر که     رئیس«مصلحت نظام و این رهبر که از همین حاال برای           

محــدوده عمــل تعیــین کــرده و بــرای او نقــش » اشــدخواهــد ب مــی
رژیم را درنظر گرفتـه     » خور  چک«و  » آبدارباشی«و  » سرپیشخدمت«

آیـا او  . است، بتواند بیش از خاتمی اختیـارات و قـدرت داشـته باشـد        
خوردن وزیـرش را بگیـرد و نگـذارد مشـاور       توانست جلوی کتک    می

 رهبر جرأت نکنـد  اش را ترور کنند و خودش هم از ترس عوامل   اصلی
خودمان را فریب ندهیم و در      . پا را از محدوده تعیین شده بیرون بگذارد       

 . ها نبندیم غیرممکن رژیم اسالمی دل به
کنـد و     حکومت اسالمی با نهایت وقاحت انتخاباتش را برگزار می        

آورد که طبق میل رهبر و یارانش عمـل           ای را از صندوق بدر می       رجاله
 نیروهای مردمـی نتواننـد بـا اسـتفاده از شـرایط و       کند و تا زمانی که    

امکانات، مطابق با شرائط داخل زمینه برچیده شـدن و سـرنگونی آن را       
برپا دارند، این نظام حداکثر با بعضی تغییرات در شکل و شمایل کنونی        

 .خود بر سر کار خواهد ماند
ی نیروهای راستین ضد رژیم اسالمی چه در داخـل و             باید که همه  

دنبال نظـام     ه در خارج گرد هم آئیم و جرثومه حکومت اسالمی را به           چ
که یک  اندازیم، وگرنه دل بستن به این دانی تاریخ بی    زباله  فاسد پهلوی به  

نجات ملت ما برخیزد، و یا امداد غیبی برسد و یا آنها              قدرت خارجی به  
 هوده  خود بر سر عقل آیند و حکومت را رها کنند، آرزوئی عبث و بی             

 . است
ی  یـاری همـه   مان و بـا هـم      نیروی نسل جوان میهن     باید با اتکاء به   

های ایران راه پیروزی بر این هیوال را یافت و در آن مسـیر گـام                  خلق
 .مشترک گذاشت

هیچ راهی وجود ندارد جز برچیده شدن کل نظام جمهوری اسالمی           
 ! نی آنزبان ساده سرنگو و از میان برداشتن تمامی نهادهای قدرت و به

 
 ...انقالب پرولتری و 

 
چون روسیه، واقعأ با انقالبی پرولتری سر و کار  آنجا که نه هم
ها برای پیدایش چنین تکاملی وجود ندارد که  زمینه داریم، تمامی پیش

این فرجام در . ناپذیر است در پایان هر انقالب بورژوائی امری اجتناب
یابد، زیرا که  حقق نمیبار باین خاطر ت های پرولتری یک انقالب

های استوار است و در نتیجه  دمکراسی در آغاز این انقالب دارای ریشه
های طبقاتی بورژوائی انجام  مبارزات سیاسی آن در اشکال جنگ

گیرد که برای از میان برداشتن میلیتاریسم موجود سبب استقرار  نمی
الب شرط آغاز انق که پیش دیگر آن. شود میلیتاریسم دیگری می

دیگر طبقات نیروی برتر باشد،  پرولتری آن است که پرولتاریا نسبت به
تواند سبب شود تا کفه  طوری که تنها انشعاب درونی پرولتاریا می به

وجه ضروری نیست و  هیچ نفع دیگر طبقات باال رود، امری که به ترازو به
 . تواند رخ دهد تنها در شرایطی استثنائی می
های  توازن طبقاتی را که در پایان انقالببا این حال وضعیت 

. آید، در آغاز انقالب پرولتری نیز خواهیم داشت بورژوائی بوجود می
دهد که پرولتاریا هنوز در موقعیتی نیست  این وضعیت هنگامی رخ می

، اما تنهائی برای خود مطالبه کند که بتواند تمامی حاکمیت سیاسی را به
حاکمیت رسیدن طبقه دیگری  ند مانع از بهقدر نیرومند است که بتوا آن

 . از بورژوازی شود در تضاد با پرولتاریا قرار دارد
در این مرحله تالش بخاطر استقرار حکومت طبقاتی ناب سبب 

همراه آنان هرگونه زندگی اقتصادی  خواهد شد تا ادارات دولتی و به
های  بخشدولت و جامعه و تمامی . یافته ناممکن شود سودمند و سامان

تالش هر . توانند در مضیقه قرار گیرند آن و از آن جمله پرولتاریا می
ای طبقات مخالف خود را  یک از طبقات، با بکاربرد خشونت توده

فرض  را پیش ای که ما آن هم در دمکراسی پیشرفته سرکوب کند، آن
ای  دهیم، هرگاه اصوأل ممکن باشد، هیچ نتیجه چنین وضعیتی قرار می

ر نخواهد آورد، جز ویرانی کامل اقتصادی تا به آن حدی که اینک با به
 . در روسیه شاهد آنیم

یا یکی : در چنین وضعیتی تنها دو شکل از حکومت ممکن هست
دهد و دیگر طبقات در برابر آن  از طبقات حکومت را تشکیل می

که الاقل یکی از طبقاتی که باید  مانند و یا آن حکومت خاموش می
که  کند و یا آن ش را در نظر گرفت، از آن پشتیبانی میا منافع

ها همراه با یکی یا چند حزب بورژوائی یک حکومت  سوسیالیست
 .   دهند ائتالفی تشکیل می

هائی از حکومت نوع اول را در اتریش و سوئد مشاهده  نمونه
در سوئد حکومت سوسیالیستی ناب وجود دارد که بدون . کنیم می

در اتریش حکومت . زندگی خود ادامه دهد تواند به ها نمی لپشتیبانی لیبرا
ها تصمیم  اجتماعیون مسیحی تا روزی بر سر کار است که سوسیالیست

 .اش گیرند سرنگونی به
از این در اتریش یک حکومت ائتالفی که در آن  پیش

نظیر این حکومت . ها نیز شرکت داشتند، بر سر کار بود سوسیالیست
در آلمان حکومت . یک و دانمارک نیز وجود داشت در بلژ ائتالفی

شاید فردا نظیر همین .  بورژواها بر سر کار است-ها ائتالفی سوسیالیست
 .حکومت در دانمارک و بلژیک و ایتالیا و انگلیس نیز بوجود آید

هم باین دلیل که با توجه به شرائط  پشتیبانی از یک حکومت، آن
که در کابینه آن  شد، بدون آنتواند بهترین گزینش با موجود می

گیرد، سهیم باشیم، و یا  حکومت شرکت داشته و در تصمیماتی که می
که در این حکومت سهیم گشته و بطور بالواسطه بر تصمیات آن  آن

نظر اصولی،  نظر تاکتیکی، ولی نه از نقطه تواند از نقطه تأثیر بگذاریم، می
یز هستند که در وحله نخست اما سیاستمدارانی ن. از هم  متفاوت باشند

چنین کسانی همکاری آشکار با .  سیاسی هستندAgitatorگر  تحریک
از چنین . اند عناصر بورژوا را رد کرده و هوادار اشکال مخفی همکاری

کردند که بر  های آلمان در دورانی استفاده می دمکرات روشی سوسیال
 از کسان از اردوی مبنی سیستم انتخاباتی آن زمان باید از میان دو تن

در . بورژوازی که بیشترین آرأ را بدست آورده بودند، یکی را برگزید
ها و نه  آن دوران امری پذیرفته بود که در این وضعیت به دمکرات

اما بستن قراردادی میان . رأی داده شود) Zentristen) 39مرکزگراها 
 حزب ما حزب ما و احزاب دمکرات بورژوا از سوی بیشتر کاندیداهای

حتی امروز نیز . شد ی اصول مبارزه طبقاتی رد می مثابه پایمالی فرومایه به
ای ائتالفی شرکت کنیم، حتی  برای برخی از ما سخت است در کابینه

 .ضرورت چنین ائتالفی شناخته شده است هنگامی که 
ناپذیری که با اصول مبارزه طبقاتی در  چنین موضع آشتی هنوز نیز 

البته این یکی از خدمات بسیار ارزنده . شود  دارد، تبلیغ میانطباق قرار
مارکس و انگلس بود که توانستند به نقش مبارزه طبقاتی در سیاست پی 
برند، اما هرگز به اندیشه آن دو  خطور نکرد که بگویند یک طبقه فقط 

. تواند بطور کامل از منافع خود دفاع کند با منزوی ساختن کامل خود می
هم در هنگامی که برای  توان از مبارزه دست برداشت، آن میچگونه 

پیروزی در مبارزه در پی یافتن متحد هستیم؟ و هرگاه که متحدینی 
ها و منافع آنان را مورد توجه قرار  خواست صورت باید  داشتیم، در آن

توانیم از دشمن شکست خورده آنچه را مطالبه  دهیم و بهمین دلیل نمی
تنهائی او را شکست  انستم از او بخواهیم، هرگاه که بهتو کنیم، که می
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توانیم بدون متحد در  هم هنگامی که می آن» اما و اگر«اما این . دادیم می
 . بار نخواهد آورد ای به مبارزه شکست خوریم، نتیجه

بدون درنظرگیری شرائط، هر گونه ائتالفی را اصوأل انکار کردن 
های  گیرد که تمامی حزب چشمه میاز آن درک از مبارزه طبقاتی سر

ای ارتجاعی ارزیابی  بورژوائی را بدون هرگونه استثنائی به مثابه توده
اندازه مارکس علیه آن مبارزه نکرد، زیرا  کس به کند، درکی که هیچ می

نظری  رشد خودآگاهی طبقاتی، به تنگ این درک بجای کمک به
 . زند طبقاتی دامن می
گرائی او تردید ندارد،  چپ کس نسبت به که هیچ) 40(اتو باوئر 

کند و بلکه خود حتی در  وجه رد نمی هیچ نیز سیاست ائتالف را به
 . دورانی در آن سهیم بود

این . طبیعی است که باید میان ائتالف تا ائتالف تفاوت گذاشت
  .تواند امتیازآور باشد امر تنها تحت شرائط معینی می

حکومت ائتالفی و مبارزه « عنوان ی اتو باوئر با محتوای مقاله
 در برلین انتشار 1922 ژانویه 3در » آزادی«که در نشریه » طبقاتی

 .یافت، در رابطه با این پرسش بسیار با اهمیت است
یکی از این دو . گذارد او میان دو نوع از حکومت ائتالفی توفیر می

 شدند این نوع حکومت در زمانی تشکیل. نامد می» رفرمیستی«نوع را 
 شگرفی برخوردار  که بورژوازی در برابر پرولتاریا از نیروی شکننده
پس هرگاه یک . بود و در نتیجه نیازمند امتیاز دادن به پرولتاریا نبود

حکومت بورژوائی یک سوسیالیست را در صف خود وارد ساخت، در 
-های آن حکومت سرمایه آن صورت آن سوسیالیست مسئول سیاست

 . داری است 
  امروز پرولتاریا آن. گونه دیگری است ما امروز این امر کامأل بها

 . چنان نیرومند است که با توازن طبقاتی روبروئیم
آنجا که توازن نیروی طبقاتی وجود دارد، حکومت ائتالفی «

 . »تواند ضرورتی گذرا باشد می
با این . کنم من در این زمینه نظرات اتو باوئر را کامأل تأئید می

ویژه از ابزار نظامی   بر این باورم هنگامی که او از ابزار قدرت و بهحال
مثابه  گوید که پرولتاریا باید در اختیار داشته باشد تا بتواند به سخن می

داری دوام آورد و سرشت  کننده در برابر جهان سرمایه عامل تعیین
حکومت ائتالف را تغییر دهد، در پی عمومیت بخشیدن » رفرمیستی«

generalisierenمناسبات محلی اتریش است  به . 
 رفرمیستی سبب شد تا Ministerialismusگرائی   وزارت«

احزاب پرولتری در قدرت حکومتی سهیم شوند، هر چند که بسیاری 
چنان در انحصار بورژوازی باقی  از ابزار قدرت نظامی و اقتصادی هم

استوار بود که ماند، اما حکومت ائتالفی در اتریش براین واقعیت 
چون فرماندهی ارتش و ابزارهای  بسیاری از ابزارهای قدرت، هم

 . »دست پرولتاریا افتاد مراوده به
الملل دوم در مقایسه با  گویا باوئر بر این نظر است که احزاب بین

اتریش از ابزار قدرت کمتری برخوردارند، وگرنه دلیلی وجود نداشت 
گرائی رفرمیستی  الملل دوم وزارت امروز بر احزاب بین«که بنویسد 
 . »غالب است

که پرولتاریا در آلمان بر ارتش رایش حاکم  پندار من با آن به
در اینجا دهقانان . نیست، اما از پرولتاریای اتریش بسیار نیرومندتر است

و این امر . از نظر کمیت از همگنان خویش در کشورهای آلپ بیشترند
 بیشتر صادق است، کشوری که در آن مراتب در مورد انگلستان به

در عوض دهقانان در بلژیک و دانمارک . اصوأل روستائی وجود ندارد
با این حال در این دو دولت نیز پرولتاریا از نظر توانمندی . نیرومندند

بهمین دلیل نیز سیاست ائتالف در . مطمئنأ در سطح اتریش قرار دارد
گرائی  وزارت«ست که باوئر آنرا ای فراتر رفته ا این کشورها از مرحله

 . نامد می» رفرمیستی
تواند  سیاست ائتالف می: اما در این مورد حق کامأل با باوئر است

به نسبت قدرت پرولتاریائی که از وزیران سوسیالیست حکومت ائتالفی 
همان نسبت نیز از  کند، از موفقیت برخوردار باشد و به پشتیبانی می

شود که این سیاست در بطن خود حمل  میدامنه خطرهائی کاسته 
امری  آنجا که سیاست ائتالف به. کند و قابل انکار نیستند می

ناپذیر بدل گشته است، مهم آن است که این سیاست را به سود  اجتناب
 .افزائیم قدرت او بی ریزی کنیم تا بتوانیم به اوج  پرولتاریا برنامه

کسی که خطرهای . طلبد یپارچگی پرولتاریا را م این امر اما یک
دهد، موظف است در جهت  ها تقلیل می خانه سیاست ائتالف را به وزارت

کند،  اما کسی که علیه آن عمل می. ها گام بردارد یگانگی سوسیالیست
شود تا  برد، بلکه باعث می نه تنها ضرورت سیاست ائتالف را از بین می

 .امساعد تحقق یابدچنان که ممکن بود، در شرائطی ن این امر نه آن
های  مخالفین سیاست ائتالف که در صفوف ما قرار دارند، حسن

معنی  ای بی اما این مقایسه. کنند یک حکومت سوسیالیستی را مطرح می
است، زیرا که هیچ سوسیالیستی، هنگامی که بتواند حکومتی 
سوسیالیستی را بوجود آورد، حاضر به ترجیح یک حکومت ائتالفی بر 

 حکومت سوسیالیستی قادر است راه سوسیالیسم را   فقط یک.آن است
ریزی زمینه را برای اجتماعی ساختن  هموار سازد و با انرژی و برنامه

پس در این مورد اصلن هیچ . داری فراهم آورد روند تولید سرمایه
اینجا اختالف بر سر مراحلی است که پرولتاریا هنوز از : اختالفی نیست

ار نیست تا بتواند حکومت سوسیالیستی ناب را قدرت کافی برخورد
قدر نیرومند است که بتواند از  آن استمرار بخشد، اما آن بوجود آورد و به

استقرار هرگونه حکومتی جلوگیری کند که بخواهد علیه پرولتاریا 
تواند  ای پرسشی که مطرح است، می در چنین مرحله. اندام کند عرض

و یا حکومتی بورژوائی آنهم به لطف حکومتی ائتالفی : چنین باشد
یک حکومت سوسیالیستی به لطف بورژوازی  در اینجا به. پرولتاریا

 حتی .پردازیم، زیرا تحقق امری بسیار نادر خواهد بود لیبرال نمی
انجام آن کارهائی نیست که یک وزارتخانه  چنین حکومتی قادر به یک

مند برخوردار است، سوسیالیستی که از پشتیبانی پرولتاریائی نیرو
 .تواند انجام دهد می

های  تواند رخ دهد که رژیم بورژوائی با دشواری حتی حالتی می
ای روبرو شود و در نتیجه یک حزب سوسیالیستی ترجیح  العاده خارق

های ناشی از جنگ را  دهد حل مسائل پیچیده نظیر بازسازی خرابی
اما . ست، خود بخوردبورژوازی واگذارد تا آش شوری را که پخته ا به

تواند  واگذاری نامحدود ابزارهای قدرت دولتی  به عناصر بورژوازی می
رفیق . در بسیاری از موارد برای پرولتاریا با خطرهای زیادی همراه باشد

نظر انقالب سوسیالیستی سیاست ائتالف در  گوید که از نقطه باوئر می
ک کرده بود که باید به اتریش مجاز بود، زیرا که پرولتاریای اتریش در

درست : افزایم خواهم بدان بی اما من می. ابزار قدرت بیشتری دست یابد
ها  چون قدرت ارتش در دستان پرولتاریا قرار دارد، باید سوسیالیست

تواند موجب دردسرشان شود، پیه ریسک  دیدند ارتش می که می  همین
 . مالیدند بیرون آمدن از ائتالف را به تن خود می

در کشوری که در آن قدرت ارتش در دستان پرولتاریا نیست، و 
های درازی برقرار خواهد ماند، واگذاری تمامی  این قاعده برای مدت

هم بدون هرگونه کنترلی و بدون  بورژوازی، آن ابزارهای قدرت دولتی به
تواند برای سوسیال دمکراتی  تإثیرگذاری بر بکاربرد آن ابزارها، می

چنین ائتالف با ماهیت پرولتاریا در  هم. بار آورد نی را بهنتایج بدشگو
ای که با عنوان  در مقاله(بار بطور مبسوط  من یک. تضاد قرار دارد

» مبارزه« در نشریه 1921در » دیکتاتوری طبقاتی و دیکتاتوری حزب«
یک از احزاب  مطرح ساختم که هیچ) یابد که در وین انتشار می

ی ناب نیستند و بلکه هر یک از این احزاب بورژوازی یک حزب طبقات
در عوض سوسیال . از عناصر طبقاتی گوناگونی تشکیل شده است

شود تا  این وضعیت سبب می. دمکراتی تنها حزب طبقاتی ناب است
پرولتاریا بیشتر از هر طبقه دیگری برای زمانی طوالنی به ائتالفی از 

ریا بخاطر موقعیت در عین حال پرولتا. احزاب مختلف تن در ندهد
طبقاتی خویش بیشتر از هر طبقه دیگری اپوزیسیون نیرومند نظم 

شود تا خود را  دهد و همین امر سبب می اجتماعی موجود را تشکیل می
بهمین دلیل نیز وظایف پذیرش مقام یک . اپوزیسیون دولت نیز بداند

هم بخاطر مقاصد دیگری که منجر به گذار از  اپوزیسیون، آن
 . گردد، با طبیعت پرولتاریا سازگاری ندارد داری نمی هسرمای

تر است، لزومأ نباید  فهم نظر روانی قابل چه که از نقطه اما آن
ما نباید کارکردهای خود را فقط بر اساس نیازها، . مفیدترین نیز باشد

خود آن . های خود تنظیم کنیم چنین باید در ارتباط با آگاهی بلکه هم
دهند که چرا کسانی که اصوأل با سیاست  یح میلحظات روانی توض

ائتالف و وظائف اپوزیسیون مخالفند، در مقایسه با مخالفین نظری 
همین امر در عین حال . شوند خویش با تحسین بیشتر پرولتاریا روبرو می

آرامی  سختی و به ی سیاست ائتالف فقط به دهد که چرا ایده توضیح می
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توانند مانع از آن  ها نمی حال این گونه مخالفتبا این . افتد تواند جا  می
ای که  چه ضروری است، البته غالبأ نه با شفافی و انرژی شوند که آن

ای که در  ها، در مرحله با وجود تمامی مقاومت. آرزومند آنیم، رخ دهد
ی سیاست  برند، ایده داری در آن بسر می حال حاضر کشورهای سرمایه

شود و سیاست پرولتری  ی بیشتری برخوردار میائتالف مدام از پشتیبان
که برخی چنین  با این. دهد را هر چه بیشتر تحت تأثیر خود قرار می

پنداشتند و این امر برای تبلیغ ایده سیاست ائتالف کارساز نبود، این 
تواند  را بگیرد و بلکه می تواند جای انقالب پرولتری  ایده نمی

نی سبب انقالب اجتماعی نابی شود که درآمد آن انقالب گردد، یع پیش
به سلطه سیاسی فقط پرولتاریا منجر گردد و حکومتی را بوجود آورد 

 .کند که پرولتاریای ابرقدرت آن را بر دوش خود حمل می
نقد برنامه حزب سوسیال «ترین مقاله خود  مارکس در برجسته

 :چنین گفته است» دمکراتی
ستی دوران گذار تبدیل این داری و کمونی مابین جامعه سرمایه«

چنین یک دوران گذار  سو با آن هم هم. یک بدان دیگری قرار دارد
تواند  سیاسی قرار دارد که دولت این دوران گذار چیز دیگری نمی

 . »باشد مگر دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا
توانیم  های اخیر بدست آوردیم، می با توجه به تجاربی که طی سال

 :نین جابجا کنیماین جمله را چ
های دمکراتیکی که در آنها حکومت ناب  مابین دولت«

بورژوائی و حکومت ناب پرولتری وجود دارند، دوران گذار تبدیل 
چنین یک دوران  سو با آن هم هم. این یک بدان دیگری قرار دارد

گذار سیاسی قرار دارد که حکومت آن بنا بر قاعده حکومتی ائتالفی 
 . »خواهد بود
 امر در همه کشورهائی معتبر خواهد بود که تسخیر قدرت این

سیاسی توسط پرولتاریا از طریق دمکراتیک انجام گیرد، امری که با 
کسی که سیاست . های نظامی، عادی خواهد بود توجه به سقوط سلطنت
چنین . کند، برای درک عالئم زمانه کوردل است ائتالف را اصوأل رد می
 .  ئف خویش را نداردکسی استعداد انجام وظا

 :ها  پانویس
های آلمان بود که طی  ، حزب سیاسی کاتولیکZentrumspartei  حزب مرکز -39

 تأسیس شد و از آنجا که نمایندگان این حزب در مجالس ایالتی 1870-71های  سال
نشستند، بر خود نام حزب  پروس و رایشتاگ آلمان در وسط سالن پارلمان می

 نیرومندترین 1916-18 و 1881-1912های   حزب طی سالاین. مرکز را نهاد
که از نقطه نظر سیاست فرهنگی  داد و با آن فراکسیون پارلمان آلمان را تشکیل می

پس از سقوط سلطنت و . با بیسمارک مخالف بود، اما از حکومت او پشتیبانی کرد
تمان  در آلمان، این حزب در ساخWeimarer Republikتأسیس جمهوری وایمار 

های   در تمامی حکومت1932جمهوری دمکراتیک نقشی فعال بازی کرد و تا 
مقام صدارت  در این دوران چهار تن از رهبران این حزب به. ائتالفی شرکت داشت
قدرت سیاسی، این حزب در سال  پس از دستیابی هیتلر به. رایش آلمان رسیدند

 جهانی دوم، بیشتر  خود را منحل کرد و پس از شکست آلمان در جنگ1933
رهبران تبعیدی این حزب به آلمان بازگشتند و حزب سوسیال دمکرات مسیحی 

CDUرا بوجود آوردند  . 
 در پاریس 1938 در وین زاده شد و در سال 1881 در سال Otto Bauer اتو باوئر -40

.  بودAustromarxismusگذاران مکتب آسترومارکسیسم  او یکی از پایه. درگذشت
 در اتریش بوجود آمد و برخالف بلشویسم از 1904کتب فکری در سال این م

ای دمکراتیک در بوجود آوردن  همکاری احزاب پرولتری و بورژوائی در جامعه
های برجسته این گرایش عبارت  دیگر چهره. کرد حکومت ائتالفی هواداری می

 رهبران برجسته اوتو باوئر یکی از. Hilferding و هیلفردینگ Adlerبودند از آدلر 
 مشاور وزیر 1918-1919های  حزب سوسیال دمکرات اتریش بود و طی سال

پس از بقدرت رسیدن هیتلر در آلمان و برای عقیم ساختن سیاست . امورخارجه بود
 1934او مبنی بر اتحاد آلمان و اتریش، حزب سوسیال دمکرات اتریش در فوریه 

ا شکست روبرو شد و در نتیجه دست به یک شورش عمومی زد که این جنبش ب
همراه برخی دیگر از رهبران حزب سوسیال دمکرات این کشور مجبور  اتو باوئر به

 . به مهاجرت به پاریس شد
 

 ...  »مراسم«در رابطه با 
 
گر، که مظهر مشترک آن در خارج از کشور به           اپوزیسیون مصالحه  -2

آسمان ریسمان  معروف است، با  »برلن  اتحاد جمهوری خواهانِ  «نام  
  چشـم خواهد خلق را قانع کند که هنوز هم باید به این نظام           بافی می 

اصـالح طلبـان شکسـت    «آنان تحت شعار عوام فریـبِ     . تبسامید  

کنند   مردم را دعوت می» داردکماکان ادامهاند ولی اصالحات     خورده
ی تلخ هشت سال ریاست      با نظام از درِ آشتی درآیند و به رغم تجربه         

اش در مجلـس و      ری بی خاصیت خاتمی و نماینـدگی یـاران        جمهو
مهوری جآخرین انتخابات مجلس اسالمی، در مراسم انتخاباتِ ریاست 
 نظـام   بـه شرکت کنند و با شرکت خود مشروعیت از دست رفته را     

 .باز گردانند
انـد،   ی خـود صـادق     آنان ساده لوحانه، اگر فـرض کنـیم در گفتـه              

ــارچوب  ــالحات را در چ ــام اص ــرانِ نظ ــالح گ ــام از اص دوم  (نظ
 و  کننـد و بـا ایـن کـار از شکسـت مشـخص               جدا می  )ها  خردادی
طلبان در چارچوب این نظام که مردم         اصالحات و اصالح   ی  مفتضحانه

ی  آن را به مدت هشت سال تجربه کردند، بـه مفهـوم انتـزاع شـده               
برنـد تـا سـازش خـود را بـا جمهـوری اسـالمی          می ت پناه اصالحا

 طرفـدار رژیـم     »اپوزیسـیونِ «ی این    سرکرده.  بیارایند »انهمعصوم«
گاه از   سازمان اکثریت است که در واقع به رغم انتقادات کذایی هیچ          

پشتیبانی از جمهوری اسالمی دست برنداشته و همواره در تناسب بـا            
های مختلف از آن پشتیبانی کـرده         زمان و در لوای فرمول     مقتضیاتِ

خواسـت   داد از اعضای خود مـی       اجازه می  آن زمان که شرایط    .تاس
که مخالفان جمهوری اسالمی را شناسایی و به پاسـداران و جـالدان             

 شرایط تغییر یافته است تحت عنوان چونرژیم معرفی کنند و اکنون 
 . ندک طلبی از نظام پشتیبانی می اصالح

تنِ کوشند با آراس  می،مبلغانِ شرکت در انتخابات در میان اپوزیسیون  -3
شعارهای رزم جویانه به آن رنگ و آهنگ      ها و  تبلیغات خود به واژه   

کنند که نباید با تحـریم و    آنان استدالل می  . مخالفت با نظام را بدهند    
 خود داری از شرکت در مراسم انتخاباتِ ریاست جمهـوری صـحنه           

بلکه باید مردم را فراخوانـد تـا در ایـن           . به حاکمان واگذار کرد    را
ولـی  .  نامزد بدهنـد   »بهترین«ت کنند و رأی خود را به        مراسم شرک 

دقیقاً آن چه حاکمان جمهوری اسالمی از آن هراس دارند این است            
که مردم با خود داری از شرکت در این مراسم بـه جهانیـان اعـالم                

 بـه قـدرت   57دارند که رژیمی که در پی آمد انقالب مردم در سال    
 درصد از مـردم برخـودار      99 به   رسید و در اوان از پشتیبانی نزدیک      

بود اکنون به رژیمی ضد مردمی تبدیل شده کـه فقـط از پشـتیبانی               
 .اقلیتی کوچک در جامعه برخوردار است

 کسـی    چه نظر از این که آنان نام      شرکت مردم در انتخابات صرف         
را سوای نام نامزد مورد پشتیبانی حاکمان در آرای خود بنویسند یـا             

هـای    وجود صـف  به دلیل ید در صندوق آرا بریزند،    این که رأی سف   
گیری بهترین وضعیتی است کـه رژیمیـان    های رأی  طوالنی در محل  

دهد به هر    ین امر به آنان امکان می     ا. توانند برای خود آرزو کنند     می
 اسـتفاده   شرکت مـردم در انتخابـات  شکل که به سود خود بدانند از      

هـر چنـد   . ین نظام اعتماد دارندمدعی شوند که مردم هنوز به ا . کنند
 .که ممکن است مانند هر نظام دیگری انتقاداتی به آن داشته باشند

بلکه بر عکس عدم شرکت مردم در انتخابات به شرطی که این امر                   
 آشکار و بدون هیچ ابهامی در سراسر جهـان انعکـاس             به طور  اندوبت

 مشروعیت رژیم در     به حیثیت، اعتبار و    سختای   تواند ضربه  یابد، می 
تر به این موضوع بـاز خـواهم    پایین. ایران و خارج از آن وارد آورد     

 .تگش
توانست با اتخاذ سیاستی مبارزه       خواهانِ براندازی می   البته اپوزیسیونِ  -4

جویانه از فرصت مراسم انتخابات استفاده کند و با شرکت خـود در             
د مای با رژیم تبدیل ن    ای از مبارزه   آن، این نمایش مسخره را به صحنه      

 . به چالش طلبد ایران و جهانو مشروعیت آن را نزد مردم
 فعال  اپوزیسیون: توانست این طور باشد    سناریوی چنین شرکتی می         
 سازمان یافته روی نامزد مشترکی که شخصـیت سیاسـی شـناخته             و

کند و وی را به نام نامزد خود برای   ای میان مردم است توافق می      شده
دارد که از آن      می ند و اعال  ماین یاست جمهوری به مردم معرفی می     ر

عمال حاکمیت مردم است آن را   اِ ض شورای نگهبان ناق    وجود جا که 
داند و از آن جا که حـق مسـلم هـر شـهروند               نهادی غیر قانونی می   

ایرانی است که بدون هیچ محدودیت جنسی، عقیدتی یا ایدئولوژیکی    
ری نامزد کند، از این رو کاندیدای خـود       خود را برای ریاست جمهو    

راًی آزاد   بـه کند و انتخاب او را       را فقط به وزارت کشور معرفی می      
دارد که از آن جا که به صـحت    می نهمچنین اعال . گذارد مردم وامی 

های  گیری در مراکز رسمی دولتی اعتماد ندارد در همه جا محل           رأی
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خواهد که برای دادن     م می کند و از مرد    گیری خود را ایجاد می     رأی
مـان بـه    هم ز . ندها مراجعه کن   رأی به نامزد معرفی شده به این محل       

های پشتیبانی و فعالیت انتخاباتی در شهرها و روستاها       تشکیل کمیته 
بدین سان دو جریان مـوازی بـرای انتخـاب ریاسـت       . کند اقدام می 

 .دآی جمهوری پدید می
ه، بخـش خـارج از کشـورِ    هم زمان در حرکتی هـم آهنـگ شـد          

 پشتیبانی خـود از کاندیـدای       ناپوزیسیونِ خواهان براندازی، با اعال    
ی ایرانیان در خـارج از   اپوزیسیون در داخل و سازمان دادن گسترده    

کشور به بسیج افکار عمومی و جلب توجه آنان به شرایط ایـران و              
 و  هـا  بر انتخابـات از سـوی سـازمان       ت  های نظار  لزوم اعزام هیئت  

بـه ایـن    .دورز های غیر دولتی اقـدام مـی      نهادهای جهانی و سازمان   
برد و آن  ترتیب، اپوزیسیون مشروعیت کل نظام را به زیر سؤال می       

این وضع حاکمان را در برابـر معمـایی قـرار           . طلبد را به چالش می   
. توانند این چالش اپوزیسیون را بپذیرند از یک سو آنان نمی    .دده می

 پذیرفتن قدرت دو گانه است    نفی خود و   ن آن به معنای   زیرا پذیرفت 
 ایجاد شده گیریِ های رأی  مردم به محلو در صورت رجوع اکثریتِ 

از طرف اپوزیسیون و انتخاب نامزد اپوزیسیون به ریاست جمهوری، 
 انجامتخاب شدن به ریاست جمهوری نی خود را پس ا که البته برنامه

 این وضـع نـزد      سی اعالم کرده است،   رفراندم برای تغییر قانون اسا    
از .  تلقی خواهد شد    به معنای اضمحالل عملی جمهوری اسالمی      مردم

 -بله با این سیاست تنهـا یـک راه دارنـد          اسوی دیگر آنان برای مق    
ولی در شرایط کنونی و حساسیت . توسل به قهر و سرکوبی گسترده

 هـای  افکار عمومی جهان به رعایت حقـوق بشـر و تقبـیح رژیـم              
  دست یازیدن بـه قهـر، سـرکوب و کشـتار           ،ی استبدادی  خودکامه
تـوان   البتـه نمـی  . کند میرژیم را با مشکل الینحلی مواجه  گسترده،  

ولی شـانس   . ای را از پیش تعیین کرد      سرنوشت نهایی چنین مبارزه   
 هـایی وجـود     پـیش شـرط    ، هرگاه آن برای پیروزی ضعیف نیست    

 .اشتد می
تخاذ یک چنین استراتژی بـرای مقابلـه بـا      طبیعی است که شرط ا          

حاکمان رژیم اسالمی برخورداری از اپوزیسـیونی اسـت متشـکل،           
 .جو آگاه، کاردان و مبارزه

ولی وضعیت حاکم در میان اپوزیسیون جمهوری خـواهِ برانـدازی             -5
ها از اپوزیسیونی که بتواند چنین استراتژی را به کار گیرد             فرسنگ

های مختلف این بخـش از اپوزیسـیون،          طیف هر چند . تبه دور اس  
خواهد، بهتر است بگوییم آرزو دارد،       اعم از چپ و ملی و غیره، می       

گوید که خواهـان برانـدازی ایـن نظـام و            و به طور آشکار نیز می     
جایگزین کردن آن با یک جمهوری است که در آن دین و دولت             

از جمهـوری   وجود دارد     در نوع جمهوری اختالف   (از هم جدا باشد     
 ولی، به طور جمعی، بخشی، یا بـه        )متمرکز گرفته تا فدرال و قومی     

ی عمـل و چشـم انـدازی در         تنهایی، فاقد هرگونه استراتژی، برنامه    
ی ملـی و     جبهه(ها،   در جانب ملی   باشد جهت تحقق آرزوی خود می    

صـاحب سـازمان؟ تشـکیالت؟ و یـا           گر چه گویا به ظاهر     )غیره
، ولی از چیزی که بتوان بـه آن نـام خـط و              چیزی شبیه آن هستند   

هر از چند گاهی سران .  خبری نیست،مشی و برنامه یا استراتژی داد
طوماری از امضاها    یا   ای ای، بیانیه  آن به تنهایی یا با دیگران، اعالمیه      

کنند که در آن در شرح و توصیف شرایط بدی کـه بـر               منتشر می 
 و از ملت شریف و نجیـب        شود فرسایی می  جامعه حکم فرماست قلم   

شـود کـه کـاری بکنـد و خـود و آنـان را از دسـت                   خواسته می 
تو گویی که مردم بـدون      ! خودکامگان جمهوری اسالمی رها سازد    

ی فقر و بدبختی خویش،      ود از درجه  خ» میقهای ع  روشنگری«این  
 ستم و خودسری حاکمان و غیره بـی          و فساد و سختی معیشت، ظلم    

 !خبرند
سر در گمی و پریشان حالی که . ها وضع بدتر است نب چپیدر جا      

هایشـان کـه     بر آنان غالب است در مقایسه با ادعاها و فخرفروشی         
ها و متدهای علمی در تجزیه و تحلیل هر مشـکل و             گویا به تئوری  

شناسـند و از    روی طبقات را مـی  و ی اجتماعی مجهزند و زیر     مسئله
 و برای هـر مشـکلی راه حلـی          آورند فرایندهای اجتماعی سردرمی  

هایی چون مسـکو     هگا گویا بدون وجود قبله   . انگیز است  دارند، رقت 
ها قادر نیستند به طور مستقل فکـر کننـد و            چپی... یا پکن یا تیرانا   

ی عملی جهت رهانیدن زحمت کشانی که ادعای رهبر          برای مبارزه 

ی بودنشان را دارند، از شرایط طاقـت فرسـای زنـدگی در جمهـور             
 .ند کناسالمی، خط و مشی و استراتژی الزم را تدوین

شان مسـکو بـود و       گاه بی جهت نیست که برخی از آنانی که قبله              
یک عمر به آن امام زاده دخیل بسـته بودنـد و از یـک شکسـت و           

نهادند، اکنـون بـه      آبروریزی به شکست و آبروریزی دیگر گام می       
 .اند وردهگاه دیگری، به واشنگتن، روی آ قبله

ها در سراسر جهان، نتوانسـت از آوار         ی چپی  چپ ایران، مانند بقیه         
 چون فرصتی استفاده کند و      »سوسیالیسم واقعاً موجود   «برلن و زوال  

 و ها و مانند آن چینی،با رها ساختن خود از خرافات مارکسیسم روسی
ر های کالسـیک و معاصـ      های تئوریسین  ها و نظریه   بازخوانی تئوری 

 .ای دست یابد و خود را سامان و سازمان دهد زه  تاسوسیالیستی به افق
های دیگر از وضـع   های سرزمین  راست است که وضع سوسیالیست          

های ایرانی چنـدان بهتـر نیسـت و امـروزِ روز سـردرگمی و                چپی
اما از آن جـا کـه در   .  است »چپ«ی غالب زندگی     پراکندگی جنبه 

ایرانی این موضع غالب است کـه در ایـرانِ          های   میان اکثریت چپی  
پس از جمهوری اسالمی مناسـبات حـاکم مناسـبات سـرمایه داری             
خواهد بود، پس سخن از پروراندن تئـوری جدیـد سوسیالیسـتی یـا             
تئوری سوسیالیستی متناسب با اوضاع و احـوال کنـونی در ایـران و           

ام باشد گ جهان نیست و کسی هم از چپ ایران انتظار ندارد که پیش   
 .ای تـدوین کنـد     و برای مشکالت جنبش سوسیالیستی تئوری تـازه       

 بر سر تدوین خط      تنها بلکه سخن . ی نوینی نیست   سخن بر سر جامعه   
و مشی و استراتژی برای برانداختن جمهوری اسالمی، نظامی کـه در            
میان اکثریت عظیمـی از مـردم ایـران دیگـر پایگـاهی نـدارد، و                 

ی اقتصادی و سیاسـی اسـت کـه          ناخته شده جایگزینی آن با نظام ش    
کشورهای متعددی وجود داشته و      ت در ای اس  های آن چند سده    نمونه

 .راه تکامل پیموده است
بـرد قـادر     آشکار است با وضعی که اپوزیسیون در آن به سر مـی                 

 کـه در    -نخواهد بود آن چنان استراتژی فعال، پیچیده و حساسـی را          
 در مقابله با رژیم در مراسم انتخابـات ریاسـت           -باال به آن اشاره شد    

 .ماند تحریم انتخابات است آن چه می. جمهوری در پیش گیرد
منفعـل و   : توان در دو وجه تصـور کـرد        تحریم انتخابات را نیز می         

. تحریم منفعل آن است که مردم در انتخابات شـرکت نکننـد           . فعال
هـای عـام حضـور     ولی در محـل . گیری شرکت نکنند   یعنی در رأی  

ایـن  . داشته باشند و به طور عادی به کسب و کار خود مشغول باشند    
ت کذایی بهتر است ولی بازتـاب       ابااقدام هر چند از شرکت در انتخ      

،  اخیـر  ماننـد انتخابـات مجلـسِ      رژیم. جهانی چندانی نخواهد داشت   
بـا اپوزیسـیون جـر و      شرکت کنندگاندرصد تعدادتواند بر سر     می

در بهتـرین   . ها چانه بزننـد     ماه  در این باره   و طرفین با هم   بحث کند   
حالت عدم شرکت منفعل مردم در انتخابات چیـزی بـیش از یـک               

عملـی  سـیِ  ی سیا  نتیجـه .  نخواهـد بـود    آنـان القی برای   خپیروزی ا 
 .بالواسطه نخواهد داشت

ای فعـال باشـد،    ولی هرآینه تحریم انتخابات به دست مردم به گونه         
ی  ی نتیجـه  ای که جایی برای جر و بحث و ابهام درباره به گونه یعنی  

ای کـاری   تواند ضـربه   می این امرانتخابات نزد جهانیان باقی نگذارد،  
بنا بر ایـن سـؤال      . بر حیثیت و اعتبار و مشروعیت رژیم وارد آورد        

یک شـکل   . تواند داشته باشد   تحریم فعال چه شکلی می    ه  این است ک  
در روز انتخابات مـردم از طریـق تظـاهرات و           متصور آن است که     

این امر،  .  دارند ناقداماتی مانند آن نظر خود را راجع به انتخابات اعال         
ای نسبتاً سنگین در بر داشته باشد، نیاز بـه اتخـاذ             تواند هزینه  که می 

 دارد  مدساب شده و سازمانی قوی و کارآ      ح  و سیاست و روش دقیق   
مد اپوزیسیون در حال حاضر فاقـد آن        که با توضیحاتی که در باال آ      

 .است
 قابل تصور این است که مـردم در روز انتخابـات بـه              شکل دیگرِ       

تصـور کنیـد کـه در روز        . عنوان اعتراض در خانه هایشان بماننـد      
هـا   انتخابات در حالی که چشم جهانیان به ایـران دوختـه شـده و ده           

جریـان انتخابـات    بردار بـرای گـزارش از        ملخبرنگار و عکاس و فی    
هـای   به جای فیلم برداری از صف      دان ریاست جمهوری به ایران آمده    

هـای   گیری و گـزارش    های رأی  طویل رأی دهندگان در مقابل محل     
هـای خـالی     ها و کوی و بـرزن      مفصل از جریان انتخابات از خیابان     

زیـرا در   . ی سنگینی هم در بر ندارد      هزینهاین کار   ! برداری شود  فیلم
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تعداد کم  ا وه حضور نداشتن مردم در خیابان.  ماندن جرم نیستخانه
 هر گونه امکان دست برد در ،گیری های رأی رأی دهندگان در محل

 .کند نتایج انتخابات را از رژیم سلب می
یا هر شکل دیگری که بتواند به طـور آشـکار جـدایی مـردم از                      

اتژی اول، شرکت فعال    البته استر  .د به جهانیان اعالن دار     را حاکمان
ای که شرح آن رفت، به مراتب بر تحریم فعال           در انتخابات به گونه   

با توجه به امکانات سیاسـی   . اما وقت آن گذشته است   .بود  میارجح  
ای که شرح آن رفـت بهتـرین بـدیلی     و زمانی تحریم فعال به گونه    

 . است که در برابر مردم قرار دارد
 

 ... ای داشتن سالح هسته
 

نه تنها در هیچ یک از متـون حقـوقی و در   ) قتل عام( کشتارجمعی   -2
شناخته نشده تا داشتن وسـا ئـل         »حق«هیچ اصلی از اصول حقوقی      

بلکه همواره بنـام اقـدامی       تلقی شود و قابل توجیه باشد،     » حق«آن  
و بهترین و آشکارترین    . و توجیه ناپذیر محکوم شده است     » ناحق«

بویژه با  به(» ع گسترش سالح کشتارجمعی پیمان من «دلیل آن همین    
 .است) تاکید به برچیدن موجودی آن

برابر تجاوز به مرزهای کشور بکـار     ای نه برای دفاع در      سالح هسته  -3
هـای    روهای نظامی طرف  ین ن  بی نبرد عرصه جنگ و   نه در  د و یآ می

 مردم  وان  یرنظامیغ،  جنگ تواند در ورای جبهه     بلکه تنها می   درگیر،
 .کندقربانی   ددمنشانهر رایجوان و پ ناه از کودک وگ بی

 افزون بر نداشـتن خـوی و        رانیملت ا . ستیران ن یاز ملت ا  یمورد ن   -4
نـه قصـد تجـاوز بـه          ملتـی سـرجنگ دارد و       نه با  خصلت کشتار، 

طلبد  می» نفس کش «نه   و ارعاب ملتی و    دینه قصد تهد   نی و یسرزم
گـر  یمـذهبی بـه ملـل د    ن ویده و دیل نظر و عق یحمتمقام   نه در  و

ا تصرف استعماری یحمله تصرف  معرض هجوم و  در نهزین و. است
هرگاه   دارند و رارانین ایسرزم ه قصد تجاوز بهیملل همسا نه واست 

ـ , نیشیدولت شوروی پ (اند   ن قصدی کرده  یز چن ین فاده از تبا سوء اس
ـ دجان و حکومت صیط جنگی، برای جدا کردن آذربا     یشرا ن یام حس
سالح اتمی  ران و بییله ملت ایدو بوس هر) طمع تصرف خوزستان در

 .دفع شده است
منشـور جهـانی حقـوق بشـر     « جامعه بشری با دو قرارداد اجتماعی     -5

ع گسـترش سـالح کشـتار       نمان م یپ«گری  ید و» های آن  وستیوپ
 :»جمعی

 ائی فارغ از  یجاد دن یلزوم ا  و ارعاب و   دیرانسانی بودن تهد  یاوال به غ  
 .دد زیمهر تاک ترس
سانی بودن بکار بردن سالح کشتار جمعـی بـه    نراید به غ  یا با تاک  یثان    

ن امحاء آنچه به وجـود آمـده رای         یچن ممانعت ازگسترش آن و هم    
 .مان بسته استیپ به اجرای آن متعهد شده و داده و

 بلکه  ،ستیش قصه و افسانه ن    ین سرنوشت خو  ییعتمشارکت او در        و  
 هـا و  تیشناخت خصوصـ   محصول دانش و خرد و     و   خواست انسان 

ـ گر ا یسوی د  از است و  ت او یثیح حقوق و  های بشری و   خصلت  نی
جملـه   از  آن و راشـتن ابـزا    د و کشتار بشر و    استعمار و که استبداد 
ابزارهای کشـتار جمعـی بشـر مطلقـا          ل و ئن آنها وسا  یتر ددمنشانه

 ،فر قتل عمـد   یک اگرچه به انگیزه  که حتا اعدام      چنان ،ستین» حق«
 از ملل جهان یاریاز سوی بس, چون خود گرفتن زندگی انسانی است

 .حال منسوخ شدن است گر دریائی دهسوخ شده و در کشورنم
 بـه سـالح     شدن  ست آوردن و مجهز     ه د ب  تصور که تدارک و    این -6

 خصـلت   ،ای از حقوق ناشی از حق استقالل هـر ملتـی اسـت             هسته
  بر شکستن حرمت   افزون کند و  خدوش می انسانی  استقالل ملی را م     

ها در فـراهم کـردن و بدسـت           مجوز به همه حکومت   شکنی   مانیپ
جهـانی   گسـترش  و مسـبب مشوق و سرمشق دهد و  آوردن آن می 
ـ ن غفلت   یتر  کوچک  در اثر  تواند شود که می    می ای  ماده انفجاری  ا ی

 .را به آتش بکشد سراسرکره زمین وانه صاحب قدرتییتعمد د
ه به این مساله حائز اهمیت جدی است که  انگیـزه بسـتن ایـن             توج -7

ــوالی، زوال      ــاع و اح ــرطی و اوض ــیچ ش ــت ه ــز، تح ــان هرگ پیم
یابـد، بـه ایـن معنـی کـه کشـتار جمعـی در             پذیرد و پایان نمی     نمی

شرایطی مجاز و در شرایطی غیـر مجـاز نیسـت، بلکـه هرگـز هـیچ            

ند ادعا کنـد کـه   توا دولتی و حکومتی و ملتی در هیچ موقعیتی نمی      
حق کشتار جمعی مردم را دارد و لذا بـه فـراهم کـردن آن نیازمنـد      

اگــر چنــین حقــی قابــل تصــور بــود، چــون هــر حکــومتی  . اســت
توانست چنین ادعائی کند، در پیمان  ارگانی برای رسـیدگی بـه       می

این ادعا و در صورت موجه دیدن ادعا اقدام به صدور مجوز، پیش             
 . شد بینی می

کر جامعـه  ی هم اخالقا در مقام عضوی از پ      ،ران با تمدنی کهن   ی ا  ملت -8
مخالف است ) ژه کشتار جمعییو هب(کشتار  و دیتهد ترور و بشری با

هـر دو   اجرای   ت و یمان فوق به رعا   یپ و هم با امضای دو قرارداد     و
؛ یکی خودداری از دست زدن به تهدید و ترور و تدارک و             آنوجه  

ری کوشش جدی و مسئوالنه برای برچیدن       تولید سالح جمعی و دیگ    
 ،)قتـل عـام   (ویژه کشتار جمعی      بساط ترور و تهدید و  کشتار و به        

    .و مسئول است متعهد مکلف و
 حکومت جمهوری اسـالمی خـود بـا نیـات و رفتارهـا وکردارهـا                -9

وگفتارهای نامردمی و ماجراجویانه هم با تحمیل استبدادی تـاراجگر          
کنـد و هـم    به حقوق ملت ایران تجـاوز مـی  و ددمنش و سرکوبگر   

» صدور انقـالب «حدود و حقوق کشورهای دیگر را بنام به اصطالح  
چنان که حتا با   (و اعالم رسمی و آشکار قصد نابودی دولت اسرائیل          

با یک بمـب اتمـی   «بیان رسمی تهدید آن کشور در نماز جمعه که    
هـای تروریسـتی      ، و تغذیه مالی وتسلیحاتی  سازمان      )»شود  نابود می 

کنـد و هـم       ویژه در منطقه خـاور نزدیـک و میانـه پایمـال مـی               به
کند که گویا او در معرض تجاوز است و حتا اعتراض  نمائی می مظلوم

داند، درحـالی     به اعمال تجاوزکارانه خود را تجاوز به حقوق خود می         
های برونمرزی دسـت      که اگر از استبداد درون مرزی و ماجراجوئی       

 . با هیچ اعتراض و حتا ستیزی مواجه نخواهد بودبردارد،
ابی حکومـت جمهـوری     ی افزون بر آنچه درباال آمد تـدارک ودسـت           

نـه  یهم هز (ناالزمی را    ن و ینه سنگ یای هم هز   اسالمی به سالح هسته   
ـ به ملت ا  ) حاتی پس ازآن  یهم وارد شدن در مسابقه تسل      اولیه و  ران ی
ماجراجوئی که خصـلت هـر       وهم با قدرت نمائی      کند و  ل می یتحم

ـ ملـت ا   ن و ی سـرزم  ،حکومت استبدادی اسـت    ران را بـه مخـاطره      ی
ای ممکـن   ابی به سالح هسـته  یت برای دست  ی ادامه فعال   حتا اندازد و  می

ی بـزرگ مجهـز بـه    اسوی کشـوره  رانه ازیگ شیاست با اقدامات پ  
نه مواجه شود کـه دودش بـه چشـم          ین زم یا شرفته در یلی پ یسالح خ 
ـ مقـام مقابلـه برآ   اگـر در  ان خواهد رفت  و  ریمردم ا  اش  جـه ی نت،دی
و قربانی شـدن    ایران  ن  یسرزمکردن  ن  ویرا برای    خواهد شد  مجوزی
  .رانیملت ا

 
 ...بهانه صدمین شماره  به

 
بـود،  » سوسیالیسم واقعأ موجود  «محصول سیستم فلسفی، نظری و عملی       

ادامـۀ  » ...هـا   شورای موقت سوسیالیست  «دهندگان    لذا از دیدگاه تشکیل   
گیری تازۀ هر سازمان و گروه چپ مسـتلزم بـازبینی             فعالیت و یا شکل   

هائی بود که  ها و کلیشه جانبۀ این سیستم و گسست از آن و از قالب           همه
. مارکسیستی در میـان چـپ رواج داشـت   » اصول«و » احکام«عنوان   به

 با چـپ    بر پایۀ این مرزبندی اساسی با گذشته و       » ...شورا«بدین ترتیب   
 . گذاری شد سنتی بنیان

بـرخالف  . نخستین انعکاس این مرزبندی در مبانی وحدت مـا بـود          
و » وحـدت ایـدئولوژیک و تئوریـک   «آنچه در چپ سنتی رایج بـود،    

مبانی تشکیل شورا   . جائی در تشکیل شورا نداشت    » شمول  احکام جهان «
ـ        نه ردیف کردن یک    ک و  رشته اصول تغییرناپذیر ایدئولوژیک و تئوری

توافـق بـر    یا رویاها و آرزوهای خوب، بلکه حرکت از شرائط واقعـی،            
شـرائط تـاریخی،     و تعیین وظائف با توجـه بـه        روی یک برنامۀ سیاسی   

توافـق  . نیازهای بالواسطه، اوضاع و احوال جاری و امکانات موجود بود         
پذیر که با تغییر شرائط ناگزیر و بطور منطقـی            ای انعطاف   بر روی برنامه  

از دیدگاه ما ویژگـی اصـلی برنامـه اسـاس پاسـخگوئی             . یابد  ییر می تغ
مدت با توجه به منافع حال و  مدت و میان نیازها و مطالبات واقعی کوتاه به

 . آینده مردم است
تشکیل دهندگان شورا بر مبنـای چنـین برداشـتی، مبـارزه بـرای              

پ دمکراسی را مسئله مرکزی برنامه سیاسی خود و بطور کلی جنبش چ           
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نظر ما این وظیفه نه تنها از شـرائط کنـونی ایـران و                به. ارزیابی کردند 
چنین از هویت جنـبش سوسیالیسـتی ناشـی        نیازهای بالواسطه، بلکه هم   

مبارزه برای دمکراسی و گسترش آن همواره از وظائف اصلی          . شود  می
مبارزه برای دمکراسی . جنبش سوسیالیستی و بازتابی از هویت آن است   

 ضرورت این لحظه از تـاریخ کشـور مـا و بـرای پایـان دادن                 نه فقط 
چنـین هـدف جنـبش         سیاسی حاکم است، بلکه هـم      -استبداد مذهبی   به

تـرین و     سوسیالیستی است، زیرا سوسیالیسم در حقیقت تحقق پیشـرفته        
ترین شکل دمکراسی، تحقـق مداخلـه و مشـارکت مسـتقیم و       رادیکال

بـدون  . های اجتماعی اسـت     گونیفعاالنه مردم در روند تحوالت و دگر      
این مبارزه و دستاوردهای آن تأمین عدالت اجتمـاعی ممکـن نخواهـد        

هـای    شورای موقت سوسیالیسـت   « و   -نظر ما جنبش چپ ایران        به. بود
منظـور پاسـخگوئی      مثابه جزئـی از آن، بایـد هـم بـه             به -»چپ ایران 

ای همـوار   نیازهای کنونی و تأمین آزادی و استقالل کشور و هم بـر             به
های پیشروی آینده، در پیشاپیش این مبارزه قـرار گیـرد و              ساختن راه 

 . پیش برد های سیاسی، نظری و عملی به آنرا در زمینه
 

  در زمینه ساختار سازمانی-2
ها و احزاب سنتی چـپ        اشکال سازمانی و مناسبات درونی سازمان     

 از پـائین  ها و عدم مشارکت و نظارت    همواره یک عامل مهم ناهنجاری    
مشکل اساسی این احزاب    . و حاکمیت بوروکراتیک رهبری بوده است     

ها فقدان دمکراسی، سـلطۀ سـاختارهای کهنـه و معیارهـا و               و سازمان 
» اصول سـازمانی  «و  » سانترالیسم دمکراتیک «نام    هائی بود که به     ارزش

 . ناپذیر بود شد و تخطی توجیه می
های آن، فعالیت متشکل چپ     این تجارب طوالنی و پیامد      با توجه به  

های چپ مستلزم دگرگـونی ایـن         و ادامۀ کار سازمانی احزاب و گروه      
مناسبات و یافتن اشکال مناسبی است که روابط دمکراتیـک واقعـی را             

این   با آگاهی به  » ...ها  شورای موقت سوسیالیست  «. ایجاد و تضمین کند   
د کـه   کوشش شورا این بـو    . ضرورت بسوی کار متشکل گام برداشت     

بجای مناسبات و ساختارهای سنتی کهنه، روابطی دمکراتیک در درون          
ما این . خود حاکم سازد و امکاناتی برای تضمین دمکراسی بوجود آورد

 که راهنمای کار ما     -ری شورا و هم در بیانیۀ آن      گی  مهم را هم در شکل    
سـازمان چـپ   «:  مورد تأکید قرار دادیم و خاطرنشان کردیم کـه     -بود

سوسیالیستی، مناسبات آزاد و دمکراتیکی را کـه مـدعی اسـت بـرای              
کند، پیش از هر چیـز بایـد در درون            استقرار آنها در جامعه مبارزه می     

 درونی آن باید بـر نفـی سـاختارها و        بنابراین روابط . خود اعمال نماید  
مناسبات بوروکراتیک حزبی در گذشته و بر مبنائی دمکراتیک سازمان          

ای باشد که سازمان      این مناسبات باید نمودار مناسبات آزادانه     . داده شود 
تشکل جدید باید دمکراسی،    . کند  برای استقرار آن در جامعه مبارزه می      
ن سیاسـی و فکـری را در درون         آزادی نظر و حق گرایش و فراکسیو      

 ). 1995نقل از بیانیۀ شورا، ژوئیه (» خود رعایت و تضمین نماید
آنچه گفته شد، پس برای تشکیل شـورا بطـور منطقـی،              با توجه به  

های نظری و سیاسـی       ها و برداشت    ای برای انعکاس تحلیل     انتشار نشریه 
ـ         یافت، نشریه   شورا ضرورت می   م مباحـث   ای که از طریق آن بتواند ه

مسائل سیاسی و مسائل عمومی ایران        نظری چپ را مطرح سازد و هم به       
بررسی سیستم نظری حاکم بر جنبش چپ و بطور کلـی بـر             . پردازد  به
کـرد ایـن سیسـتم و تفـاوت آن بـا              ، عمل »سوسیالیسم واقعأ موجود  «

سوسیالیسم و آرمان سوسیالیستی، نشان دادن تفاوت سوسیالیسـم مـورد    
ا پراتیک اعمال شـده در شـوروی و دیگـر کشـورهای            نظر مارکس ب  

معنـای گسـترش رادیکـال      « ، تفـاوت سوسیالیسـم بـه      »سوسیالیستی«
دمکراسی و دخالت و مشارکت مستقیم مردم در اداره هستی خویش با            

حزبی و ایجاد یک دستگاه عظیم اداری، نظامی و  سیستم دیکتاتوری تک
اری و تغییـرات و     امنیتی حـاکم بـر مـردم، بررسـی تحـوالت سـاخت            

داری، بررسـی مسـائل ایـران،      های جدید در جهـان سـرمایه        دگرگونی
ها و عملکردهای جمهوری اسالمی، مسائل نظری و عملی مبارزه  سیاست

هـا و     ها زمینه   آینده و نظام جایگزین، همه این       جاری و مسائل مربوط به    
آنهـا بـرای جنـبش چـپ و           نظر مـا پـرداختن بـه        مباحثی است که به   

 . أثیرگذاری آن در تحوالت جامعه ضرورتی مبرم داردت
 
برای شرکت در ایـن    » های چپ ایران    شورای موقت سوسیالیست  «

های یاد    های خود در زمینه     ها و برداشت    مباحثه ضروری و ارائه ارزیابی    

 این صدمین شماره. را انتشار دهد» طرحی نو«شده تصمیم گرفت نشریه 
 .گیرد دگان و عالقمندان قرار مینشریه اینک در اختیار خوانن

کوشش کردیم با وجـود توانـائی و        ) صد ماه گذشته  (در این مدت    
 نظری بطـور    -ای سیاسی   عنوان نشریه   را به » طرحی نو «امکانات محدود،   
مسـائل    بیشـتر بـه   » طرحـی نـو   «های اول     در شماره . منظم منتشر کنیم  

قـدرت  چـپ و    «،  »چپ و دمکراسـی   «. تطوریک و نظری پرداخته شد    
، بحران و سرنوشت سوسیالیسـم موجـود و         »چپ و بلشویسم  «،  »سیاسی
های آن، تجارب تـاریخی جنـبش کـارگری و سوسیالیسـتی،              آموزش

مثابـه دو     بررسی دو جریان تاریخی بلشویسم و سوسـیال دمکراسـی بـه           
» طرحـی نـو   «گرایش متضاد و دو انحراف در جنبش جای عمده را در            

 . داشت
اهمیت ایـن رخـداد و تـأثیر آن در        ا توجه به   ب 1376پس از خرداد    

موضـوع    این حادثه و بطور کلی به       های گوناگون جامعه، پرداختن به      الیه
اصالحات در محدودۀ نظام هر روز جای بیشتری را در نشریه گرفـت و              

ناپذیر بود، زیرا ما با دورانی پر تالطم در ایران  این در واقع امری اجتناب
در .  با حوادث جدید و مسائلی متفاوت بـا گذشـته          روبرو بودیم، دورانی  

نظام با شعارهای آزادی،  طلبان وابسته به هائی از اصالح  گروه1376خرداد  
پس از حضور فعال در صحنۀ رقابـت    ... مدنی    گرائی، جامعه   امنیت، قانون 

تفاوت آشکار رقابـت    . انتخاباتی رهبری قوۀ مجریه را در اختیار گرفتند       
هـای پیشـین، کشـمکش و جـدال جـدی             دوره بـا دوره   انتخاباتی آن   

طلـب و شـعارهای مطـرح شـده در           هـای اصـالح     اقتدارگرایان و گروه  
 . شرکت گسترده در انتخابات برانگیخت انتخابات، مردم را به
ای در مردم بوجـود   نفس تازه طلبان، امید و اعتماد به      پیروزی اصالح 

 حضور فعال زنـان و جوانـان در   ویژه نفس، به این امید و اعتماد به . آورد
دوم خـرداد   . گیری تغییـر داد     صحنه سیاسی، فضای جامعه را بطور چشم      

گیری یک جنـبش سراسـری و موفقیـت آن در تغییـر               شکل  گر چه به  
خواهان مسلط  سمتی مخالف با اراده و خواست تمامیت     جریان انتخابات به  

 در محـدودۀ نظـام و       اصالحات  دلیل توهم به    بر نظام منتهی گردید، اما به     
های شکسـت را در خـود         طلبان، از همان آغاز، نطفه      اصالح  امید بستن به  

جریـان   ایـن تـوهم، بـه      وقفه به   جانبه و بی    در نتیجه، برخورد همه   . داشت
عملکـرد    های مطرح شده از جانب آن و به         شعارها و مقوله    طلبی به   اصالح

اقتضـای     بـه  »طرحـی نـو   «. یافت  حکومت اصالحات، الویتی خاص می    
چالش با ایـن      وظیفه و اهمیت موضوع ناگزیر بخش بزرگی از کار را به          

ویژه این که نه تنها در ایران، بلکه در خـارج از              پدیده اختصاص داد، به   
ای از اپوزیسـیون، شـیفتگی        کشور نیز در میـان بخـش قابـل مالحظـه          

رار حدی دامنه یافت که آنهـا خـاتمی را عامـل اسـتق              طلبان به   اصالح  به
 . ساالری معرفی و تبلیغ کردند مردم

افزون بر این ما با گرایش دیگری نیز روبرو بودیم که با حرکت از 
طلبـی و     و ساده کردن موضوع، پیدایش جریان اصـالح       » تئوری توطئه «

سازی گردانندگان جمهوری اسالمی برای فریب و         خاتمی را تمامأ صحنه   
 .ه بوددانست و مبلغ این نظری گمراهی مردم می

در چنین شرائطی تالش ما این بود که با شناخت و تحلیل و توضیح              
گیری درست مردم و جنبش سیاسی  سمت سهم خود، به درست حوادث، به

های نخست پس از دوم خـرداد         از همان هفته  » طرحی نو «. کمک کنیم 
طلبان و تحلیل مسـتمر       کوشید با ارزیابی از مبانی نظری و فلسفی اصالح        

جانبـۀ ماهیـت نظـام،         و عملکردهای آنها و با بررسـی همـه         ها  سیاست
طلبـان را نشـان       های اصالح   ساختارها و قانون اساسی آن، هم محدودیت      

ما در عین حال که     . ناپذیری نظام را روشن سازد      دهد و هم دالئل اصالح    
خواهان حاکم بر نظام تفاوت قائل بـودیم و           طلبان و تمامیت    میان اصالح 

لبی را بازتاب کوشش بخشی از نیروهای نظـام ارزیـابی           ط  جریان اصالح 
ها و راهبردهای پیشین توافق نداشتند و در          کردیم که با ادامۀ سیاست      می

پی یک سلسله اصالحات و بازکردن فضای سیاسی بودنـد، امـا بـر آن               
کوشیدیم نشان دهیم     حاصل است و می     بودیم که کوشش آنها تالشی بی     

. دلیل موانع ساختاری ممکـن نیسـت        ظام به اصالحات در چارچوب این ن    
ها، نهادهـا و   کوشید این نظر را با استناد ارزیابی از بنیان          می» طرحی نو «

هـا، رویـدادهای    یاری واقعیت  سیاسی حاکم و به    -ساختارهای نظام دینی  
فرجـام    دورنمای بـی    جاری توضیح دهد و بجای امیدوار ساختن مردم به        

ها و علل واقعی شرائط موجود و عـامالن   شهطلبان، ری  اصالحات و اصالح  
هـای پـر      در این سـال   » طرحی نو «تالش  . اصلی ادامۀ آن را نشان دهد     

التهاب این بود که با تبلیغات و توجیهاتی که در مردم امید کاذب نسبت 



 100  شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرحی نو 
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ10ـــــــ  صفحهـــــــــــــــــــــــــــــ 

کـرد،    پذیری جمهوری اسالمی ایجاد می      اصالح نظام و ظرفیت اصالح      به
تغییرات درونی نظـام نشـان    اختن مردم بهمقابله نماید و بجای امیدوار س  

دهد که اهرم و امکان واقعی و توانمندی تغییـر و تحـول اجتمـاعی و                
. استقرار یک نظام دمکراتیک خود مردم و جنبش مقاومت آنهـا اسـت   

در کنار ارزیابی مستمر وقایع ایـران و        » طرحی نو «در همین راستا در     
خواهـان حـاکم،      میـت طلبـان و تما     ها و عملکردهـای اصـالح       سیاست
های تحلیلی مختلفـی دربـارۀ ضـرورت مسـتمر وقـایع ایـران و                 مقاله

خواهـان حـاکم،      طلبـان و تمامیـت      ها و عملکردهـای اصـالح       سیاست
طرفی  های تحلیلی مختلفی دربارۀ ضرورت جدائی دین از دولت، بی مقاله

طلبـان در   دولت در برابر ادیان و مذاهب، مبانی فلسفی و نظری اصـالح   
ضرورت تالش برای استقرار یک جمهـوری الئیـک و دمکراتیـک و             

 . انتشار یافت... های آن، دربارۀ قانون اساسی نظام جایگزین و  ویژگی
 سیاسـی در عـین حـال        -ای نظـری    مثابـه نشـریه     بـه » طرحی نو «
رخدادها و مسائل روزمره سیاسی و مبارزات جاری مـردم            کوشید به   می
ویژه مسائلی چون مبـارزات       به» طرحی نو «در  در این ارتباط    . پردازد  به

ای،   هـای زنجیـره      کوی دانشگاه، قتل   1378 تیر   18دانشجویان، حوادث   
هـای قضـائی و سـرکوب، انتخابـات           های دسـتگاه    تجاوزات و تعرض  

شوراها، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی بطـور مفصـل مـورد            
 .بررسی قرار گرفت
های گذشـته بـرای تمـام مـردم          های جهانی در سال     مسائل و تنش  

. ساز یافـت   ویژه خاورمیانه و آسیای مرکزی اهمیتی سرنوشت        جهان، به 
 و در پیامـد آن سیاسـت جنـگ و تجـاوز و              2001 سپتامبر   11رخداد  

مداخلۀ نظامی امریکا در ایـن منـاطق، حملـه بـه افغانسـتان و عـراق،                 
تـش  گسترش تروریسم در جهان، سرکوب و بمباران فلسطین توسط ار         
از ... اسرائیل، جهانی شدن سـرمایه و پیامـدهای تعـرض گسـتردۀ آن        

پرداختن به ایـن    » طرحی نو «. ناپذیر بود   تظاهرات بارز این تنش پایان    
هـای آنهـا و دادن        ها، علـل و ریشـه       مسائل، تحلیل آنها، بررسی هدف    

دانست  گذرد را از وظائف خود می      تصویری واقعی از آنچه در جهان می      
. این مهـم اختصـاص داد       ا که مقدور بود، صفحات نشریه را به       و تا آنج  

نکاتی دربـارۀ جنـگ،     «،  »های خشم تروریسم    خوشه«های    سلسله مقاله 
نئوامپریالیسـم، جنـگ و آینـدۀ    «، »نفت و استراتژی امپراتوری جهانی   

دربـاره  «،  »هـای امپریالیسـم     استراتژی نوین امریکا و تئوری    «،  »ایران
کرانی، تأملی بـر دوران جدیـد در پرتـو جنـگ     بی«، »وقایع نیویورک 

جهـان پـس از جنـگ    «، »رامبوهای پنتاگون و کاخ سـفید     «،  »امریکا
ایـران و   «،  »گفتاری درباره ترور و تروریسم    «،  »باتالق عراق «،  »سرد

ها دربارۀ فلسـطین   و رشته مقاله » استراتژی نوین امریکا برای خاورمیانه    
» طرحـی نـو   « که در این ارتباط در       هائی بود   و اسرائیل از جمله نوشته    

 . چاپ رسید به
طلبـان و     طلبـی و اصـالح      گونه که اشاره شد، پدیـدۀ اصـالح         همان

علت اهمیـت جـای    های اخیر در ایران و جهان، به   تحوالت سیاسی سال  
گرفت و ناگزیر بیشتر صفحات نشریه در این        » طرحی نو «مهمی را در    

کار و تمرکز اولیۀ ما بـر روی  در نتیجه . آن اختصاص داده شد     مدت به 
ویژه مسائل نظری چـپ، کـاهش یافـت و در نشـریه         مسائل نظری، به  

برده کوشش ما همواره ایـن        با وجود شرائط نام   . انعکاس کمتری داشت  
 -ای نظـری  چنان نشریه تا آنجا که ممکن است، هم» طرحی نو«بود که  

ظـری در   هـای گونـاگون ن      بهمین دلیل جای بحـث    . سیاسی باقی بماند  
پیدایش و فروپاشـی سوسیالیسـم در   «سلسله مقاالت . نشریه خالی نماند 

، »بر سر انقالب اکتبر چه رفت«، »درباره کمونیسم کارگری«، »روسیه
عوامـل تـاریخی    «،  »در ضرورت تشکیل حزب سوسیالیسـت ایـران       «

، »نقــش دیــن در پیــدایش جامعــه مــدنی«، »پیــدایش سکوالریســم
چهـار  «،  »نقد سیاست «،  » فرهنگی -ای فراملی   هبنیادگرائی دینی، پدید  «

، »الئیسـیته چیسـت؟   «،  »لحظۀ گسست از فلسـفه سیاسـی کالسـیک        
ها از جمله مباحثی بـود        اضافه برخی ترجمه    به» الئیسیته و سکوالریسم  «

که در دورۀ اخیر در زمینۀ مسائل نظری چـپ و فلسـفه و سیاسـت در        
 . منتشر شد» طرحی نو«

خالی از اشکاالت و کمبودهای بزرگ و       » طرحی نو «بدون تردید   
اشـکاالت و کمبودهـای نشـریه         ما کم و بیش به    . کوچک نبوده است  

ای کمبودهـا را      آگاهیم و برخی از دوستان نیز با انتقادات خـود پـاره           
های مهمی چون مسـائل       جای زمینه » طرحی نو «در  . اند  یادآوری کرده 

های محدودمان  ات و توانائیدلیل امکان  اجتماعی ایران هنوز به    -اقتصادی

خالی است و امپدواریم در آینده بتوانیم با یاری دوسـتان و کارشناسـان       
 .این کمبود را پر کنیم

طرحی «های انتشار     در پایان الزم است خاطرنشان کنیم که در سال        
نظر و یاران آزادیخـواه       از همکاری صمیمانه برخی دوستان صاحب     » نو

چنـان ادامـه و       کـاری هـم     ریم این یاری و هم    برخوردار بودیم و امیدوا   
 . گسترش یابد

 
 ...ریاست جمهوری رفسنجانی 

 
تالش چند ساله اصالح طلبان برای تغییـرات اساسـی در چارچوبـه      

ای جز دستگیری، زندان و شکنجه بـرای تالشـگران آن نظـر     نظام نتیجه 
 شـرایط  بنابراین کاندیداتوری اصالح طلبان نه تنها در ایـن  . نداشته است 

کند بلکه همانطور  خواهی مردم ایران نمی کمکی به اعتالی جنبش آزادی
که در گذشته نیز شاهد آن بودیم  عامل مهمی در ایجاد توهم آ فرینـی                

دلیل امیدوار کردن مردم به نهادهای قدرت         نسبت به جمهوری اسالمی به    
ت وجـود  هر صور به. دولتی و تغییر شرایط موجود از باال  بوده و هستند     

 .کند عدالتی در جامعه می این نیروها کمک به بقاء نظام یعنی ظلم و بی
هـای    ای چهـره     خامنـه  - و اما باند مقتدر کنونی، یعنی رفسـنجانی       

ای برای مردم کشورمان نیستند، نظام جمهوری اسالمی یعنی آن            ناشناخته
 و  ای   خامنـه  -چیزی که امروز شاهد آنیم با همکاری باندهای رفسنجانی        

های کالن نظام  سیاست. دریغ احمد خمینی شکل گرفته است همکاری بی
اسالمی توسط این باندها تعیین و به اجرا در آمده است و همین باندهای              

اند در این راه نیز همه موانع انسـانی را از سـر راه خـود                  مافیائی توانسته 
، 67   و60هـای   جمعـی سـال   هـای دسـته   های آنها  اعدام    نمونه. بردارند

شکنجه و زندان مخالفین مستقیم نظام، حذف و برکناری مخالفین خودی           
و بعـد ازمـرگ   .... چون بهشتی، طالقانی، بازرگان، بنی صدر، منتظـری        

در . انـد   بوده) که دیگر وجودش ثمری نداشت    ( خمینی نیز احمد خمینی   
های سیاسـی     این اواخر و در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی باز قتل         

شان بوده   ندگان وروشنفکران که بر مالء شد و او مستقیم در جریان        نویس
 است، از جمله بخشی از جنایاتی است که توسـط            و در آنها دست داشته    

این دو باند قدرتمند رژیم تا کنون صورت گرفتـه، کشـف شـده و تـا       
 .دوران کنونی ادامه دارد

کید کرد کـه    در مورد کاندیداتوری رفسنجانی باید بر این نکته تاً          
 سال پیش و امروز فرقی اساسـی       12نسبت به او بین سطح فکر مردم در         

کرد مردم را با شعارهای مد روز و          در آن زمان  او سعی می      . وجود دارد 
تجددخواهی فریب دهد، ولی امروز یک چهره سـوخته و تـا حـدودی              

امروز مردم در سطح    . افشاء شده است و این فریب دیگر کارساز نیست        
تری از آگاهی سیاسی در مقایسه بـا آن زمـان قـرار دارنـد، دسـته                 باال

به هـر حـال     .  سال پیش است   12تر از     های درون حاکمیت شفاف     بندی
های اصالح طلبـان در شـناخت چهـره     دوران هشت ساله گذشته فعالیت  

های   جمهوری اسالمی نقش مهمی داشته است، بخصوص مطرح شدن قتل         
 رژیم اسالمی و سازمان اطالعات در تـرور         ای و نقش سردمداران     زنجیره

 .روشنفکران ودگراندیشان در داخل و خارج کشور
 جالب توجه است که در گذشته اگر کسی یا گروهی شعار رابطه             

شد، ولی امروز این امـر   داد، خائن به نظام شناخته می  با آمریکا را سر می    
. ا بـدل شـده اسـت    شعار انتخاباتی اکثر کاندیداه     به عنوان یک امتیاز، به    

داند، او مـدعی اسـت        آقای رفسنجانی نیز خود را قهرمان این رقابت می        
ولـی بـا    !) شـاید (که رابطه با آمریکا از کانال او انجام خواهد گرفت،           

گیری این رابطه بعید به نظر  های تا کنونی آمریکا  شکل توجه به سیاست
 .رسد می

خاباتی برای شکسـتی    بهر حال ورود رفسنجانی به عرصه کارزار انت       
با این که او از رأی مردم نسبت به خود آگاه اسـت،             . دیگر نخواهد بود  

دهنـدگان را     توانـد اکثریـت آرأ رای       پندارد با این تمهیداتی می      ولی می 
های پشـت   تواند بند و بست  یکی از این تمهیدات می    . بدست آورد است  

کاران باشـد ویـا       فظهطلبان و به اصطالح محا      هائی از اصالح    پرده با جناح  
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تاًئید رهبری نظام  از کاندیداتوری او،  که در آینده نزدیـک مشـخص     
 .خواهد شد

در چند سال گذشته قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار باال رفته        
هـای    و سران جمهوری اسالمی از فروش این سرمایه ملـی بـه ثـروت             

ها در جامعـه      رمایهسرازیر شدن بخشی از این س     . اند  ای دست یافته    افسانه
باعث رشد قشرهای متوسط درون جامعه شده ، که مطالبات خاص خود            
را دارند، از طرف دیگر تقسیم ناعادالنه این ثروت، باعث زیـاد شـدن              

ها، دالالن بازار و بانـدهای        دستان از یک سو و آقازاده       فاصله میان تهی  
دامـه ایـن    ا. اقتصادی سپاه و وزارت اطالعات از سوی دیگر شده است         

هـای    روند  تا کنون باعث گسترش هر چه بیشتر اختالالتی درشـیرازه           
توان از اعتیاد و فروش مواد مخـدر،         وجودی جامعه شده که از جمله می      
کشی، فروش اعضاء بـدن، تجـارت         فساد و فحشاء، رشوه، دزدی و آدم      

قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی بیشـتری را       . نام برد ... انسان، خودکشی   
خوار طلب خواهد کرد و با توجه به وضعیت           های رانت    این محفل  برای

هـای گذشـته    منطقه و شرایط سیاسی کشور و عدم حکومت بـه شـیوه          
آمـد    های جدیدی برای ماندگاری نظام بیان خواهد شـد کـه پـی              روش

 . اختالف میان باندهای قدرت خواهد بود
حاکم باری ریاست جمهوری رفسنجانی به اختالفات درونی جناح         

هـای دیگـری از    و اقتدارگر کنونی دامـن خواهـد زد و جنـاح بنـدی            
حاکمیت را افشاء خواهد کرد و سبب خواهد شد تا حقایق دیگـری از              

تسخیر قوه مجریـه از طـرف رفسـنجانی وسـیله         . فجایع او افشاء گردد   
گسترش قدرت این باند را فراهم خواهد کرد، اگر تا چندی پیش برای             

طلبان همه حاکمـان اصـلی قـدرت متحـد بودنـد، در           مبارزه با اصالح    
صورت انتخاب رفسنجانی درون این قطب نیز اختالفات شدیدی بـروز           

 .خواهد نمود، و جنگ را در خانه خود شروع خواهند کرد
 

 نقش آلترناتیو
با توجه به همه مسـائل تـا کنـونی جمهـوری اسـالمی،  تحـریم            

یسیون نافی نظام موجـود     ترین واولین حرکت یک اپوز      انتخابات طبیعی 
 .در مقابل نمایش انتخابات است، که تا کنون نیز چنین کرده است

طلبـان    حتـی بخشـی از اصـالح      (امروز دیگر بر همه روشن است       
که امید به تغییرات عمیق در این نظـام وجـود نـدارد و دل               ) حکومتی

 .بستن به این نظر فریب مردم است
های گذشته مطرح بوده و  سالولی سئوالی که برای اپوزیسیون طی 

است، ولی هنوز جواب مشخصی برای آن نیافته، این است که چگونـه             
های قدرت نظام  توان اهرم توان به وضع موجود پایان داد؟ چگونه می        می

 اسالمی را درهم شکست؟
ها پایه وحدت و هماهنگی اپوزیسیون در یک  جواب به این سئوال

 .کنونی استحرکت ثمر بخش جهت برچیدن بساط 
 آنچه تا کنون در میـان اپوزیسـیون شـاهد آن هسـتیم، تشـتت               

در . وناهماهنگی نظری در این زمینه است کـه دالئـل گونـاگونی دارد     
 :های نظری نامتجانسی وجود دارد که عبارتند از میان اپوزیسیون طیف

 خواه های مختلف جمهوری طیف -1
 طلب طیف های مختلف سلطنت -2
 ی مستقلها ها و سازما ن گروه -3
 های باال جای ندارند کدام از دسته افرادی که در هیچ -4

طیف تعیین کننده اپوزیسیون درتغییر وضعیت موجود مردم هستند 
ای و کسی اعتمادی ندارند و خود درگیر تصفیه  که به هیچ گروه ودسته

هـای جدیـد و پوسـت انـداختن           حساب با گذشته و جایگزینی ارزش     
آمادگی ذهنی برای این تغییر هنـوز شـکل         تاریخی خود هسنتند، یعنی     

 .نگرفته است
ولی حداقل در میان اپوزیسیون خارج کشور سه نظر بـرای تغییـر         

 .اند وجود دارد که فقط در حد شعار مطرح
با توجـه  . (بعضی منتظر یک قیام و جنبش سراسری در ایران هستند     -1

 )به بحث باال شانسی ندارد

بار  دخالت نظامی مصیبت.( ورندای منتظر یک ناجی از خارج کش        عده -2
 )است

به نظر من   .(و گروه جدیدی طرح رفراندوم ملی را مطرح کرده است          -3
 )شانس بیشتری دارد

هـای مختلـف بـا نظـرات و           بنا بر این در اپوزیسیون ایرانی گروه      
های متنوعی وجود دارند که محصول فضای مدرنیته کنونی اسـت و              ایده

در واقع ما در یـک دوران گـذار         . ستخود دلیلی بر پیچیدگی اوضاع ا     
های نو، گذار از اوهـام ،   های کهنه به ارزش   بریم، گذار از ارزش     بسر می 

های زمینی و تعقل در عمل، گذار از استبداد  ها به واقعیت رؤیاها و آرمان
های اجتماعی، گذار از مونولوگ  به دموکراسی، گذار از خفقان به آزادی

متأسفانه از یک طرف راز دوام      .  و چند صدائی   به دیالوگ، به پلورالیسم   
عمر نظام جمهوری اسالمی در طوالنی بودن ایـن فراینـد یـا گسسـت               

از طرف دیگر هـم راهـی       . تاریخی است که بتدریج در حال انجام است       
های اجتماعی و دمکراسـی ضـروری        است که برای نهادینه شدن آزادی     

 .است
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 ...الئیسیته و 
 

 محمد رضا نیکفر   
» به سبک ایرانی» «سکوالریزاسیون« تالش نویسنده در طرح نوعی

چیزی که تحت عنوان  - این مقوله» ایرانی کردن«بیان دیگر، در  یا به
قابل تامل و تقدیر است، به  - نامد  می» …ی بومی یک نظریه طرح«
 :ی او ز آن جهت که به گفتهژه ایو

 بازاندیشیِ مفهومِ سکوالریزاسیون از اندرونِ موقعیتِ ...روش مقاله«
 98.»ی فرهنگی ماست تاریخیِ کنونیِ انسانِ خطه-وجودی

 »مدرنیته«مبانی » بازاندیشیِ«جا که به  این تالش فکری، تا آن
دولت اصولی چون آزادیِ زن، حکومتِ قانون، دموکراسی، جدایی  یعنی

پردازد،   برای ایرانِ امروز می... عدالت و پیشرفت...و دین، لغو امتیازات
باشد و نه موضوع نقدِ ما در این  تواند مورد مخالفت هیچ دموکراتی نه می

ی   مقوله؛شود که نویسنده جا ظاهر می اما ایرادِ کار آن. جا قرار گیرد
» فرمول«د در خواه کند و می را وارد معرکه می» سکوالریزاسیون«

را متجلی و متبلور » مدرنیته«محدود و تنگِ آن، اغلب مبانی و مفاهیم 
» سکوالریزاسیون« های را خاصه» مدرنیته«های  خاصه دیگر، بیان به  .سازد

 : در فرازهای زیر تاکیدات از من است. کند» معرفی«بنمایاند و 
 ...یعنی آزادی زنی فرهنگی ما  سکوالریزاسیون در حیطه«

 و پاسخگویی به آن در پرسشِ سکوالریزاسیونجایگاه واقعی تاریخیِ 
  و بحثپرسمان آزادی، عدالت و پیشرفت استایرانِ امروز 

های بحث گردِ هر یک از این سه محور به  سکوالریسم یکی از مقدمه
لغو امتیازهای سنتیِ، صنفی و :  این سه نکته اینهایند…هم پیوسته است

بر این پایه . برقراریِ قانون و ت مدرنطبقاتی، تشکیل دول
های  ای که مشخصه شود از روند تاریخی سکوالریزاسیون تابعی می

 ».آیند می ای از آن با این سه نکته به بیان در ه عمد
ای  های است از دست  هتاریخ نوشتاری سکوالریزاسیون مجموع«

عی های اجتما های مختلف کتاب تاریخ تحول سطرهای مندرج در فصل
های به هم  های کتاب به موضوع اگر سه فصل از فصل. در عصر جدید

ی لغو امتیازهای صنفی و طبقاتی کهن، تشکیل دولت مدرن و  پیوسته
توانیم بگوییم که  قانونی کردن جامعه اختصاص یافته باشند، می

 ».ی سکوالریزاسیون در اینها خواهیم یافت بیشترین اطالع را درباره
ای از  ی به نام قانون و نظام قانونی، لغو مجموعها هوجود پدید«

امتیازهای سنتی، وجود دستگاه آموزش متمایز از نظام حوزوی، 
مراقبت نسبی بر امر گردش پول، تمرکز اعالم شده قدرت قهری در 
 -دست دولت، حضور نسبی زنان در جامعه، چیرگی نسبی بر نظام خان

ویه دید گشوده شده، نمودهای خانی و بسیاری چیزهای دیگر، بنا بر زا
سکوالریزاسیون به عنوانِ مفهومی حقوقی . سکوالریزاسیون هستند

کند و در ادامه   نامگذاری می...ای از روند لغو امتیازهای سنتی را جنبه
گیری دولت مدرن  ی مهمی از روند شکل در همین راستا، سویه

 ».شود می
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 ».رن استی تکوین دولت مد سکوالریزاسیون فرع مساله«
قانونیت در نهایت مبتنی بر برابردانی زن و مرد و مشارکت «

توانستیم به  اگر زمانی می. برابر آنان در گزارش و اجرای قانون است
 است، و آن یک کلمه معنا شدنی در نزد ما با سکوالریزاسیونیم ئگو

 99.» استقانونمعنا کلمه 
 :توان گرفت از این طرح سه ایراد اساسی می

  تعریف بسیط و ولنگ و وازی است که محمدرضا؛اد اولایر
دهد؛ اختالطی است که نویسنده  ارایه می» سکوالریزاسیون«از  نیکفر

ی مدرنیته چون آزادی، پیشرفت، حقوق  بین مبانی متنوع و گسترده
» سکوالریزاسیون«ی محصور و محدود   و مقوله...بشر، دولت، قانون

، هایش ها و دامنه در یکی از معنااگر چه ، »سکوالریسم«. دهد انجام می
معنا  سان و هم هم» مدرنیته«آید، اما با  به شمار می» مدرنیته« از ای جنبه
گفتیم » سکوالریزاسیون«چه تا کنون در تعریف و تفسیرِ  آن. نیست

فرایندِ تاریخی، در یکی از معناهایش،  - دهد که این مفهوم نشان می
آید، اما در عین حال مبانی   حساب میجزیی از جنبش روشنگری به

عناصر تشکیل دهنده و . کند را در خود جمع نمی» مدرنیته«مختلف 
آزادی،  نیکفر شامل ی محمدرضا که در نوشته» مدرنیته«گون  گونه

 تشکیل دولت ...پیشرفت، لغو امتیازهای سنتیِ صنفی و طبقاتی عدالت،
تمرکز  قهر در  ... پول مراقبت امر گردش...مدرن و برقراریِ قانون

دست دولت، آزادی زن، برابری زن و مرد و خیلی چیزهای دیگر 
» نمودهای سکوالریزاسیون«توان و نباید  ها را نمی ی این  همه...شود می

 ی هفدهم آغاز در غرب، حداقل از سده» سکوالریزاسیون«. خواند
وقی و های سیاسی، اجتماعی، حق شود درحالی که بسیاری از پدیده می

های بشریِ  آورد اقتصادی نام برده، چون برابری زن و مرد، جزو دست
 . آیند به شمار می) ی بیستم اواخر قرن نوزده و سده(دوران معاصر 

ایراد دوم در آن جاست که دریافتِ بسیط، نامحدود و فراگیرنده  
گردد  ی آن باعث می بیش از اندازه» بارکردنِ«و » سکوالریزاسیون«از 

ها و  معنای نخستین و اصلی این مقوله در البالی انبوهی از مقولهکه 
.  شودگُمرنگ و یا  های دیگر، اگر نه محو ولی حداقل کدر، کم پدیده

رود که این همانی شدن با شمارِ فراوانی از  عبارت دیگر، بیم آن می به
مباحث دیگر چون پیشرفت، دموکراسی، برابری، گردش پول و غیره، 

 تنها و البته نه -» سکوالریزاسیون«ز مبانیِ مرکزی و اصلیِ  ایکیبر 
که مناسبات  دین و دنیا باشد، سایه افکَنَد؛  -  آنمبنای مرکزی و اصلی
 .آن را کنار یا پس زند

 چنان» سکوالریزاسیون«سرانجام ایراد سوم ما این است که مفهوم 
ی  »ه مدرنیتی نظریه«یاریِ آن بتوان  نیست که به» شفاف«و » توانا«

را تبیین و تدوین ) »جدایی دولت و دین«ی  و یا حتی نظریه(ایرانی 
یِ ئکارابرای چنین آزمونی » سکوالریزاسیون« »سالح مفهومیِ«. کرد
ابهامی است  ، مفهومِ چند معنادار و پر»سکوالریزاسیون«. را ندارد الزم

شده » یویدن«طور که نشان دادیم،  یک پا در الهیات مسیحیِ  و همان
دارد و یک پا در مبانیِ خردگرا و غیردینیِ روشنگری؛ از این رو تن 

خواهد او را در چهارچوب معین یکی از آن دو  که به» ترتیبی«هیچ  به
 . دهد محبوس کند، نمی

 صدر   ابوالحسن بنی
توان  صدر را می بنی ابوالحسن »شکست الئیسیته؟« ی مقاله
جا، از  اختیاری از مفاهیم و در این رداشتِاز ب تجسمِ نمادگونه بارزترین

با این که عنوان نوشتار به . (، معرفی کرد»الئیسیته«مفهومِ شناخته شده 
 اما در جریان خواندن متن خیلی زود ،صورت پرسشی طرح شده است

شکست « مراد، نبوده،وال تعارفی بیش ئشود که عالمت س معلوم می
 ). است» الئیسیته

رو » الئیسیته« بسیط و نادرست از ی تنها با تعریف مانزد نویسنده،
به رو نیستیم؛ تنها با اختالط این مقوله با پدیدارهای دیگرِ سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی مواجه نیستیم؛ بلکه با تبیین و تفسیری فردی و 

در   سال گذشته150اختیاری از مفهومی سر و کار داریم که حداقل طی 
پژوهش بسیاری از متفکران، فیلسوفان سیاسی، مطالعه و  موضوع ،غرب

در نتیجه .  قرار گرفته است...جامعه شناسان و فعاالن اجتماعی و سیاسی
کلی مرزهای  طور هی مضمونیِ آن و ب ، گستره»الئیسیته«معنا و مفهوم 

 .  اند تبیینیِ آن به مقدار زیادی مشخص و معین شده

ماجرای قانون منع عالیم  با . استبرده، در دو بخش  نامی مقاله
 آشکار دینی از جمله حجاب اسالمی در مدارس دولتی فرانسه، آغاز

لف، ؤم» ابداعی«ی  »الئیسیته«مختلفِ » های خاصه« و سپس با شود می
کنیم و  ی از بخش دوم را نقل و بررسی میئابتدا فرازها. شود ختم می

ات از من تاکید(ای کوتاه به موضوع اول خواهیم کرد  سپس اشاره
 ):است

 ی راهنمایی اندیشه.  نیستظرفالئیسیته بیشتر از یک «
های قدرت مختلفی که این ظرف را  بیان. خواهد که آن را پر کند می

این شکست را نیز از بیان قدرتی . اند هکردند، شکست خورد پر می
های  بیان چرا ...اند که یک نوع بیان دینی از خود بیگانه است خورده
 در ممنوع کردن حضور دین در قلمرو دولت ه الئیسیته را ب کهقدرت

جانشین معرفت دینی شدن  در پی -مرحله اول و جامعه در مرحله دوم
اند؟ زیرا بیان قدرت مادی   بکار بردند، شکست خورده- معرفت علمی

تر و  کند، بسی محدود کننده ی کار می که علم و فن را نیز وسیله
شود که دین در آن از خود بیگانه شده  ی میویرانگرتر از بیان قدرت

 . »... است
اند و هر دو   هر دو تجربه شدهشخصی کردن دین و دین ستیزی«

 شخصی کردن دین، وقتی دین بیان قدرت است، …اند حاصل گشته بی
 دولت خالی وجود ...شود الئیسیته همان ستیز تاریخی دین و دولت می

اسی دارد که در آن، حقوق انسان و مدار، قانون اس ندارد، دولت حقوق
حقوق جامعه ملی و اصول راهنمای رشد و عدالت اجتماعی مندرج 

 یئها اگر دین یا دین, آیند ها از جایی می این حقوق و ارزش. هستند
اند، از این حقوق و اصول  ها گرویده ن  که مردم یک کشور بدان یا بدا

ن ، تضاد دولت و دین  شخصی شمردن دی–، الف تهی باشندها  و ارزش
ها   زیرا این حقوق و اصول و ارزش–و ب . کند را احتراز ناپذیر می

بنابراین، دولت که قدرت اصلی است وسیله ستیز . اند از بیانی اخذ شده
 ایرانیان سه بار انقالب ...شود های رایج می آن بیان با دین یا دین

از . ردندکردند و هر سه نوبت در تشکیل دولت جدید شکست خو
جمله به این دلیل که بیان آزادی نزد اهل سیاست پذیرفته نشده بود و 

با آنکه در رهبری انقالب . شد در جامعه نیز بیرون از دین، شمرده می
مشروطیت، روحانیان نقش اول را داشتند، اما دین جریان بازیافتن 

ن، از این رو بود که در جریان انقالب ایرا. طبیعت خویش را نپیمود
زادی هدف  آ بازگرداندن اسالم از بیان قدرت به بیانهانقالب اسالمی ب

که این بیان  دانستند بدون آزادی و بدون این آنهایی شد که می
 .    »پذیرش همگانی بیابد، تشکیل دولت حقوق مدار نامیسر است

   :الئیسیته بر شمرد توان برای های زیر را می خاصه  «
جنبش آزادی انسان از  … عبارت باشد ازتواند خاصه اول آن می

 پایان گرفتن رابطه قوا میان بنیادها و باقی نگذاشتن محل ...قدرت
الغای ها به قصد  برای سلطه یکی بر دیگری و تامین همکاری آن

طرفی دولت در آن چه به باورها  یابی به تامین بی  برای دستسانسورها
ا که جریان آزادی  ت…شود ها و اطالعات مربوط می و اندیشه

 … برقرار شودجریان آزادی اطالعاتها و  اندیشه
کار دولت ایجاد محیط آشتی و بردباری و بسا : خاصه دوم

 .همزیستی در دوستی میان باورهای دینی و غیردینی است
 …خشونت زدایی دایمی: خاصه سوم

و قومی و  و دینی های نژادی الغای تبعیضالئیسیته : خاصه چهارم
 اصل …های حاکم بر روابط بنیادهای جامعه است  نیز تبعیض وجنسی

، برابری در کاربرابری در برابر قانون، برابری در تعلیم و تربیت، 
های الئیسیته  ای از خاصه  وقتی خاصه…برابری در رجوع به قاضی و

ها  های تامین این برابری  باشند و روشواقعیها  شوند که این برابری می
شان معین شوند و در عمل،  ص و مسئوالن تامینبطور شفاف مشخ

 .برقرار گردند
شفاف سازی فضاهای سیاسی و اقتصادی و الئیسیته  : خاصه پنجم

 .ها در این فضاها است  جامعه و فعالیتاجتماعی و فرهنگی
 . استاشتراک و همبستگی: خاصه ششم

گذارد گروهی یا  کند وقتی نمی دولت صفت الئیک پیدا می
ی از جامعه، به قیمت آلوده کردن محیط زیست و بر باد دادن های گروه

 آلودگی محیط زیست مبارزهمنابع، ثروت اندوزند و در سطح جهان با 
       100.»کند می
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مفهومی باز، فراگیر و اختیاری » سکوالریسم«به سان » الئیسیته«
هر . دست دهد نیست که هر کس تعریفِ خاصِ خود را از آن به

» الئیسیته«ی  توان دلبخواهی، خاصه یاسی یا اجتماعی را نمیی س پدیده
ای فوق را شاید بتوان جمع  فهرستِ بلند باالی برنامه. دانست
مطلوب، دموکراتیک و آزاد از هر گونه  های یک نظام اجتماعیِ شاخص

ها، جز در مورد دوم، به  سلطه تلقی کرد؛ اما روشن است که این خاصه
جنبش آزادی «. آیند به شمار نمی» سیتهالئی«هیچ رو مشخصات 

زدایی  خشونت«، »آزادی اطالعات«، »الغای سانسورها«، »انسان
سازی  شفاف«، »قومی و جنسی. ..های نژادی الغای تبعیض«، »دایمی

اشتراک و «، »فضاهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
بودن قاضی و واقعی  برابری در کار و در رجوع به«، »همبستگی
 .ندارند» الئیسیته« به هیچ ربطیها همه اکثراً   این…»ها برابری

شود این است که چرا ابوالحسن  پرسشی که در این جا طرح می
توانند بیان اصول  های فوق را که در حقیقت می ی خاصه صدر همه بنی

 یا» الئیسیته«یک دکترین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشند، 
های  د؟ او با این کار، از یکسو، مفهوم پدیدهنام های آن می خاصه

 را در مفهومِ طبیعتاً ... مورد نظر خودمختلف و متنوع سیاسی، اجتماعیِ
دهد و در نتیجه ناخواسته،  تقلیل می» الئیسیته» «تنگِ«و » محدود«
کند و از سوی دیگر، معنای اصلی و خاصِ همان  ها را تضعیف می آن

) این بار شاید خواسته و آگاهانه؟( را نیز »الئیسیته«یک مقوله یعنی 
ست توجه کنیم که  ادر اثبات این مدعا، کافی. کند مخدوش و محو می

 منتشر شده انقالب اسالمیی  ی مفصل که در دو شماره در این مقاله
گیرد، نویسنده، در توصیف  است و بیش از ده هزار کلمه را در بر می

راند و حتی مبارزه با آلودگی  سخن می، از هر چیز و ناچیزی »الئیسیته«
 که –شمارد  می» الئیسیته«های   هوا و محیط زیست را نیز جزو خاصه

 این مفهوم که از سه خیِی و تار اما از معنای اصلی–شگفت انگیز است 
 جدایی« ی کوتاه، موجز و ساده تشکیل شده است، یعنی کلمه
 .     برد نامی نمی، »دین و دولت
» اندیشه راهنما«توان هر چه  نیست که به» ظرفی «»الئیسیته«
در کار باشد که نیست، » ظرفی«اگر حتا .  در آن گنجاندکند راحکم 

مرام نیست، ایدئولوژی » الئیسیته«. گیرد هر مظروفی در آن جای نمی
وجود ندارد که » الئیسیسم«چیزی به نام . خاصی نیست» ایسمِ«نیست، 

دکترین اجتماعی یا » الئیسیته«. دشو در این صورت نقض غرض می
سیاسی نیست، دمکراسی یا لیبرالیسم نیست، آزادی یا حقوق بشر، 

. نظام اجتماعی نیست» الئیسیته«. عدالت و برابری و برادری نیست
خواهد مناسبات اجتماعی یا مناسبات دولت و جامعه  نمی» الئیسیته«

 ناظر بر یک چیز –   تنها و تنها-» الئیسیته«. مدنی را تعیین کند
از این رو، . »نهاد دین/دین«و » بخش عمومی/دولت«مناسبات : هست
 با این که در جای خود -» شکست الئیسیته؟«های طرح شده در  خاصه

خروج از «خواهانه و  ژه در نگرشِ آزادییتامل بر انگیزند، به و
ج خار«اما باید تصدیق کرد که اکثراً  -حاکم است ای که بر آن »سلطه

 .اند مورد و بی» از موضوع
ویژه در  که به ای ، در مفهوم تاریخی»الئیسیته« در پیش گفتیم که 

: فرانسه کسب کرده است، از دو رکن تفکیک ناپذیر تشکیل شده است
کند و در  های مذهبی را تامین و تضمین می دولت از یک سو، آزادی

 دخالت و - دان مستقل از دولتکه  - امور ادیان و نهادهای مذهبی
کند و  کند و از سوی دیگر، هیچ دینی را تبلیغ نمی اعمال نفوذ نمی

شناسد و برای هیچ مذهبی  به رسمیت نمی) در قانون اساسی خود(
و در .  باشدمردمشود، ولو این که مذهب اکثریت  امتیازی قایل نمی

دولت و دین، جداییِ » جدایی«شرطِ  ضمن، تصریح کردیم که پیش
نامند که در عصر  مدنی می دولت و  جامعه» جدایی«ت که دیگری اس

، شکل »مدرنیته«داری و  جدید، همراه با انکشاف مناسبات سرمایه
 .گیرد می

باشد، چنین » خالی«گوید که دولت از اندیشه  نمی» الئیسیته«
» فکر» «دولت«. ادعایی از جانب او مضحک و ابلهانه خواهد بود

او شامل » کردنِ فکر«و این . نکند» فکر «تواند نمی» دولت«. کند می
ها در طول تاریخ بشری از جمله عقاید مذهبی  ها و ذهنیت ی اندیشه همه

و بخش ( که دولت گوید تنها می» الئیسیته«اما، . شود و متافیزیک می
چ یهی امور خود پیروِ هیچ دینی نیستند و   ادارهشه وی انددر) عمومی

 .شناسند ای به نام احکام دینی، نمی شدهمرجع حقیقتِ از پیش تعیین 

کند، چه در این » دین«، را جایگزین »علم«خواهد  نمی» الئیسیته «
کار مستقل «صورت باز هم نقض غرض عمل کرده است، زیرا هم در 

» الئیسیته«. دخالت کرده است» کار مستقل دین«و هم در » علم
تواند  می» ئولوژیکاید«دولت . نیست» غیرایدئولوژیک«ضرورتاً دولتِ 

باشد یا » ایدئولوژیک«تواند  دولت الئیک نیز می. الئیک باشد یا نباشد
همسان » غیر ایدئولوژیک«ها دولت الئیک را با دولت  بعضی. نباشد
به  ، چون نمونه،کنونیِ کوبا دولت. گیرند که خطایی بیش نیست می

ولت د. هم هست» ایدئولوژیک« الئیک است و در عین حال معنایی
 سابقهای  به معنای رژیم» ایدئولوژیک«فرانسه نیز الئیک است اما 

خواهیم که دولت  بنابراین اگر می. ، نیست»واقعاً موجود سوسیالیسم«
 درست این است که طرح و شعارای نباشد،  پیرو هیچ دین و ایدئولوژی

 .          ایدئولوژیک غیر و بگوییم دولتِ الئیک
امر «است و نه دین را » ستیز دین«دیگر، نه ، از سوی »الئیسیته«

، درکی است که در »دین، امرِ خصوصی است«. داند می» خصوصی
ادت یس سمِ ضدیالبریل؛ ابتدا پرچم شود ی مسیحیت پدیدار می حوزه
گردد که هم  می ای ی آن چپِ سنتی و سپس، فرمول نابخردانهساست یکل

باورمندان به دین، . افته استرهایی نی» مارکسیسمِ مبتذل«چنان از بندِ 
» برای خود«، عقاید خود را تنها …ها ها، آگنوستیک ایست چون آته هم

شخصی «از این رو . کنند عرضه می» جهان«و » جامعه«ندارند بلکه به 
، مضحک و »فکر«کردن دولت از » خالی«نیز، به سان » کردن دین
یکی از دو رکن ضد دین نیست زیرا » الئیسیته«سرانجام، . محال است

از این . ی مدنی است های مذهبی در جامعه بنیادین آن، تامین آزادی
خانی یا  رضا«، چون »الئیک«های معروف به  جهت، بسیاری از رژیم

، به دلیل اعمال »سوسیالیسم واقعاً موجود«هایِ سابق  و یا نظام» پهلویسم
. آیند میبه شمار ن» الئیک«سرکوب مذهبی، به معنای واقعیِ کلمه، 

» الئیک«توان  ها را نمی عالوه بر این، به یک دلیل دیگر نیز این رژیم
جداییِ دولت و «که » الئیسیته«شرط  ها، پیش در این سیستم: دانست

باشد، به دلیل دیکتاتوریِ تک حزبی یا استبداد و در نتیجه » جامعه مدنی
 . است  نشدهی مدنیِ آزاد، هنوز پدیدار به علت فقدان یک جامعه

 احت  به عکس،نیست بلکه» ستیز دین«تنها  سان، نه بدین» الئیسیته«
 در استقالل -شرایط را برای رشد و تکوین دین در جامعه» ترین مناسب«

 از این روست که مارکس، در دوران نقدِ. آورد  فراهم می-از دولت
  عزلت« ی ویژه در دوره ه و ب)1847-1843( اش فلسفی

 دولت« گوید که او می. کند  طرح میجالبی پارادکس، )101 »کروزناخی
مسیحیِ «شناسد، دولت  ، دولتی که هیچ دینی را به رسمیت نمی»الئیک
ترجمان الئیک و «، دولتی است که »مسیحیِ ناب«دولت  .است» ناب

و نه  »است آن ای است که مسیحیت بیان اغراق آمیز انسانیِ مبانیِ بشری
. دهد ین را پایه و اساس کار خود قرار میساالری که د آن دولت دین

گوییِ مارکسی در این جا، برای » خالفِ عرف« این ی ازئها نقل فراز
 ):تاکیدات از من است(بحثِ ما، خالی از فایده نیست 

ای  مسـیحی  ناب، دولـت بـه اصـطالح         مسیحیدر حقیقت، دولت    «
ت بشناسـد  نیست که مسیحیت را به عنوان بنیاد خود، به عنوان دینِ دول  

بـی خـدا   دولت مسیحی ناب، دولـت   . و لذا سایر ادیان را مستثنی سازد      
 است، دولتی است که دیـن را بـه سـطح سـایر         دمکراتیکاست؛ دولت   

دولتی کـه هنـوز خـدا شـناس اسـت، کـه        . برَد عناصر جامعۀ مدنی می   
هنوز بطور رسمی به دین مسیح معترف است، دولتی که هنـوز جـرات              

بـه شـکل    یک دولت اعالم کند، هنـوز توفیـق نیافتـه           کند خود را     نمی
ای را کـه   اش به عنوان دولت، مبنـای بشـری      ، بشری، در واقعیت   الئیک

مسیحیت تبیین اغراق آمیز آن است، توجیه نماید؛ ساده بگوییم، دولت 
 Nichtstaat» نادولـــت«(بـــه اصـــطالح مســـیحی، دولـــت نیســـت     

 و نه مسـیحیت بـه   -مسیح  دین مبنای بشری زیرا تنها،   . )مترجم – است
هـای واقعـی بشـری، تحقـق         تواند خود را در خالقیت      می –عنوان دین   

 .بخشد
اصطالح مسیحی نفی مسیحی دولت است، اما مسلماً تحقق   دولت به

دولتی که هنوز به مسیحیت به شکل دین . باشد سیاسی مسیحیت نمی
ف معترف است، دولتی است که هنوز به شکل سیاسی به آن اعترا

چنین . کند ندارد زیرا که هنوز نسبت به آن به شکلی دینی رفتار می
 بنیاد بشری دین نیست، زیرا به پذیرفتن تحقق حقیقیدولتی هنوز 

دولت به . دهد یشکل غیرواقعی و تخیلی این هستۀ بشری ادامه م
 است و مسیحیت به عنوان مکمل و ناقصاصطالح مسیحی یک دولت 
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ای برای دولت  هلذا دین الزاماً به وسیل. کند تقدیس این نقص، عمل می
 دولت ...دولت به اصطالح مسیحی دولتی است ریاکار. شود تبدیل می

 یک دولت، به دین به عنوانبه اصطالح مسیحی برای تکمیل خود، 
دولت دمکراتیک، دولت حقیقی، برای تکمیل . مسیحی احتیاج دارد

تواند دین را جدا   میسیاسی خود احتیاج به دین ندارد، بر عکس،
      102.»یابد کند، زیرا بنیاد بشری دین در آن به شیوۀ دنیوی تحقق می

ی ماجرای  درباره» شکست الئیسیته؟«و اما راجع به بخش دیگر مقاله 
در فرانسه، ما پیش از این در این مورد و در دفاع از » حجاب اسالمی«

، اظهار نظر ن کشوریا انمردم  تاریخیِ دستاورد مهمِی به مثابهالئیسیته 
ست، اما در رد ا خارج از بحث کنونی ما  با این که موضوع103.ایم کرده

دانیم که به اختصار   مقاله، الزم میبرخی احکام غیرواقعی و نادرستِ
 :صدر مدعی است که بنی ابوالحسن. توضیحاتی بدهیم

 گر شکست الئیسیته است و هم اقدام حکومت شیراک، هم گزارش«
گر استبداد الئیسیته و هم شکست عمومی لیبرالیسم را گزارش  بیان
طرف بمانند و حاال از  در حقیقت قرار بود دولت و مدرسه بی. دهد می

داند که  آیا آقای شیراک نمی. طرف بشود خواهند بی آموز می دانش
داند که هیچ  انسان بدون اندیشه راهنما وجود ندارد؟ آیا او نمی

ق به ایجاد انسان خنثی نگشته است؟ الئیسیته خود مرام استبدادی موف
 .»قراربود زمینه را آماده کند تا علم مرام بگردد. نیست

حجابی را اعمال خشونت  داند و بی مالتاریا حجاب را واجب می«
حجاب را «جنسی به مسلمانان و حکومت شیراک حجاب را حرام و 

حجابی را ممنوع  ی بییک. »انگارد ها می اعمال خشونت بر فرانسوی
 104.»کند و دیگری حجاب را می

 :طلبند هایی را می  فوق پاسخمطالب
 یهودی و 105کیپا قانون منع عالیم آشکار دینی، چون حجاب اسالمی، -

شود  می) ابتدایی و متوسطه(یا صلیب مسیحی، تنها شامل مدارس دولتی 
 .و نه مدارس خصوصی، شهر یا جامعه

شیراک، رئیس جمهور ژاک ی  ه، عمل خود سرانهبرد نام» اقدام «-
باشد که در دو مجلس ملی و  ای می ی قانونی فرانسه، نبوده بلکه ماده

نمایندگان منتخبِ  ی سنای فرانسه با رای اکثریت بزرگ و شکننده
 . رسد مردم، اعم از راست، میانه و چپ، به تصویب می

دولتی فرانسه، در مدارس » دختران دانش آموز محجبه« ماجرای -
رئیس  میتران،فرانسوا ی ریاست جمهوریِ   یعنی دوره1980از دهه 
ملی  یا شود و به تدریج تبدیل به مساله  فرانسه آغاز می سابقجمهور

ی مدنی و سیاسیِ فرانسه،  های گسترده و مختلفِ جامعه طیف. گردد می
ها و  معلمان، والدین و مدیران مدرسه تا انجمن از سندیکاهای

 و سرانجام نهادهای …آموزان های زنان، دانشجویان و دانش سازمان
دینیِ مسیحی، یهودی و مسلمان، سندیکاهای کارگری، احزاب و 

. کنند  در این موضوع فعاالنه شرکت و دخالت می...های سیاسی سازمان
از سوی . دهد  در این رابطه تشکیل میگروه کاریمجلس ملی فرانسه 

شناس،   کارشناس، متفکر، جامعه20ب از دیگر، کمیسیونی مرک
دان، استاد، سندیکالیست و فعال  شناس، تاریخ فیلسوف، دین

 برای تهیه گزارشی و ارایه آن به رئیس از دو جنس،... مدنی جامعه
بخشی از اعضای کمیسیون از . شود جمهور، از طرف این نهاد تعیین می

دبره، همان   رژیگرایش چپ بودند و دو نفر از آنان، آلن تورن و
، مورد استناد »شکست الئیسیته« هستند که در اثبات کسانی

 تحقیق کمیسیون، پس از پنج ماه کارِ. اند صدر قرار گرفته بنی ابوالحسن
 با توافق آن دو ک نفر ولییمنهای  أ و به اتفاق آر- و بررسی

 گزارش. دهد  گزارش خود را تحویل رئیس جمهور می-شناس جامعه
 که برای پاسداری از مبانی کند  به دولت و مجلس توصیه میونیسیکم
های حقوقی در این  در مدارس و پایان دادن به ناروشنی» الئیسیته«

 دینی در 106ی زمینه، قانونی در منع هرگونه تظاهر آشکار و خودنمایانه
ی ا به پیروِ پیشنهاد کمیسیون، الیحه. مدارس دولتی به تصویب رسد

عیت عالیمِ آشکار مذهبی از طرف وزیر تعلیم و تربیت قانونی در ممنو
شود که پس از شور و اصالحاتی مورد تصویب  به پارلمان ارایه می

 .گیرد ی مقننه قرار می قوه
 مصرح در قانون اساسی جمهوری فرانسه، یکی از ی»الئیسیته «-

صلح « و حفظ آنبرای تحققِ . رود ارکان اصلیِ این نظام به شمار می
اند   سال مبارزه کرده150در فرانسه، مردمان این سرزمین بیش از » دینی

در این میان، . اند و در این راه پر پیچ و خم، بهای سنگینی پرداخته

ترین  و نظام تعلیم و تربیت، اصلی) lycée(مدرسه ابتدایی و متوسطه 
 در طول تاریخ معاصر فرانسه گرایی با روحانیت» الئیسیته«میدان چالشِ

 .اند  تشکیل دادهرا
آموز را   دانشتواند نمی و خواهد نمیی الئیک   مدرسه-

کند، در عین حال که به عنوان یکی از مهمترین نهادهای » طرف بی«
 مذهبی خاص  آشکارِخواهد محلِ تبلیغ و تظاهرِ ، نمییجمهورهمگانیِ 

صحن درون مدرسه ابتدایی و . اعم از مسیحی، یهودی یا اسالمی باشد
 در چندانی فکری و آموزان  دانشطه جای آمیزش و آموزشمتوس

، جای فراگیریِ به دور از تعصبِ تاریخ عقاید فلسفی، دینی  استعقیدتی
  و یامذهبی تظاهر محل تواند اما نمی ،و غیردینی است
Communautarisme 107 باشد  . 

 قانون منع عالیم خود نمایانه و آشکار مذهبی در مدارس دولتـی             -
 بلکه دفاع از سه اصـل       ستیندر این کشور    » شکست الئیسیته « سه،فران

اگر در شرایط ایران،   .  است جنسی برابری و   الئیسیته،  جمهوریتبنیادینِ  
حجــاب » اجبــاری کشــف«ی تــاریخی، یکــی در  پــس از دو تجربــه

جمهـوری  (آن  » اجبـاری  تحمیـل «و دیگـری در     ) شـاه  رضا ی دوره(
شـود، در شـرایط       محسوب می   پیش گامی به » آزادی پوشش «،  )اسالمی

حکـم  ،  الئیسیته در ایـن زمینـه      ی مسامحهو  » رواداری«کشور فرانسه،   
و  فرانسویان صلح دینـی، الئیسـیته، آزادیِ زن       .  را دارد  بازگشت به پس  

ها و مبارزات طوالنی، سخت و خـونین بـه           برابری جنسی را طی انقالب    
کنند که بـه     هایی دفاع می   ها امروز به حق، از ارزش      آن. اند چنگ آورده 

چه که در قضیه حجاب اسالمی       آن. اند ها بهای سنگینی پرداخته    خاطر آن 
رود، تنها خصلت الئیک مدرسه دولتی نبوده بلکـه آزادی           زیر سوال می  

 .استامور  زن و برابری دختر و پسر در همه
 مساله حجاب اسالمی در مدارس فرانسه، ریشه در عوامل مختلفی           -

 فرانسـویان   مطالبات هویتیِ چون  : اند  بخشاً اجتماعی و اقتصادی    دارد که 
خارجی تباری که در شرایط بحران اقتصادی و بیکاری، از محیط کار و             

اما عوامل مهم دیگری نیز وجـود دارنـد         . اند شده» بیرون رانده « اجتماع
.  و بنیـادگرایی   Communautarisme و رشد    108چون بحران سیاست جذب   

اسالمی در بین اقشاری از مسلمانان فرانسه، خـود، ریشـه در            بنیادگرایی  
ی بحث مـا خـارج       دارد که از حوصله    المللی عوامل مختلف داخلی و بین    

 .است
 قانون منع عالیم خودنمایانه و آشکار مذهبی در مـدارس دولتـی         -

 از طـرف قـاطع   و   صـریح  اقدامفرانسه را باید، در عین حال، چون یک         
ای که گام  دهیپد. رابر بنیادگراییِ اسالمی تلقی کرددر ب جمهوری الئیک

آموز و برابری زن و مـرد        به گام اصول الئیسیته و آزادی دختران دانش       
ای کـه امـروز      ژه آن بنیادگراییِ اسـالمی    یبه و . برد وال می ئرا به زیر س   

حجاب اسالمی در مدارس، ورزش جداگانه برای دختران و پسران، لغـو            
 در  ،کند و فـردا    ی برای دختران مسلمان را طرح می      کالس شنا و موسیق   

رس را طـرح    ا بودن راه، جدا کردن دختر و پسـر در مـد           هموارصورت  
 .. خواهد کرد

ل یـ  خ ، در عین حـال دفـاع از       ته در مدارس دولتی   یسیالئ دفاع از    -
 سنتی های خانواده  مسلمانی است که در برابر فشاردانش آموزان  میعظ
 دفـاع از    بـرای مقاومت،   ی الئیک چون سنگر    مدرسه، از   نبنیادگرایاو  

 .کنند آزادی، برابری و رهاییِ خود، استفاده می
 :ها پانویس
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 ...صدمین شماره 
 

تکرار آنچـه     به» سرمقاله«بنابراین نیازی نیست که من نیز در این         
ن ای است تا از خواننـدگا       صدمین شماره بهانه  . پردازم  او نوشته است، به   

خود بخواهیم رابطه خود با ما را بیش از آنچه تـا کنـون بـوده اسـت،                  
ما توضیح داده شود      شویم نقائص کارمان به     خوشحال می . گسترش دهند 

 . تا بتوانیم آنها را برطرف سازیم
را بهانه ساختیم   » طرحی نو «طور که ما انتشار صدمین شماره         همان

ـ          ز برخـی از ایرانیـان   تا با خوانندگان خـود سـخن بگـوئیم، اینـک نی
یاد دکتر محمد مصدق را  مرزی صد و بیست و سومین زادروز زنده برون

برد  اند تا با برگزاری مراسمی از او تجلیل کنند و برای پیش           بهانه ساخته 
کار خویش از دیگران خواستند که پشـتیبانی خـود از ایـن مراسـم را              

 :شاره کردچند مسئله ا توان به در این باره می. اعالن دارند
او . نخست آن که مصدق چهره تابناک سیاست معاصر ایران است         

ترین سیاستمداران سده گذشته میهن ما بوده اسـت و از            یکی از برجسته  
آغاز پیدایش جنبش مشروطه تا پایان زندگی پر افتخارش از اسـتقالل،            

گرائی دفاع و بخاطر ایـن        وحدت ملی، آزادی، عدالت اجتماعی و قانون      
او یکی از معدود سیاستمداران ایـران اسـت کـه           . ها مبارزه کرد   ارزش

همیشه منافع ملی، یعنی منافع مشترک طبقات و اقشار ایران را فراسوی            
 علیه حکومـت    1332 مرداد   28کودتای  . منافع شخصی خویش قرار داد    

آشـکار  » سـیا «رهبری سـازمان      هم توسط حکومت امریکا و به       او، آن 
خواستند ثروت ملـی مـا را         سو می   ا که از یک   ه  ساخت که امپریالیست  

در ایـران   » سوسیالیستی«تاراج برند و از سوی دیگر از نفوذ شوروی            به
ای خود را بر منافع ملی ما ترجیح دادند و مردی             جلوگیرند، منافع منطقه  

را از حکومت ساقط کردند که در پی تحقق ایرانی آزاد و مستقل بود و 
ا مشارکت خویش در زندگی سیاسی، سرنوشت خواست که ایرانیان ب می

بنابراین بزرگداشت از مصدق کاری اسـت بسـیار         . خود را تعیین کنند   
کوشد مصـدق     هم در دورانی که رژیم جمهوری اسالمی می         خوب و آن  

خود پنهـان سـازد تـا جوانـان ایـران نتواننـد از              » فراموشخانه«را در   
ـ         د و بـرای پیشـبرد      کارکردها و راهکارهای سیاسـی او درس بیاموزن

در . دمکراسی در ایران راه او را بشناسند و در آن مسـیر گـام گذارنـد      
تواند آشکار سازد  عین حال شناختن راهکارهای سیاسی دکتر مصدق می

که دیوانساالری جورج دبلیو بوش هر چند مدعی است کـه از جنـبش              
 کند، اما هـدف ایـن دیوانسـاالری آن          دمکراتیک مردم ایران دفاع می    

ای خود را در پس این شعار پنهان سازد تا بتوانـد              است که منافع منطقه   
هائی که حاضر نیستند به ساز این امپریالیسم در منطقه          با سرنگونی رژیم  

ای خود، یعنی کنترل منابع انرژی منطقه را متحقق           برقصند، منافع منطقه  
 .سازد

سـم را   که ترکیب هیئتی که پا پیش نهاد تا ایـن مرا            دو دیگر آن  
» عاشقان راه مصـدق   «از یکسو برخی از     . برگزار کند، چند دست است    

ای   بینیم در کنار برخی از کسانی که دارای گذشـته           را در این هیئت می    
توان مدعی شد که وابسته به  عیب و نقص هستند و حتی می      نه چندان بی  

 خواهند مهر خود را بر ایـن مراسـم          باشند که می    ها می   برخی از سازمان  
بکوبند و به عبارت دیگر در پی برگزاری مراسمی هستند کنترل شده و 

. ها در پی پیاده سـاختن آننـد         در خدمت سیاست معینی که آن سازمان      
هائی هستند شناخته شده      برخی از افراد نیز نه این هستند و نه آن، چهره          

ای ه و قابل احترام که بخاطر آزادی و استقالل ایران سالیانی را در زندان
محمد رضا شاه گذرانیدند و اینک نیز از بخـت بـد حادثـه بـه اروپـا                  

 .   اند گریخته
ها، نهادها و کسانی که  ها، سازمان سه دیگر، نگاهی به لیست گروه
عاشقان راه «دهد که    اند، نشان می    از برگزاری این مراسم پشتیبانی کرده     

مکانات خـود  های سابق که از همه ا»ای توده«اند با   حاضر شده » مصدق
زدن به حکومت دکتر مصدق بهره گرفتند، با کسانی که در             برای ضربه 

نامیدنـد و  » سـؤتفاهم «را »  مـرداد 28کودتـای  «نوشتار و گفتار خود   
چـون داریـوش همـایون     طلبان و کودتاچیانی هم   بهمین دلیل با سلطنت   

میزگردهای سیاسی تشکیل دادند و در پی بوجود آوردن جبهـه واحـد             
هائی که دیروز بخاطر دفاع  ها و سازمان بودند و هستند، با جریانسیاسی 

برای نظام مخوف و مافیائی والیت فقیه جاسوسی        » خط انقالبی امام  «از  
هـای   دادند و اینـک بـا سـازمان    کردند و مخالفین آن نظام را لو می     می

هائی که حتـی در       امنیتی امریکا و اسرائیل رابطه دارند، با برخی از چهره         
که در ارتباط با وزارت خارجـه امریکـا   » کنفرانس همبستگی «تدارک  

» پیـام «کنندگان آن کنفرانس      سازماندهی شد و رضا پهلوی به شرکت      
مـردم ایـران    » نیکبختـی «را بـرای    » 81منشور  «فرستاد، با کسانی که     

طلبان   تدوین کردند و مدعی شدند برای پیشبرد مبارزه نباید میان سلطنت          
انداخت و اختالف شاه و مصدق بـه گذشـته     » نفاق«هان  خوا  و جمهوری 

 . شرکت کنند» برزگداشت زادروز مصدق«تاریخ تعلق دارد، در 
چیست؟ » بزرگداشت«پرسش آن است که هدف از برگذاری این        

شرکت » بزرگداشت«هائی که در این       ها و آدم    روشن است که سازمان   
 آنها با نیـت و قصـد        هر یک از  . توان با یک چوب زد      اند، را نمی    جسته

خاصی وارد این معرکه شده است و هـدف سیاسـی معینـی را تعقیـب                
 :پردازیم اختصار بدان می کند که در اینجا به می
نامم، بخاطر احترام عمیقی کـه    می» عاشقان راه مصدق  «بخشی را که     -1

برای این بزرگ شخصیت تاریخ سیاسی ایران قائلند، در این مراسـم            
ر حسن نیت و هواداری آنها از جنـبش اصـیل           اند و د    شرکت جسته 

 . دمکراتیک مردم ایران هیچ شک و تردیدی وجود ندارد
در ایران، در بطن جامعه ایران      » طلبی  اصالح«پس از شکست جنبش      -2

شویم کـه در میـان جوانـان و          با جنبش اصیل دمکراتیکی مواجه می     
 در کوشـد مصـدق را   رژیم اسالمی می. زنان ایران در حال رشد است 

خود مخفی سـازد تـا ایـن جنـبش اصـیل نتوانـد از               » فراموشخانه«
 . دستاوردهای سیاسی او بهره گیرد

هائی در صفوف اپوزیسیون ایران هستند که هر          در عین حال سازمان    -3
گویند و خـود را هـوادار         ساالری سخن می    چند از دمکراسی و مردم    

هم بـه هـر       آنقدرت سیاسی،     نامند، اما هدفشان دستیابی به      مصدق می 
ها است کـه      سازمان مجاهدین یک نمونه از این سازمان      . قیمتی است 

در درون خود فاقد هرگونه ساختار دمکراتیک است و برای کسـب            
قدرت با صدام و اسرائیل و امپریالیسم امریکا در ارتباط بود و هست             

قدرت سیاسی دست یابد، ایران را با فاجعه دیگری روبرو            و هرگاه به  
بخشی از آن اینک    . طلبان نیز از همین قماشند      سلطنت.  ساخت خواهد

جبهه «های    شده و هدفمندانه در اینجا و آنجا سازمان       » مداح مصدق «
هم در ارتباط مسـتقیم بـا محافـل           را بازسازی نموده است، آن    » ملی

اینان نیز دمکراسـی و مصـدق را ابـزار          . امنیتی دیوانساالری امریکا  
 . اند ی ساختهدستیابی به قدرت سیاس

قلمکاری هستند از     مرز روبروئیم که آش شله      هائی در برون    با سازمان  -4
شان مسـکو   های متعددی که تا دیروز قبله     هواداران و اعضای سازمان   

دانسـتند و     مـی » جریانی بورژوائی و ارتجـاعی    «بود و جبهه ملی را      
انـد و رهبـرانش در        سـاالری شـده     اینک هوادار دمکراسی و مـردم     

کننـد و در عـین        شرکت می » جبهه ملی «های    ها و کنگره    انسکنفر
چنین است جناح راست . حال با محافل سیاسی امریکا نیز در ارتباطند   

در این مجموعه اعضاء و هواداران بریده از حـزب          . سازمان اکثریت 
چنین کسـانی کـه پـس از پیـروزی            توده نیز جائی واال دارند و هم      

 ارزشی سیاست ساخته بودند و اینـک از         انقالب اسالمی دین را معیار    
وابسته به هیئـت حاکمـه پشـتیبانی        » طلبی  اصالح«یکسو از جریان    

 . اند کنند و از سوی دیگر هوادار جدائی دین از دولت می
رهبری سازمان مجاهـدین      به» شورای مقاومت «برخی نیز دیروز در      -5

رسند خود  » مشروطه«به  » شورا«خواستند با آن      شرکت داشتند و می   
بـه  » مجلـس بهارسـتان   «و همراه با رجوی بـه عـراق رفتنـد و در             

پرداختند و اینـک هـوادار دمکراسـی و         » برادر مسعود «مجیزگوئی  
 . کنند اند و از مراسم بزرگداشت مصدق هواداری می آزادی شده

ای  بـا   با طرح این نکات خواستم یادآوری کـرده باشـم کـه عـده       
خواهنـد کنتـرل جنـبش اصـیل           مـی  گیری از این مراسـم یـادبود        بهره

دمکراتیکی را که در ایران در حال رشد است، در دسـت گیرنـد و آن                
شـان در ارتبـاط    ای هدایت کنند که با منافع روزمرگی     سویه  جنبش را به  

چنین نیروهائی منافع فردی  و گروهی خود را فراسوی منافع ملی            . است
.  مصدق در تضاد اسـت     دهند، سیاستی که با ذات راهکار سیاسی        قرار می 

ای نیز که با امریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپائی در ارتبـاط                عده
خواهند جنبش اصیل دمکراتیکی را که در ایران در حال رشد             هستند، می 

های مـادی و      سرمایه سیاسی خود بدل سازند تا بتوانند از کمک          است، به 
ز ترجیح دادم از این     بهمین دلیل نی  . سیاسی این کشورها برخوردار شوند    

ــانم  ــه دور بمــــــــــــــــــ . معرکــــــــــــــــــ
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 چپ ایرانیها  موقت سوسیالیستی شورای  بیانیه
شـورای  » «بیانیه«به چاپ مجدد نخستین   » طرحی نو «مناسبت انتشار صدمین شماره       به

 تـدوین و در همـان سـال در    1375کـه در سـال      » های چپ ایـران     موقت سوسیالیست 
کنیم تا بسیاری از خوانندگان جدید ما  قدام میمنتشر شد، ا» طرحی نو«شماره نخست   

بتوانند با این متن آشنا گردند و پی برند که چرا ما در این راه با استواری و پایـداری      
»طرحی نو «                                                             .  ایم مانندی گام نهاده کم  

تماعی غیرقابل انکاری در تردید نیروی اج جنبش چپ ایران بی
.  مردم ما برای استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی بوده استیهمبارز

 جنبش جهانی کارگری و یه وارث صد و پنجاه سال مبارز این جنبش
  ای است که بیش  بزرگ از این تاریخ، تجربه یبخش. سوسیالیستی است

 داشته و مهر و  سال به نام سوسیالیسم در بخشی از جهان جریان70از 
  ولی این جنبش. نشان خود را بر اندیشه و عمل چپ ایران نیز زده است

رغم   در نظر و در عمل، به»سوسیالیسم«رغم تأثیرات منفی این  به
 استقرار نظامی توتالیتر به نام آرمان رهایی بشریت یتراژدی و فاجعه

آن و ها، خطاهای بزرگ و خیانت در صفوف  رغم کژروی مترقی، به
 ذهنی یهرغم نفوذ افکار غیردمکراتیک در آن، همواره با انگیز به

پیکار با دیکتاتوری و استبداد و برای ترقی و عدالت اجتماعی، برای 
آزادی و بهبود زندگی زحمتکشان مبارزه کرده و در پیکار عمومی 

امروز نیز شرکت و . مردم ما پیوسته نقشی مؤثر و فعال داشته است
 شک یکی از شرایط ضروری هر در مبارزه، بی این جنبشنقش فعال 

گونه تحول رادیکال در جهت تضمین استقالل، استقرار آزادی و 
.ست ادمکراسی، رشد همه جانبه و بهبود وضع زندگی مردم ما
 ضـور سـازمان   ایفای چنین نقشی، اما قبل از هر چیـز مسـتلزم ح           

   2 ادامه در صفحه. است سیاسی ی مبارزهی در صحنه  این جنبشی یافته
 شیدان وثیق

 »سکوالریسم« و »الئیسیته«
 گفتار اول

 )3( های ایرانی پردازی نظریهنقدی بر 
 » الئيسيته« و »سكوالريسم«هاي بسيط و اختياري از   برداشت-٤

 )حممد رضا نيكفر، ابواحلسن بين صدر(
 بر این نظرند که این ای ، عده»سکوالریزاسیون«در مورد کاربرد 

اند و بیش از ظرفیت و توانش از  کرده» پربار«مقوله را در طول تاریخ، 
اش را از دست داده  در نتیجه، مفهوم کارایی. کشند آن بار کشیده و می

 ز نظریهای ا انتقاد ما به پاره. و چندان قابل استفاده نیست
 در همین راستا» الئیسیته« یا »سکوالریسم«ایرانی پیرامون  های پردازی

حد و حصری به  های بی آزادیبا مفاهیم، » بازی«برخی، در . ستا
گرا، اختیاری و  بسیط، اراده دریافتکه  دهند، بطوری میخود 

شدن معنای  سبب مخدوش شدن و حتا محو از پدیده،ها  شخصیِ آن
 . گردد می اصلیِ آن

 محمـد ، از   »ی سکوالریزاسـیون   ی بومی درباره   طرح یک نظریه  «
ی  ، دو نمونـه   صدر بنی ابوالحسناز  » شکست الئیسیته؟ « و   نیکفر رضا

و » سکوالریزاسـیون «بسیط و اختیـاری، اولـی از         شاخص از برداشتی  
 .دهیم است که در زیر مورد توجه قرار می» الئیسیته«دومی از 

 11ادامه در صفحه                                                       

 
  Karl Kautzky کارل کائوتسکی

 انقالب پرولتری و برنامه آن
    یک بخش  منوچهر صالحیبرگردان به فارسی از 

 ی گذار به سوسیالیسم برنامه
        انقالب پرولتری-2
  سیاست ائتالف: ت

ای  مثابه تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقه هرگاه به انقالب سیاسی به
ی محروم بود، که تا کنون از قدرت سیاس) ای از طبقات یا اتحادیه(

صورت در این رابطه میان انقالب بورژوائی و پرولتری  بنگریم، در آن
 .خوریم به توفیرهای گوناگونی برمی

 .پردازیم در اینجا تنها به یکی از این توفیرها می
شکلی که این انقالب . شود انقالب بورژوائی به ضدانقالب ختم می

این . ه دیکتاتوری نظامی استآورد، بنا بر قاعد برای ضدانقالب فراهم می
امر بر این واقعیت استوار است که طبقات انقالبی، بورژواوی، دهقانان، 
خرده بورژوازی، پرولتاریا، هر یک بخاطر مبارزات خشن درونی خویش 

گردد، سرانجام در وضعیتی توازنی قرار  شان می که موجب فرسایش
عیتی نیست که بتواند یک از این طبقات در موق گیرند که در آن هیچ می

در این . حاکمیت طبقاتی سیاسی خود را بر دیگر طبقات تحمیل کند
اندازه کافی ریشه ندوانده است، در عوض  وضعیت دمکراسی هنوز به

تر دوران انقالب سبب  های بزرگ جنگ طبقاتی و در برخی موارد جنگ
نوینی های دوران استبداد مطلقه جای خود را به ارتش  شود تا ارتش می

کسی که بر این ارتش . بدهد که از دیسیپلین زیادی برخوردار است
گی بر همه سلطه  تواند بخاطر توازن طبقاتی به ساده راند، می فرمان می

را بناپارتیسم یا سزاریسم  رسد که آن چنین فرجامی می انقالب به. یابد
 4 ادامه در صفحه    .                                                  نامند می

__________________________________________ 
 احسان دهکردی

ون پوزیسیاست جمهوری رفسنجانی وا ری"
 "! ناهمگون

دیگر حوادث مهـم کشـورمان      چون   است جمهوری هم  انتخابات ری 
 بهر شکل بلنـد     .دنبال داشته است   هگونی را ب    گونه شه بحث و نظرات   همی

زه های مختلف بخشی از روند دمکراتی       نشستن دیدگاه بحث    دن و به  اندیشی
 .ای کنونی استگفتمان اجتماعی در دنیشدن و 

ـ         آقـای  داتوری  باری صحبت از انتخابات ریاست جمهوری و کاندی
، یـک تشـکیالت     ستدر ابتدا بگویم رفسنجانی فرد نی     . رفسنجانی است 

ـ   مافیائی است که برای رسـی      ک باند ، ی ستاست، حزب سیاسی نی    ه دن ب
ک چپاولگر اموال و ثـروت  داند، او ی اهداف خود هر اقدامی را مجاز می   

 ریاسـت  .نـه بـر عکـس   ! ، ا و یک دزد سیاستمدار اسـت  اجتماعی است 
نظـام جمهـوری    خـود افشـاءگر    بخودیمردمیضد ن چهرهجمهوری ای

 ای چون خـاتمی     ب دهنده  توهم آفرین و فری    های  اسالمی است، نه چهره   
   10ادامه در صفحه            !هوری اسالمی داشتندر جمکه سعی در تطهی



Tarhi no 
The Provisonal Council of the Iranian Left Socialists 

Ninthyear N0. 100                                                                                                                                                 Mai 2005  
  

 

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

  یورو30 یورو، یکساله 20ششماهه :  همراه با مخارج پستانآبونم.  دالر در امریکا1اروپا،  یورو در 1شماره معادل  بهای تک

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

 

 


