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 یردبسر
 دهند  مردمی که به سخنان اپوزیسیون گوش نمی

 پایان یافت و بنا  دوره نهمدور نخست انتخابات ریاست جمهوری
 میلیون تنی 47 درصد از 61،2  نزدیک بهبر آمار رسمی وزارت کشور

های رأی رفتند و   برخوردار بودند، به پای صندوق دادنکه از حق رأی
آنها را از » ولی فقیه«و » رای نگهبانشو«به هفت تنی رأی دادند که 

خواستند در انتخابات شرکت کنند،  میان بیش از هزار تن که می
» طلب اصالح«سه تن از این هفت تن به جناح . دستچین کرده بودند

 هستند و یک تعلق داشتند و سه تن نیز وابسته به جناح راست افراطی
هیچ جناحی وابسته  مدعی است که به ، یعنی هاشمی رفسنجانی همتن

 . استدارای خصلت فراجناحی کارکردهای او ها و  سیاستنیست و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15دامه در صفحه ا                                           

   زربخشدیمج
 ی اسالمی جمهور"انتخابات" و مردم
 ی ازابزارهایکیال ارادۀ مردم و  شکل ابراز واعمکی انتخابات

 انتخابات نیبنابرا.  استیاجتماع  ویاسی سیمشارکت آنها در زندگ
 و شرط به دی مردم بدون قی حق برانیکند که اوالً ا ی مدای معنا پیزمان
 انجام کی دمکراتیئ انتخابات در فضااًی و ثان شناخته شده باشدتیرسم
 ی و ضامن تجلکی دمکراتیضا فنی که نشانۀ ایئها شرط شی و پردیگ

  .واعمال ارادۀ مردم است وجود داشته باشند
 یها  همه مردم و همه گروهینظر برا  وشهی آزادانه اندانی بنامکا

 یها، آزاد یهمĤئ اجتماعات و گردی و آزادی ومذهبی اجتماع،یاسیس
 یاسی و سی صنفیها تیجمع ها و  سازمانکاها،ی، سندمطبوعات، احزاب

 ی است که بدون آنها انتخابات فقط نمودیئها شرط شیپاز جمله 
 ی اساسیها شرط شی پنی فقدان اطئ آن در شرایزارگ است و بریصور
 9ادامه در صفحه                                  .  نخواهد بودشی بیشینما

__________________________________________ 
 محمود راسخ

 »یالیست ایرانحزب سوس«در ضرورت تشکیل
 5 -بخش دوم 

 آمدهای آن تصرف قدرت و پی
سرانجام حزب بلشویک به رهبری لنـین قـدرت سیاسـی را در               

بررسی این را که آیـا تصـرف قـدرت بـه دسـت              . روسیه قبضه کرد  
تر بود تا به یک انقالب پرولتـری در    ها به یک کودتا نزدیک     بلشویک

این امر اهمیت دارد، ولـی در       زیرا هر چند    . گذاریم این جا به کنار می    
دها استالین و   ستقرار دیکتاتوری لنین، حزب و بع     ا(پرتو تحوالت بعدی    

 .کند  بی اهمیت جلوه می)غیره
. قرض شد ها قدرت دوگانه من    با تصرف قدرت به دست بلشویک      

بـه  .  و جای آن را قدرت یگانـه گرفـت         خواست آن طور که لنین می    
به دست شوراهای کارگران و دهقانان    ادعای لنین اکنون قدرت سیاسی      

  10ادامه در صفحه                                         .بود  منتقل شده
 :دیگر مقاالت این شماره

 کارل کائوتسکی: ی آن انقالب پرولتری و برنامه
 جعفر صدیق :رژیم والیت فقیه درجستجوی بمب اتمی

  سرو شاکریخ :ی دمکرات آذربایجان فراز و فرود فرقه

 cvassigh@wanadoo.fr شیدان وثیق

 »یئجنبش گرا«دار یپدی  درباره
  جنبش«دار ی، پدگیرد میقرار  ن نوشتار مورد تاملیا چه در آن

ن است که ی ااول تز :میکن آن سه تز طرح میی   که درباهاست »ییگرا
 خود جنبش «:دارد نهیریشه در پرسشی دیکنونی ر» یئجنبش گرا«

های  جنبش«ن است که ی اتز نیدوم. »جنبش تحت قیمومت «ای» مختار
و » طبقاتیی  همبارز« ی ای گذشتهه شکل با نوین در غرب، »اجتماعی

ه  کدن داریهای محسوس حزبی، تفاوت -اسییسمبارزات رایج 
ن ی امن سوم تزانجام، سر. م دادهای اصلی آن را نشان خواهی شاخص

حد زیادی غیر  تا ج از کشور،ایرانی در خار» یئگرا جنبش«است که 
 .باشد می مجازیواقعی و 
 جنبش«دار ی، پدگیرد میقرار  ن نوشتار مورد تاملیچه در ا آن

اسی ی فعاالن سدر بین غربی و هم جوامعکه هم در ، است) 1( »یئگرا
 م، جنبشیستیحزب ن«ی چون ئها ا عبارتیآ. استروز شده  رانی، بابیا

 …  »داشتد یساختار جنبشی با«، »دد عمل کریجنبشی با«، »هستیم
 12ادامه در صفحه                          ؟ نشده استاری یکالم بس هیتک

_________________________________________ 
 حسن بهگر 

 !منام بگذارد ما آواز کنی»  اتحاد جمهوریخواهان«
ز است جمهوری شش نفر را اشورای نگهبان از میان کاندیداهای ری 

 یـزدی از    اری از آن جمله     بسیت را انتخاب کرد و      جناح راست حاکمی  
. دای حزب مشارکت را حـذف نمـود         نهضت آزادی و حتا معین کاندی     

ن  سـال گذشـته چنـی      25 در   های مردم     خواست ت به  حاکمی توجهی بی
آنچـه مـرا شـگفت زده کـرد         اما  . کرد  پیش بینی می   رخدادی را قابل    

 بـه ن آن    بود کـه نخسـتی      »خواهاناد جمهوری اتح«ه از     صدور دو بیانی  
 چهل روز به انتخابات مانده صادرشد و دومـی          بهشت ماه   ی ارد 21خ  یتار

خ دوم  بـه تـاری   بدون درنگ پس از اعالم حذف شورای نگهبان نامزدها          
اسی کشـور بـرای   حضور در صحنه سی« در اولی   .د منتشر گردیخرداد

تحـریم  « خواستار    در دومی  ه شده است و   توصی» نهادی کردن انتخابات  
 6ادامه در صفحه                         .ده است گردی» گسترده انتخابات

__________________________________________ 
 های چپ ایران اطالعیه کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست

ت در انتخابات ریاست جمهوری  به دموکراسی شرک
 !کرد در ایران کمک  نخواهد 

ی برای در اکثر کشورهای جهان امروزه از انتخابات به عنوان ابزار
مدعی شود و تمامی حاکمان   حکومت استفاده میرسمیت بخشیدن به

ر که جمهوری اسالمی از ابتدای  همانطو.مجری دمکراتیک آن هستند
پائی نظام خود از این ابزار استفاده کرد تا پشتیبانی مردم از تغییر رژیم بر
اهنشاهی در ایران را به جهانیان ثابت کند و امروز نیز در ادامه آن ش

سیاست نیاز به حمایت وشرکت مردم در انتخابات دارد تا ادامه حکومت 
 ادامه.  خود را با حمایت و راًی مردم نزد جها نیان موجه جلوه دهد

ی است که ه جهانی حقوق بشر تنها سند مشترک جهانی اعالم
ک بودن یزان دموکراتیه مشترک برای سنجش در میپاتواند کار  می

8    ادامه در صفحه                    .های جهانی باشدانتخابات با استاندارد
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ2ــــــــ  صفحهــــــــــــــــــــــــــــ 

 ... رژیم والیت فقیه در
 

ـ ا  ش چند هزار سال سـلطنت بـوده       یران صاحب کم و ب    یما در ا   . می
بـا  عنـی  یشـه در بـاال،   یهای حکومتی هم رات و تحوالت در سلسله   ییتغ

ـ ن  یروهای خارجی ا  یا ن یای صورت گرفته و       لهیلی و قب  یجنگ های ا   ا ی
اند حملـه اسـکندر، هجـوم     اند که از آن جمله  آن سلسله را ساقط ساخته    

ر، یصد سال اخ  یهای اقوام ترک و مغول و بعدها هم در س           ورشیاعراب،  
 . سم غربیالیامپر
حنه ش به صـ   یک قرن پ  یشه با شدت مساوی از      یکن مردم نه هم   یل

ـ کتاتوری وارد شده و     یه د یمبارزه عل  گـر  یک بـار قاجارهـا و بـار د        ی
کن مسئله کنار آمدن اقشـار و       یل. اند  ها را از سلطنت ساقط کرده       پهلوی

ک بار در مشـروطه و      ی -مییروهای قد یهائی از ن    ن و بخش  یطبقات نو 
 کوشش شده است، ولـی در       -ان موسوم به دوم خرداد    یگر در جر  یبار د 
دربـاره  . اند  روز شده یروهای مدرن پ  یه ن یی اقشار ارتجاعی عل   ل نهائ یتحل
ـ ا  س داشـته  یاست انگل یه بر س  یشه تک یدن رضاخان ما هم   یقدرت رس   به م ی

ـ امـا ا  . که او را بر مسند قـدرت نشـانده اسـت           ـ ن واقع ی ت مـا را از     ی
ای از    ان و بخـش عمـده     ین که بازار  ینگری بازداشته است و آن ا       درون
م از  یبگـذر . اند  دن رضاخان سهم بزرگی داشته    ت در سر کار آم    یروحان

ـ نده بورژوازی ملی ا   یکه رضاخان را نما   » رانیست ا یحزب کمون « ران ی
 . کن در بر سر کار آمدنش نقشی نداشته استیکرد، ل معرفی می

ـ  محمـدعلی م   -نظر من ساقط کردن دو شاه       به رزا و محمدرضـا از     ی
ه ناآگاه همراه بوده    ک نکت یک نکته آگاه و     یله مردم با    یسلطنت به وس  

ن پادشاهان و نکتـه ناآگـاه آن        ینکته آگاه آن لزوم سرنگونی ا     . است
اطالعی و ناآگاهی عمومی در ضرورت استقرار دمکراسی بوده است            بی
و من در رابطه با نکتـه  ). ر نبوده استیتأث  عامل خارجی بدون شک بی    (

اگـر در   . دانم دأ مقصر می  یران را شد  یها روشنفکران ا    ن جنبش یناآگاه ا 
نه مادی حرکت بسـوی     ی اجتماعی زم  -اروپا به علت تحوالت اقتصادی    

ن روشنفکران اروپائی بودند که در جدالی       یدمکراسی فراهم شده، ولی ا    
ـ نـه فکـری برچ    یک به سهم خـود زم     یر هر   یممتد و خستگی ناپذ    دن ی

من بدون آن که مـدعی باشـم کـه در           . ها را فراهم ساختند     کتاتوریید
ن اسـت کـه     ین جدال نپرداخته است، نظرم ا     یچ روشنگری به ا   یران ه یا

در مبارزه  . دأ کوتاهی کرده است   ین کار شد  ین روشنفکران در ا   یبدنه ا 
سو بـا   کیها از     ونییها و کنفدراس    ای  م محمدرضا پهلوی، ما جبهه    یبا رژ 
سـتی وحـدت   یک بلشویروهای ضددمکراتیگر با ن ینی و از سوی د    یخم
ل مثبتـی  یم بدون آن کـه بـد   یرفتیم را پذ  ینی رژ م و شعار سرنگو   یکرد

 . میارائه ده
ه جبهه ملـی در  یئت اجرائیخاطر دارم در آن زمان که هم عضو ه       به

ت شوم از   یای فدا   ون بودم، نامه  یران کنفدراس یئت دب یاروپا و هم عضو ه    
خـود  » هیت فق یوال«د که همراه آن جزوه      ینی به دستمان رس   یسوی خم 

به «ن که متن جزوه را      یو تقاضای ا  » االحقر«امضای  را فرستاده بود با     
مـن در آن    . میرانی در خارج از کشور برسان     یا» ان محترم یسمع دانشجو 

ری بر آن نوشته و پخـش       یشنهاد کردم که همراه با جزوه تفس      یموقع پ 
م و یطور که بود، انتشار داد     با آن مخالفت شد و ما جزوه را همان        . میکن
تر  م که با دمکراسی دشمنی سرسخت     یدت کرد ب با کسی وح   ین ترت یبا

 . مینظر کرد از شاه بود و ما از نقش روشنگری صرف
روهای دمکرات مدرن و ینظرم که بدون اتحاد ن  من هم با مسرت هم    

خـواه،    طلـب مشـروطه    طلب اسالمی و حتـی اصـالح       روهای اصالح ین
ـ کن تحـول در درون آن دو ن       یست، ل یسر ن یران م یدمکراسی در ا   روی ی

رد، چه باور نکردنی خواهد بود ید صورت گیگر به دست خود آنها با   ید
. پـردازم   غ ضرورت اصالح در اسـالم بـه       یش به تبل  یکه اگر من آزاداند   

طلبی در اسالم بود که  ن خواست اصالحیای از ا جنبش دوم خرداد نشانه   
د کـه ادامـه خواسـت       یل فهم ین تحل یدر آخر ) شخص خاتمی (رهبرش  
ده شدن جمهوری اسـالمی منتهـی    یعنی برچ یکراسی،  طلبی به دم   اصالح

نجا بود که صالح را در ساخت و پاخت با رهبران ارتجاعی            یو ا شود   می

سوی  ران بهیولی خاتمی با طرح ضرورت حرکت جامعه ا   . دیحکومت د 
ـ ت فق یم وال یتمدن، عمأل اذعان کرده بود که جمهوری اسالمی و رژ          ه ی

 . انی ضد تمدن استیجر
. کن نابود نشده است   یخواب رفته، ل   جنبش دوم خرداد به   نظر من    به

اند و پول کـالن نفـت         روز شده یان پ یدر مرحله کنونی ظاهرأ اقتدارگرا    
خـاتمی   طلـب و سـازش     ن عناصر اصـالح   یشروتریهمراه با سرکوب پ   

. آنها کمک رسانده که باز برای مدتی بر مرکب قدرت سوار بماننـد             به
ور خواهد شد و در  ا زود دوباره شعلهی ریر خاکستر دین آتش ز یکن ا یل
هـا و    مـذهبی (رانـی   یفـه روشـنفکران ا    ین رابطه در مرحله کنونی وظ     یا

ـ ک بـرای آت   ی دمکرات -نه آگاهی ملی  یسازی زم   شیپ) ها  کیالئ ـ ه ا ی ن ی
تواننـد    ها الاقل در مرحله حاضر نمی       ها و گروهک    حزبک. جنبش است 

ـ رند، ز یعهده بگ   ای را به    سهم عمده  هـای     بازمانـدگان حرکـت    را آنهـا  ی
هـای گذشـته خـود        اند و از تزها، شعارها و رقابت        میشکست خورده قد  

ـ ز در مراحـل اول    یدار روشنگری در اروپا ن      پرچم. اند  دست برنداشته  ه و  ی
 . ها نبوده، بلکه روشنفکران بودند ز احزاب و گروهین پروسه نیانی ایم

شنگری را بر مبنای ن رویج ایتنها در پروسه بعدی بود که احزاب نتا
ها و  شان وارد برنامه خود ساختند، اما حزبک وابستگی طبقاتی و اجتماعی

ـ         گروهک البتـه  (گـاه اجتمـاعی   یگونـه پا   چیهای ما بدون دارا بـودن ه
کنند و اغلب با طرح  ن سرنوشت میییبرای مردم تع) اد استیشان زیادعا

کنند که     دعوت می  مبارزه و حتی انقالب    تهی، آنها را به    انیشعارهای م 
 . حرف آنها ندارد خوشبختانه کسی گوش به

زبـان فارسـی      ش که بـه   یخو» فرهنگ دمکراسی «مسرت در مقاله    
اگر کارل مارکس آگاهی    . خوبی شکافته است   ن موضوع را به   ینوشته، ا 

ست کـه  ین البته بدان معنی نیداند، ا جه وجود اجتماعی می یاجتماعی را نت  
ن یبهتـر . ردیگ ک صورت مییت اتوماتیفیبه کت یل کمین پروسه تبد یا

ـ           یاالت متحده امر  ینمونه آن ا   ش از  یکـا اسـت، کشـوری کـه در آن ب
 علمـی   -ست سال دمکراسی صوری برقرار است و از نظـر صـنعتی           یدو
ولی هنگامی که مردم به پـای صـندوق         . ا است ین کشور دن  یتر  شرفتهیپ

هـوری انتخـاب    است جم یر ت جورج بوش را به    یروند، به اکثر    رأی می 
علـل فـراوان پروسـه       االت متحده به  یت دارد، در ا   یآنچه واقع . کنند  می

ـ ت مـردم در ا    یاکثر. روشنگری جامع صورت نگرفته است     ن کشـور   ی
ـ جورج بـوش رژ   . ت تندرو هستند  یحیت مس یدئولوژی برتر یگرفتار ا  م ی

کنـد کـه بـر آن         دهد، ولی فراموش مـی     ران را در جبهه شر قرار می      یا
 که حکومت او رهبری جبهه شر را در سراسر جهـان برعهـده              دیافزا  بی

ای موسوم  یچون مسرت فقدان دمکراسی را نه تنها در دن          من نیز هم  . دارد
هـای بـس    اری از معضلیبه جهان سوم، بلکه در سراسر جهان مسئول بس  

نظـر از فعـل و انفعـاالت و          دانم و صرف    گران امروز جامعه بشری می    
له حـامالن  یوس ا نبود روشنگری به  یاعی کمبود    اجتم -تحوالت اقتصادی 

 . دهم  ربط میطهن رابیکاری در ا عنی روشنفکران را من هم به کمیآن، 
ست که روشنفکران مثأل در کنفرانسی گردهم      ین بدان معنی ن   یالبته ا 

ـ خ. ک برنامـه روشـنگری برسـند      یوحدتی در     ند و به  یانی ر، بـرعکس   ی
نجـا  یل آزاد روشنفکران باشـد و در ا       جه جدا یتواند تنها نت    روشنگری می 

ـ د پایاست که آن جمله معروف روزا لوکزامبورگ با        ـ ه و اسـاس ا ی ن ی
 . »شان استیآزادی همواره آزادی دگراند«: ل دهدیجدال آزاد را تشک

ـ می و جد  یروهای قـد  یان ن یناگفته نماند که جدال م     د در دو دهـه     ی
ـ عی اروپائهای فردی و اجتما  گذار به تمدن، دمکراسی و آزادی      ـ ان نی ز ی

ر در انقالب فرانسه، عودت   یروبسپ. ن پروسه را پشت سر گذاشته است      یا
سم و انواع و اقسـام      یسم و حتی بلشو   یتکراری سلطنت به آن کشور، فاش     

های   م، نمونه یا  ستم شاهد آن بوده   یهای نظامی را که در قرن ب        کتاتوریید
ت یها را مبارزه ذهن نیاند و من ا د بودهیه جدیم علیهای موقت قد   روزییپ

ه در یت فقیوال. دانم ت در جامعه دو قطبی می  یکهنه و آگاهی مدرن بشر    
ن مدار  یست در ا  یبا  ز می یران و جنبش اسالمی در کشورهای مربوطه ن       یا

ن ید نداننـد، ولـی هـر دو متحـد         یالدن شا   اگر بوش و بن   . ابی شوند یارز
ادگرائی اسالمی ی با بن نام مبارزه  ادگرا است و به   یبوش خود بن  . گرندیکدی

کـال اسـالمی   یانـات راد یبا دخالت نظامی در کشورهای اسالمی بـه جر  
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ونی چند روز قبـل از  یزیک مصاحبه تلویالدن در     رساند و بن    کمک می 
کـا را اعـالم     یه امر یامان خود عل    االت متحده، مبارزه بی   یر ا یانتخابات اخ 

ـ و بر تعداد آراشتابد  اری جورج بوش میی ب بهین ترتیکند و بد    می ش ی
 . دیافزا می

هـای    لی از کاستی  یضمنأ تحل » فرهنگ دمکراسی «مسرت در مقاله    
کائی از جمله نژادپرستی بدست     یدمکراسی در کشورهای اروپائی و امر     

آنجا کـه مسـئله     . غیر از یک نکته موافقم      دهد که من با تمام آن به        می
میـان    بـه حجاب دختران مسلمان و ممنوعیـت آن در مـدارس فرانسـه     

شاید او ندانـد    . نامد  آید، مسرت این اقدام را نژادپرستی فرانسوی می         می
، جـدائی    فرانسه تنها کشوری است که ضمن تضمین آزادی کلیه ادیان         

ای کـه   در فرانسـه . کنـد  دین و دولت را تقریبأ بطور کامل اجـرأ مـی   
اتفاق جمعیت آن کاتولیک است، کلیسای کاتولیک         اکثریت قریب به  

گونه تبلیغی در بنیادهای دولتی و از آن جملـه در مـدارس را                 هیچ حق
ممنوعیت حجاب برای دختران مسلمان در مدارس فرانسه را باید          . ندارد

جائی که دین اکثریت    . از این دید بررسی کرد و نه از دید نژادپرستانه         
نمایش گذاشـتن خـود را نـدارد، حـق            ملت، یعنی کاتولیسیسم حق به    

گرایـان اسـالمی      بنیـاد . ی دختران مسلمان نباید قائـل شـد       ای برا   ویژه
حسـاب    کوشش ناموفقی انجـام دادنـد کـه ممنوعیـت حجـاب را بـه              

البته این بدان معنی نیست که در       . نژادپرستی بگذارند، ولی موفق نشدند    
فرانسه نژادپرستی وجود ندارد، لیکن پدیدۀ نژادپرستی فرانسوی در این          

 . گنجد مقوله نمی
آورم تا با تکیـه       مسرت نقل قولی می   » فرهنگ دمکراسی «اله  از مق 

بر آن به نقد نظرات او دربـاره تسـلیحات اتمـی رژیـم والیـت فقیـه                
 :پردازم به

دوم این کـه جامعـه دوقطبـی بـرای انسـجام و اسـتحکام نظـام               «
های سـاختگی نیـاز دارد چـرا کـه ایـن دو               جوسازی و خلق دشمن     به

همـه  “ونی و ایجاد احساسـات تصـنعی        ای در پوشاندن ضعف در      وسیله
تراشـی درسـت در       آفرینـی و دشـمن      حادثه. هستند“ جزو یک پیکریم  

بـر همـین    . دوران ضعف درونی نظام از هر زمان دیگری بیشـتر اسـت           
هـای رژیـم در       سـازی   اساس است که خنثی کردن جوسـازی و زمینـه           

نـی  تراشی در دورنمای ساختار روابط جدید اهمیـت فراوا      ایجاد دشمن 
 . »کند پیدا می

هـای واپسـگرا ارائـه        احسنت بر مسرت که این تحلیل را از رژیم        
تکیه بر نکته آخر این نقل قول از من است، آنجا که تکلیف ما . دهد می

تراشـی رژیـم      کند که باید با جوسازی و دشمن        روشنفکران را بیان می   
ـ  ضعف  دانم که به    در این رابطه الزم می    . درگیر شویم  ی رژیـم  های درون

 .انم که مسرت نیز بر آنها واقف است د اشاره کنم، گرچه می
اتفـاق   در ابتدای امر پس از سقوط رژیم پهلوی، اکثریت قریب بـه         -1

استقرار جمهـوری اسـالمی بـا رأی        . رو خمینی شدند    ایرانیان دنباله 
تصویب رسید، بدون آن که مردم بدانند         مردم ایران به   % 98آزادانه  

می دارای چگونه محتوائی خواهد بود و این بدان         این جمهوری اسال  
معنی است که نه تنها نیروهای قـدیم جامعـه، بلکـه تقریبـأ همـه             

استقرار جمهوری اسـالمی رأی مثبـت         نیروهای مدرن ایرانی نیز به    
رفت پایگـاهش را از دسـت دهـد،           لیک آنجا که رژیم می    . دادند
دامه غیر ضـروری    ، ا  کند  د بدان اشاره می   .طور که مسرت خو     همان

سـاخت و  » همه جزو یک پیکـریم «جنگ با عراق را وسیله تبلیغ    
ها هزار ایرانی     های جنگی، خود ده     نظر از کشتارها و تخریب      صرف
 .، از جمله سه تن از رفقای نزدیک ما را قتل رسانید را به

اندیشه مدرنیسم و ضرورت تحوالت نه تنها در میان اقشار مـدرن،             -2
میان اجتماعات سنتی نیز راه یافت و سبب شد تـا           بهبلکه رفته رفته    

شوم، چون کم     وارد جزئیات آن نمی   . جنبش دوم خرداد بوجود آید    
از همان ابتـدأ معلـوم بـود کـه     . و بیش همه با این رخداد آشنایند      

آنهـا  . اقتدارگرایان جزمی با هرگونه تغییر و تحولی دشمنی دارنـد         
، در   »رهبر« اشک تمساح    های تاکتیکی و ریختن     نشینی  ضمن عقب 

های دانشـجویان، برنامـه       خوابگاه  هنگام یورش چاقوکشان رژیم به    

  ای را بکار بستند که در آن اعمـال هرگونـه فشـار بـه         حساب شده 
با این کار کوشیدند جنـاح  . طلب مجاز بود روترین افراد اصالح   پیش

 هـائی از اپوزیسـیون،      انزوا کشیده شود، قتـل چهـره        طلب به   اصالح
... راه با زندانی کردن ناشرین آنها و      طلب هم   تعطلیل نشریات اصالح  

از جمله اقداماتی بودند در خدمت دو تکه کـردن جنـبش و تسـلیم       
ای که در شماره      من در آن زمان در مقاالتی از جمله در مقاله         . مردم

 :چاپ شد، چنین نوشتم» طرحی نو «52
ط کنـونی کشـانیدن     یکی از اهـداف اقتـدارگرایان در شـرائ             «

علت تناسب نابرابر     شورش و آشوبی است که  به        هائی از جنبش به     بخش
این . طلبان و انفعال بخش دیگر است       اش سرکوب بخشی از اصالح      نتیجه
عقب خواهـد   گیری سیاسی و تحوالت فکری را در جامعه به    شکل... امر  

سـو   انداخت و این استراتژی در صورتی عملی خواهد شد کـه از یـک              
تر از      از سوی دیگر و عمده    . تسلیم شوند   طلبان سرکوب و وادار به      اصالح

آن بیهودگی شرکت مردم در انتخابات و پیروزی انتخابـاتی در مقابـل             
طلبـان کـه      و اولین کسی از اصـالح     » نمایش گذاشته شود    چشم مردم به  

 . جمهور خاتمی بود  آقای رئیس تسلیم شد
طلبان   اصالح.  خود ظاهرأ پیروز شدند    و دیدیم که آنها در استراتژی     

نشین شدند، اما رژیـم هـم         زندانی و مقتول، نشریات ممنوع و مردم خانه       
کاله ماند و انتخابات بعدی به محل خمیازه تبدیل شد و کسـی               سرش بی 

دیگر داوطلبانه برای رأی دادن به آنجا سر نزد و بنابراین رژیـم شـدیدأ        
تیغ .  بخشی از مردم را با خود همراه سازدنیاز پیدا کرد که مردم و الاقل   

شان بسیار کند شده است و رژیم عمـأل بـدون آنـان کـه                 دین و اسالم  
اند، پایگاه خـود را از دسـت داده اسـت و تحـت چنـین                  خور رژیم   نان

شرائطی مالیان باید ابزار دیگری را بکار گیرند تا دوباره شاید مردم را با 
 .  نو ناسیونالیسم استخود همراه سازند و این وسیله

اند که با طـرح و اجـرای برنامـه            و حال آخوندها باین نتیجه رسیده     
های  مردم تجویز کنند که ما ایرانیان دیگر با قدم اتمی خواهند توانست به

قدرتی بزرگ تبدیل خواهیم شـد و افتخـار و اقتـدار گذشـته                بزرگ به 
پهلـوی نیـز در     دوران کورش را بازخواهیم یافت، کاری که محمدرضا         

 . انجام آن کوشید و ناموفق ماند
برعکس . ای است خطرناک و برای ایرانیان خانمانسوز        اما این حربه  

تواند در یـک جنـگ نـابرابر علیـه            کند، ایران نمی    آنچه رژیم ادعا می   
رژیم .  اسرائیلی پیروز شود-های دوربرد امریکائی   ها و موشک    افکن  بمب

وسیع بودجه ارتش را افزایش داده و عمأل از والیت فقیه هم اکنون بطور 
هـای   نان امروز مردم و از ساختن ایرانی مدرن، یعنی نـان فـردای نسـل        

البتـه کـه ایـن      . نمـایش بگـذارد     آینده بریده است تا قدرت خود را به       
نمایش گذاشتن بطور عمده علیه نیروهای اپوزیسیون درونـی صـورت      به
ر واقف است که ارتش ایران تـاب و  گیرد، زیرا  خود رژیم براین ام       می

ها را    توان مقاومت و یا حتی پیروزی در مقابل حمالت هوائی امپریالیسم          
ندارد و بهمین دلیل نیز مذاکرات خود با سه کشور اروپائی را با هـدف               

عالوه بر  . دهد  اهمیت در مقابل کرنش خود ادامه می        گرفتن امتیازاتی بی  
ته است که نیت ایـران در اجـرای         آن در پشت کذب و دروغ پناه گرف       

برنامه اتمی همان بدسـت آوردن انـرژی در جهـت برطـرف سـاختن               
استدالل مسرت درست است که ایران با دارا بودن         . نیازهای کشور است  

انرژی اتمی نـدارد و در        منابع غنی نفت و گاز و آفتاب داغش نیازی به         
 و آن این که بر این       دانم دوباره به نقل قول او رجوع کنم         اینجا الزم می  

های رژیم در یـک       تراشی و زمینه سازی     اساس باید با جوسازی و دشمن     
هـا و شـاید       تواند تنها کشـتار ده      اش می   جنگ احتمالی نابرابر که نتیجه    

صدها هزار ایرانی و تخریب شهرها و نهادهای ضعیف تولیدی کشورمان 
 . باشد، درگیر شد و هدف رژیم را افشاء کرد

نالیسم دمکراتیک و بشردوسـتانه هـدفش جلـوگیری از          یک ناسیو 
آخوندهای جزمی بـا    . باشد  مردم کشور می    هرگونه خطر، صدمه و بال به     

 یک سر  شان مبنی بر این که هر کس در راه اسالم شهید شود        ایدئولوژی
آنها نه تنهـا قصـد      . سوزد  حال مردم ایران نمی      دلشان به   رود  بهشت می   به

خواهنـد ایرانیـان را       مـردم را ندارنـد، بلکـه مـی        جلوگیری از خطر بر     
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کشتارگاه بکشانند تا بتوانند دیگربار اختناق علیه اپوزیسیون دمکرات           به
 masochistischeآنهـا سیاسـت مازوخیسـتی       . ایران را افـزایش دهنـد     

کننـد و     خودآزاری و طلب مرگ و نفی زندگی شادمان را تجویز مـی           
ند تا اقتدار خود را بر جامعـه بـار دیگـر            ا  میان کشیده   ناسیونالیسم را به  

ایران در ایجاد صـنایع     » حق«در اینجا وظیفه ما نه توجیه       . تحمیل کنند 
 . و تولید بمب اتمی، بلکه روشنگری و مبارزه با آن است

ها و متحدین دیگرشان  البته پر واضح است که امریکائیان و اسرائیل
ایران لشکرکشی نخواهند کرد  هفاجعه عراق که گرفتار آنند، ب با توجه به

در چنـین  . شان علیه ایران استفاده خواهنـد نمـود       و تنها از تفوق هوائی    
لشکرکشـی    والیت فقیه احتماأل ایران را وادار به      » های  عقاب«صورتی  

های القاعده    عراق خواهند نمود و با کوشش در حمایت از تروریست           به
گـاه    قتـل   پناه آن کشور به     های بی   صدها هزار سرباز ایرانی را در دشت      

ای را دارد   رژیم والیت فقیه نه قابلیت درک ابعاد فاجعه       . خواهند فرستاد 
که در حال تدارک آن است و نه قابلیت دفاع از منافع و حیثیت مـردم          

نظـر از قتـل       ایران را و در چنین حالت که احتمالش زیاد است، صرف          
امـا  . قط خواهـد شـد  عام ایرانیان و تخریب کشور احتمـاأل رژیـم سـا    

الطـوایفی را   دستجات داخلی را قطعه قطعه کرده و مناطق نفـوذ ملـوک   
ها برخوردار    تقسیم خواهند کرد و در این مورد نیز از حمایت امریکائی          

 . خواهند شد
مـان   هدف ما باید نشان دادن ابعاد این خطر بزرگ که متوجه میهن    

 تـا اسـرائیل دارای      و مردم کشورمان است، باشد و نه توجیه ایـن کـه           
این دامـی اسـت     . آن مسلح شویم    ذخائر کالن اتمی است، ما نیز باید به       

 . که آخوند بر سر راه مردم ایران نهاده است و ما باید از آن پرهیز کنیم
ضمن روشنگری در   . ناسیونالیسم آخوندها کاذب و خطرناک است     

 انرژی اتمـی     رسالت مبارزه با    جهت استقرار دمکراسی، تبلیغ راه صلح،     
ویژه با تـدارک و سـاختن بمـب اتمـی بایـد در سـرلوحه برنامـه                    به

 . های ایران قرار گیرد دمکرات
طور که مسرت نیز بدان اشاره کـرده اسـت،            اصوأل عصر ما، همان   

 - اجتمـاعی  -هـای اقتصـادی     کاری  عصر گلوبالیزاسیون، یعنی عصر هم    
. درروئی خصـمانه فرهنگی و سیاسی است و نه جستجوی راه انزوا و رو        

اما درست آخوندها از همان بدو استقرار جمهوری اسالمی در ایران راه            
طـور کـه مسـرت خـود          های مختلف و آن     انزوا را با انتخاب درگیری    

آنها از  . اند  پی بر کشور ما تحمیل کرده       در  های پی   گوید، با جوسازی    می
ـ            هرگونه درهم  دل آمیختگی با فرهنگ جهان مدرن وحشـتی فـراوان ب

دارند و آگاه برآنند که در چنین صورتی پایگاه خود را حتی در میـان               
تراشی   بنابراین دشمن . ترین اقشار جامعه از دست خواهند داد        مانده  عقب

به دامشان نیـافتیم و     . باشد  آنها دارای یک بعد فرهنگی ارتجاعی نیز می       
ی ایرانی را تدارک بینیم که در آن ضمن حراست از فرهنگ غنی مردم            

های اقتصادی و  کشورمان از فرهنگ و هنر، از علم و صنعت و از ترقی          
 . اجتماعی و سیاسی جهان پیشرفته بهره گیرد و خود آن را بارور سازد

کاری و یا حتی اتحـاد بـین نیروهـای            اما در رابطه با ضرورت هم     
طلب مذهبی و نیروهـای دمکـرات غیرمـذهبی مـن نیـز آن را                 اصالح

چه  راکه در حال حاضر باید دیـد، آن اسـت              لی آن دانم، و   ضروری می 
کننـد، متأسـفانه    که در جوامع اسالمی آنها که خط و مشی تعیـین مـی   

بطور نمونه جنبش دوم خرداد در کشورمان ضعف        . طلبان نیستند   اصالح
روشـنی    خویش را با وجود پایگاه وسیع مردمی در مقابل ارتجاعیون به          

رفتـه    مسیحی در کشورهای پـیش    حال آن که کلیسای     . آشکار ساخت 
کار تبدیل شده و تا آن        بخشی از بورژوازی محافظه     داری خود به    سرمایه

حد جلب جامعه دمکراتیک گشته که پاپ اعظم هوادار پر و پا قـرص              
کلیسائی که در قرون وسطی بـا خشـونت بـس           . حقوق بشر شده است   

 بـوده   تری از اسالم در اختناق جوامع مسیحی شـدیدأ سـهیم            وحشتناک
دادن پند و اندرز اکتفاء       است و حاال دیگر در رابطه با مسائل اخالقی به         

های گذشته زنانی را که روابـط جنسـی           همین کلیسا در دوران   . کند  می
گر است،  سوزاند و حاال تنها موعظه کردند، می خود را شخصأ انتخاب می   

 . کند ولی آخوند ایرانی سنگسار می

ان سامی یهودیت، مسیحیت و اسالم که خود        ویژه ادی   ادیان اصوأل به  
را نماینده وحی الهی دانسته و احکام تورات و انجیل و قرآن را تصـمیم               

کنند، همگـی در ذات خـود سـاختاری           قطعی و نهائی خداوند اعالم می     
دزد را  «طـور کـه مسـرت در مقالـه            ضددمکراتیک دارند ولـی همـان     

ح کرده است، برای اسالم نیز       زبان آلمانی نوشته، طر     خود که به  » بگیرید
ماند، جز آن که خـود را بـا     در عصر گلوبالیزاسیون هیچ راهی باقی نمی      

کرد حکومتی بیـرون      ضروریات مدرنیته سازگار سازد و خود را از عمل        
دیگـر    در عین حال که من اصوأل دین و دمکراسی را ضـد یـک             . کشد
، ولـی در حـال      دانم، بر این امر واقفم که این تحول ضروری اسـت            می

ایـن  . حاضر ناممکن، چون اقتدارطلبان و ارتجاعیون دست پـیش دارنـد        
طلبـان اسـالمی بـاقی     البته بدان معنی نیست که این وظیفه برای اصـالح   

ماند و بدین معنی نیست که نیروهای دمکرات الئیـک دسـت ایـن                نمی
از خود نیروها را در اتحاد برای استقرار دمکراسی باز پس زنند و آنها را      

نه یکی شدن و نه وحدت، بلکه اتحاد با این نیروهای مذهبی کـه              . برانند
 . خواستار دمکراسی هستند از ضروریات مبرم جوامع اسالمی است

زبان آلمانی نوشـته شـده اسـت،     که به» راهه خروج از بی«در مقاله   
مسرت دور باطل تسلیحات اتمی در خاورمیانه را که از سـوی اسـرائیل              

دهد و در رابطه با کوشش آخونـدها بـرای            ده است، توضیح می   آغاز ش 
نظر از    تواند، صرف   ایران نمی «: نویسد  بدست آوردن بمب اتمی چنین می     

و . »هر گونه نظم سیاسی، بطور دائم خطر تهدید اسرائیل را نادیده بگیرد           
خواهند توازن قوای ترس و       گران ایران می    بدین دلیل است که حکومت    

 . رار سازندوحشت را برق
خـواه،    روح ترقـی  » نظر از هـر گونـه نظـم سیاسـی           صرف«جمله  

دهـد و   جوی مـرا سـخت عـذاب مـی         دوست و صلح    دمکراتیک و ایرن  
. چنین مطلبی را بیان کنـد       گاه در عمرم انتظار نداشتم که مسرت این         هیچ

در باال کوشش کردم روشن سازم که این رژیم ارتجاعی والبـت فقیـه              
پیش کشـیدن ناسیونالیسـم       د شدن تیغ اسالمش با به     است که پس از کن    

جستجوی وجهه و جای پای جدید در میان مردم است، ولی در              کاذب به 
ایران اگـر دمکراتیـک     . ای نو در مقابلشان نهاده است       حقیقت دام و تله   

رأی مردم احترام گذارد و راه صـلح و سـازندگی را    باشد و حکومتش به  
آفرینی  تراشی و حادثه پرووکاسیون و دشمندر پیش گیرد و دائم در پی 

. کنـد   خطری از هیچ کجای دنیا آنرا تهدید نمـی          و جوسازی نباشد، هیچ   
ضمنأ جالب است بدانیم که در صورت درگیری نظامی ایران با اسـرائیل   

بخش فلسطین  اضافه جنبش آزادی و امریکا هیچ کشور عربی و اسالمی به
 . زنند، از ایران حمایت نخواهند کرد سینه می که آخوندها سنگش را به

انـزوا     سال قبـل بـه     25اقتدارگرایان حاکم در کشور ما، ایران را از         
آمیز امروزشـان مـردم و کشـور را روزانـه          کشانیده و با سیاست جنون    

البته که ایران دمکراتیک از مـردم      . سازند  تر می   پرتگاه هالک نزدیک    به
کنـد،   رزمین خود حمایـت مـی  فلسطین در داشتن حکومتی مستقل در س 

اکنون که خود کشورهای عربـی   شود و هم  تر از آش نمی     ولی کاسه داغ  
توانیم  اند، ما نمی دنبال صلح و آرامش با اسرائیل رفته ها به و حتی فلسطینی

لیکن آخوندهای مـا ظـاهرأ      . افروز جنگ با اسرائیل باشیم      و نباید آتش  
ها با اسرائیل   کنار آمدن فلسطینیتر از آش هستند و با هرگونه   کاسه داغ 

دنبـال برقـرار      ورزند و این حکومت والیت فقیه است که به          دشمنی می 
نه هر گونه نظم سیاسی حاکم در «ساختن توازن ترس و وحشت است و      

 . »ایران
های اتمی در خاورمیانه باید یکی از         بوجود آوردن منطقه آزاد سالح    

دسـت    هستم که این هـدف بـه        مئنهای نهائی باقی بماند و من مط        هدف
این دور باطل تسلیحاتی بریده شود و         اما در یک جائی باید      . خواهد آمد 

ما ایرانیان دمکرات به دو دلیل، یک بخاطر این که کوشش در بدسـت              
وسیله فقیهان حاکم، کشور و مـردم مـا را شـدیدأ              آوردن بمب اتمی به   

ویژه علیه بمب اتمی   اتمی بهاندازد و دو دیگر مبارزه با انرژی       خطر می   به
خود  از ضروریات و نیازهای جامعه بشری است و ما که ایرانی هسـتیم       

گیر  و با انرژی و بمب اتمی مخالفیم، در وحله اول وظیفه داریم بطور پی            
 . پردازیم به روشنگری در میان ایرانیان علیه این سیستم خطرناک به
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خورنـد کـه     چشـم مـی     بهمسائل جانبی دیگری نیز در این مقاالت        
عبارتند از ضرورت انتخاب سیاست کامأل مستقل اروپائیان در مخالفت          

گشائی ایاالت متحده امریکا و دیگـر آن کـه تـا زمـانی کـه                با جهان 
انصراف از سالح اتمی نشود، ایجاد منطقه خالی از بمب  اسرائیل حاضر به

ق ایران است که اتمی در خاورنزدیک و میانه نامیسر بوده و بنابراین ح        
پـردازد و     ساختن بمب اتمی بـه      با شرکت در توازن ترس و وحشت به       

ایران برای انصراف از ساختن  بنابراین تکلیف اروپائیان این نیست که به
جانبـه بـوده و از    بمب اتمی فشار بیاورند و بلکه این سیاست باید همـه     

 بـرای  جمله تشکیل حکومت فلسطین، صلح منطقه و فشار بـر اسـرائیل   
 . اش را باید در بر گیرد انهدام انبارهای اتمی

نظر من حتمأ بایـد رعایـت شـود، شـناخت از              آنچه در سیاست به   
دانم  حتمأ می. هائی بر مبنای این واقعییات است واقعییات و طرح خواسته

اندازه کافی از واقعییات شناخت دارد، ولی در مقاالتش  که مسرت نیز به
مـا بایـد بـدانیم کـه        . گیرد  ند و آنها را در نظر نمی      ک  آنها توجه نمی    به

ویژه آلمان و فرانسه با سیاسـت تهـاجمی ایـاالت           مخالفت اروپائیان به  
هـای   هائی بیش نخواهند بود، چـه وابسـتگی      مخالفت  واره نیمه   متحده هم 
 فرهنگی و نظامی این کشـورها بـا ایـاالت متحـده         - سیاسی -اقتصادی

تخاب سیاستی کامأل مستقل از سوی اروپائیان  ابعادی گسترده دارد که ان    
های  و اما در رابطه با از میان بردن ذخائر بمب. سازد را عمأل ناممکن می  

اتمی اسرائیل نیز این امر تنها هنگامی میسر است که صلح پایداری میان 
اسرائیلیان و فلسطینیان برقرار شود و با ریاسـت جمهـوری عبـاس در              

هـای احتمـالی بـر        ار بود با وجود همـه تحمیـل       توان امیدو   فلسطین می 
نتیجه خواهد رسید، زیرا کـه        فلسطینیان پروسه صلح و آرامش منطقه به      

اکثریــت اســرائیلیان و فلســطینیان از جنگــی ممتــد، مــوحش و بــس 
اسـرائیل  . هر قیمت طالـب آرامشـند       بار شدیدأ خسته شده و به       خسارت

 عقد قرارداد صلح بـا اعـراب        گاه قبل از    انهدام ذخائر اتمی خود را هیچ     
 . عملی نخواهد ساخت

چنین به نکات دیگری نیز باید اشاره کرد که یـک نمونـه آن                هم
سـو بـرای      نزدیکی رژیم والیت فقیه به دولت روسیه است که از یک          

هـای روسـی و از سـوی دیگـر بـرای دریافـت                سالح  تجهیز ارتش به  
 .  اتمی استهای فنی علمی در ساختن و بکارگرفتن صنایع کمک

ما نشـان   های روسی علیه اسرائیل به    سالح  های اعراب مسلح به     جنگ
تـر از فنـون جنگـی         مانده  مراتب عقب   داد که فنون تسلیحاتی روسیه به     

 میلیون 200غرب است و تفوق اسرائیل با پنج میلیون جمعیت بر اعراب 
نفری بیانگر این واقعیت است و در حال حاضـر رژیـم والیـت فقیـه                

هـای    گونه سـالح    مصرف خرید این    لیاردها دالر پول مردم ایران را به      می
 . حال مردم ایران ندارند رساند که جز خسارت هیچ سودی به روسی می

مانده و حتـی بسـیار        صنعت و فن اتمی روسیه نیز در سطحی عقب        
ای بر این مدعا  انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل شاهد زنده    . خطرناک است 

 . است
 ساله روابطـش    200گاه در تاریخ      قطه نظر سیاسی روسیه هیچ    و از ن  

با ایران یار و دوست و متحد قابـل اعتمـادی نبـوده اسـت و هرگـاه                  
توانسته است امتیازی از غرب دریافت کند، تمام قرار و مدارهایش بـا             

 تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ       1907قرارداد  . ایران را نقض کرده است    
تکیه از من   ( و عدم آمادگی شوروی سوسیالیستی       میان روس و انگلیس   

حکومت ملـی دکتـر       هایش به   در پرداخت بدهی  )  است سوسیالیستیبه  
مصدق در زمانی که آن حکومت در محاصره اقتصادی امپریالیسم بسـر         

 زاهـدی پـس از      -رژیـم شـاه     ها به   برد و درست پرداخت این بدهی       می
های    حکومت مصدق نمونه    مرداد علیه  28موفقیت کودتای امپریالیستی    
همین چند روز پیش هنگامی که پـوتین        . بارزی از این سیاست هستند    

برد، قول داد که فشارش را بـر          اسرائیل بسر می    جمهور روسیه در      رئیس
 . ایران برای انصراف از ساختن بمب اتم افزایش دهد

گیری سیاست ایجاد صنایع اتمی و دستیابی         رژیم والیت فقیه با پی    
بمب اتمی در تمام سطوح خطرات بس سـنگینی را متوجـه مـردم و       به  

بار باید در     روشنگری در مورد این سیاست فاجعه     . سازد  کشور ایران می  

هـدف دراز   . حال حاضر در صدر مبارزه با رژیم والیت فقیه قرار گیرد          
در پی آن   . مدت برای ایرانیان باید استقرار دمکراسی در کشورمان باشد        

 -های اقتصادی   ها و اتحادیه    کاری  ست ایجاد منطقه صلح و هم     باید از سیا  
 فرهنگی و سیاسی و ترقی همه جانبه پیروی کنیم که طی آن             -اجتماعی

هدف فوری امـا بایـد      . شود  ایجاد منطقه بدون سالح اتمی نیز ممکن می       
 .  های اتمی باشد تحمیل انصراف ایران از دستیابی به سالح

 ... ی فراز و فرود فرقه
 

جمیل حسنلی، که خود . ی آتی بود کارهای مقدماتی اجرای برنامه
است، سپس به فراخواندن این گروه » وحدت خلق آذربایجان«هوادار 

های بعد، فرآیند برپاکردن  توسط مسکو، اعزام گروه دیگری در سال
وری به عنوان رهبر آن، و نیز اعالم  ی دمکرات، گزینش پیشه فرقه

 .پردازد  می»مختار آذربایجاندولت خود «موجودیت 
آغاز جنگ سرد در «جمیل حسنلی کتاب دوم را، با عنوان 

مجلس ملی «، با شرح افتتاح »1945-1946: آذربایجان جنوبی
کند و سپس آن را با تشکیل   آغاز می1324 آذر 21در روز » آذربایجان

و چگونگی تصرف شهرهای ایالت » حکومت ملی آذربایجان«
آنگاه، . کند ی دمکرات دنبال می یله نیروهای مسلح فرقهآذربایجان بوس

وی از فرآیند مذاکرات سران فرقه با حکومت مرکزی در تهران 
 به 1325 آذر 21نویسد، و سرانجام کتاب را با ختم ماجرا در روز  می

 .برد پایان می
مؤلف در سراسر کتابِ خود با استناد به مدارک محرمانه نشان 

ی دمکرات حاصل همکاری تنگاتنگ  کیل فرقهدهد که فکر تش می
ی  ی آن به عهده مقامات رهبری مسکو و باکو بود، و اجرای برنامه

خوانیم که  در این کتاب می. رهبری آذربایجان شوروی گذاشته شده بود
یک ماه پس از پیروزی بر آلمان، استالین قرارهای سرّی زیر را امضا 

 :کرد
 ؛ »تی شوروی در شمال ایرانتأسیس مؤسسات صنع«: دهم ژوئن •
 ؛»کارهای تجسسی نفت در شمال ایران«: بیست و یکم ژوئن •
خواهانه در  های جدائی ی سازماندهی جنبش درباره«: ششم ژوئیه •

 ».آذربایجان جنوبی و سایر والیات شمالی ایران
ی به  یادآوری این تکته الزم است که وجود این قرارها و نحوه

موضوع مکاتبات و . اند ا کنون ناشناخته بودهها ت اجرا در آوردن آن
ی تشکیل  ی استالین و مولوتُف با باقراُف در باره مذاکرات محرمانه

العمل  و سپس انحالل آن، و عکس» حکومت خود مختار آذربایجان«
ی تسلیم در برابر حکومت مرکزی  دستور مسکو در باره رهبران فرقه به

 .دهند را به خود اختصاص میتهران صفحات بسیاری از این کتاب 
ی این کتاب، که بر اساس اسناد رسمی انکار ناپذیر مستخرج  مطالعه
های نادرستی را  های شوروی نگاشته شده است، اندیشه از بایگانی

زداید که گریبان دو نسل از برخی مبارزان عدالتخواه ایران را گرفته  می
فکری، دمکراسی، عدالت استقالل  هر ایرانی مبارز و مترقی که به. است

تواند از خواندن این کتاب با ارزش تاریخی  اجتماعی عقیده دارد نمی
ی اهل تاریخ و فعاالن  غفلت از قرائت این کتاب شایسته. روی گرداند

ی ایرانیان وطنخواه  ی این کتاب برای همه سیاسی ایران نیست؛ مطالعه
برنامه استالین شناخت این تاریخ در روزگاری که . روشنگرانه است

برای تجزیه آذربایجان و کردستان از ایران را بوش و دستیاران 
 .اند، امری مسئووالنه نیز هست نومحافظه کارش به عهده گرفته

 1384 اردیبهشت 12، )زند(خسرو شاکری 
 

 ی دمکرات آذربایجان فراز و فرود فرقه
 های اتحاد شوروی ی بایگانی به روایت اسناد محرمانه

  جمیل حسنلی:مؤلف
 منصور همامی: مترجم
 . تومان2500 صفحه، بها در ایران 238، 1384نشر نی، تهران، : ناشر
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 ...» خواهان اتحاد جمهوری«
 

 رهبری  هد هر وقت صحبت انتخابات شد     آی  ادم می یمن تا آنجا که     
تابی   بینی ا. ه استدداتابی از خود بروز      خواهان نوعی بی  یاتحاد جمهور 

ـ سـت گو ی شامل مواقع بخصوصی ندر انتخابات و عشق شرکت     ـ ا ای ن ی
، چـه هنگـامی کـه        برای همه فصول معتبر است     نالتهاب  داغ و سوزا    

میزان « خمینی  به صورت فراتر از حکومت نشسته و بظاهر می گوید             
ای که والیت فقیـه در قـانون اساسـی         و چه در دوره   » رای ملت است    

تواند  هیچ چیز نمی. کار می آیدشود و چه زمانی که خاتمی سر ادغام می
ـ ی بـرای ا ئمسـما   کلمه انتخابات نام بی اگرچه حتاآن را تغییر بدهد  ن ی

 از احـزاب و     خـود  نامـه     در  ج .اسی ا یشورای س .  ها باشد  شیگونه نما 
با هر توان و    «: اسی  خواستار شده است که     یهای س  ها و چهره   تیشخص

شـور و بـا عبـور از        امکانی دارند بـا حضـور در فضـای انتخابـاتی ک           
در قـانون اساسـی  و نظـارت شـورای           های حقوقی منـدرج      تیمحدود

تـالش در راه آزادی انتخابـات و مقاومـت فعـال      بـه  نگهبان، جامعه را
 ».دربرابر برگزاری انتخاب فرمایشی ترغیب نمایند

حضور «اما برای من    ! ش است یواقعا شوق و ذوق رهبری قابل ستا      
آنچه که مسلم   . ن نیست که به چه معنی است      روش» در فضای انتخاباتی  

 . گوید کـه رای بدهیـد       دهد ولی صریح هم نمی      است معنای تحریم نمی   
آید این است که  در این ده روز چه اتفاقی  پرسش دیگری که پیش می

. ج از حضور در انتخابات به تحریم آن رسـیده اسـت           . افتاده است که ا   
 : به شرایط حاکم  آگـاه اسـت  تر و در بیانیه نخست کامال  رهبری پیش 

چ نشانه روشنی از بخود آمـدن مسـئوالن         یفانه هنوز ه  سن حال متا  یبا ا «
ـ اسی نظ یهای س  ن آزادی یتام کشور برای  ـ ر آزادی ب  ی ان و مطبوعـات،    ی

ـ کـه الزمـه برگـزاری        اسـی یان س یآزادی احزاب و آزادی زندان     ک ی
 بـا ایـن     هست ک ی روشن ن   اما   ».خورد انتخابات آزاد است به چشم نمی     

تواننـد بـا حضـور در      مـی نخبگان موردخطاب چگونه اوضاع و احوال   
 در راه آزادی انتخاب ترغیـب        جامعه را به تالش      ؟!» فضای انتخابات «

   کنند؟ 
های دموکرات و آزادیخواه داخـل ایـران بـا             در میان همه گروه   

له وجود تهدید وزیر اطالعات که هرگونه سخن علیه انتخابات را به منز           
اند بنگرید ایـن رهنمـود چـه     کند آن را تحریم کرده براندازی تلقی می 

 جایگاه و منزلتی دارد؟ 
کنـد    مسئولیت تاریخی ما ایجاب مـی     «: شود  در این نامه تاکید می    

خویش و بـا صـرف      !! که با تکیه بر درایت و خالقیت سیاسی مستقل        
رای حاکم  های سیاسی و اجتماعی، راه کارهای مناسب ب         کمترین هزینه 

از همین منظر، انتخابات    ... کردن اراده مردم بر سرنوشت خود را بیابیم         
آینده ریاست جمهـوری فرصـتی اسـت کـه نیروهـای دمـوکرات و               
اپوزیسیون آزادیخواه ایران بتوانند بر فـراز موانـع سـاختار سیاسـی و              
حقوقی موجود و با ارائه برنامه و نامزد مستقل انتخاباتی برای تغییـرات             

تکیه بـر  « خوب این»  ..بنیادی، افکار عمومی را به خود جلب کنند و          
چنان اظهـر مـن الشـمس        » !درایت و خالقیت سیاسی مستقل خویش     

گذارد کـه تشـکلی از سـه          گویان نمی   است که مجالی به ژاژخائی یاوه     
 درجه تغییر مواضـع     180 روز دو اعالمیه  متضاد با        10حزب در فاصله    

انه هر چه نامه را زیر و باال کـردم چیـزی در مـورد               اما بدبخت . دهد  می
بـه  ! ای که مدبران خالق     و ارائه برنامه  » نامزد مستقل «معرفی کاندیدای   

پس از آن جمله محکم و دندان شـکن          .  اند ندیدم   دیگران توصیه کرده  
این ماخوذ به حیا شدن و شکسته نفسی برای چیست؟ آیا واقعـا دکتـر       

خواه سه حزب است یا آن چنـد منفـرد ملـی            یزدی کاندیدای مورد دل   
 آورند؟ زبانم الل رفسنجانی که نیست؟  مذهبی که نامشان را هم نمی

 چه بـوده اسـت؟ ایـن        نهضت آزادی باری، ببینیم برنامه مشخص     
 ی چون آزادی زنـدانیان    ئها  شرط   انتخابات پیش   شرکت در   برای سازمان
 احـزاب سیاسـی و        مطبوعات تعطیل شده، فعالیت آزاد      آزادی،  سیاسی

استعفاء یا برکناری اعضای شورای نگهبان را تعیـین کـرده بـود کـه               

پذیرفته نشد ولی نهضت آزادی اعالم کرد که با این وجود در            هیچکدام  
مدعی پیامبری که امر کرده بود درخـت        !! کند  این انتخابات شرکت می   

خت پیشش برود ، چون درخت نجنبید، پیامبر معجزه کرد  و به پیش در          
 ! گویند برنامه مشخص و پافشاری بر اصول  به این می! رفت 

وقتـی از او    . گویند مردی دامن گشوده، در خیابـان روان بـود            می
علت را پرسیدند، گفت  منتظر است یکی از مرغان هوا تخم کنـد و او                

مردم بر او خندیدند، او گفت اگر به مـن          ! تخم را گرفته و خاگینه سازد     
گوئید که مبلغی  نیز به عنـوان پـیش            ن همراه من چه می    خندید به ای    می

بر یزدی حرجی نیست، او از بنیانگزاران این ! خرید پرداخت کرده است  
مشکل بتوان  ج چرا باید به دنبال یزدی روان شود؟ اما            . رژیم است اما ا   

ج بوده  . باور کرد که یزدی و منفردان به اصطالح اصالح طلب مد نظر ا            
های مـا اسـت کـه         از معجزات و کرامات احزاب و گروه       این هم . باشد

پیچند که انسان نه تنها مجبور به حدس          مقصود خود را چنان در لفافه می      
شود بلکه باید به رمل و اسطرالب متوسـل گـردد، آنوقـت               و گمان می  

. گناه را هـم بسـیج کننـد    ها مردم بیچاره و بی انتظار دارند با این اعالمیه  
کنید و بقیـه      سرگردان رها می  » فضای انتخابات «ا در   خوب مردم را چر   

برنامـه  «: دهید؟ بویژه که در بیانیه اول به صراحت آمده          رهنمود را نمی  
مشخص انتخاباتی از سوی نهضت آزادی و هم اعالم نظر از سوی جمعی             

آمـدن نهضـت    «ج بوده است و گویا      . مشوق ا »  مذهبی -از فعاالن ملی  
اما در بیانیه دوم با » !ه ملی را دامن زده استآزادی موج جدیدی از وظیف

نامزدهـای جبهـه    «: انـد   لطفی و سنگدلی وصف ناشدنی اظهار داشـته         بی
مشارکت و نهضت آزادی نیز گر چه اکنـون توسـط اقـدام خودسـرانه         

اند اما برنامه آنها  شورای نگهبان از حضور در صحنه انتخابات محروم شده
ها و حقوق مردم از آنجا متکی بر نقد           ادیبا وجود تاکید بر برخی از آز      

ساختار سیاسی و قانون اساسی نیست و هیچگونه راهی بـرای خـروج از         
کنـد ،     هائی که ناشی از والیـت مطلقـه فقیـه اسـت ارائـه نمـی                 بحران
 » .توانست مبنای اتحاد وسیع آزادیخواهان قرار گیرد نمی

پشـت و پنـاه      ای بابا پس وظیفه ملی چه شد؟ خدا هیچ کس را بی           
نکند حاال که شورای نگهبان ایشان را رد کرده شما هم این برخورد غیر   

آید، گویا    کنید؟ این اصال با اصل جوانمردی جور در نمی          منصفانه را می  
مـوج وظیفـه   «پس از حذف این سازمان از سوی شورای نگهبان نه تنها   

 شـده   نیـز » وظیفه ملـی  «فروکش کرده بلکه تبدیل به تحریم این      » ملی
 !است

ج . امیدوارم حاال که معین با حکم حکومتی صالحیتش تائید شده ا          
تحریم انتخابات را تحـریم  : هر چه زودتر اعالمیه سومی بدهد زیر عنوان      

یا از گستردگی تحریم انتخابات کم کرده آن را جمـع و جـور              ! کنیم  
 شـما فقـط بـه    . فردا  نگوئید که خیر ما را نخواسـت        ! از ما گفتن  . کنیم

 !   خواهید از ما به سردویدن صراحت بگوئید چه می
ها همـه نشـانگر آن اسـت کـه            البته از حق نباید گذشت که این      

ج صـحبت از تغییـر      . کشتیبان را سیاستی دگر آمده  چرا که  این بار ا           
کند و برای این که بدانید چقدر در این مـورد ثابـت قـدم             ساختاری می 

اقدام گستاخانه شـورای نگهبـان کـه         «:خوانیم  تر می    سطر پائین  4است  
ازمیان یک هزار و ده کاندیدا تنها شش نامزد کـامال خـودی را دسـت          

موظـف اسـت در برابـر اقـدامات     ... دولت آقای خاتمی ... چین کرده   
از (» .شورای نگهبان بایستد و از برگزاری این انتخابات خودداری کنـد          

 سـر خـاتمی بیچـاره بـر      تر پیدا نکردید؟ چرا دست از       خاتمی با عرضه  
 نفـر را    30 نفر یـا     25گفت اگر شورای نگهبان       دوستی می ) دارید؟  نمی

گوینـد   ماند، به ایـن مـی   کرد محل اعتراضی دیگر باقی نمی       دستچین می 
 ! خواستار تغییرات ساختاری شدن

ــده اســت  ــه اول آم ــه اعالمی ــه دوم در توجی اتحــاد « : در اعالمی
 آن بوده و هست که آزادی انتخابات و         جمهوریخواهان ایران همواره بر   

های آن به عنوان یـک اصـل اسـتراتژیک و در همـه      تامین پیش شرط 
تـرین راه غلبـه بـر ایـن بحـران و گـذار                تواند کم هزینـه     ها می   زمینه

ازهمین رو ما   . آمیز کشور ما به سوی آزادی و دموکراسی باشد          مسالمت
سـتین بیانیـه خـود      در نهمین دوره انتخابات ریاسـت جمهـوری در نخ         
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های یک انتخابات آزاد را برشمردیم و حضور نامزدی از میان  شرط پیش
خواهان درون کشور ر ابرای ارائه بدیلی مبتنی بر تغییر ساختار  جمهوری

سیاسی و قانون اساسی کشور در پایه موازین حقوق بشر تدبیری مـوثر             
 ».دانستیم 

ان است که من دیـدم،      بگذریم که اگر منظور از نخستین بیانیه هم       
ولی اشکال از من و امثال من اسـت  . پیش شرطی من ندیدم! دروغ چرا  

ج  . آوریم چرا کـه شـورای سیاسـی ا          ها سر در نمی     که از این خالقیت   
حضـور در فضـای     «الزم دیده است که توضـیحات کـافی در مـورد            

در حقیقـت فضـای انتخابـات       «را در بیانیه دوم بدهـد کـه         » انتخابات
خواهان ایران با نفی انتخابات فرمایشی و با      ی بود تا همه جمهوری    فرصت

و با تدارک انتخابات موازی حکومت را بنام        ... معرفی نامزدی مشترک    
 .»حقوق بشر به چالش کشند

ج که در بیانیه بعـد توضـیحات        . نظر از خالقیت و ابتکار ا       صرف
ن دهنــد، لطــف کــرده توضــیح بدهنــد کــه ایــ بیانیــه قبلــی را مــی

داخل ایران چه کسانی هستند چون تشـکیالتی بـه          » خواهان  جمهوری«
بدبختانـه از   . آگاهی ندارم   این نام در داخل وجود ندارد و یا دستکم می         

 .آورم که چگونه است هم سر در نمی» انتخابات موازی«
گویا در داخل  کشور هم این جمهوریخواهان مورد خطـاب هـم             

. اند   و از بیانیه چیزی سر در نیاورده       مثل اینجانب خنگ بازی در آورده     
و از  ! البته ندانسته (های جناح راست      حتا با وجود اینکه یکی از روزنامه      

بیانیه اولی را چاپ زده !)  و شاید هم توسط عوامل نفوذی!  روی نفهمی
منـد    اند، بیهود نیست که شورای رهبری گله        این جماعت پیام را نگرفته    

ی که تا کنون به مناسـبت انتخابـات در ایـران            هائ  گر چه بیانیه  «: است
های انتخابات آزاد و ضرورت تغییر بنیـادین          انتشار یافته بر پیش شرط    

در ساختار قدرت انگشـت نهـاده و مـردم را بـه ایسـتادگی در برابـر         
های مثبت، طیـف وسـیع        اند ولی علیرغم این گام      ها فراخوانده   تازی  یکه

فی نامزدی با برنامه مشـترک مناسـب        آزادیخواهان شرایط را برای معر    
توانست موقعیتی برای اتحاد      چنین اقدامی در صورت تحقق می     . اند  ندیده

تر با مـردم     و انسجام بیشتر آزادیخواهان و فرصتی برای ارتباط گسترده        
فراهم آورد و به ویژه در شرایطی که تیغ حـذف و سانسـور شـورای                

آیـد نـامزد مسـتقل        مـی نگهبان بر سـر نامزدهـای انتخابـاتی فـرود           
خواهـان بـا برنامـه اعـالم شـده خـود بـه محـور مبـارزات                جمهوری

 »   ...آزادیخواهانه مردم علیه انتخابات فرمایشی تبدیل گردد و 
؟ گو این که    !هائی از دست رفته است      مالحظه فرمودید چه فرصت   

مد نظر باشد لزومی به اجازه از شورای نگهبـان          » انتخابات موازی «اگر  
ــار دیگــر  نی ســت و هنــوز فرصــت بــاقی اســت و امیــدوارم ایــن ب

 .اندرکاران بیش از این سهل انگاری نکنند و تا دیر نشده بجنبند دست
 .اما چند پرسش دارم که امیدوارم پاسخ بدهند و رفع اشکال شود

خواهی کاندیـدای مسـتقل    چرا خود به عنوان یک تشکل جمهوری  -1
 ممکـن اسـت بـدخواهان    کنید؟ از آنجـا کـه    خود را معرفی نمی   

ج واعـظ غیـر مـتعظ اسـت عـرض           . ایراداتی بگیرند و نگویند ا    
 .کنم می

 تواند باشد؟ برنامه مشترک چه می -2
طیف وسیع آزادیخواهان چه کسانی هستند و بطورکلی خطاب شما           -3

 به چه کسانی است؟
انتخابات موازی چگونه و در کجا باید ترتیب یابد و مردم بـه چـه           -4

 در آن شرکت کننـد و حکومـت را بـه چـالش       توانند  ترتیب می 
 بکشند؟

آمیز با کمترین     البته تاکید شورای رهبری  درمورد گذار مسالمت       
شود و بر مردم منـت        ها تکرار می    ها و اعالمیه    هزینه که بارها در بیانیه    

شود به مختصر نقل قولی از دوست عزیـزم رامـین کـامران         گذاشته می 
تن از رژیم اتوریتر به سوی رژیم لیبـرال         رف«گوید    کنم که می    اکتفا می 

و فراموش نکنیم که در انقـالب مشـروطیت هـم           » یعنی عملی انقالبی  
شاه با سالم صلوات عقب ننشست، برای تاسـیس مجلـس در              محمدعلی

ایران مردم حتا  اسلحه بدست گرفتند تا آنجا که شاه پـس از حرکـت                

نه حکومتی که بر کلیه و اگر  . انقالبی مردم به سفارت روس پناهنده شد      
نهادها قدرت نظامی و مالی چنگ انداخته است چـرا بایـد از حاکمیـت      

کدام فشار از جانب این اپوزیسیون است که آنهـا را        . خود دست بردارد  
اگر منظور از افکارعمومی جهان فشار      . ملزم به اطاعت از اوامر شما کند      

گر هستند و از حراج      آمریکا و اروپا است، آخوندها خود بهترین معامله       
ی ذخایر ایران باکی ندارند و با آنهـا طـوری             گذاشتن منافع ملی و همه    

مسئوالنه و در پی روزمرگی  این گونه برخوردها نه تنها بی. آیند کنار می
سیاسی است و شایسـته کسـانی کـه عمـری را در سیاسـت و تبعیـد                  

ومتی است که در باشد، بلکه منجر به حقانیت دادن به حک      اند نمی   گذرانده
 . داخل و خارج با بحران حقانیت خود روبرو است

 
 ...انقالب پرولتری و 

 
هرگاه به اقتصاد بازگردیم، در آن صورت خواهیم دید که چگونه            

 .گونه را باید فهمید این اظهارات شدیدأ اتوپی
مرحلـه نخسـت    «توانیم از آنچه کـه مـارکس          در حال حاضر نمی   

توانیم برای  ی آن چیزهائی را که می     همه. ر بنگریم نامید، فرات » کمونیسم
مرحله دوم کمونیسم تصور کنیم، مبتنی بر واقعییات شناخته شده نیستند،          

هائی هستند که هر چنـد بـرای تمـرین فکـری              بلکه محصول خیالبافی  
توانند خوب باشند، اما در تعیین کارکردهای ما بـرای دسـتیابی بـه                می

 . اند ارزش هائی مشخص بی هدف
دستاورد خیلی زیادی خواهیم داشت، هرگاه دربـاره کارکردهـای          

 .دولت در مرحله نخست سوسیالیسم به شفافیت دست یابیم
برای توضیح این پرسش باید میان تابع قرار دادن فـرد و طبقـه در            

 .شود جامعه تفاوت گذاشت، تفاوتی که معموإل نادیده گرفته می
ی اجتماعی است و از همان آغاز       انسان بنا بر طبیعت خویش حیوان     

یـابیم کـه در    ها را می هائی از انسان  و پیش از بوجود آمدن دولت گروه      
هائی با نظمی معین تشکل یافته بودند و در ابتدأ بر اساس حقـوق    سازمان

در ایـن رابطـه     . شدند  مبتنی بر عادت استوار بودند و سختگیرانه اجرأ می        
 غـذاخوری، حـق ارث، حـق شـکار و           توان به رسوم ازدواج، قوانین      می

توان آنها را در میان اسـترالیائی یافـت           بسیاری دیگر از قواعدی که می     
نبود دولت . که از مرحله تشکیل جامعه متکی بر دولت بسیار دور هستند

وجه همراه با آزادی کامل فرد نیست و بلکـه در جوامـع بـدوی                   هیچ  به
 و  Gemeinwesenهـا     مبـائی همراه است با تابع بودن شدید فـرد از ه         

اش   در اثر قابل توجـه Hans Kelsenپروفسور هانس کلزن . رسوم آن
» سوسیالیسم و دولت، بررسی تئوری سیاسـی مارکسیسـم        «که با عنوان    
آرشـیو بـرای تـاریخ سوسیالیسـم و         «،  Grünbergبرگ    که در گرون  

 ،  انتشار داده، بـه ایـن     50، سال نهم، جلد یک، صفحه       »جنبش کارگری 
من امیدوارم که در فرصت دیگری بتوانم بطور        . موارد اشاره کرده است   

 .مبسوط باین اثر برخورد کنم
کنـیم کـه دارای    هائی برخورد می  پیش از پیدایش دولت با همبائی     

های دودمانی  قوانین اساسی خاص خود هستند، نظیر قوانین اساسی تعاونی    
Gentilgenossenschaft ــاونی ــا تعــ ــتا   و یــ ــای روســ ئی هــ
Markgenossenschaft          که در آنها قوای مدنی و نظامی وجود داشت 

و هر دو قوه زیر نفوذ شورای همگانی خلق بودند و مسئولین آنها توسط          
 . شدند و موظف به تبعیت از مصوبات آن بودند این شورا تعیین می

  اما هنگامی که طبقات بوجود آمدند و با پیوستن چند همبـائی بـه             
ی دولت پیدایش یافت، این بدان معنی نبود که ناگهان یک قدرت مرکز  
عرصه وجود گذاشت و بلکه دولـت ادامـه آن            ای پا به    پدیده کامأل تازه  

اشکال از تشکیالت بود که پیش از او وجود داشتند و تکامل داده شدند              
های کارکردی نوین یافتند و همراه با آن کارکرد           و در عین حال حوزه    

ئی محتوای نوینی یافت مبتنی بر حفاظـت جامعـه از           پلیس امنیتی و قضا   
ــی ــی ب ــالی و ب ــی حفاظــت از   خی ــاالتی یکایــک اعضــای آن، یعن مب

حتی مورگان نیـز بـاین      . کنندگان در برابر حکومت شوندگان      حکومت
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نکات در رابطه با دودمان تعاونی بدون دولت آتن، اشاره کـرده اسـت             
)41 .( 

بار هم کـه شـده، اگـر         د، یک در دورانی که در برابرمان قرار دار      
جامعه طبقاتی از بین رود، میرائی دولت در شکل کنونی آن به معنـای              

روند تولید اجتماعی بـیش از هـر زمـان         . آزادی کامل فرد نخواهد بود    
ریزی سازمان داده خواهد شد و امکـان نخواهـد            دیگری مبنی بر برنامه   

ـ             مبـارزات  . اختداشت که کارکرد اقتصاد را به میل افـراد وابسـته س
طبقاتی و همراه با آن بسیاری ازوظائف سیاسـی قهـر دولتـی از بـین                

در عوض به اهمیت وظائف اقتصادی جامعه بیش از پیش       . خواهند رفت 
گونه که دولت تازه خلق شـده بـر قـوانین             همان. افزوده خواهد گشت  

های دودمانی و روستائی تکیه داشت، جامعه سوسیالیستی          اساسی تعاونی 
 برای تدوین قانون اساسی خود از اشکال دولت پیش از خود که در              نیز

آیند، تکیه خواهـد      داری به سوسیالیسم بوجود می      دوران گذار از سرمایه   
ای که دگرگون شده است، نام دولت نهاد و یا نه،             بر چنین جامعه  . نمود
 .گردد  بدل میTerminologieشناسی  پرسش واژگان به

دیشه روشن بهتر آن است که بـرای تشـخیص          البته در رابطه با ان    
اما دولت از همـان آغـاز     . های مختلف بکار بریم     های مختلف نام    پدیده

پیدایش خویش اشکال بسیار متفاوتی یافته است که بـرای همـه آنهـا              
دهد که واژه دولت برابـر     گیریم و این نشان می      یک واژه را به کار می     

 . Souveränای حاکم و متکی برخود  است با جامعه
هنگامی که اجـازه داریـم بـرای اسـتبداد آسـیائی و جمهـوری               

ای کـه دارای حکومـت مرکـزی     دمکراتیک، هنگامی که برای فرانسه   
مستحکم است و فدارسیون آزاد امپریالیسم انگلیس نام مشابه دولـت را            
بکار بریم، مهم نخواهد بود که برای جامعه سوسیالیستی نیز از همین نام            

 . یمبهره گیر
نظر علمی بخود خود چیـز زیـادی را توضـیح             واژه دولت از نقطه   

های یک دولت را نشـان دهـیم،     گی  دهد، و برای آنکه بتوانیم ویژه       نمی
بهمـین دلیـل نیـز در تمـام         . افزائیم  ای به واژه دولت بی      مجبوریم واژه 

انجام گرفته است، نتایج اندکی  » در خود «هائی که درباره دولت       بررسی
توان هم نهادی شیطانی دانسـت و         دولت را می  . آورده شده است  بدست  

های اجتماعی  آل ای آسمانی مملو از واالترین ایده هم این که آنرا پیکره  
برای دقت اندیشه اجتماعی ما اهمیت چنـدانی نخواهـد داشـت،            . نامید

ای را برگزینیم و یا این کـه          هرگاه برای جامعه آینده خویش نام ویژه      
انـد،    هائی که تا کنون وجود داشته       ت نهادن میان آن و دولت     برای تفاو 

 . آنرا دولت سوسیالیستی بنامیم
یک نکته دیگر را نیز باید در رابطه میـان دولـت و سوسیالیسـم               

، چندی  1894انگلس در پیشگفتاری که در سال       . مورد بررسی قرار داد   
وشت، از  ن» گرائی از بطن دولت خلقی      الملل  بین«پیش از مرگ خود به      

 :ای که مارکس و او در پی آن بودند، چنین نوشت هدف نهائی سیاسی
 ).42( »چنین حتی از دمکراسی گذار از تمامی دولت، یعنی هم«

گوید منظورش از ایـن       سازد و نمی    انگلس فقط همین را مطرح می     
شـود و از آن       این جمله برای لنین به لقمه چربی بدل مـی         . بیان چیست 
با این حال تردید من نسبت به این جملـه از           . کند  اری می برد  کامأل بهره 

تـر از دولـت اسـت و     زیرا دمکراتی بسیار قـدیم  . میان برداشته نگشت  
هائی که پیش از پیدایش دولت وجود     همبائی. ضرورتإ ربطی بدان ندارد   

مثابه   دولت خود را به   . داشتند، بر مبنای دمکراسی سازماندهی شده بودند      
داری   سپس بـا پیـدایش سـرمایه      . تیک نمایان ساخت  نهادی ضد دمکرا  

مدرن است که دمکراسی نوین بوجود آمد که در بطـن خـود عناصـر               
. سوسیالیستی، یعنی گذار از دولت به مفهوم مارکسیسـتی را دارا اسـت            

فرض کنیم که سوسیالیسم سبب مرگ دولت خواهـد گشـت، در آن              
 . صورت دمکراسی دولت را پشت سر خود خواهد نهاد

کنـد، بـا      با این که لنین از موضعی برخالف نظر من هواداری می          
گوید تا زمانی که طبقات       او می . رسد  این حال به نتیجه کامأل عجیبی می      

چنـین    یـک . وجود دارند، تحقق دمکراسـی کامـل غیـرممکن اسـت          
آید که طبقات از بین بروند، یعنی زمانی  ای هنگامی بوجود می دمکراسی

این بدان معنی است که نزد لنین دمکراسی        . د ندارد که دولت دیگر وجو   
نظـر سوسیالیسـتی او       از نقطه . آید که از بین رفته است       زمانی بوجود می  

 :گوید چنین می
یابـد کـه     و هنگامی واقعیت میگردد زمانی دمکراسی ممکن می  «

در چنـین  . دمکراسی  کامل بتواند بدون هر گونه استثنائی عملی گردد         
 ).43 (».رسد ه پایان دمکراسی فرامیای است ک لحظه

یابیم که در حال      باین ترتیب زمانی ما به دمکراسی واقعی دست می        
نامد و آن هـم بـاین دلیـل کـه در              می» واقعی«لنین آن را    . افول است 

 . آید گاه بوجود نمی ای بطور واقعی هیچ اندیشه او چنین دمکراسی
» دمکراسی واقعی «تجوی  جس  گرفته لنینی به    اما اگر ما در تصویر مه     

نپردازیم، بلکه از خود بپرسیم که قانون اساسی یک جامعه سوسیالیسـتی            
چگونه خواهد بود، در آن صورت قانون اساسی دیگری جـز جمهـوری             

. خواهیم سفت بچسبیم    این نکته می    به. توان تصور کرد    دمکراتیک را نمی  
کراسی رشد  نامیدن درست جامعه نوینی که از بطن جمهوری سوسیال دم         

 .گذاریم های آینده می خواهد کرد را بر عهده نسل
 

 :ها یادداشت
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 ...شرکت در انتخابات 
 

تواند بدون  هر کسی می": دیگو ه حقوق بشر مییماده دوم اعالم
ت، زبان، یث نژاد، رنگ، جنس، ملیز، مخصوصا از حیچ گونه تمایه

ا هر یگری، وضع اجتماعی، والدت یده دیا هر عقیاسی یده سیمذهب، عق
ه حاضر یی که در اعالمئها ه آزادییگر از تمام حقوق و کلیت دیموقع

 ". مند گردد ذکر شده است، بهره
: دیگو کصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی مییاصل 

) مردان -ر شورای نگهبانیدر تفس( ان رجالید از میس جمهور بایرئ"
رانی االصل، یا: ر باشند انتخاب گرددیط زئاسی که واجد شرایمذهبی و س

 ر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن ویران، مدیتابع ا
 ".ران و مذهب رسمی کشوریمعتقد به مبانی جمهوری اسالمی ا

ای از  ت قابل توجهیز عمال اکثریض آمین تناقض و تضاد تبعیا
عه یر شیشهروندان بدون مذهب، مسلمانان غ  شامل زنان،-رانیشهروندان ا

را از ....... ی و ئحی، زرتشتی، بهایهودی، مسی: گریهای مذهبی د تیو اقل
 .کند است جمهوری محروم میین به سمت رحق انتخاب شد
ر شورای نگهبان را منظور یسفک دخالت و تیر دموکراتیاگر حق غ

کصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی کافی ین اصل یم، همینکن
ک بودن تمامی انتخابات در چارچوب قانون اساسی یر دمکراتیاست تا غ

 .جه گرفتیجمهوری اسالمی را از آن نت
خی استثنائی برای مردم یک لحضه تاری 76ابات دوم خرداد انتخ

ع خود در آن انتخابات بتوانند یران بوجود آورد تا مردم با شرکت وسیا
 گفته و آن "نه بزرگ"ان ین شده حکومتییدای از قبل تعیبه کاند

های انتخاباتی به نفع خاتمی با  تین لحظات فعالیانتخابات را در آخر
 . م اسالمی خاتمه دهندیارچوب رژشعار اصالحات در چ
عنی اصالحات در یران شکست شعار خاتمی، یامروز مردم ا

دی به یچ امیاند و ه ج آن تجربه کردهیم را با تمامی نتایچارچوب رژ
 که مردم  وجود نداردطیئن انتخابات شرایا در.  ای ندارند ن پروژهیچن

ک انتخابات یوب   حرف خود را در چارچ76دوم خرداد چون   همبتوانند
 .ک به صاحبان قدرت بزنندیر دمکراتیغ

ر مردمی یم اسالمی برای آنکه چهره غیدر حال حاضر حاکمان رژ
تر مردم در انتخابات  عی، خواهان شرکت هر چه وسبپوشانندخود را 

ن با حکم رهبر پس از رد آن توسط شورای یاجازه ورود مع. باشند می
 .ح دادی توضاراستن یتوان در ا نگهبان را می
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گذشت زمان نشان داده است که آنچه به عنوان یک ضرورت در 
پیش پای آینده جنبش دمکراتیک مردم کشورمان قرار دارد اتحاد و 

 در نفی کیجمهوری دمکرات و الئپیرامون یک  هماهنگی اپوزیسیون
نظام، تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی بر اساس اعالمیه 

 . ر ونیازهای آتی مردم استجهانی حقوق بش
 

 رانیهای چپ ا ستیالیشورای موقت سوس «ته هماهنگییکم
 1384 خرداد 16  برابر با 2005 ژوئن  6

 
 ...انتخابات «مردم و 

 
 بلکه با ست،ی نیها نشان شرط شی پنیا  نه تنها ازی اسالمیدر جمهورر

والً حق  که اصمینیب ی آن می به ساختارها و قانون اساسی اجمالینگاه
 نظام از مردم سلب شده ی رأنی و در ای قانون اساسنیا انتخاب در

 .ستا
 تی مردم معنا ندارد و والتی حاکمی اصل پنجم قانون اساسطبق

 حاکم ی قوای قانون اساس57طبق اصل .  است" رهبر"هیامر بر عهدۀ فق
 نظر ری زهی وقوه قضائهیقوه مقننه، قوه مجر: ی اسالمیدر جمهور

 نیی تع" 110طبق اصل .  است" امام امت"و" مطلقه امرتیوال"
 نیتر ی نگهبان، عالی شورای نظام، نصب وعزل، فقهای کلیها استیس

 سی ، رئی اسالمی جمهوریمای سازمان صدا و سسی رئه،یمقام قوه قضائ
 یهاروی نیستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، و فرمانده هان عال

 .  است"رهبر" به عهدۀ گری داراتی اختیاریبس  وی و انتظامینظام
 و ی جمهوراستی داوطلبان رتی صالحصی قانون، تشخنی اطبق

 افتنی از راه یری جلوگیعنی "انتخابات" مجلس و نظارت بر ندگانینما
 است و "رهبر" نگهبان وابسته به یمخالفان و منتقدان به عهدۀ شورا

 نیی نگهبان تعیشورا که یئ نامزدهاانیمردم فقط حق دارند از م
 قانون نی ا93 طبق اصل نیافزون بر ا. نندی را برگزی کسان،کند یم

 " قانون گذار " و "یانتخاب" نهاد نیتر  مهمیعنی ی اسالمیمجلس شورا
بر بند   بنانیهمچن.  نداردی نگهبان اعتبار قانونیاساساً بدون وجود شورا

وابسته (  کشور یعالوانیتواند پس از حکم د ی م" رهبر" 110ده اصل 
 نظام و ساختارها و نیخالصه ا بطور.  جمهور را عزل کندسیرئ) به او

 تی مردم به رسمی بعنوان حق انتخاب را برایزی آن چیقانون اساس
  .د محرومنی حقنیشناسد و مردم طبق قانون از چن ینم

 76 آن درانتخابات خرداد یروزی و پیطلب  اصالحدۀی پدشیدای پبا
 دی که امی آغاز شد، دورانی اسالمی اسالمی در جمهوریدیان جددور

 و مشارکت مردم در امور در چارچوب یبه اصالح نظام و تحقق آزاد
تجربۀ چالش هشت ساله نشان .  آن بودی مسأله مرکزهی فقتی والمیرژ

 در ی در برابر سدها و موانع ساختارنگونهی ااز یئداد که تالش ها
  . نداردی جز ناکامیوشت، سرنی اسالمیجمهور

 نقش "حکومت اصالحات و مجلس اصالحات" اصالحات، آزمون
  . آشکار ساختیری ناپذدی را بطور تردی انتخابی نهادهاینیتزئ

 روبرو هستند که اوالً ی انتخاباتشی مردم با نمارانی در اامروز
 سلب کننده حق ی قانون اساسهی آن و بر پای نظام و نهادهانیتوسط ا

حاصل  ی سال تالش ب8 الب بدناًی و ثانردیگ یخاب شهروندان انجام مانت
، ی انتخابی نهادهایناتوان  ویاریاخت ی اصالح نظام و مشاهدۀ بیبرا

 نظام، برگزار نی در ای انتخابی سال توهم نسبت به نهادها8بدنبال 
 .شود یم

 نی مردم در برخورد به ای راهنمانیالقاعده بهتر یها عل تی واقعنیا
 ی و افشاشی نمانی بجز مقابله با ای راهچی است و منطقاً ه"انتخابات"

  .گذارد ی نمی مردم باقی برای رأیها  از صندوقیآن، بجز دور
  ی جمهوراستی ر"انتخابات" ینامزدها

 استی دورۀ رنی در انتخابات نهمی اسالمی جمهورمشکل
موارد باال و  به ی رأیها  صندوقیپا  کشاندن مردم بهی و برایجمهور

 یخی تاری نظام و تجربه عملی ساختارتی از ماهی ناشیها تیبه واقع
 حال که نی در عز،ی نی جمهوراستی رینامزدها. شود یمردم محدود نم

 مردم از ی در دوریگری اند، عامل دام نظنی شدن ای بر تهیگواه
  ونهیشی شده، پی معرفی به نامزدهاینگاه.  خواهند بودی رأیها صندوق

 ی براستندی حاکم قادر نیروهایدهد که ن ی آنها نشان می کنونتیموقع
 که کمتر به فساد و اورندی بدانی را بمی کسانی جمهوراستی رینامزد
 .اند  آلودهتیجنا

 ی و کارائتی بهره نداشتن از قابلنی حاکمی نامزدهای عمومیژگیو
 نی و ا استیکار  و تبهتیدر عوض داشتن کارنامه قطور فساد، جنا و

.  استتیادامۀ حاکم  دری نشان ناتوان،یاسی سیخود نشان ورشکستگ
 یها  گروهانی می درونیها ها گفتگو، مشاوره، جدال و رقابت ماه پس از

 ی بعنوان نامزدهاری سرانجام افراد زی اسالمیور مسلط بر جمهیئایماف
   شدندی معرف"صالح"

 صی مجمع تشخریو دب سپاه پاسداران نیشی فرماندۀ پیمحسن رضائ - 
 .  نظاممصلحت

ها از  ی و عامل سلب آزادی انتظامیروهای فرماندۀ نبافیمحمد باقرقال - 
 تیمردم، عامل سرکوب اعتراضات و مقاومت مردم، عامل سلب امن

 اراذل و اوباش جهت تعرض یها  گروهی براتی امنجادیاز مردم و ا
 جوانان و ژهیبو مردم یها یئ به گردهمĤورشی و خواهانیبه آزاد
 .انیدانشجو

عامل   وی اسالمی جمهوریمای صدا و سنیشی پسی رئیجانی الریعل   -
 صحنه شی ارعاب و نمای عامل گسترش فضاف،یسانسور و تحر

 محصول مشترک یونیزس تلویها شی و نما"اعترافات" یها یساز
 ی اسالمی جمهوریمایصدا و س  ویئ و قضای، نظامیتی امنیروهاین

 خواه در تی تمامانیارگرا اقتدیغاتی تبلیها استی سشبردیپمسئول 
 محمود یها و ترورها تی در جناکی و شررانی اونیزی وتلوویراد

 و نگهبان ی اسالمی جمهوری ترورهامینژاد؛ عضو ت یاحمد
  . یت حاکمی واپسگرایها ارزش

 25 ی استبداد مذهبتی حاکمی اصلنی از عامل،ی رفسنجانیهاشم   - 
 و سی، انگلکای سال بسود امر8مدت  همسئول ادامه جنگ بساله، 
 شهرها، بر باد یرانی، وی صدها هزار تلفات انسانی و به بهالیاسرائ

 آنرا او که امام یطئ جنگ با شراانیرفتن ثروت کشور و سپس پا
، کارنامه ی رفسنجانیکارنامه هاشم. دیام ن" جام زهردنی نوش"

 یریگ ب مخالفان از آغاز قدرتسرکو.  استتیسراسر فساد و جنا
ها و  فعاالن گروه  کشتار اعضاء و،ی اسالمیحاکمان جمهور

 تی والی قانون اساسریی خفقان، تغطی محجادی ا،یاسی سیها سازمان
 اراتی اختی واگذاریعنی هی مطلقه فقتی والی به قانون اساسهیفق

ا و ه ، کشتار هولناک در زندان) 1367سال  در (هی فقیمطلق به ول
  ترور دری، سازمانده67 در تابستان یاسی سیقتل چند هزار زندان
 یای مافکی جادی غارت اموال کشور و اران،یداخل و خارج از ا

 مرد " نی از کارنامۀ ایبستگان بخش  با شرکت خانواده ویاقتصاد
 ی و باقرانی بر اقتصاد ااهای و سلطه مافی خوارانت و رواج ر"توانا

 ی جمهوراستی دورۀ رانی در پای قرضه خارجردایلی م60گذاردن 
  . است" ی سردار سازندگ" نی اۀیارث

 کونوسی در دادگاه مکه نی با ای رفسنجانی هاشمکه نی اطرفه      
 که نی برلن شده است و با اتی و مشارکت در جناتیمتهم به آمر

انتخابات دوره ششم هنوز فراموش  سرانجام مفتحضانه شرکت او در
 شده ی انتخاباتتی وارد صحنه فعال"مرد توانا"چنان بعنوان  همنشده،

 ثروت سهی و باز کردن کتین فعالی گسترده ایاست و با سازمانده
 هی و قوه مجری جمهوراستی قبضه کردن مقام ردیچپاول شده به ام
 .در تالش است

اند و   گرفتهدهی و طرفداران و کارگزاران او نادی آنچه رفسنجاناما      
 تی است که تکرار گذشته و حاکمتی واقعنی ا،نندیتوانند بب ی نمای

 ی طی درست است که رفسنجاننیا. ستی ممکن نگریبالمنازع د
 خود را در توطئۀ، "ی توانائ" ت،ی از دو دهه شرکت در حاکمشیب
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 ترور و روابط یکودتا، حذف رقبا، سرکوب مخالفان، سازمانده
 گری و به سخن د"یتوانائ" نی اما ا، با خارج نشان داده استیپنهان
 جۀی نتن،ی معیئها  وجود عوامل و دادهجهی اقدامات نتنی ایکارائ
 ،ی اسالمیآنچه در دوران اقتدار جمهور.  بودینی معیخی تارطئشرا

 در هرم قدرت و نفوذ کامل حاکمان در یپارچگ کیدر دوران 
 هگای پاکی آنها از ی قدرت و برخوردارینهاد و ساختارها

جهان،   ورانی امروز اطئ قابل توجه ممکن بود، در شرایاجتماع
 آن، در ی و متزلزل شدن انسجام درونتی انفراد حاکمطئدرشرا

 در هی در کانون قدرت و فقدان پای جدیها دوران وجود اختالف
 سابق و "ی خود" یروهای از نیرگ بخش بزانی مردم و در مانیم
 و دل دی امجهیدر نت. ستین ممکن گری جهان دیاوضاع کنون در

  .ستی نیبیفر  و عوامیبی جز خود فریزی چ"یئ توانا" نیبستن به ا
 زی حاکم، جبهه اصالح طلبان نیئای مافی کنار جبهۀ باندهادر   -

 نی معتیصالح.  کردی را بعنوان نامزد خود معرفنی معیمصطف
 یحکم حکومت" نگهبان رد شد و سپس با یابتدا توسط شورا

 شد و به صحنه رفتهی پذی جمهوراستی بعنوان نامزد ر"رهبر
 کهنۀ اصالح ی با ادعاهانی معیآقا. وستی پیرقابت انتخابات
در جهت " " برنامه اصالحاتشبردی ادامه و پ"یطلبان، با ادعا

 ۀیساختن وطن بر پا" و وعدۀ " و حقوق بشری به دمکراسیابیدست
 را آغاز یغاتیر تبل کارزایقانونری غی باتکاء حکم حکومت"قانون
  اوتی قبل از رد صالحنی معی آقایها  گفتهلی و تحلیبررس. نمود

حکم " پس از قبول شانی اهی و اعالمنگهبان یتوسط شورا
 نظرات او و بازماندگان شتری شناخت بی برا" رهبریحکومت

 آنها ی از مواضع و نقطه نظرهای آگاهی برای اصالح طلبانیجر
 تی آن و تصور آنها از حاکمیون اساسنقانسبت به نظام حاکم و 
اما . ت اسیا  نظام مستلزم نوشتۀ جداگانهنیقانون در چارچوب ا

 پس از تن دادن به حکم اتیه او و توجیها آنچه به وعده
نخست : شود حداقل دو نکته قابل توجه است ی مربوط میحکومت

 هب یابیدست" از ادامۀ برنامۀ اصالحات و یطئ در شرای وکه نیا
 که دیگو ی سخن می اسالمی در جمهور" و حقوق بشریدمکراس

 به یابیدست" اصالحات و یما هشت سال تجربه و آزمون تالش برا
 .می را پشت سر دار" و حقوق بشریدمکراس

 ی پشتوانه بزرگ مردمکی هشت سال قبل با ی اصالح طلبانیجر
 یها ا وعده به اصالحات و بدواری هموطن امها ونیلی فعال میبانیو پشت

 چالش هشت جۀینت.  قانون را آغاز نمودتی حاکمیمشابه، تکاپو برا
 جوانان و زنان، یونیلی متی آن از حماهی اولیساله، با وجود برخوردار

 از فعاالن جبهۀ دوم خرداد یاریبس. می امروز شاهد آنکه است یاوضاع
 ای  داشتندشتری بی که بر اصالحات پافشاریخواهی عناصر آزادژهیبو

 تالش از ادامۀ آن نی مشاهدۀ عبث بودن الی بدلایروانۀ زندان شدند و 
  .دندیاجتناب ورز
 ،یری و دستگتی جنانی آزاد شدن عامالن ا،یا رهی زنجیها قتل

فشردند،  ی میها پا  پروندۀ قتلیریگی که بر پیشکنجه و محاکمۀ کسان
 یثۀ کو حاکم، حادیای وابسته به مافری مطبوعات مستقل وغلیتعط

حقوق   وها ی آزادۀی تجاوز علاستی، ادامۀ س78 ری ت18دانشگاه در 
 مطبوعات، تعرض رانی و مدسندگانیان، نوی دانشجویریمردم، دستگ

کردند،  ی مقاومت میخودکامگ  در برابررانهیگی که پی اصالح طلبانۀیعل
 گرفتن اعتراف ی، شکنجه برای مذهب-ی ملیروهای گستردۀ نیریدستگ
 در ها نی همۀ ا، بودندی هفتاد، هشتاد سالگنی که در سنی کسان ازیحت

 ارانی اری و قوۀ مقننه در اختهیمجر انجام گرفت که قوۀ یهمان دوران
 خواستند ی بود که می اصالح طلباناری و مشارکت او، در اختنی معیآقا
 . حاکم کنندی اسالمی را در جمهور"یدمکراس  ویآزاد" و "قانون"

 شکست خورده با تمام انی و بازماندگان آن جرنیمع ی آقااکنون
 و گاهی و امکانات آنروز، بدون آن پاها یآن تجارب، آنهم بدون توانائ

چنان   آن زمان همی تواناارانی از یاری بسی مردم و بدون همراهتیحما
 که دوارندیدارند و ام ی آن سراب گام برمیدمند و بسو ی مپوریدر آن ش

 از مردم به رغم تجربۀ هشت ساله از ی شده بخششیزما آین ادعاهایبا ا
 . کنندتینها حماآ

 دانی که با وعدۀ استقرار قانون به منی معی آقاکه نی دوم انکتۀ
 یها را در برابر حکم فرا قانون  گام دستنیآمده است در همان اول

 فرمان نی ارشیدهد و با پذ یمدر  حکم تن نی برد، به ای باال م"رهبر"
  .کند ی قانون کار خود را آغاز ممافوق
    روبرو هستند کهی نظام"انتخابات" با رانی مردم در ابی ترتنیبد

 ی آن اصوال حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای طبق قانون اساس-1
 .نها وجود نداردآ

 .دهند ی ملی را وابستگان به نظام تشکی انتخاباتینامزدها -2
 حاکم قرار دارند با ی باندهایسو نامزدها کی در "انتخابات"نیدر ا  -3

 نی معی آقاگری دی و در سوتی مملو از فساد و جنایا کارنامه
 یکه با وجود ناکام است  ی اصالح طلبانی جریای بقاندۀینما

 از مردم را در توهم یکوشد بخش یچنان م  هشت ساله همیها تالش
 یپا نگهدارد و آنها را به م نظانیاصالحات در محدودۀ ا

 . بکشاندی رأیها صندوق
 دی باای.  مهم قرار دارندیانتخاب  مردم در برابریطی شرانی چندر

چنان با   همای دهند ی آنها رأی شوند و به نامزدهایئای مافی باندهامیتسل
دو حالت عمر استبداد   دهند و در هربیوعدۀ اصالحات خود را فر

 انتخابات و یحنۀ باز جستن از صی با دورای کنند و یحاکم را طوالن
اه، در گ در دانشی اعتراضیها تی و سازمان دادن فعالی رأیها صندوق

کارانه ابراز  بی فرشی نمانی مخالفت خود را با اابانیخ مدرسه و در
بدون شک .  نشان دهندانی نظام را به جهاننی اتیکنند و عدم مشروع

 گذاردن یل و استقالل انتخاب دوم و خایانتخاب مردم خواهان آزاد
 . استیری گی رأیها حوزه

 یطئ آغاز شرادیترد ی کم بی با رأی جمهورسی رئکی لیتحم
 با درصد ی جمهورسیرئ.  خواهدبودرانیا  دردی جدیا  و دورهدیجد
، نظام را در داخل کشور ناتوان، ی اجتماعگاهی آراء و بدون پانیپائ

د و در خارج ده ی و در حلقۀ محاصره و فشار مردم قرار مریضربه پذ
 جمهور آن سی نظام و رئیتی موقعنیچن در. کند ی متیآنرا فاقد مشروع

 از تزلزل وضعف یری جلوگی برادی باای.  نخواهند داشتشتریدو راه ب
 و با سرکوب گسترده سلطۀ خود را نشان دهند و یئ با قدرت نماشتریب

هد جهان ممکن نخوا  ورانی ای کنونطئ که در شرای کنند، امرلیتحم
 هر ی و جامعۀ جهانرانی مردم اشی افزاه در برابر فشار رو بدی باایبود و 
 ی و اجتماعی اقتصاد،یاسیبه مطالبات س  کنند وینی عقب نششتریروز ب

 شوند می تسلی به اقدام و رونددیبا ری ناگزگریبعبارت د. مردم پاسخ دهند
مر استبداد  شدن نظام، کوتاه شدن عفی عامل ضعریکه بطور اجتناب ناپذ

 . آن استیو مأالً فروپاش
 امکان آغاز و ، در صد شرکت در انتخابات کمتر باشدچه هر

 . خواهد بودشتری بزی نی روندنیگسترش چن

 ...درضرورت تشکیل 
 

 1917ی  ی روسـیه  ی عقب مانـده  طوری که دیدیم در جامعه   ولی به 
تا سـواد    در صدِ آن از کسانی تشکیل یافته بود که ح          90که نزدیک به    

 دوران ها در فرهنگ و سنن دهقـانیِ  خواندن و نوشتن هم نداشتند و قرن     
داری پرورش یافته و زندگی کرده بودند، تشخیص این کـه            پیشاسرمایه

 یعنـی   ،آمدِ منطقـی آن    آیا شرایط عینی برای انقالب سوسیالیستی و پی       
ـ               ،استقرار سوسیالیسم  ت  تا چه اندازه در روسیه آمـاده بـود، نـه بـه دس

 دهقانان، یا سربازان یا حتا کارگران انجام گرفت، بلکه تـا آوریـل آن  
ی حزب بلشویک و اکثریت قریب به اتفاق رهبران آن نیز  سال حتا بدنه

فقط یک تن آن را تشـخیص داده     . کمترین گمانی در این مورد نداشتند     
 !لنین: بود

تحلیل بدیهی است که این امر با باور مارکس که به دلیل تجزیه و  
داری به این نتیجه رسیده  ی سرمایه دقیق از تاریخ جوامع اروپایی و جامعه

 هـیچ » ی کـارگر اسـت     ی کارگر کار خود طبقه     آزادی طبقه «بود که   
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در .  بلکـه کـامالً ضـد آن بـود       ،نه تنها قرابتی نداشـت    . قرابتی نداشت 
  به هیچ وجه    اکتبر »انقالب« برداشت ذهنی کارگران از      1917ی   روسیه

این نبود که آنان خود خویش را آزاد کرده و با آزاد ساختن خـویش               
بلکـه دریافـت    . اند ی کهنه آزاد ساخته    تمامی جامعه را از شرایط جامعه     

ذهنی آنان از آن وقایع، چون مابقی جامعه و حتا اعضا و رهبران حزب              
بلشویک، این بود که آنان آزادی خود را به رهبر و منجی هوشمند و با       

 .مانند موارد مشابه پیشین بسیاری در تاریخ. اند تی، لنین، مدیوندرای
البته در این مورد نیز، مانند موارد پیشین، این که جامعه و خلـق               

ی کهنه آزاد شده است، فقـط   به دست منجی با درایتی از بندهای جامعه       
حداقل این باید باور کسانی بوده باشد کـه خـود را            . نمودی بیش نبود  

به این دلیل کـه نـزد آنـان نقـش فـرد در              . اند انگاشته ت می مارکسیس
تـأثیر   هر چنـد بـی    . ی و فرعی است   ئفرایندهای مهم تاریخی نقشی جز    

ی میان  نقش اساسی را طبقه و طبقات و منافع آنان دارد و مبارزه . نیست
نقش فرد تنها در این رابطه قابل . شان دیگر برای تاًمین منافع آنان با یک
نویسد   ی جلد اول کاپیتال می       مارکس در دیباچه   .ضیح است درک و تو  

در این جا از افراد فقط به مثابه تجسم مقوالت اقتصـادی، نماینـدگان              «
ی من که تحـول       نظریه. مناسبات و منافع معین طبقاتی بحث شده است       

کنـد   ی طبیعی و تاریخی تلقی می      ساخت اقتصادی جامعه را یک پروسه     
شمارد که خود     دیگری فرد را مسئول مناسباتی می     ی    تر از هر عقیده     کم

تواند خود را     محصول اجتماعی آن است، با این که از نظر ذهنی فرد می           
 ».مافوق آن مناسبات قرار دهد

دانسـت و نـه      روشن است که مارکس فاعل تاریخ را طبقات می         
 »مانیفسـت کمونیسـت   «ی معـروف او در       جمله. های بزرگ  شخصیت

ی   تـاریخ مبـارزه  ،هایی که تا کنون وجود داشـته   جامعهی   تاریخ کلیه «
 به روشنی ایـن برداشـت را از تئـوری تـاریخ او تأییـد       »طبقاتی است 

ای  یـا نوشـته  » مانیفسـت « در هیچ بخشـی از   مارکس در واقع . کند می
 بررسی علل رویداد یـا رونـدی تـاریخی، بـه مـردان،              ، به هنگامِ  دیگر

هـا،   رداران بزرگ تاریخ اروپا، سقراط     س یاها، اندیشه پردازان     شخصیت
ها و مانند آنـان بـرای        ها، ارسطوها، اسکندرها، سزارها، ناپلئون     افالطون

هـای    تغییـر و تحـول و چـرخش      آن رویداد یا رونـد یـا       توضیح علل 
ای هم   سرنوشت ساز در روند تکامل جوامعِ مورد بررسی خود حتا اشاره          

اوضاع و احوال مادی، شـرایط  بلکه همه جا سخن از چگونگی     . کند نمی
تولید زندگی مادی، مناسبات تولیدی و اجتماعی، از طبقـه و طبقـات و     

ی آنان با تکامـل، تحـول،    از رابطه. تضاد منافع آنان با یک دیگر است     
 .ی تولیدشان رفت و دگرگونی شیوه پیش

ی میان فرد، طبقات و  این که در ذهن آدمیان چنین جوامعی رابطه 
کند و به جای طبقه به عنـوان         ای وارونه جلوه می    ا، به گونه  ه دگرگونی

فاعل تاریخ، افراد بزرگ در نقشِ فاعل تاریخ و عامل دگرگون کننـده   
شوند، خود گواهی اسـت      و منجیان آنان از ظلم و ستم و سلطه ظاهر می          

بر این که چنین جوامعی از نظر رشد و پیش رفت شـرایط مـادی و در             
باشند که حتـا شـرایط       ای می  و ذهنی هنوز در مرتبه    نتیجه شرایط عینی    

 چه رسد ،الزم برای رهایی آنان از سلطه و ستم طبقاتی آماده نشده است   
 .به وجود شرایط کافی، شرایط ذهنی، برای تحقق چنین امری

که لنین پس از انقالب و انتقال قدرت به حـزب   بی جهت نیست 
محبوبیتی که بعدها به . رسد یبلشویک در میان خلق به چنان محبوبیتی م   

ی عملِ خـودِ طبقـات در        رونهااستالین این امکان را داد تا از انعکاس و        
سـاخت، از    ی جامعه آن را الزام آور می       ذهنشان، که شرایط عقب مانده    

 حکمی آسـمانی    هم ارزشِ اش   لنین کیش شخصیتی بسازد که هر گفته      
 رستگاری و سعادت  که تبعیت از آن واجب و ضروری و راه  تلقی شود 

 لنینچون مردم واقعاً بر این باور بودند که آزادی خود را مدیون             . است
 .هستند و نه خود

 و ایران روی داد و جایگاهی       57از نظر شکل، آن چه در انقالب         
که خمینی در ذهن خلق پیدا کرد با جایگاه لنین در ذهن خلق روسـیه               

شمار  ان خلق چین، و موارد بی یا جایگاه مائو در می1917پس از انقالب 
البته تردیدی نیست که هر یک از . دیگری در تاریخ، قابل مقایسه است

 .ها مضمون تاریخی دیگری دارد این نمونه
شاید این گفته دور از حقیقت نباشد که برداشت ذهنـی مردمـان             

هـای انقالبـی یـا       نسبت به رهبـران خـود و جایگـاه آنـان در لحظـه             
ی رشـد تـاریخی     تاریخی، خود نشانی است از مرتبه  های مهم  دگرگونی

جامعه و پاسخ به این سؤال که آیا شرایط مادی و عینـی جامعـه بـرای        

ی استثمار فردی و ستم طبقاتی فراهم آمده اسـت           رهایی آدمیان از سلطه   
 .یا نه

 اش  دانیم که پیروزی انقالب کبیـر فرانسـه بـا شـعار معـروف              می
در زمان خود همان شور و شوقی را در میـان   » برادری، برابری ،آزادی«

مردمانِ در بند مناسبات فئودالی برای رهایی به وجود آورد که انقـالب             
در آن  .  در میـان بسـیاری مردمـان       روسیه به عنوان انقالبی سوسیالیستی    

 آزادی بشـریت از      نهایی ی کردند که لحظه   انقالب نیز مردمان گمان می    
ـ         تم و امتیـازات و اختالفـات طبقـاتی و     فقر و عقب ماندگی و ظلم و س

اجتماعی فرا رسیده است و از آن پس مردمـان در آزادی و برابـری و                
ولی خیلی زود معلـوم شـد کـه آن          . برادری با هم زندگی خواهند کرد     

شعارها و تصوراتِ آرمانی الزم بود تا مردمـان بـرای برداشـتن گـامی               
الی و جایگزین کردن آن      یعنی برانداختن مناسبات فئود    ،تاریخی به جلو  

زیرا . با مناسبات بورژوایی برای هرگونه فداکاری و جانبازی آماده شوند
 به پا خیزند و جـان و هسـتی          آنان بر این امر واقف بودند که باید       اگر  

  بر خود    استثمار و ستم فئودالی    ی   سلطه خود را به خطر اندازند تا به جای       
در . خوردنـد   تکانی نمی ند، هرگز    ساز مسلطاستثمار و ستم بورژوازی را      

البتـه  . انقالب اکتبر روسیه نیز وضع از لحاظ مضمون به همان گونه بود           
  .ها و باورهای دیگری هر چند با شکل، شعارها، خواست

در آن جا نیز کارگران، دهقانان و سربازان روسیه بـرای آن کـه               
اجتمـاعی را   ای تاریخی را انجام دهند، یعنی برای آن که شـرایط             وظیفه

ی  داری بـه جامعـه     مانـده و پیشاسـرمایه     ای عقـب   برای گذار از جامعـه    
بازی   جان ،داری فراهم آورند و حاضر به تحمل آن همه فداکاری          سرمایه

ای  ند، الزم بود تا واقعیت در ذهـن آنـان بـه گونـه             وو رنج و مشقت ش    
در وارونه انعکاس یابد تا با آگاهی و تصورات کاذب نسبت به آن چـه          

 شـعار انقـالب     1917در  .  تکلیفی تاریخی را انجـام دهنـد       ،پیش داشتند 
ی تـزاری همـان    ای سوسیالیستی در روسیه سوسیالیستی و استقرار جامعه   
 در انقالب کبیـر     » برادری ، برابری ،آزادی«نقشی را ایفا کرد که شعار       

ی  های اعالن شده   و هر دو انقالب پس از پیروزی بر ضد آرمان          ،فرانسه
نه تنها خلق با تصورات کاذب و آگاهی وارونه عمل         . ود عمل کردند  خ

 بود، بلکه رهبران آن انقالب، و از جملـه خـود    ضروری کرد، امری که  
لنین، نیز مجبور بودند با تصورات کاذب نسبت بـه ماهیـت و مضـمون              

رمـز و راز  . ضـروری نبـود  امری که به هـیچ وجـه    . انقالب عمل کنند  
 روسیه بـه عنـوان انقالبـی سوسیالیسـتی از سـوی         پذیرفته شدن انقالب  

هزاران روشن فکر و سوسیالیست اروپایی و به ویژه تأثیر و نفوذ آن در   
میان روشن فکران و ترقی خواهان کشـورهای عقـب مانـده و تحـت               

ی آن و رشـد      دارنـه  استعمار، از سویی طبیعتاً شکل ظاهری ضد سـرمایه        
وی دیگر این واقعیت که پیـروزی       داری دولتی بود و از س      سریع سرمایه 

ی سیاسـی بـا شـعار انقـالب          لنین و حزب او در تسخیر قدرت مطلقـه        
سوسیالیستی و استقرار سوسیالیسم در کشوری عقب مانده با مضـمون و            

به عبارت دیگـر  . ی روسیه یکی انگاشته شد محتوای آن انقالب و جامعه  
مـاعی، حـزب و    بار دیگر در ذهن مردمان، رهبر و منجـی، نهـادی اجت           

. دولت، جای طبقه و طبقات را به عنوان فاعل و فاعالن تـاریخ گرفـت              
ای اجتمـاعی در     هـای ریشـه    ها و دگرگونی   ی انقالب  امری که در همه   

 .تاریخ تاکنونی روی داده است
نه تنها با برداشت خلق از  لنین در زمان حیات خود پس از انقالب 

الب، که در تناقض و تضاد شـدید        ی انق  نقش خود به عنوان ایجاد کننده     
ی نقش فرد با طبقه به عنوان فاعل         با نظرات و برداشت مارکس از رابطه      

ای اساسی دست نیازید، بلکه      تاریخ قرار داشت، اقدامی نکرد و به مبارزه       
ی کیش شخصیتی گشت که از او و  ی زمینه خود مشوق و تدارک کننده

بلکـه  . مر نشانی از لغزش لنین نبـود این ا. بعد از او از استالین ساخته شد      
ضرورتی اجتناب ناپذیر و جزیی الینفک از آن تئوری و سیاستِ ناشـی   
از آن بود که انقالب سوسیالیستی و استقرار سوسیالیسم را در کشـوری             

در . کـرد  دانسـت و آن را تبلیـغ و تـرویج مـی            مانده ممکن مـی    عقب
ار و تکامل آن به سطحی      ای که هنوز حتا فرایند اجتماعی شدنِ ک        جامعه

های ضروری بـرای انقـالب       شرط  یکی از پیش    آن را  عالی، که مارکس  
 صـورت    اندازهبدان  دانست، حتا تا     سوسیالیستی و استقرار سوسیالیسم می    

 که دگرگونی کیفی در مناسـبات اکثریـت عظـیم جامعـه،             نگرفته بود 
. دیل کرده باشـد    تب  به پرولترها   آنان را   یعنی .دهقانان، پدید آورده باشد   

 برای بسیج مردم و آماده ساختن آنـان بـرای انتقـال             ای   در جامعه  وقتی
قدرت به نیروی معینی، الزم آید که انقالب سوسیالیستی را با شعار نان،             
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زمین و صلح مترادف کرد، یعنی به چیزی وارونه تبدیل ساخت تـا بـا               
منطبق شود، سطح رشد آگاهی نازلِ باورکنندگان به چنین سوسیالیسمی         

آن گاه جای شگفتی نیست که کل این فرایند اجتماعی نیـز در ذهـن               
آنان، بنا بر ضرورت، به طور وارونه نمایان شود و به جـای طبقـه بـه                 

 .عنوان فاعل تاریخ، فرد به عنوان رهبر و منجی خلق بنشیند
 برابری ساختن تسخیر قدرت سیاسی با تحقق آرمان

شـوند کـه     اند و مـی    طای ذهنی شده  بسیاری و بارها دچار این خ      
ها و شعارهای آرمـانی بـا        تسخیر قدرت سیاسی را تحت لوای خواست      

شرایط مادی، عینی و تاریخی الزم برای تحقق آن آرمـان برابـر قـرار            
اند، چیزی که در  نه تنها مردمان عادی دچار این پندار نادرست       . دهند می

هـا و    لکـه رهبـران جنـبش     ناپذیر بوده است، ب    جوامع تا کنونی اجتناب   
همواره چنان  خود  ها و شعارهایی نیز      ها و طراحانِ چنان خواست     انقالب
تـاکنون ایـن    ) 1642(در تاریخ مدرن، از انقالب انگلـیس        . اند پنداشته

 .موضوع بارها تکرار شده است
ها امـری اسـت کـامالً بـدیهی و           آلیست چنین برداشتی نزد ایده    

 را بر شرایط مـادی و عینـی مقـدم           )ذهن(ه  زیرا آنان اندیش  . »طبیعی«
 شعور است کـه هسـتی را        یا به عبارت دیگر بر این نظرند که       . دانند می

هـای   در نتیجه تغییر و تکامل را محصول تکامـل زمینـه      . کند تعیین می 
 یعنی مناسبات میان آدمیان که آن خود توسـط رونـد تحـول و               ،مادی

شود، کنش   ن تعیین می  ناگی آ ی تولید وسایل مادی زند     تکامل در شیوه  
ی  بلکه آن را نتیجه   . دانند متقابل عین و ذهن، یعنی روندی تاریخی، نمی       

ای  تواند به ذهن هر شخصِ نابغـه       دانند که می   های ناب می   اندیشه و فکر  
 .امری غیر تاریخی. ای مستقل از زمان و مکان  یعنی حادثه،خطور کند

پذیرنـدگان تئـوری تـاریخ      ها و به ویـژه       ولی برای ماتریالیست   
مارکس که برداشتی هم مادی و هم دیالکتیکی از تاریخ است گویا باید 

هـا   آلیسـت  چون آنان بـر عکـس ایـده   . ی دیگری باشد  مسئله به گونه  
هسـتی مـادی اسـت کـه آگـاهی           بر این نظر باشند که        باید قاعدهلا علی

امعـه، در   بنا بر ایـن، آگـاهی اجتمـاعی و ج         . کند آدمیان را تعیین می   
ی تاریخی مشخص انعکاسی است از اوضـاع و          کلیت خود، در هر دوره    

 که در کلیـت جامعـه       ،احوال و شرایط مادی زندگی و در انطباق با آن         
گویم در کلیت جامعه چون این امکـان         می. تواند فراتر از آن برود     نمی

ی  یعن ،د با گذشتن از سطح جامعه     ن بتوان ا افرادی ی بتواند و    هست که فرد  
ها و کشفِ قـوانین موجـود میـان          نمودها و دست یافتن به ذات پدیده      

د که چند گـامی فراتـر از آگـاهی عمـومی            نها به دانشی دست یاب     آن
 . طبقات باشد

ی  بدین ترتیب، برابر دانستن تسـخیر قـدرت سیاسـی در نتیجـه             
ن شـرایط مـادی     داجتماعی با مهیا بو    - سیاسی  انقالبی انقالبی سیاسی یا  

هایی پنداری که تحت آن مردمان انقـالب کردنـد،           تحقق آرمان برای  
. امری است ناممکن که نافی برداشت مادی مـارکس از تـاریخ اسـت             

مـورد  : چنین امری فقط برای یک مورد در تاریخ قابل پیش بینی است           
تواند رخ دهد که شرایط     و این انقالب هنگامی می    .  انقالب سوسیالیستی 

شد و تکامل نیروهای مولد مادی، سطح فرهنگ  یعنی ر ،مادی و تاریخی  
ای از رشد و تکامل رسـیده باشـد کـه      و ثروت عمومی جامعه به درجه     

درکی همگانی از خصوصـیات مناسـبات تولیـدی و اجتمـاعی بـرای              
یعنی پرولتاریا، اکثریت عظـیم جامعـه، بـه         . پرولتاریا ممکن شده باشد   

 بـه رهبـر و منجـی        ای از آگاهی رسیده باشـد کـه دیگـر نیـازی            درجه
 بلکـه   ،ها و رهبران بزرگ    و دریافته باشد که نه شخصیت     . نداشته باشد 

فقط در چنین صورتی است کـه       . خود به عنوان طبقه، فاعل تاریخ است      
 که  »آزادی پرولتاریا کار خودِ پرولتاریاست    «ی مارکس که     این گفته 

 .ابدی ی تئوری تاریخ مارکس است، معنی می در واقع گوهر و چکیده
سـازد کـه    ها این واقعیت را آشکار می   نگاهی به برخی از انقالب     

این تلقی که تسخیر قدرت سیاسی برابر است با امکان تحقق آرمان آن             
 انتخـاب   ،خواهیـد  هر انقالب تا کنونی را که می      . انقالب نادرست است  

بررسی پی آمدهای آن و شرایط اقتصادی و اجتماعی که پس از            . کنید
شاید . کند ن بر جامعه مسلط شد، درستی این حکم را ثابت می   پیروزی آ 

 : ایران57انقالب . انتخابِ مثالی زنده روشنگر این امر باشد
. ای اسالمی بود   شعار و خواست آرمانی این انقالب استقرار جامعه        

هم رهبر و رهبران انقالب و هم اکثریت عظیمی از نیروهـای انقالبـی              
زی انقالب موانع استقرار نظام آرمانی آنـان بـر          پنداشتند که با پیرو    می

ای آرمانی که مشروعیت آن را  طرف خواهد شد و آنان به ساختن جامعه
انـد مشـغول     ی زمین و زمان، پروردگار متعال، گرفتـه        از خود آفریننده  

 چه. ی عرش اعال را بر زمین مستقر خواهند ساخت خواهند شد و نمونه
. اهیـت و علـل ایـن انقـالب نگاشـته نشـد            ی م  هایی که در باره    تحلیل
هـای   کوشید زمینه و علت ایـن انقـالب را در ریشـه          هایی که می   تحلیل

یعنی هستی اجتماعی را از طریق بررسـی        . تاریخی و مذهبی جامعه بیابد    
شعور اجتماعی توضیح دهد و نه آن که بر عکس شعور اجتمـاعی را از               

ر شد که نه تنها مردم در       و چه زود آشکا   . طریق بررسی هستی اجتماعی   
 انقـالب نکـرده بودنـد، بلکـه نظـام           »اسالم عزیـز  «واقع برای استقرار    

جمهوری اسالمی به جای اسـتقرار و تحقـق آرمـان انقـالب، اسـتقرار               
حکومت خدا بـر زمـین، خـود را بـه صـورت یکـی از فاسـدترین و                   

هایی آشکار ساخت که در تاریخ پر پیچ و خم           ترین حکومت  غیرآرمانی
 او، مبلغـان،    »اسالم عزیز «خمینی،  . اند سرزمین ما بر آن حکومت کرده     

 وسایلی شدند برای خرافات زدایی مذهبی و  آرمانمروجان و عامالن آن 
 یعنی  .ای و منطبق ساختن تاریخی شعور اجتماعی با هستی اجتماعی          فرقه

ای بـا    منطبق ساختن شعور اجتماعی با نیازهای هستی اجتمـاعی جامعـه          
ی  مناسباتی که با شعور اجتماعی محصولِ جامعـه       . داری بات سرمایه مناس

تکلیـف تـاریخی    . داری تنـاقض داشـت     دهقانی و روستایی پیشاسرمایه   
بلکه تکلیـف آن شکسـتن   .  استقرار نظام آرمانی اسالمی نبود     57انقالب  

آن شعور اجتماعی بود که فرد را صرف نظر از اعتقادات مذهبی، منشاء             
کند و حقوق     عضوی از جامعه تلقی نمی     ،یت، نژاد و غیره   خانواگی، جنس 

 فرد   یعنی سازد، و وظایف اجتماعی و مدنی او را بر آن مبنا مشخص نمی           
ی مذهبی،   بلکه فرد را فقط به عنوان عضوی از جامعه        . ی بورژوایی  جامعه
کند و وظایف و حقوق آن را بـر آن مبنـا            ای و مانند آن، تلقی می      فرقه

. نظیر نبـود   ای نو و بی     ساختن جامعه  انقالب اسالمی آغازِ  . دساز معین می 
داری در ایـران     ی پیشاسرمایه  بر عکس پایان دورانِ دراز تاریخی جامعه      

 .بود
توان در رابطه میان تسخیر  همین وضع را، البته در شکلی دیگر، می       

قدرت سیاسی به دست لنین و حزب بلشویک و تحقق آرمـان انقـالب،              
سیالیسم در روسیه، یا در چین یا در کوبا یـا هـر وضـعیت               استقرار سو 

 .مشابه دیگر نشان داد
پیروزی لنین در تسخیر قدرت سیاسی برابر با پیروزی سوسیالیسم           

بلکـه فراینـد پـر درد و رنـج          . توانست باشـد   در آن کشور نبود و نمی     
های  یالیسمسخرافات زدایی و آشکار ساختن محتوای اشکال گوناگونِ سو

 ادامه دارد              .قانی، خرده بورژوایی، مذهبی و ارتجاعی بودده
 

 ...درباره پدیدار 
 

ن ادعاهای گاه یبا وجود ناروشنی، التقاط و ابهامی که در ا
، محصول »جنبشی ی دهیپد«فتگی نسبت به یای وجود دارند، ش شهیکل
 نونیک» یئگرا جنبش«. ستا ی ما اسی و اجتماعی خاص زمانهیط سئشرا

 :ری است که سه شاخص اصلی داردیت انکار ناپذی برآمدِ واقعدر غرب
استِ واقعاً یس«ای است که من  دهی، بحران ژرف پدشاخص اول

های  طرحن بحران، ناتوانی یمعنا و مضمون اصلی ا. نامم می» موجود
های  ی به معضالت و پرسشئاجتماعی موجود در پاسخ گو -اسییس
 . استکنونیای یدن

ت و سازماندهی در قالب یهای سنتی فعال ، بحران شکلص دومشاخ
ن ساختارها در یبحرانی است ناشی از ناتوانی ا. ک استیاحزاب کالس

جاد بستری مناسب برای مشارکت و دخالت گری ی در ا،جلب شهروندان
 .شان ها، تضادها و گونه گونی ژگیی ودرها،  آن

ها  ست، برآمدن شکلی دو بحران نام برده ا جهی که نتشاخص سوم
اجتماعی و  های گری شهروندی در قالب جنبش ن مداخلهیهای نو وهیو ش

نی که مستقل از دولت و احزاب عمل یهای نو جنبش. انجمنی است
 .اند گردان - مختار و خود -خته، خودیانگ - خود.کنند می

ی  وهیگری شهروندی به ش ا دخالتی -» یئگرا جنبش«سان،  نیبد
ها و  با شکل) ا در تضادی(ز ید در تمایداری جدیپد چون - نینو
 .شود مطرح میاسی و اجتماعی، یت سیهای سنتی فعال وهیش

ر ساخته و پرداخته شده ی تِز اصلی ز3ن راستا، حول ی من، در ابحث
 :است
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شه در پرسشی یکنونی ر» یئگرا جنبش«ن است که یامن  تز اول
جنبش تحت «ا ی» خودمختار جنبش«: ک داردینه و کالسیرید

ن دولت یش و تکویداین پرسش، از ابتدای پیقت، ای؟ در حق»قیمومت
اسی در غرب، یری احزاب سیمدرن، جنبش های اجتماعی و شکل گ

کی ی. ردیگ نش قرار مییروان دو بیان پیخی میموضوع جدلی تار
 طرح شده توسط اصولن، ین بیدر ا. گری مستبدانهیخواهانه و د آزادی

مارکسی که  -و مارکس) 3(  نی، باکون)2(  دل، پرودنن جیان ایبان
ی نوزدهم،  ی سده مهی در ن-ر استیهمواره اجتناب ناپذ

 .باشد  امروز ما می)پروبلماتیک (زیانگ مساله همواره
 نوین در )4( »های اجتماعی جنبش«ن است که یامن  ن تزیدوم

رزاتی و  و فلسفی، هم در عمل مباسانهشنا  هم در مفهوم جامعه-غرب
 -اسیی اجتماعی و سهای طرحی  هئ نقد و ارای سازماندهی و هم در حوزه

ی نو با  دهین پدیا. ندشاب می ستمیی ب دِ ثلث آخر سدهیدار جدیپد
ا با یست و ی بقرنی اول  مهیی نوزده و ن سده» طبقاتی مبارزات«

ن نوشته یدر ا.  داردیهای محسوس حزبی، تفاوت -اسییس جیرا مبارزات
، در »های اجتماعی شبجن«ح علل برآمدن یم با تشری سعی می کنما

. میو تئوری آن به دست ده» اجتماعی جنبش«فی از یخطوط کلی، تعر
 .می را بر شمارآنی  ز دهندهیت ساز و تمیهای اصلی، هو شاخص
، رانییا» یئگرا جنبش«ن است که ی اسرانجام و آخری، سوم تز

در . باشد می) غیر حقیقی( مجازیتا حد زیادی  به ویژه در تبعید،
مستقل از دولت در ی مدنی  شرائط نبود آزادی، دموکراسی و جامعه

 ایران و به طریق اولی در شرائط جدائی از جامعه در خارج از کشور،
با مبانی نوینی که توصیف خواهند  ،»اجتماعی جنبش«توان از  نمی
 انکار ناپذیرتِ یعن حال و با در نظر داشتِ واقیبا ا.  سخن راند،شد

های ارزشی،  رسد که بتوان پاره ای از شاخص فوق، به نظر می
ها  تی را در فعال»جنبش اجتماعی«و ساختاری ) کیات(نشی، اخالقی یب

 . قرار داد خودمورد توجه و راه کار
ای بر  باچهین جستار که در حد دیت ایر با توجه به محدودیدر ز

ک از تزهای یاست، هر » یئگرا شجنب « و»اجتماعی جنبش« ی دهیپد
 :میح می دهیمی کلی توضیفوق را در ترس

 !خیی جدلی تار:»مومتیجنبش تحت ق«ا ی »جنبش خودمختار«
 نیتوسط پرودن و باکون» سم مستبدانهیالیسوس«نقد 

ن با مارکس، بر سر یکی از مشاجرات اصلی پرودن و باکونی
 خص جنبش کارگری و بطور مش»جنبش « باها  سوسیالیستمناسبات

 مارکس و انگلس را ،خواهانه سم آزادییان گذار آنارشیآن دو بن. است
مساله اما، . کردند می» جنبش«نسبت به » مستبدانه«نشی یمتهم به ب

 یا» آزادی خواهانه«ن برداشت یجدال ب. تر از آن بود دهیچیپ
ها وجود  نشیک از بیدر هر » جنبش«از مناسبات با » استبدادی«

 .ه استداشت
غ یتبل«، مارکس و انگلس، به منظور سازمان دادن 1846در سال 

» ها ستیها و کمون ستیالین سوسیبرقراری ارتباط ب«و » ستییالیسوس
ته های یکمجاد ی طرحی مبنی بر ا،سی و انگل، بلژیکدر آلمان، فرانسه

  همان سال، مارکسی  مه5ن هدف، در یبا ا. زندیر  می )5(ای مکاتبه
 آشنائی قبلی داشت و در پاریس با هم رودنپکه با 
عنوان رابط خواهد که به  از او می، در نامه ای بودند کرده مالقات
 ).6( کند  همکاریها با این کمیتههای فرانسوی  ستیالیسوس

 :نویسدن می یپرودن، در پاسخ، چناما 
 
 زمیآقای مارکس عز«
… 

م، ی کشف کنن جامعه راید، قوانیلیم با هم، اگر مایسعی کن
ن راه را جست یشرفت حاصل در این و پین قوانیافتن ایی تحقق  وهیش

از ات یی جزم ران کردن همهیپس از و! اما شما را به خدا. مئیو جو نما
دی به ین جدیی خود در فکر القا دکتر  ، به نوبهa prioriش دانسته یپ

 …میمردم نباش
 نکنیمدی یم، خود را رهبر مذهب جدیچون در راس جنبش هست

ی  همه. ا مذهب خردین مذهب، مذهب منطق باشد و یحتا اگر ا
ی  اعمال دفع کننده و  م؛ همهئیق نمایم و تشویرا شویاعتراضات را پذ

 … تلقی ننمائیمافته یان یای را پا چ مسالهیم؛ هیسری را محکوم کن

 در خدمت رفرم اجتماعی به ابزارید عمل انقالبی را چون یما نبا
له تنها فراخوانی خواهد شد به ین به اصطالح وسیرا ایز. میکار بر

 ...اعمال زور و خودکامگی
ی کم به سوزانم تا با راه   را با شعلهتیمالکدهم  ح مییمن ترج
تاکید از (. »میافزا ، بر قدرت آن بی)7( نیبارتِلِمی مالک انداختن  سن

 )8( )پرودن
کس برای همکاری در ن جا البته پاسخ پرودن به دعوت ماری در ا

ولی .  استمغرضانهشک  بی ستییالیمکاتبات سوسی  یک کمیتهحد 
قبل از . ز استیو شگفت انگ» امبرانهیپ«م ئیاگر نگو» انهیداه«بحث او 

د مارکس به وجود ی متاثر از عقاستیِیهای کمون ن سازمانین که نخستیا
، ستی کمون حزبفستیمانش از انتشار یم پیک سال و نیند و یآ

ای را محکوم می کند که  دهیق، پدی موجز و دقعبارتپرودن، در چند 
ک قرن، در یک به یژه پس از مارکس و به مدت نزدیسال ها بعد، به و

گم اغلب احزاب به اصطالح ی، پاراد»ترینظم توتال « یکقالب
 .شود ستی جهان مییمارکس

ور و به ط» فلسفه فقر«پرودن، بر خالف آن چه مارکس در کتاب 
ت یتر به او نسبت داده اند، دشمن انقالب و فعالی توتالچپغات یکلی تبل

ن نظر یقت، او بر ایدر حق.  نبود-حداقل در آن دوره -اسی کارگرانیس
ای  نی و ذهنییت عیط و وضعئبود که کارگران در آن زمان در شرا

 انقالب واقعی کنند و پس از خود روییبا اتکا به ننبودند که بتوانند 
ن یجه، ایدر نت. رندی در دست گخودی جامعه را  ز ادارهیروزی نیپ

 که رهبری خواهند بودگر اقشار و طبقات یاسی دیندگان فکری و سینما
ی خود را بر کارگران اعمال  جنبش و انقالب را به چنگ آورده، سلطه

 . خواهند کرد
ن یب (ن المللی زحمتکشانیانجمن ب تیان فعالی سال بعد، در جر20

دوباره با » جنبش «»قیمومتِ«یا » مختاری خود«، موضوع )لملل اولا
ن در جدال با مارکس، طرح ین بار توسط باکونیشتری و ایشدت ب

 .شود می
ن الملل لغو و یی ب ست، هدف بالواسطهید آن انقالبی آنارشیاز د

ن یجه ساختار جنبش بیدر نت. نابودی دولت به طور اخص و کامل است
ن یر ایچه در غ. باشد د از سنخ ساختار دولتیند و نباتوا الملل نمی
را همان یز. دین جنبش هرگز به هدف خود نخواهد رسیصورت ا

 در درون خود نابود سازد، جامعه درخواهد   که میسیستمی را
 .روا فرمانجاد شده از باال، سلسله مراتبی و ی نظمی ایعنی. پروراند می

ن، به ئید از باال به پایست که باینن الملل سازمانی یاز آن جا که ب«
ش سازمان داده شود؛ از آن جا یها تهیکم طرز آمرانه و از راه استبداد

ی مردمی از راه جنبش  وهیتواند به ش ن الملل تنها مییکه  ب
د از همه ی پس توده ها با…خته و آزاد توده ها اداره شودیانگ خود
اسرار دولتی وجود داشته د یها نبا برای آن. ز آن اطالع کسب کنندیچ

د یها با آن. رندیت گیا ظواهر را به جای واقعید پندارها یآن ها نبا. باشد
ش از هر یرند و  پیش می گینسبت به اسلوب و هدف راهی که در پ

از . ای که در آن قرار دارند، آگاه باشند ط واقعیئز نسبت به شرایچ
. در مال عام مطرح شوندد جسورانه ین الملل بایل بئن رو، همه ی مسایا

د یهای آن نبا تهیط واقعی کمئن الملل و شرایل مربوط به نهادهای بئمسا
اسرار حکومتی تلقی شوند بلکه در سطح عموم و با صراحت تمام، 

 )9. (»رندیموضوع ثابت بحث قرار گ
های  هیدارد و نه نظر)  مترجم-دگم(ن الملل نه اصول ایمانی یب«

ی زنده و آزاد، در درون  ، مانند هر جامعهن لحاظیاز ا. دست کی
ن الملل، یب. های متفاوت و فراوانی در تکاپو هستند هیز نظریالملل ن نیب

ی  ختهی، توسعه و سازماندهی خود انگتشکیالتی اساسی اصولبه عنوان 
» …ردیپذ مختاری کامل را می ها در خود ها و کمون ی انجمن همه

)10( 
 مارکس نزد» طبقه -ند حزبیفرا« و »میت عظیجنبش مستقل اکثر«

تحت   جنبش«ا ی »جنبش خودمختار« پرسش ،نزد مارکس اما
اسی او به یهای س تیها و فعال  با وجود ابهاماتی که در نوشته،»قیمومت
ن حال غنی تر از آن است که بتوان ی تر و در عبغرنجخورند،  چشم می

 . خالصه کردکلی کم ک حیدر 
اسی به یحزب س -» حزبتئوری«زی به نام یم که چئیابتدا بگو

مارکس از . نزد مارکس وجود ندارد - اش معنای متعارف امروزی
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، از »ساز خود دگرگون«و » دگرگون کننده» «ر انقالبیییعمل تغ«
تشکل «، از »میت عظیجنبش مستقل اکثر«مثابه  به» ایجنبش پرولتار«

. ، سخن می راند»اسیین حزب سیا به صورت طبقه و بنا بر ایپرولتار
منافعی جدا از منافع کل «که » زییحزب متما«ها  ستیکمون

. دهند ل نمییداشته باشد را تشک» ای ژهیاصول و«و » ایپرولتار
عنی یت کردند ین تشکلی که مارکس و انگلس در آن فعالیمهمتر

اسی بلکه یک حزب سیقت نه ی در حقالمللی زحمتکشان نیانجمن ب
 . کارگری کشورهای مختلف بودهای  بخشها و  هیونی از اتحادیفدراس

 را حزب - جنبشی  نهینش مارکسی در زمیهای اصلی ب شاخص
 . میمرور کن

 نقد «، از ضرورت )1843(ای به آرنولد روژ  مارکس، در نامه
اندیشه و ، صحبت می کند و »ی کاربرد نقادی است به عنوان نقطهیس

 :سازد ز مییشان متمای خود را از جزم اندعمل
ا معرفی یدن م که خود را  با اصولی نو بهیستیپرستانی ن نیما دکتر«

ما آن ! دیقت، در برابرش سجده کنین است حقیم  ائیگو کرده و می
م که جهان در بطن خود رشد داده یکن ا عرضه مییاصولی را به دن

 )11(» .است
ن تز یازدهمیو در » فوئرباخی  ی دربارهئتزها«، در 1845در سال 

 :میخوان  میشمشهور
اند، آن چه مهم    ر متفاوت جهان پرداختهیفالسفه تنها به تفس «
 ».ر جهان استییاست، تغ
 :نامد می» خود دگرگونی«، را در تز سوم، »رییتغ«ن یو ا
ت یم و تربیر اوضاع و احوال و تعلییستی تغیالین ماتریدکتر«

کند  اموش می فر)مترجم -ستی فوئرباخ استیالین ماتریمنظور دکتر(
ن که مربی یکنند و ا ر میییها تغ که اوضاع و احوال توسط انسان

د جامعه را به ین باین دکترین روست که ایاز ا.  شودبیتد تریخود با
 .گری قرار دهدیبخش از آن را بر فراز د کیم کند و یدو بخش تقس
دگرگونی  ا خودیت بشری یر اوضاع و احوال و فعالییتقارن تغ

 لحاظ عقالنی ازافت و یانقالبی قابل در) کیپرات( عمل ی مثابهبه تنها 
 )12(» .قابل درک است

، مارکس، برای )1846 – 1845(» دئولوژی آلمانییا«در 
ز یو متما» واقعی» «جنبش «ی سم به مثابهیفی از کمونین بار، تعرینخست

 :دهد  به دست میجزمی و بدوی سمیکموناز 
د خلق شود و نه ی است که باتییسم برای ما نه وضعیکمون«

سم را آن یما کمون. وفق دهدد خود را با آن یت بایآرمانی که واقع
ن یط ائشرا. ت کنونی را نسخ می کندیم که وضعی می نامواقعیجنبش 

) 13(» .ش انگاشتنی است که هم اکنون وجود داردیجنبش حاصل پ
 ).د از مارکسیتاک(

ن بار وارد یرای نخستب» حزب«، واژه »ستییفست کمونیمان«در 
ی اصلی هم راه  ز با دو جنبهیشود و از همان ابتدا ن ات مارکس مییادب

ه یاتحاد«ن که در اصل برای ی، با ا»ستیفست حزب کمونیمان«. است
» ن المللییسازمان ب«ن یی ا و به عنوان برنامه)  1848(» ست هایکمون
بعد، با  به 1872ن شده است، اما از چاپ آلمانی در سال یتدو
، تحت عنوان )یئا انگلس به تنهای(شگفتارهای مارکس و انگلس یپ
 . گردد منتشر می» ستییفست کمونیمان«

د عصر یی جد پرولتاریا، این طبقهخی ی، جنبش تار»فستیمان «در
خوانده » میت عظیم به سود اکثریتی عظیجنبش اکثر «داری، هیسرما
 .شود می

ا جنبش های یداشته اند ی که تاکنون وجود ئه جنبش هایکل«
. ت ها انجام می گرفته اندیا خود به سود اقلیت ها بوده اند و یاقل

م است که به یتی عظیمستقل اکثر *ها جنبش خودآگایجنبش پرولتار
 با 1888سی یطبع انگل  در*(» .ردیپذ ت عظیم انجام مییسود اکثر

 ) 14( .) اضافه شده استخودآگاهی  ش گفتار انگلس، کلمهیپ
ک بار ی. شود دو بار طرح می» حزب«، اصطالح »فستیمان« در 

، به »طبقه«مندی اش به صورت  ا که با سازمانیدر مورد پرولتار
ست ها ی در مورد کمون دومد و باریآ در می» اسییحزب س«صورت 

 .دهند ل نمییرا تشک» خاصیحزب «که 
ب ن به صورت حزیا به شکل طبقه و بنا بر این تشکل پرولتاریا«

ن خود کارگران وجود دارد یاسی، هر لحظه در اثر رقابتی که بیس

شود و هر  ن تشکل همواره هر بار زنده مییولی ا. گردد ب مییستخر
 )15(» .دیآ رومند تر به وجود میی مستحکم تر و ن،بار قوی تر

گر احزاب یستند که در برابر دیزی نیست ها حزب متمایکمون«
 .کارگری قرار گرفته باشند

ه پرولتارها جدا باشد، یچ گونه منافعی، که از منافع کلیآن ها ه
ان یرا به م) سییقتی در انتشار انگلیطر( ای  ژهیآن ها اصول و. ندارند

نمی آورند که بخواهند جنبش پرولتاری را در چهارچوب آن اصول 
 .ژه بگنجانندیو

ن بخش احزاب یست ها عمالُ، با عزم ترین مناسبت، کمونیبد
 )16(» …اند شیشه محرک جنبش به پیی کشورها و هم ی همهکارگر
 و» زیمتما«الت یتشکنزد مارکس » حزب«ن سان، مفهوم یبد

ن عده یولو ا ردیست که عده ای را در برگیخاص و جداگانه ای ن
» حزب«. ن طبقه باشندیا بخشی از ایا و یشروان پرولتاریست، پیکمون

معنای اول، طرفداری از . رد، دو معنا دا»فستیمان«در » پارتی«ا ی
در غرب به معنای » پارتی«ی  واژه, سم استیا آرمان کمونیا و یپرولتار

گر ید» طرف«در برابر » طرفی«و جانبداری از » بخش«، »طرف«
ا از حالت یری خود پرولتاریند شکل گیمعنای دوم، فرا. است

است » برای خود«عنی یبه حالت خودآگاه » خود در«عنی یخودآگاه  نا
ا یتشکل پرولتارن معنای دومی، یدر ا). م هگلی اندیکه هر دو از مفاه(

در کالم . ی کارگر اسی طبقهی با حزب س استبه صورت طبقه مساوی
» طبقه«ند جنبش و خودآگاهی اش به صورت یا در فرایگر، پرولتارید

عنی به ی .شود  ظاهر می)طبقه ی بورژوا(گر یی د» طبقه«ای در برابر 
حزب (مقابل » حزب«ا ی» طرف«در برابر » حزبی«ا ی» طرفی«صورت 

 . دی، در می آ)بورژوازی
 را ای جداگانه مارکس، حزب ی عقیدهها، به  ستین، کمونین بیدر ا

موجود » احزاب کارگری«نفکی از یال» بخش«دهند بلکه  ل نمییتشک
با «فرق آنها، به عنوان . باشند ا جنبش پرولتارهای ملل گوناگون میی

ن است یبا توده پرولتاریا تنها در ا» ن بخش احزاب کارگرییعزم تر
 :که

ست ها در مبارزات پرولتارهای ملل گوناگون، یاز طرفی کمون«
شان، در مد  مصالح مشترک همه پرولتارها را صرف نظر از منافع ملی

گر در مراحل یکنند و از سوی د دهند و از آن دفاع می نظر قرار می
شه یکند، آنان هم ارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میگوناگونی که مب

 .ندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستندینما
ده ها و یچ وجه مبتنی بر ایست ها به هیک کمونیات تئورینظر

 .ستیا اختراع کرده باشد، نیک مصلح جهان کشف و یاصولی که 
ه ان کلی مناسبات واقعی مبارزیات تنها عبارت است از بین نظریا

ان یدگان ما جریخی که در برابر دیجاری طبقاتی و آن جنبش تار
 )17(» .دارد

اسی خود همواره یت سیات و فعالیمارکس و انگلس در طول ح
آن ها به جز در . ن بودندیی بد بئگرا و فرقه) 18 (ها نسبت به فرقه

 منحل می 1852 که در سال ست هایه کمونیاتحادازجمله در (آغاز کار 
اول، هیچ گاه عضو  الملل نیت اصلی شان در بی فعالی  دورهرو د) شود

دمکرات در  الیآن ها همواره با احزاب السالی و سوس. نددحزبی نش
آنان  ستی که مدعی طرفداری از نظراتیالیگر احزاب سوسیآلمان و د

 .د داشتندیبودند، اختالف و گاهی اختالف های شد
، که )1876 – 1864(»  زحمتکشانالمللی بینه یاتحاد« اما 

ار یروی بسیش نیت هایش برد فعالین برنامه و پیمارکس در تدو
دهی از  ن سازمانی نخست.به معنای اخص نبود» اسییحزب س«گذاشت، 

 منشور  که در سر تیترنوع جنبشی با خصلتی زحمتکشی و جهانی بود
 .»امر خود زحمتکشان استی زحمتکشان ئرها«: خود نوشته بود

ه داران، یه سرمایا بر علی در مبارزه ی مشترک پرولتارن الملل،یب«
ی آن ها در دولت،  افتهین ارضی و قدرت طبقاتی سازمان یمالک
ی است ئالت واقعی و رزمنده ی طبقه پرولتر در همه ی کشور هایتشک

 ».که با هم در ارتباط اند
ری عمومی خود، برای بخش ین الملل، در چهارچوب جهت گیب

اساسنامه ی آن . ل استئادی قایاش آزادی عمل ز دهل دهنیهای تشک
ت می شناسد که ی را به رسم"کارگری"ت های ساده ی یجمع«تنها 

ی مشترکی را  همگی هدف مشترکی را دنبال کرده و برنامه
برنامه ای که به طرح خطوط کلی جنبش پرولتری بسنده . اند رفتهیپذ
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از های مبارزه ی از نی تحرک ناشی ن نظری را به عهدهیکند و تدو می
 )19(» .کند عملی و تبادل نظر در واحد ها واگذار می

 :ها یاد داشت
)١( Mouvementisme 
)٢(  Proudhon (Pierre-Joseph) 1809-1865 
)۳(Bakounine (Mikhaïl Alexandrovitch) 1814-1876  
)۴( Mouvement social  
)۵(Comités de correspondance   
)۶(Correspondance Marx Engels- 1846; P. 381  
 اوت 23اشاره پرودن در این جا به قتل عام پروتستان ها در فرانسه در شبانگاه  ) ۷(

  است که به کشتار1572
      Saint–Barthelemy معروف گردید. 

)۸( in : Karl Marx Misère de la philosophie, Présenté par Jean Kessler; P. 39-41  
)۹( in: Michel Bakounine;Théorie générale de la révolution; par E. Lesourd; Les 

nuits rouges; P. 265  
 .همان جا )۱۰(
 ,Karl Marx, Œuvres III, Philosophie:روژ در Arnold Ruge نامه به آرنولد )۱۱(

Pléiade, P. 345  
 .Karl Marx, Œuvres III, Philosophie, Pléiade, P:ی در بارهی فوئر باخ درئتز ها )۱۲(

1029-1033  
 .Karl Marx, Etudes Philosophiques, Editions sociales, P:دئولوژی آلمانی دریا )۱۳(
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 ...مردمی که به سخنان 

 
نخست آن که بیش از هزار تن خواستند با شرکت در نهمین دوره 

چون گذشته  هم» شورای نگهبان«جمهور ایران گردند  انتخابات، رئیس
با گزینش چهار تن وابسته به جناح میانه و راست تا راست افراطی، 
حقوق دمکراتیک مابقی افراد داوطلب را نقض کرد و مانع از شرکت 

گاه با  داری هیچ اما در کشورهای پیشرفته سرمایه. آنان در انتخابات شد
شویم، زیرا برای حل مشکالت اجتماعی  چنین نمودی روبرو نمی یک

داری جامعه را دو قطبی  سرمایه. هزارها گزینش و بدیل وجود ندارد
ساخته است و بهمین دلیل هر طبقه و قشری که دارای وزن اجتماعی 

میدان مبارزه انتخابابی  کوشد با معرفی یک کاندیدا کسی را به است، می
بفرستد که در صورت موفقیت بتواند جامعه را بر مبنای منافع و 

در امریکا با دو تا سه .  طبقه و یا قشر سازماندهی کندهای آن خواست
 10شویم و در فرانسه با پنج تا  کاندیدای ریاست جمهوری روبرو می

خواستند در انتخابات شرکت  این که در ایران بیش از هزار تن . تن
جویند، بیان این واقعیت است که طبقات و اقشار اجتماعی ما هنوز به 

پندارد با طرح یک مشت  اند و هر کسی می افتهآگاهی طبقاتی دست نی
عبارت دیگر  به. تواند تمام جامعه را نمایندگی کند شعار کلی و عام می

 سال استبداد دینی در 26 سال دیکتاتوری محمدرضا شاه و 25وجود 
داران  کنار نقش محوری اقتصاد دولتی سبب شده است تا نه سرمایه

 یابند و نه کارگران ایران بتوانند ایران بخودآگاهی طبقاتی خود دست
با بوجود آوردن سندیکاهای کارگری و در کنار آن با آفرینش احزاب 

جامعه کنونی ما در . سیاسی کارگری با منافع واقعی خویش آشنا گردند
رهبری دکتر مصدق درجا  همان دوران جنبش ملی شدن صنایع نفت به

. ور اصلی آن جنبش بودزده است که منافع فراگروهی و فراطبقاتی مح
دیکتاتوری سیاسی و ساختار اقتصاد دولتی  به موانعی جدی در دستیابی 

وجود حکومت . اند خودآگاهی طبقاتی خویش بدل گشته طبقات ایران به
دینی در میهن ما خود گواهی است بر کمبود رشد آگاهی طبقاتی در 

 . ایران
» رای نگهبانشو«اعضای » ولی فقیه«دو دیگر آن که به فرمان 

را مجددأ تأئید کنند، » طلبان اصالح«موظف شدند صالحیت سه تن از 
توانست سبب گردد تا هواداران  می» طلبان اصالح«زیرا کنار گذاشتن 

این گرایش در انتخابات شرکت نکنند، امری که در نهایت مشروعیت 
بنا بر آمار رسمی وزرات کشور، مهدی . گرفت نظام را به چالش می

های مختلف  بی، مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده که به طیفکرو
تعلق دارند، توانستند در دور نخست انتخابات » دوم خرداد«جنبش 

 37 میلیون رأی را بخود اختصاص دهند که بیش از 10،4رویهم بیش از 

 درصد از کل آرائی است که به 35،5درصد از آرأ معتبر و بیش از 
از » طلب اصالح«راین هرگاه نمایندگان بناب. ها ریخته شد صندوق

 میلیون 19شدند، در آن صورت کمتر از  شرکت در انتخابات محروم می
جستند، یعنی انتخابات با مشارکت کمتر از  تن در انتخابات شرکت می

 . . یافت  میلیون انتخاب کننده تحقق می47،2 درصد از 40
 روشنفکری  مذهبی و جریانات-سه دیگر آن که اپوزیسیون ملی

مرزی، از  چون اپوزیسیون برون چپ و راست و میانه داخل کشور، هم
خواهان متمایل به  طلبان، از جمهوری مجاهدین خلق گرفته تا سلطنت

خواهان الئیک، از  طلبی داخل کشور گرفته تا جمهوری جنبش اصالح
های بلشویست، از  های راست گرفته تا کمونیست سوسیالیست

هائی که  طلب گرفته تا سازمان سی خودمختاریهای سیا سازمان
، همگی از مردم ایران خواستند که ...خواهند ایران را تجزیه کنند و  می

جهانیان نشان دهند که رژیم  های رأی به پای صندوق با نرفتن به
حتی آقای جورج دبلیو . جمهوری اسالمی فاقد مشروعیت مردمی است

 پیام دهد که انتخابات ایران بوش نیز ضروری دید به مردم ایران
های رأی  پای صندوق دمکراتیک نیست و بنابراین ضروری نیست به

حرف جورج  چون گذشته، مردم نه به و دیدیم که این بار نیز هم. روند
مرزی ایران  دبلیو بوش گوش دادند و نه برای اپوزیسیون درون و برون

 در دور نخست  درصد از مردم60شرکت نزدیک به . تره خورد کردند
ساخت که مردم علیرغم وجود منحوس جمهوری  انتخابات آشکار 

 . خواهند در تعیین سرنوشت بالواسطه خویش سهیم باشند اسالمی می
داری مردم همیشه به آن احزابی رأی  در کشورهای پیشرفته سرمایه

تواند از دامنه مشکالتشان بکاهد و رفاء  پندارند می دهند که می می
بهمین دلیل نیز در امریکا اکثریت مردم . شان سازد را نصیببیشتری 

ریاست جمهوری برگزید که به افعانستان و عراق  کسی را مجددأ به
 میلیارد دالر در این دو کشور 80اینک سالیانه بیش از  حمله کرد و هم
های مستقیم و  کند و در عوض با باال بردن مالیات هزینه جنگی می

در آلمان . خرید بسیاری از امریکائیان کاسته استغیرمستقیم از قوه 
اند، زیرا این دو  مردم از احزاب سوسیال دمکرات و سبزها روی برتافته

بشدت از قوه خرید مردم » اصالحات«حزب با دست زدن بیک سلسله 
کاستند، با این استدالل که با کاستن هزینه تولید، اقتصاد آلمان بهتر 

ی رقیب رقابت کند و در نتیجه با باال رفتن خواهد توانست با کشورها
رشد اقتصادی، به حجم اشتغال افزوده خواهد گشت و از دامنه بیکاری 

این دو حزب هفت سال به مردم وعده سر خرمن . کاسته خواهد شد
در . دادند و با این حال از تعداد بیکاران حتی اندکی نیز کاسته نشد

ر در این کشور برگزار خواهد شد، رسی که در ماه سپتامب انتخابات پیش
 . این دو حزب بازنده اصلی خواهند بود

آنها نیز خواهان بهتر شدن . مردم ایران تافته جدا بافته نیستند
اتاق «بنا بر گزارش شعبه تهران . وضعیت اقتصادی و اجتماعی خویشند

برای آن که بتوان درصد بیکاری کنونی در ایران را » بازرگانی آلمان
 هزار شغل جدید 800 تا 700داشت، باید اقتصاد ایران ساالنه   نگاهثابت

با آن که بخاطر افزایش بهای نفت رشد اقتصادی ایران در . بوجود آورد
روز به تعداد   درصد بوده است، اما روز به7های گذشته بیش از  سال

طور که مارکس یادآور شد، مردم  همان. بیکاران افزوده گشته است
ی خوراک و پوشاک و نیازهای روزمره زندگی خود هستند نخست در پ

 . آورند و پس از آن  به دین و فلسفه و دانش روی می
تواند از دامنه  پس در چنین وضعیتی هر کسی وانمود کند که می

 اقتصادی مردم ایران بکاهد، در انتخابات برنده -های اجتماعی ناهنجاری
 از مشکالت واقعی روبرویند و مردم ایران روزمره با کوهی. خواهد شد

شان  برند، واقعییات وارونه در ذهن ای طبقاتی بسر می چون در جامعه
همین خودآگاهی . گردد خودآگاهی کاذب بدل می یابد و به بازتاب می

کاذب است که سبب شد تا خاتمی بتواند دو دوره رئیس جمهور گردد، 
توانند  مردم میزیرا وانموده بود که با بازگشودن فضای سیاسی، 

سرنوشت خود را در دست گیرند و با مشارکت همگانی بر مشکالت 
همین خودآگاهی کاذب است که رفسنجانی را به . خود غلبه کنند

 .سازد بدل می» سردار سازندگی«
با اپوزیسیونی که در صحنه سیاسی ایران حضور ندارد و مردمی که 

ا حرفی برای گفتن دهند، زیر به سخنان چنین اپوزیسیون گوش نمی
ای که در آن خودآگاهی طبقاتی هنوز شکوفا نگشته  ندارد، در جامعه

. است ، بدبختانه در بر همین پاشنه خواهد چرخید
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 قیجعفر صد
 رژیم والیت فقیه در جستجوی بمب اتمی

 پیشگفتار
ام محـس مسـرت، اسـتاد دانشـگاه اوسـنابروک             ار گرامـی  ینـه و بسـ    یریدوست د 
Osnabrück ه یـ ت فقیـ م والیقاالتی بطور عمده درباره کوشش رژرأ میمان، اخ در آل

و  دخالت سه کشـور اروپـائی آلمـان، فرانسـه         -در جهت تدارک و ساختن بمب اتمی      
ن از ساختن بمـب اتـم، بـه رشـته     م در جهت انصراف آیس و مذاکرات آنها با رژ    یانگل
 . تز برای من فرستاده اسیک نسخه از آنها را نیر درآورده و یتحر

ژه شـرکت  یـ اش و به و کیای که از او و مبارزات دمکرات    نهیریار د یباشناخت بس 
 نیـ  نکـات مندرجـه در ا      اش در مبارزات ضدانرژی اتمـی داشـتم و دارم، بعضـی            فعال

ان دراز عمرمان را در خدمت مبارزه برای استقرار         یهمه ما سال  . مقاالت متعجبم ساخت  
و اجتمــاعی در کشــورمان بســر فــردی هــای  دمکراســی، عــدالت اجتمــاعی و آزادی

ان سـرها باشـد و   یـ ران فردائـی سـری در م  ین ایم که چن یا  خواسته م، همواره می  یا  برده
ب اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی و    ه جوانـ  یـ ع در کل  یهـای سـر    شـرفت یمان با پ    ملت
هـا   ن خواسـته یـ سب کند و من مطمئـنم کـه مسـرت از ا         اسی افتخارات بزرگی را ک    یس
افتن یـ رسد حال که هنگام دست      به نظر می  ن  یولی چن . ده است یست نکش چ وجه د  یه  به

ه انرژی اتمی را یده است، مبارزات ممتد خود علیران بر انرژی اتمی فرارسیاحتمالی ا
نم، در یـ ب سـته او نمـی  یف و شا  ین امر را ح   یمن چون ا  .  پرانتز قرار داده است    الاقل در 

» طرحـی نـو  «ه یـ ریئـت تحر یم کـه از ه ا قـدی بـر مقـاالتش نوشـته       ای سرگشاده ن    نامه
                            .خواهشمندم آنرا منتشر کند

ـ          یپ دانـم    وم، الزم مـی   ش از آن که وارد انتقاد بر مواضع مسرت ش
م کـه  یتوانم بگو ان دراز مییکنم که با وجود جدائی و دوری سال د  یتأک

 هـم نظـر     با او ) حات اتمی یران به تسل  یاز ا یر از ن  یبه غ (در اغلب موارد    
 از جامعه سـنتی     ن باورم که در هنگام گذار     یمن هم چون او بر ا     . هستم

 هم خـود کوشـش      می و ارتجاعی با تمام    یروهای قد یبه جامعه مدرن، ن   
کـی  یرند، هر چند که غالبأ با بخش تکن       ین گذار را بگ   یکنند جلوی ا    می

 و  نـی مخـالف آن هـم بـود        یالبته خم (د مخالفتی ندارند    یآن تمدن جد  
ا خود آنها اکثرأ ابتکار عمل رونق صـنعتی ر        ). ازی نداشت یل ن یاتومب  به

ـ زایکن آنچـه مربـوط بـه دمکرات       یدهند، ل   در برنامه خود قرار می     ون یس
و اتفاقـأ بـا     . ورزنـد   و دشمنی می  دأ مخالفت   یشود، با آن شد     جامعه می 

ر طبقـاتی جامعـه، خـود بـه      ر ساختا ییجه تغ یش بردن صنعت و در نت     یپ
 2ادامه در صفحه .                         ل می شوندیش تبدی خوگورکن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )زند(خسرو شاکری 

 ی دمکرات آذربایجان فراز و فرود فرقه
 های اتحاد شوروی ی بایگانی به روایت اسناد محرمانه

 پژوهشگر ، پروفسور جمیل حسنلی،1999-2001های  در سال
های دولتی  ی بایگانی جمهوری آذربایجان با استفاده از اسناد محرمانه

ی آذربایجان  ی مسئله بارهشوروی در مسکو و باکو دو کتاب دراتحاد 
کتاب نخست، تحت عنوان . چاپ رساند به1939-1946های  در سال

کشمکش میان تهران، باکو، و مسکو در سال های : آذربایجان جنوبی«
ی اتحاد شوروی به آذربایجان ایران را   توجه ویژه،»1345-1939

این کتاب . کند ی ارتش سرخ نمایان می پیش از اشغال کشور بوسیله
سپس به تشریح ورود نیروهای شوروی به ایران، اعزام یک گروه هزار 
نفره از کارمندان حزبی و دولتی آذربایجان شوروی به رهبری عزیز 

دبیر سوم حزب کمونیست آذربایجان شوروی پردازد که  علی اُف، می
     5ادامه در صفحه اش آماده ساختن                                 برنامهبود، و

  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

    یک بخش  منوچهر صالحیبرگردان به فارسی از 
 ی گذار به سوسیالیسم برنامه

        گذار دولت دوران-3
 دولت و سوسیالیسم : الف

 
همین که پرولتاریا قدرت سیاسی را تسخیر کرد، خواهـد کوشـید            
دولت و اقتصاد را، البته تا جائی که امکان دخالت دولت وجـود داشـته               

 . های خویش دگرسازی کند باشد، بنا بر خواست
داری   در رابطه با دولـت بایـد میـان دوران گـذار از تولیدسـرمایه              

یافته تفاوت بگذاریم و در اینجـا   سوسیالیسم و دوران سوسیالیسم کمال     به
 .پردازیم تنها به بخش اول آن بطور مبسوط می

در پیش به برخی از نکاتی که مارکس و انگلس درباره سوسیالیسم       
به روایت آنها . ای گذرا اشاره کردیم اند، به گونه کمال یافته مطرح کرده

های طبقاتی از     الیسم به اجرأ گذاشته و توفیر     دولت، پس از آن که سوسی     
گـردد،   رود، اما میرنده مـی  میان برداشته شد، هر چند از میان از بین نمی        

آنها گفتند کـه  . دهد زیرا که کارکردهای تا کنونی خود را از دست می     
دولت تشکیالتی است که هر طبقه استثمارگر بدان نیازمند است تا بتواند 

اری خـود حراسـت کنـد، یعنـی بتوانـد بـر طبقـات             از مناسبات استثم  
به همان نسبتی که از تفاوت میان طبقات . استثمارشونده سلطه داشته باشد

استثمارکننده و استثمار شونده کاسته شود، به همان نسبت نیز از مقصود            
گردد و کارکردهای خود را یکی پـس از دیگـری از              دولت کاسته می  

 . دهد دست می
حتی لنین در اثر خود . بب سردردی برخی دیگر شداین اظهارات س 

 نگاشت، بطـور مبسـوط      1917که آن را در تابستان      » دولت و مذهب  «
من در اینجـا از چـاپ آلمـانی بنگـاه انتشـاراتی             . (بدان پرداخته است  

Lichtstrahlenکنم   برلین استفاده می .( 
گلس چون برخی دیگر از انقالبیون نظرات مارکس و ان          لنین نیز هم  

درباره دولت میرنده را چنین تفسیر کرده است که پس از زوال دولـت              
آل آنارشیستی مبتنی بر آزادی کامل فـرد تحقـق خواهـد              سرانجام ایده 

هایش کار خواهد کرد و هر        آزادانه بر مبنای توانائی   «هر کسی   . یافت
 ).81لنین، صفحه  (»کسی بنا به نیازهایش آزادانه مصرف خواهد نمود

شناخت ما از مناسـبات       اما  . چنین وضعیتی روزی بوجود آید    شاید  
حتی خود . چنین وضعیتی خواهیم رسید    کنونی  داللت بر آن ندارد که به       

سبب میرائی دولـت در    » مرحله دوم کمونیسم  «لنین نیز مدعی است که      
گـاه او در ایـن زمینـه          تکیه. مفهوم آنارشیستی کامل آن خواهد گشت     

ای خود که از آن نقل قول آوردیـم، در         ه برنامه مارکس است که در نام    
در مرحله نخست   . گذارد   میان دو مرحله کمونیسم تفاوت می      1875سال  

هر کارگری بر مبنای کارآئی خویش مزد دریافت می کند و در مرحله             
تواند بر پـرچم      جامعه می «چنان شگرف است که       دوم بارآوری کار آن   

 7ادامه در صفحه .         »ازهایشهر کسی بر مبنای نی: خویش بنویسد


