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  )١(حقیقت چیست ؟ 
رويرھش ١٣هعمج  ربماتپس ٣ – ١٣٨۴   ٢٠٠۴   

  پیش درآمد 
راھنمایی . نوشتار اولیھ، جھت اطالع برای تعدادی از رفقا ارسال گردید. این مقالھ در مقطعی و با لحنی دیگر نوشتھ شد

در نفی ھمایش ) اكثریت(ان ھای مشفقانھ این رفقا، ھم زمان با موضع گیری شجاعانھ و صریح سازمان فدائیان خلق ایر

ھمین جا پیشاپیش از راھنمایی ھا و یاری بی دریغ رفقایی كھ . برلین، تا حد زیادی در تغییر لحن این نوشتار موثر بود
  . بذل محبت كردند سپاسگذاری می كنم

  
یای دگر دیسی توجھ بھ تاریخ معاصر گو. ھیچ پرنسیب بھ ھنجاری در بعضی از دوستان سابقا انقالبی نمانده است

اینان زمانی خود را تجسم بی عیب و نقص مارکسیسم انقالبی در کشور می دانستند و . عظیمی در میان این رفقا است
 ۶٠بعدھا پس از شکست و سرکوب دھھ . ھر آنچھ سزا و ناسزا را نثار کسانی می کردند کھ جز این می اندیشیدند

مارکسیسم تجدیدنظر کرده و لنینیسم را از مبانی اولیھ شان ایدئولوژی شمسی، و ناگزیری مھاجرت از میھن، در مبانی 
در دھھ ھفتاد شمسي، ھم زمان با فروپاشی سیستم سوسیالیستی، با شیفتگی بھ آیین دموكراسی غربی، ! زدایی کردند

 در آمدند و !عطای سوسیالیسم مارکسی را بھ لقایش بخشیدند و بھ صف ھواداران سوسیالیسم دموکراتیک و چپ مدرن
سازمان ھایشان را بھ خانھ ھای شیشھ ای تبدیل کردند و ھر چھ ناسزا را بھ . پرچم دموکراسی بھ ھر قیمت بر افراشتند

!!  شمسی ھر نوع گروه گرایی را فاتحانھ٨٠در دھھ . چپ سنتی؟ بھ جرم کارھای ناکرده بھ تاسی از ایشان نسبت دادند
و اکبر گنجی ! جمھوری ناب. پرچم جمھوری خواھی بر افراشتند!! ایدئولوژیکپشت سر گذاشتند و در یک انقالب ضد

و امروز آخرین دست آورد این تحول عظیمشان، گستردن سفره پالوده خوری با . (*) را بھ زعامت تئوریکشان برگزیدند
  . پیش روی جنبش ماست) بخوان سلطنت طلبان(مشروطھ طلبان 

ر باید سخن گفت؟ کسانی ھستند کھ ھر نوع گزافھ ای در تئوریزه کردن عمل خویش، نمی دانم با اینان از کدامین منظ
کسانی کھ در کارنامھ ھای تاریخی شان فتح زندان ھای پر شکنجھ و شالق . محمل بافی عوامفریبانھ ای بیش نیست

ای جوراجورشان از پھلوی را بھ حق پرچم ھویت خویش می نامیدند، کسانی کھ در انواع کنگره و پلنوم و سمینارھ
ھمیشھ شان را با سلطنت و ھرگونھ والیت » زاویھ«جور ستمشاھی داستان ھای رئالیستی می پرداختند وبھ اصطالح 

مداری شاھی و شیخی بھ گوش خلق اهللا می رسانیدند، امروز حتی بھ این پرچم نوبنیادشان مبنی بر جمھوری خواھی 
 توجھ بھ تئوری پردازیھای آسمان، ریسمان این رفقا و نقد آن، نظر نویسنده در این نوشتار بھ رغم. ھم وفادار نیستند

بر این است كھ این تئوری پردازی ھا، در اصل موضوع محلی از اعراب، جز خاک پاشیدن بھ چشم ھا و اتخاذ موضع 
  . ارممن با اصل این رفتار مشکل د. اینان تصمیم خودرا گرفتھ اند. تھاجمی در برابر مخالفین ندارد

انگیزه من در این نوشتار احساس خطری است کھ از جانب این انگشت شماران بھ اصطالح داعیھ دار چپ متوجھ 

راھی کھ اگر عامدانھ و آگاھانھ پیموده شود چیزی جز تسلیم چپ بھ دستان توانمند بوق ھای . جنبش چپ گردیده است
تیصال و عجلھ در واژگونی جمھوری اسالمی باشد راھی بی و اگر از سر اس. تبلیغاتی بورژوازی خودی و جھانی نیست

لذا از این . قیامی است بر ماھیت و پرچم خود. تسلیم طلبانھ، تفرقھ افکنانھ و در کل بیراھھ ای است مخوف, پرنسیب
لوژی، حق ایدئو! منظر و با اتکا بر بنیان آزادی بیانی كھ بنا بھ ادعای ھزاران باره این رھا شدگان از چنگال عفریت

  . طبیعی من است، باب گفتگویی را باز می کنم
  

 بخوان - سئوال محوری از این رفقا این است کھ کدامین ضرورت جمھوری خواھی، امر ھمکاری با مشروطھ خواھان 
 را در شرایط کنونی توجیھ می کند؟ کدامین تحول اجتماعی رخ داده است کھ بعد از بیست و پنج سال -سلطنت طلبان 
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 حکایت آن چنان شور است کھ این رفقا برای بزک چھره -  ھمکاری با سلطنت طلبان، ببخشید مشروطھ خواھان، امر
را بھ جلو صحنھ رانده اند تا بادا كھ کمی » مشروطھ خواه«سلطنت طلبی واژه بھ قول فرھنگستانی ھا وقیح و نامانوس 

ست؟ آیا ظرفیت سازمان دھی جمھوری خواھان بھ انتھا در دستور کار قرار داده ا_ از زھر این افتضاح كاستھ شود 
رسیده است؟ آیا جمھوری خواھان بھ نیروی متشکل با برنامھ ای تبدیل شده اند؟ و آیا این تالش برای ھمکاری با 

  مشروطھ خواھان بھ مفھوم افزایش قدرت سمبھ جنبش برای ضربھ نھایی است؟ 
اند تا در جھت ائتالف گسترده  در صدد برآمده"ھستند و " خواه ھم چپ و ھم دمكرات و ھم جمھوري"اینان كھ 

آیا می توانند نشان دھند كھ ) ١." (ھای عملی بردارند خواھی مبنی بر حقوق بشر و علیھ جمھوری اسالمی، گام دمكراسی
سانده اند كھ بھ انجام ر" چپ، دموكرات و جمھوری خواه"با نیروھای " ائتالف گسترده"چھ فعالیت موثری را در جھت 

دموكراسی خواھی مبنی "برای " مشروطھ خواھان"با سلطنت طلبان، ببخشید " ائتالف گسترده"امروز در تالش برای 
بر آمده اند؟ شاید جمھوری خواه دیگری نیافتھ اند؟ خوب است كھ توضیح دھند و اعالم كنند كھ كدامین " بر حقوق بشر

مشروطھ خواھان را مسجل كرده است؟ آیا سابقھ " بنی بر حقوق بشردموكراسی خواھی م"شواھد عملی و تئوریك 
تاریخی این نیروھا حاكی از این كشف جدید است یا عملكرد تاكنونی آن ھا از بدو انقالب بھمن؟ امید است بندھای پیش 

واضع خود خوب است اعالن كنند كھ آیا مشروطھ خواھان در م. نویس منشور شان را دلیل مدعیات خود قرار ندھند
  تجدید نظر كرده اند و یا در سیر ھمان دگردیسی تاریخی، این رفقا بھ مواضع جدیدی ارتقا یافتھ اند؟ 

نگارنده ھم شاید بیشتر از ظن . گفتم کھ بنیان ھای تئوری پردازانھ مدرن و اولترا مدرن اینان را نباید خیلی جدی گرفت
گیرم كھ سر بھ صحرای كربال، حق بھ جانب و منت . می بندد " تردهائتالف گس"خود باره بر این محمل رو بھ انجام 

ای كھ جمھوری اسالمی از بھ وقوع  یعنی ھمان پروژه... ائتالف گسترده "گذار بر سر جنبش فریاد بر آورند كھ 
شد، ھای گوناگون در تفرقھ باشد و بروی ھمدیگر شمشیر بك جنبش ضدرژیم باید تحت نام. پیوستنش ھراس مرگ دارد

! شود نقار و قھر ملی ھرگز جای خود را بھ آشتی ملی ندھد، چون در آن موقع است كھ خواب بر چشم مالھا حرام مي
ھای رنگارنگ بھ یكباره یاد خون شھیدان افتاده، صحرای كربالی سرھنگان یونان را زنده و  اینك جوسازان از طیف

  ) ٢ (.دیدار با رضا پھلوی را چاشنی و فضا سازی ھا كردند
با مشروطھ خواھان ھمینانی نبودند كھ " ائتالف گسترده"جھت یادآوری خوب است پرسیده شود كھ مگر تئوری پردازان 

تالش برای نزدیکی نیروھای : "حتی در سند نھایی كنگره مباركشان كھ بعد از دبدار برلین منتشر شد امضا دادند كھ
ن نیروھا و تقویت نقش آنان بھ عنوان بدیل حکومت اسالمی در جمھوری خواه دموکرات و سکوالر، اتحاد وسیع ای

در این تالش، ما برای تأمین ھم پیوندی بین جمھوری خواھان دموکرات و سکوالر . مرکز ثقل سیاست ما قرار دارد
مھوری تقویت نقش ج. ما بر مرز روشن این اتحاد با مشروطھ طلبان سلطنتی و دینی تصریح داریم. جایگاه مقدم قائلیم

پاسخگویی بھ این ضرورت با مشارکت . خواھان نیازمند ارایھ گفتمان مستقل این نیرو و تثبیت آن در سطح جامعھ است
عمومی روشنفکران وابستھ بھ این نیروی اجتماعی و ھمکاری ھمھ نیروھای جمھوری خواه برای ترویج آن در سطح 

  ؟)٣. "(را کھ در این راستا می کوشند وظیفھ خود می داندسازمان ما ھمکاری با تمام آنھایی . جامعھ عملی است
و جالب آن كھ تئوری پردازی ھم کھ ظاھرا در نفی این رفقا قلم فرسایی می کند، برای فرار از پاسخ مشخص در آینده، 

 بردن آرمان ھای سازمان ھای تقلیل "و شاید ضرورت موضع گیری بھ چنین آكروباسی تئوریكی متوسل می شود كھ 
چپ و جمھوری خواه بھ مبارزه برحق آنان با شاه دیکتاتور و استبداد سلطنتي، یک برخورد ایدئولوژیک با سیاست 

توان گفت کھ مبارزه با دیکتاتوری از ھر نوع آن ـ موروثي، دیني، ایدئولوژیک و فردی ـ در ھر جا ـ چھ با  مي. است
چم سازمان ھای چپ است و باید ھمچنان در اھتزاز بماند، و قدرت حاکم و چھ در درون اپوزیسیون و نیروی چپ ـ پر

سیاستی خواھد بود اگر گفتھ شود  توان گفت کھ پرنسیب دمکراسی خط قرمز ما در پراتیک سیاسی است، اما بي نیز مي
 گاه و تحت ھیچ طلبان پادشاھی یا دینی و یا مجاھدین خلق و غیره، ھیچ کھ چپ ھا و جمھوری خواھان با مشروطھ
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ورزی  آنکھ در کار سیاست است، دست خود را پیشاپیش برای سیاست. شرایطی وارد اتحاد یا ائتالف نخواھند شد
  ) ۴." (بندد نمي

می توان پرسید اوال چھ كسانی آرمان ھای سازمان ھای چپ را بھ مبارزه با شاه دیكتاتور تقلیل داده اند؟ و در ثانی بھ 
پرنسیب دموكراسی در پراتیك سیاسی بھ عنوان خط قرمز، و "انتخاب .  وقوع استراستی مضحكھ پارادكسیكالی در حال

با نماد واقعی این تجسم " ائتالف گسترده"، اما تالش عملی برای "مبارزه با دیكتاتوری از ھر نوع بھ عنوان پرچم
ت؟ چرا اینان یك شیھ ضدیت با پرچم و خط قرمز یعنی مشروطھ خواھان تحت عنوان بی سیاستی؟ بھ راستی حقیقت چیس

می خواھند راه صد سالھ را بھ پیمایند؟ و چرا ما عقب ماندگان سیاسی از درك سیاست مدرن، چپ، دموكرات و 
جمھوری خواه این رفقا عاجزیم؟ ما را چھ شده است؟ آیا این سنت ھای متحجر سیاسی، چنان دست و پای ذھنمان را 

  بستھ ایم؟ " ورزی شاپیش برای سیاستدست خود را پی"بستھ است كھ بھ دست خویش 
  

  . در فرازی دیگر بھ ادامھ مقالھ خواھیم پرداخت
  

  درباره نشست برلین و جوسازی حول آن _ ١
  ھمان _ ٢

  ) اكثریت(سند سیاسی كنگره سازمان فدائیان خلق ایران _٣
   ٨/٨/١٣٨۴ اخبارروز – بھزاد كریمی –كدام سیاست در قبال مشروطھ طلبان پادشاھی _ ۴
 تكریم گنجی بعنوان فرد میارزی كھ نقش پررنگی در افشا چھره ھزار رنگ والیت فقیھ داشتھ است بھ نوبھ خود -*

  .واین مطلب منافاتی با تذكری كھ در مقالھ امده است ندارد . وظیفھ ھر مبارز راه آزادی است 
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  )٢(حقیقت چیست 
  بدیھیات فراموش شده

نابآ ١٩هبنشجنپ  ماون١٠ – ١٣٨۴    ٢٠٠۵رب  
 

فراموش شده ای ھستیم کھ در زیر لعاب سنگین انواع تئوری » بدیھیات «برای ادامھ گفتار ناگزیر بھ یاداوری 

  . مدفون شده اند!! و آنالوگ!! ھای دیجیتالی
این مقولھ ھا نھ مقولھ ھایی انتزاعی و نھ رخ . مفاھیم جمھوری خواھی، دموکراسی و چپ، مفاھیمی تاریخی ھستند

سیر تاریخی ھر یک از این مفاھیم گویای چگونگی زیست ژنتیک و . ی ذھنی افراد مختلف بل حقایقی تحقق پذیرنددادھا

  .تحقق و یا عدم تحقق آن ھا در این کره خاکی است
  . برای توجھ مجدد می توان عام ترین مختصات جمھوری خواھی را بھ شرح زیر برشمرد

  .  ھاپذیرش اصل خردمندی و آزادی انسان: الف
  . قبول برابری تمام افراد و تحقق این اصل در شکل حقوقی ھر فرد یک رای: ب

اعتقاد بھ اعمال اراده عمومی از طریق آرا عمومی از دو طریق رای مستقیم و یا رای بھ واسطھ نمایندگی در : ج
  ) سیستم پارلمانی و یا گزینش مستقیم. (جامعھ

  . جمھوری از صدر تا ذیل برای مدت محدود و مشخصباور بھ انتخابی بودن تمام مقامات : د
پذیرش اصل تفكیك قوا و حاكمیت قانون در تنظیم روابط بین دولت و آحاد جامعھ مبتنی بر آزادی بیان، اجتماعات : ه

  ...و
و  اقلیت، و پذیرش حق گروه اکثریت برای اجرای عمومی برنامھ ھا، تمایالت - مقبول بودن قاعده حقوقی اکثریت : و

  . خواستھ ھایش در جامعھ
ھرگونھ افزونھ ای بر جمھوری بھ قول این رفقا خاصیت . این مختصات برای تمام جمھوری ھا قابل تطبیق ھستند

پسوندھایی چون جمھوری دموکراتیک یا جمھوری سکوالر . ایدئولوژیکی داشتھ و بھ نوعی جمھوری را مقید می کند
جمھوری در اصالت . د بیانگر تمایالت گروه مدعی چنین سیتسم اجتماعی استبیش از آن کھ چیزی بر جمھوری بیفزای

  . خویش سکوالر بوده و خواھان نوعی تساھل و مدارای اجتماعی می باشد
تاریخی بودن مقولھ جمھوری خواھی اتفاقا بیانگر ھمین تمایالت ایدئولوژیک جمھوری خواھان در مراحل مختلف 

ھابز و الک و میل و روسو تا برآمد انقالب فرانسھ « لیبرال ھا و جمھوری خواھان از نظرات و مجادالت. تاریخی است
برآیند ھر . »ھمھ گویای این تمایالت ایدئولوژیک یا بھ عبارت صحیح تر نشانگر گرایش طبقاتی ویژه ان ھاست

ادل ناپایدار نیروھای دولت تجسم تع. نامیده می شود» دولت«جمھوری استقرار سیستمی است کھ در علم اجتماعیات 
دولت ھا بھ شدت تحت تاثیر مبارزه طبقاتی در کلیت جامعھ قرار داشتھ و دارای خصلتی . عمل کننده در جامعھ است

تفاوت جمھوری ھا دقیقا بستگی بھ ھمین تعادل طبقاتی ای دارد کھ شکل دھنده دولت مستقر . کامال طبقاتی ھستند
  . جمھوری ھستند

 بھ خاستگاه طبقاتی و یا تمایالت طبقاتی انواع جمھوری یا واضح تر انواع سیستم جمھوری ای را جمھوری خواھان بنا
  . کھ در دولت مورد نظر آن ھا معنی می شود، خواھانند

خاستگاه ژنتیکی جمھوری شورش لیبرال ھای بورژوا بر علیھ سیستم فئودالی و حکومت ھای موروثی و الیگارشی 
شارحان اولیھ جمھوری خواھی بر دو عنصر عقل و آزادی افراد جامعھ تاکید داشتھ و با . ھای فامیلی بوده است

. قیمومیت و تحت سلطگی افراد بھ دالیل شغلی، موقعیت اجتماعی و حاکمیت سلسلھ مراتب فئودالی مخالف بودند
جاد تحرک در جابجایی جمھوری در واقع امر خود نوعی تالش برای مشروط کردن قدرت خودکامھ طبقات اجتماعی و ای

این امر بھ نظر جمھوری خواھان با تکیھ بر حق انتخاب فرد فرد جمھور تحقق می . قدرت اجتماعی در جامعھ است
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بودن افراد جامعھ در تمام سیر مراحل زیست جمھوری » خردمندی و آزاد«خصلت نمایی جمھوری یعنی پذیرش . پذیرد
  .اوری انواع جمھوری ھا تبدیل گشتھ استحضوری شاخص داشتھ و خود بھ متری برای د

آن چھ کھ جمھوری اسالمی را، با داعیھ برگزاری یک انتخابات در ھر سال از بدو بنیان گذاری تاکنون از جمھوری جدا 
جمھوری اسالمی با تعبیھ و تعریف والیت فقیھ بعنوان نیرویی بر فراز . می کند دقیقا در ھمین نکتھ نھفتھ است

این جمھوری . ادی افراد و فراتر از انتخاب آن ھا بھ اصل اولیھ و خصلت نمای جمھوری پشت کرده استخردمندی و از
  .با تحدید حوزه آزادی افراد در انتخاب شدن و انتخاب کردن عمال بھ نیرویی غیرجمھوری و ضد آن تبدیل شده است

در واقع سیستم والیتی حاکم بر جمھوری . استیکی از رموز اصلی مبارزه با این جمھوری دقیقا در ھمین نکتھ نھفتھ 
بھ اصطالح اسالمی، درست ھمان سنگ بنایی است کھ بھ تحریف ماھیت حقیقی جمھوری می انجامد و علیرغم داعیھ 

  .ھای فراوان، این سیستم را در ھمان گام ھای اولیھ بھ ضدجمھوری تبدیل می نماید
ھوری و ماھیت جمھوری اسالمی، از ھر گونھ مبارزه با این پدیده ما بدون درک این مقدمات ابتدایی در شناخت جم

  .قرون وسطایی و دمل چرکین قرن حاضر ناتوان خواھیم بود
برای مبارزه با این دمل چرکین و پدیده قرون وسطایی ھم بھ ابزارھا و اھدافی نیازمندیم کھ در اصل خود بازتابی از 

  . حضور ھمین نیروی مقیدکننده جمھوری نباشد
مشروطھ خواھان بنا بھ ماھیت خود، کھ آماج تاریخی مبارزه جمھوری خواھان بوده اند، ھمراه و ابزار شایستھ ای 

برای این مبارزه نیستند و داخل کردن آنان در صفوف جمھوری خواھان حاصلی جز کسب مشروعیت تاریخی برای 
  . آنان، کھ دوران تاریخی شان سپری گشتھ است، نخواھد داشت

دموکراسی از انواع فعالیت ھای تحقق . قولھ دموکراسی ھم از این قاعده تاریخی و غیرانتزاعی بودن مستثنا نیستم
دموکراسی ھای مورد مطالبھ ھمواره در طول تاریخ در قوانین حقوقی اجتماعات تحقق . پذیر اجتماعات انسانی ھستند

  . عینی یافتھ اند
از .  اجتماعی و سطح فرھنگی خواھندگانشان مھر ویژه خود را داشتھ اند–ی دموکراسی ھا ھم مطابق تمایالت طبقات

دموکراسی بورژوازی کھ اصل طالیی آن را آزادی اقتصاد و مالکیت خصوصی تشکیل می دھد تا دموکراتیسم چپ کھ 
ستم ھای سنگ مایھ اصلی آن از عدالت اجتماعی نشئت می گیرد، انواع گوناگون دموکراسی ھایی ھستند کھ در سی

  .حقوقی جوامع صورت تحقق می پذیرند
ھر جمھوری مستقری با توجھ بھ ساختار طبقاتی و نیروھای تشکیل . دموکراسی با جمھوری بھ شدت در آمیختھ است

  .دھنده اش نوعی از دموکراسی منطبق بر جمھوری اش را مدون و بھ اجرا می گذارد
مبارزه برای دموکراسی در . ختگی جمھوری با دموکراسی استجمھوری اسالمی نمونھ گویایی از چگونگی در آمی

جمھوری اسالمی در اجرای آزادی ھا و حقوق . جمھوری اسالمی از مبارزه برای جمھوری خواھی اصیل جدا نیست
تمام این ھا بھ نحو حقوقی در قوانین . دموکراتیک مردم ھمانقدر ناتوان است کھ در اجرای جمھوریت مورد انتظار

  . جمھوری اسالمی بازتاب ھای عینی خود را دارندجاری 
در یک جملھ مبارزه برای دموکراتیسم از انواع آن، چھ دموکراسی آزادی محور مبتنی بر آزادی ھای دموکراتیک 

بورژوایی و چھ دموکراتیسم عدالت محور مبتنی بر آزادی ھا و حقوق دموکراتیک چپ در جامعھ ایران از مبارزه برای 
  . دا نیستجمھوری ج

نشئت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، . دموکراسی و جمھوریت در بسیاری از شقوق خود بر ھم منطبق ھستند
خردمند و آزاد بودن افراد، آزادی بیان افکار عمومی و اتکا حکومت بھ وجود آن، وجود شیوه ھای مشخص برای بروز 

کثریت عددی در مسائل مورد اختالف در افکار عمومي، وجود افکار عمومی از جملھ احزاب سیاسی، اصل حکومت ا
تساھل و مدارای سیاسی، محدودیت اعمال قدرت حکومتی بھ رعایت حقوق و آزادی ھای فردی و گروھی، تکثر و تعدد 
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 ، محدود بودن زمان حاکمیت مقامات و عدم قیمومیت اجتماعی از خواستھ...گروه ھا و منافع و ارزش ھای اجتماعی، و
  .ھای مشترک جمھوری و دموکراسی است

در این عرصھ ھم ھرگونھ اتکا بھ نیروھایی کھ در ذات خود ضد دموکراتیک و مبتنی بر نوعی تبعیض اجتماعی مثل 
اعتقاد بھ موروثی بودن برخی مقام ھای اجتماعی و سیاسی جامعھ ھستند حاصلی جز خسران در مبارزه اجتماعی 

  .جمھوری خواھان نخواھد داشت
تمسک بھ مشروطھ طلبان در مبارزه با مشروطھ والیتی جمھوری اسالمی چیزی جز ماکیاولیسم اجتماعی و اتکا بھ 

  . شعار ھدف وسیلھ را توجیھ می کند نیست
این رفتار پشت کردن آشکار بھ اصول اساسی جمھوری خواھی و دموکراسی و بھ ویژه دموکراتیسم چپ ازھر نوع آن 

  .ودرا با آن تعریف می کننداست، کھ این رفقا خ
این گفتار در مجموع نگاھی از دیدگاه ھای بورژوایی بر دایره جمھوری خواھی در عصر حاضر بود کھ برای گفتگو با 

  .این رفقا ضروری تشخیص داده شد تا عدم پایبندی اینان بھ جمھوری خواھی حتی بر بنیان بورژوایی ھم مستدل گردد
تاریخی مشروطھ خواھان ایرانی و شرایط داخلی و خارجی طرح شعار ھمکاری با مشروطھ در قسمت پایانی بھ سابقھ 

 .طلبان پرداختھ خواھد شد
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  )٣(حقیقت چیست؟ 
   ندامت بر آستان پھلویظھارا

   
 ٢٠٠۵ نوامبر ٢٠ – ١٣٨۴ آبان ٢٩ یکشنبھ

  
ه می نامند نیازمند شناخت واقع با نیروھای مشروطھ خوا" ائتالف گسترده " برای داوری در مورد آن چھ كھ رفقا 

  . بینانھ نیروھای مشروطھ خواھیم
قریب بھ اتفاق این نیروھا از دست اندركاران . نیروھای مشروطھ خواه عموما بقایای رژیم سرنگون شده پھلوی ھستند

روھا در تمامیت این نی. و یا متصدیان مقامات كلیدی رژیم شاھنشاھی اعم از نظامی، انتظامی، اداری ومالی بوده اند
عالوه بر این، این نیروھا .  حاكمیتی رژیم پیشین اشتراك تام داشتھ و پاسخ گوی تمام عملكرد رژیم گذشتھ اند–اداری 

در اكثریت قریب بھ اتفاقشان كسانی بودند كھ در آستانھ انقالب بھمن، با خارج كردن میلیون ھا دالر از دارایی ھای 
این نیروھا در تمام سال . را در آخرین دقایق حكومتشان بھ نمایش گذاشتند" میھن"ملی متعلق بھ ملت ایران، غارت ع

ھایی كھ سایر مھاجرین سیاسی بھ ویژه نیروھای چپ با ھزاران مصیبت معیشتی، سیاسی واجتماعی دست بھ گریبان و 
ذاری در انواع شركت ھای وبا سرمایھ گ" ملت"مستاصل روزگاز می گذراندند، بھ یمن دالرھای غارت شده از جیب 

بسیاری از اینان ھم اكنون نیز با ارسال پول، در . اروپایی و امریكایی، بھ زندگی شاھانھ و اشرافی خود ادامھ می دادند
بورس مسكن و اتومبیل و موبایل و بورس اوراق بھادار از طریق واسط و عامل سرمایھ گذاری كرده، ھمچون گذشتھ 

  . لندبھ غارت منابع ملی مشغو
 ماھواره جھانی، ده ھا فرستنده محلی، ده ھا نشریھ ١٢فعالین سیاسی و اجتماعی این نیروھا در حال حاضر بیش از 

اوج ھنر این نیروھا، گسترش فرھنگ لس آنجلسی، ابتذال . یومیھ و ادواری و صدھا سایت اینترنتی را اداره می كنند
 سال گذشتھ این نیروھا از تولید ٢۶در تمام این . ھی بوده استفرھنگی و تحمیق مخاطبین با روزھای خوش شاھنشا

را " میھن"باشد و اسباب سر بلندی " ایران و ایرانی"ھرگونھ اثر فرھنگی قابل توجھ، حتی فیلم كوتاھی كھ در خور نام 
  . فراھم آورد ناتوان بوده اند

ی از سر فخر فروشی بوده و ھماره خودرا بھ دلیل بر خورد این نیروھا در تمام این سال ھا با دیگر نیروھا، بر خورد
پایگاه طبقاتی این نیروھا را عموما . ارتباطات ھمیشگی با سران سرمایھ و سیاست غرب تافتھ ای جدا بافتھ انگاشتھ اند

بورژوازی كمپرادور ی تشكیل می دھد كھ با ھزاران حلقھ و اتصال بھ ماشین سیاسی و اقتصادی غرب متصل بوده و 
  . ئده ای از آن نیروھا بھ حساب می آیندزا

ھر آینھ در صورتی كھ حكومتی دموكراتیك و مردمی در ایران بر قرار می شد قریب بھ اتفاق این نیروھا قابل پیگرد در 
دادگاه ھای صالحھ بودند كھ باید نسبت بھ عملكرد ضدمردمیشان در طی حكومت مداری سیستم شاھنشاھی پاسخگو می 

  .بودند
  

  سلطنت طلبی تا مشروطھ خواھی از 
  

گردان . در سال ھای پس از پبروزی انقالب بھمن تمام این نیروھا خود را با سلطنت و سلطنت طلبی تعریف می كردند
سلطنتی ایجاد می كردند و در پس پشت دودی كھ از !! پایگاه ھای مقاومت. پادشاھی تشكیل می دادند!! ھای رزمنده

. اما زمانھ بر وفق مرادشان نمی خواند. قھرمانان رزمنده آریامھری را بھ ستایش می نشستندغوغا بر پا كرده بودند 
حامیان رنگارنگ غربیشان بھ دور از رویابافی ھای بیمارگونھ اینان، در . انزوای خود بزرگ بینی در ھمشان می فشرد

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


فشار از ھمھ سو وارد می . ھده می كردندواقعیت دگرگون شونده جھان و جنبش اجتماعی ایران، تغییرات عمیقی را مشا
روشنفكران و واقع بینان این نیروھا كھ رویای ھژمونی بر جنبش اجتماعی ایران را با تكیھ بر دالرھای باد آورده . گردید

امریكایی در سر می پروراندند بھ تعریف جدیدی از ھویت خویش روی ! و كمك ھای بی دریغ انواع بنیادھای خیریھ
  ! ھویت جدید ھمانا چیزی نبود جز مشروطھ طلبی. آوردند

ریشھ تمام این تالش ھا بھ كسب ھویتی بر می گشت كھ با مشروطھ خواه خواندن خویش گمان دست یابی بدان را در 
مشروطھ خواھی برای اینان یعنی تكیھ بر حافظھ تاریخی مردمی كھ حدود یك صد سال پیش در پی . دسترس می پنداشتند

این مطلب را .ید منحصر بھ فرد در جامعھ گسترده آسیا خود را در راه كسب ازادی و ترقی نو قرار داده بودندانقالبی شا
  : بھتر است از زبان اقای رضا پھلوی بشنویم

یك ... است" ایرانی"و " ایران"یكی از ھدف ھای من برای وطنم باز سازی و ایجاد غرور در واژه ھای پر افتخار " 
 شمسی، انقالب مشروطھ، ١٢٨۵در . ین ما در زمره ممالك عقب افتاده و توسعھ نیافتھ جھان بودقرن پیش، سرزم

نسیم دگرگونی بھ قلم رضا ." (سیستم پادشاھی مطلقھ را منسوخ و نظام مردم ساالر پارلمانی را برایمان بھ ارمغان اورد
  ) پھلوی ترجمھ فارسي

ھمان پاسخی بود كھ این نیروھا " پارلمان"بر مبنای دست آورد آن یعنی تكیھ بر این انقالب مشروطھ و مانور لیبرالی 
كسب ھویت از انقالبی . بھ زعم خود بھ ژرفش مبارزه ملی ایران و خواست نیروھای فرنگی حامی ایشان می دادند

  . مردمی در برھھ ای از تاریخ خونبار ملت ایران
نگاه این نیروھا بھ آن چھ كھ در حقیقت می توان آن را سرپیچی تام سیری در . این نیروھا در این ادعا ھم صادق نیستند

امیر . و زیر پاگذاشتن تمام اصول مشروطھ، یعنی تجسد حكومت پدر و پسر پھلوی، نامید گویای این عدم صداقت است
ای ! ای خوب مادرود بھ روان پاکت ای باب: سپھر یكی از پیاده نظامان سینھ چاك رژیم پھلوی چنین نوحھ ای می سراید

کاشکی سایھ استبدادت بر سر ما گسترده بود و ما ! کاشکی تو بودی و بازھم ما آزادی نداشتیم؟! آریامھر بزرگ
تو کھ ھمیشھ با بچھ ھایت بخشنده و مھربان بودی، بر . فرزندان دلبندت اینچنین در دنیا دربدر و آواره و بدنام نمیشدیم

مصیبتی چون جمھوری اسالمی ! ما را ببخش، جگرگوشھایت را ببخش بابا! کردیمما ببخش آن ناسپاسی را کھ با تو 
وجود اکسیژن را در وجود : و ادامھ می دھد. سزاوار ملتی است کھ روشنفکرانش مسئولیت و شرف ملی نمیشناسند

ره ای از پا.... وجود اکسیژن را فقط در عدم وجودش میتوان حس کرد. حیات و سرزندگی میتوان بھ تماشا نشست
معتقدند کھ نشاط و پیشرفت ھر جامعھ انسانی بستگی بھ میزان . جامعھ شناسان اکسیژن جوامع انسانی را آزادی میدانند

سوزاندن بانک و یا سرقت مسلحانھ از آن، . آزادی اما تعاریف گوناگونی دارد. در آن جامعھ دارد) اکسیژن(وجود آزادی 
غلیمات خرابکاری در اردوگاھھای فلسطینی و جاسوسی برای بیگانگان را ھم پرتاب بمب دستی و نارنجک، آموزش ت

ھمان روشفکران تاریک اندیشی کھ با یک جنایت . روشنفکران دشمن آریامھر جزیی از آزادیھای سیاسی دانستھ اند
و با داغ دل . کردند ھولناک سیاسی زندگی نسل من و چند نسل آتی را نابود کرده، و غرور انسانی و ملی ما را لگد مال 

آیا براستی محمدرضا شاه اکسیژن ما نبود کھ با نبودش تمام خوشیھا و طراوت ھای : بھ نوحھ سرایی ادامھ می دھد
صادقانھ نیست اگر بپذیریم کھ ما ابدآ متوجھ اھمیت حیاتی او در وجود نشاط اجتماعی و ! عالم برایمان فسرد و پژمرد

ی نبودیم؟ حال متوجھ نمیشویم کھ چرا کھنساالن بیسواد ما آریامھر را دوست میداشتند، امنیت و آرامش و احترام جھان
اما ھرجوانی کھ چھارخط شعر مجھول احمد شاملوی توده ای را خوانده بود او را دیو و دد میپنداشت؟ آیا بدین علت 

خود دیده بودند و ما نھ؟ و دست آخر نبود کھ پیرھای ما اجتماع پر از فقر و ناامنی و تیره روزی ایران را با چشم 
زندگی . شخصآ فقط آن بیست و شش سالی را کھ در دوران او زیستھ ام زندگی بحساب می آورم: نتیجھ می گیرد كھ

سایت میھن، مقالھ یادی از استبداد؟؟ آریامھری، امیر ! (یک جشن بیست و شش سالھ! معمولی کھ نھ، تو بگو جشن
  )سپھر
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نماد نھادی "ن شھروند حق دارند ھرگونھ كھ دوست دارند بیندیشند اما آقای رضا پھلوی كھ خود را خوب ایشان بھ عنوا
درباره " نھ بھ گذشتھ،كھ بھ آینده باید بنگریم"می خواند در این باره چھ می گوید؟ او كھ مدعای این دارد كھ " شایستھ

دشاه ایران ھستم، نكتھ ایست كھ بر ھیچكس پوشیده این كھ من فرزند آخرین پا: گذشتھ چنین حماسھ سرایی می نماید
من بھ نیكی آگاھم كھ ھر نوع بحث و جدل در مورد پادشاھی در ایران، یا من باب مثال ... اما مسئلھ اصلی نیست. نیست

را " اتحاد"جمھوری، منجر بھ تفرقھ اندازی خواھد شد و در بخشی چنین حساس از تاریخمان، مسئلھ مھم و حیاتی 
شایستگی نھادی كھ من نماد آن ھستم، تنھا بعد از زمانی سنجیده می شود كھ ما برخوردار از یك . لزل خواھد كردمتز

  ) نسیم دگرگونی. (نظم سیاسی بر پایھ خودفرمانی و یك مردم ساالری بی آالیش باشیم
وطنم،  یكی از ھدف ھای من برای :اقای پھلوی برای این كھ شایستگی نھادی را كھ نماد آن است یھتر بنمایاند می گوید

این كار سترگی است كھ پدر یزرگم آغاز كرد . است" ایرانی"و " ایران"بازسازی و ایجاد غرور در واژه ھای پرافتخار 
بعنوان شھروندان ایران، بعنوان ایرانیان، نباید از گذشتھ سیاسی خود شرم . و من مصمم ھستم كھ آن را ادامھ دھم

. حفظ تمامیت ارضی و ھدایت میھنمان ایران، در بزرگ راه مدرنیتھ ایفا كردپدر بزرگم، نقشی حیاتی در ... داشتھ باشیم
او در دوران كوتاھی كھ تصدی امور را بر عھده داشت، با درایت و رھبری خود، ایران فقیر، ناتوان و پرآشوب را بھ 

  ) نسیم دگرگوني. (مملكتی امن و مترقی تبدیل كرد
 مادر بزرگ گرامیشان در وصف این قھرمان خیالی و ضامن تمامیت ارضی و شاھزاده پھلوی البتھ فراموش می كند كھ

باید عرض كنم مردم نھ تنھا از . ھادی میھن بھ بزرگ راه مدرنیتھ، و رھبر با درایت امنیت و ترقی چھ می گوید
 استعفاء عكس استعفای رضا و رفتن او از مملكت ناراحت نشدند و در برابر مداخلھ متفقین برای مجبوركردن رضا بھ

العمل نشان ندادند، بلكھ دركمال چشم سفیدی ابراز خوشوقتی و خوشحالی ھم كردند و روزنامھ ھا ھم كھ تا سوم 
. رضا از این تغییر حالت مردم خیلی ناراحت بود!  دعاگوی رضا بودند شروع بھ ھتاكی و فحاشی نمودند١٣٢٠شھریور 

ه ای بود بھ رضا گفت كھ نباید ناراحت باشد این خاصیت عوام است كھ كھ پیرمرد سرد و گرم چشید" محمود جم"آقای 
در : و در جای دیگر ادامھ می دھد! كشند در ایام قدرت حكام مجیزگوی آنھا ھستند و در ایام ضعف پنجھ بھ روی آنھا می

كرد ھمراه ما  ت میاین مسافرت كالرمونت اسكرین از كاركنان كنسولگری انگلیس در كرمان كھ خیلی روان فارسی صحب
قرار ما این بود . كرد و تمام تالش و سعی او این بود كھ رضا احساس راحتی كند بود و فوق العاده احترام و تكریم می

یك شب رضا روی عرشھ كشتی از او پرسید چرا . چون خیلی با ما خودمانی شده بود. ..... كھ بھ جزیره موریس برویم
این كمترین تنبیھی است كھ لندن برای : اسكرین گفت. ند تا خاك ایران را ترك كندانگلیسی ھا مصرا از او خواست

با آنكھ اعلیحضرت رضا شاه نسبت بھ . ما انگلیسی ھا خیلی وفادار ھستیم. اعلیحضرت رضا شاه در نظر گرفتھ است
حاضر نشد اعلیحضرت را مجازات انگلستان كم لطفی كرده و در میانھ راه خود را بھ آلمان نزدیك كردند معھذا انگلستان 

امیدوارم در آینده اعلیحضرت محمدرضا ولیعھد جبران مافات كرده و در برابر این گذشت و بزرگواری دولت . جدی كند
البتھ از دست آوردھای گران این سفر دریایی بھ جزیره . فخیمھ انگلستان خدمتگزار صادق پادشاه انگلستان باشند

خاطرات تاج الملوك بھ ! (كھ چند نفر از خدمھ كشتی بندرا تا رسیدن ما بھ مقصد تریاكی شدندیكی ھم این بود : موریس
  ) نقل از پیك ھفتھ

نوه ھای : جناب پھلوی صدالبتھ گالیھ گذاری مادر بزرگ گرامی را ھم در بیانات حكیمانھ خویش نادیده گرفتھ اند كھ
حتی رضا جان اكیدا از من خواستھ كھ در بیان . ن صحبت كنم آید كھ من در مورد مادرشا عزیزم ھستند خوششان نمی

حاال چقدر . من، ھمسر رضا شاه قدرقدرت! ببینید. خاطراتم زخم ھای كھنھ را نیشتر نزنم و گذشتھ ھا را فراموش كنم
  ) تاج الملوك ھمان. (كند بدبخت شده ام كھ نوه ام مرا ازحرف زدن و صحبت كردن منع می

نماد نھادی "با مرور تمام این جوانب از اظھارات و كنش ھای .  گونھ موارد می توان نوشتصد ھا مورد از این
  "امروز فقط اتحاد. "بھ كنھ یكی از شعارھای اساسی این نیروھا می توان پی برد" شایستھ
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نماد "ھ پر وپای سر بھ كار خویش، ب! ما را با گذشتھ ھایمان رھا كنید. یك معنا بیشتر ندارد" امروز فقط اتحاد"شعار 
و انجمن ھای مختلف ! بگذارید بھ ھر نحوی كھ می توانیم راھی بھ دل دوست، بنگاه ھای خیریھ! نپیچید" نھاد شایستھ

بگذارید با دلی آسوده بھ خرمن جنبش مردم ھجوم بیاوریم و ریشھ ھای . الشكل دموكراسی خواه آمریكایی باز كنیم
حال و : ای امیر سپھر چھ ساده لوحانھ بھ چكیده این حقیقت اعتراف می كنداق. انسانی و شریف آن را ملوث كنیم

روزگار کسانیکھ ریاکار نیستند و حقیقتآ خواھان خالصی از دست میکرب مھلک جمھوری اسالمی ! روزمن و ما اینست
کینھ . ار کردندمیکرب کشنده ای کھ گروھھای چپ و باصطالح روشنفکر جسم و روح ما را بھ آن آلوده و بیم. ھسنتد

ھرچھ سعی میکنم نمیتوانم کسانی را ببخشم کھ من و ما را بھ این ! ای نیستم، اما چکنم، اصآل دست خودم نیست
و ما را لمپن ! ھنوز ھم طلبکار ھستند! تازه. اینھا قاتلین ما ھستند! پریشانحالی و فقر و سرگردانی و بی آبرویی کشیدند

ای آنکھ آنھا بیایند و برای جبران خطاھشان بما دست ھمیاری بدھند، ما باید از آنھا بج! و شاه الھی ھم خطاب میکنند
... مایی کھ خود بھ اسناد جھالت و خیانت آنان میمانیم. مایی کھ بی تقصیر سرگردان و نابود شدیم. اتحاد را گدایی کنیم

ایی کھ نھ تنھا از اینھمھ خسارتی کھ وارد نھ آن بی وجدانھ. ما کھ میگویم، منظورم انسانھای دارای سالمت نفس است
خود کھ منفور ھستند و ھیچ . کردند شرم نمیکنند، بلکھ با ھزاران مکر و ترفند اھریمنی رژیم را سرپا نگھداشتھ اند

ھرچھ کوشیدند از طبرزدی و ! اینھا بھ ھر دزد و چاقوکشی رضایت میدھند اما بھ رضا پھلوی نھ! آلترناتیوی ندارند
ترس اینھا و علت دفاع ! رضا پھلوی! ملت ایران است و تنھا یک امید. و دوم خرداد دیگی برایشان بجوش نیامدخاتمی 

میترسند مبادا کھ فرزند آن بابا بازگردد، ومردم بال کشیده بابت اینھمھ عناد ورزی ! کردنشان از رژیم ھم ھمین است
ھرگز ھم از کار . بزرگواران بودند کھ خمینی را بر سرکار آوردنداین ! منجر بھ نابودی کشورشان آنھا را تف باران کنند

  ) امیر سپھر ، پیشین. (خود اظھار ندامت نکرده اند
  . من بھ سھم خود خوشحال نیستم كھ این رفقا بر آستان پھلوی اظھار ندامت كرده اند
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 )قسمت پایانی - ۴(حقیقت چیست ؟ 
  كور شوم، الل شوم، كر شوم

 ١٣٨۴ نوامبر ٢٨ – ١٣٨۴  آذر٧دوشنبھ 
  

بعد از آن چھ كھ در سھ بخش گذشتھ در این سری نوشتارھا گفتھ آمد می خواھم بھ یک موضوع اساسی، کھ 
بارھا از خود پرسیده ام کھ چھ عامل یا عوامل ذھنی و . دغدغھ ذھنی من در این سال ھای اخیر بوده است، بھ پردازم

وده است؟ آیا ریشھ این کنش ھا ھمان کشف فیلسوف مابانھ ای است کھ حاملینش عینی  در پدیداری این رفتارھا موثر ب
ھرچھ بھ سر وتھ این ) ١(از گرمابھ توھمات خویش بیرون جستھ و برھنھ در مالعام فریاد یافتم یافتم سرداده اند؟ 

در بھ درک گزاره ھای تئوری پردازی محیر العقولی کھ بھ نظر کاشفینش امری نو جلوه می نماید، توجھ می کنم، قا
پختھ نشده ام و نتوانستھ ام بھ آن دنیای روحانی " خود فرد بینی"شاید ھنوز بھ اندازه کافی در بوتھ  . اعالمی نمی شوم

از درگاه ایزد منان خاضعانھ در ھمین جا و در حضور خواننده این سطور می طلبم کھ ما را ھم بھ راه . فراطبقاتی برسم
  آمین . فرد کھ ھم ھگل و ھم کانت و ھم دکارت و ھم مارکس بر ان صحھ گذاشتھ اند ھدایت کنددرک خود بھ عنوان 

مبتدا و خبر این . اما بھ خود کھ نمی توانم دروغ بگویم.  امید بسیاری دارم کھ اشکال از فھم من بوده باشد

از این رفقا در پاسخ مقالھ ای کھ از مثال حدود دو سال پیشتر یکی . گزاره ھا بیشتر توجیھی اند تا منطقی و تحلیلی
ھمان جمھوری ) بھ برداشت من( حداکثر خواست و آروزی ما :اینجانب درج شده بود، بھ صراحت اعالم کرده بود کھ

  )٢. .... (دموکراتیک، الئیک و فدرال است و نھ چیزی بیشتر
شان ھم کھ خود پیشنھاد دھنده آن  ماه پس از آن مقالھ ھمان رفیق طی مقالھ ای از مصوبات آخرین٦   حدود 

و ) ٣. (بودند کھ بھ تصویب اکثریت سازمان ھم رسیده بود،  فراتر رفتھ و گسترده کردن اتحاد و ائتالف را مطرح کردند
بنظر ما یك پروژه سیاسی فراگیر نھ فقط :  ماه پیش از نشست برلین ھم در نقد بھ چپ اعالم می کردند کھ٣اتفاقا شاید 

 چیزی كھ نمی خواھد، یعنی نفی نظام جمھوری اسالمی، بلكھ باید بر روی نظام و مدل آینده و جایگزین ھم بھ در نفی آن
بدون توافق روی این دو خواستھ و ھدف، ھمكاری و ھماھنگی بین طیف ھای متفاوت سیاسی در بعدی . توافق برسد

ایطی طرح و پیگیری می شد کھ در سطح جنبش و و این ھمھ البتھ در شر) ٤. (وسیع و تاثیر گذار عملی نخواھد شد
» چپ، دموکرات و جمھوری خواه«جامعھ مسائل عدیده ای وجود داشت کھ حداقل ائتالف، ھمفکری و اتحاد نیروھای 

ده ھا مسئلھ ... پراکندگی در مقاطعی چون انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمھوری، مسئلھ ھستھ ای و. را می طلبید
.  بارزترین نمونھ ھای پراکندگی، انزوا طلبی، خود برتربینی و در کل نقار و نفاق در میان این نیروھا بودحاد دیگر از

در تمام این موارد نھ نشستی بر گزار شد، نھ تالشی برای ھمکاری و اتخاذ مواضع انجام شد و نھ سر وصدایی در 
ن کھ یکباره با تشریف فرمایی رضا شاه پھلوی تا ای. مورد دموکراتیسم و ضرورت جذب ھمھ نیروھا برپا گردید

باز ھم ما ماندیم و این اعوجاج پایان ناپذیر ارتقا ایدئولوژیک، گیرم . دموکرات بھ المان بساط نشست برلین گسترده شد
  !! کھ این بار ظاھرا بر ضد ایدئولوژی

 در این میان می خواھند بھ البتھ دوست عزیزی ھم کھ خود داعیھ دار اولیھ این نوع اتحاد ھا بوده اند
نادموکرات ھایی چون حقیر با زبان زیبای استدالل بقبوالنند کھ دموکرات بودن مھم تر است از جمھوری خواه یا 

ضمن اینکھ حق را حتما بھ ) ٥. (ما را سرزنش می کنند کھ درک درستی از این مقولھ نداریم. مشروطھ خواه بودن
ما آموختھ ایم، یعنی شاید از ! ودن عریضھ بھ عرض می رسانیم کھ  دوست عزیزایشان می دھیم فقط محض خالی نب

دوستانی چون شما، کھ  دموکرات بودن درجھ سپاه پاسداران جمھوری اسالمی ایران نیست کھ فلھ ای و دلبخواه بھ 
اگر قدرت درجھ . ر دھدعنوان پیشوند و یا پسوند با افزودنش بر اسمی معجزه آسا ان اسم را در ردیف دموکرات ھا قرا

ای در سپاه قادر است سربازی را بھ درجھ سرھنگی ارتقا دھد، شاید معجزه غیبت منطق و اثر شفا بخش حاکمیت رانت 
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کھ اینجا , گفتھ اید و بار ھا ھم. اما بارھا اعالم کرده اید کھ جنس مسائل اجتماعی شانی دور از این حرف ھا دارد. است
ما باور کرده ایم کھ ھیچ مشروطھ خواھی بھ صرف افزایش کلمھ . ر و راه جویی استحوزه تفکر، پرسش، تدبی

ولی تجربھ عینی نشان . البتھ این بھ مفھوم عدم وجود مشروطھ خواه دموکرات نیست. دموکرات، دموکرات نخواھد شد
  :بھ قول مرحوم نسیم شمال. می دھد کھ این قبا برای مشروطھ خواھان ما کمی گشاد است

  .ل شوم کور شوم کر شوم                                          اما محال است کھ من خر شومال
پھلوی ! در قسمت سوم این رشتھ مقاالت از زبان خود آقای رضا پھلوی نشان داده شد کھ رضا شاه حتما کبیر

رنده اجازه می دھید بھ پرسم کھ آیا با این صغری و کبرایی کھ چیده شده است آیا بھ نگا. الگوی رفتاری ایشان است
شما، رفقا و دوستان عزیز حکومت رضاخانی را مشروطھ و دموکرات ارزیابی می کنید؟ حكومتی کھ صدھا دلیل علمی، 

 اقتصادی و فرھنگی –اجتماعی و فرھنگی نشانگر آن است کھ  جمھوری اسالمی جز باز تولید آن بر بستر اجتماعی 
یکی از کاندیدا ھای نظامی ریاست جمھوری رژیم ھم بھ ھوس استفاده عملی تر از این واقعیت و حتی . جامعھ ما نیست

امروز فقط ‹و یا این کھ شما ھم در نفیر . باز تولید شده رضاخانی افتاده بود کھ البتھ اسباب خنده خیلی ھا را فراھم کرد
  از پاسخ شانھ خالی خواھید کرد؟» اتحاد

خواه مگر از نظر مادی دارای چھ توان و وزن و نیروئی ھستند كھ بر مردم ما می پرسم نیروھای مشروطھ 
مكشوف نیست؟ کدام پایگاه سازمان یافتھ مردمی را دارا ھستند کھ امر بزرگ جنبش دموکراسی خواھی را بھ حضور 

  ن تبدیل شده است؟ ایشان گره زده است؟ و چرا امر اتحادھا در جامعھ ما امروز بھ اولویت اتحاد با مشروطھ خواھا
در . مورد دیگری ھم کھ نمی توان در برابر آن سکوت کرد رفتار غیر معمول و معقول این نوع از ائتالف است

این . این ائتالف  ظاھرا صحبتی از مشکل اساسی جامعھ ایرانی کھ اتحاد باید حول حل آن مشکل شکل بگیرد نیست
 اجتماعی ایران –کدام تحلیل عینی از وضعیت سیاسی . وض، یعنی رفراندماتحاد و ائتالفی است بر راه حلی از پیش مفر

بیداد نظامی ضد "مسجل کرده است کھ این بھترین و یگانھ راه حل است؟ صرف عنوان این گزاره کھ میھن گرفتار 
لق کردن یک کدام منطق علمی بر مط. ، آیا مجوزی برای تحمیل راه حلی است کھ بھ اذھان شما رسیده است"تاریخ است

راه حل برای یک معضل اجتماعی مھر تایید می زند؟ راه حلی کھ پیشاپیش برای آن برنامھ ھم نوشتھ اید و چشم انتظار 
  . کھ حتما در قانون اساسی آینده جز اصول اساسی قرار گیرد

 دیگر قصد آیا این چھ نوع از دموکراتیسم است کھ از یک سو بھ ھر آنچھ تالش پیشینی می تازد و از سوی
نھ دوستان، راست نمی . دارد کل جریان سیال جنبش اجتماعی را در تار و پود راه حلی یگانھ یعنی رفراندم گرفتار نماید

  .  گویید و نھ تنھا دموکرات نیستید بل زشت ترین لیبرالیسم برده ساز اجتماعی را بھ تبلیغ نشستھ اید
انی وقوع این ارتقا ایدئولوژیک و تقدم دموکراسی بر دغدغھ دیگری کھ مرا مشغول می کند، موقعیت زم

اگر چھ رفیق کشاف ما اصرار دارد کھ سابقھ . جمھوری خواھی و ضرورت ائتالف و اتحاد با مشروطھ خواھان است
  ) ٦. (پانزده سالھ ای برای این ھویت بھ تراشد

خلی و خارجی دارد احتماالت زیر را با توجھ بھ شرایط عینی و ذھنی و تحلیلی کھ صاحب این قلم از وضعیت دا
  . قوی ترین احتمال این تغییرات و جھش ھای ناگھانی و خلق الساعھ می داند

برخی از این رفقا در خارج از کشور و تحت فشار بسیار کشنده تبعید بریده و مستاصل شده اند و بھ ھر _ ١
  . ریسمانی برای رھایی چنگ می اندازند

راه رفتھ نادمند و امروز قدر عافیت را دریافتھ در ھوای استقرار آرامشی برای آخرین بسیاری از اینان بر _ ٢
  . سال ھای زندگی، تالش می کنند جبران خطا نمایند

برخی از اینان برای رھایی از بدی طبق روال معمول این چند دھھ زندگی ایرانی، بد را بر بدتر رجحان می _ ٣
  . دھند
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دثی است کھ این دوستان با شامھ ای تیزتر از توده مردم برای استقبال از این اوضاع جھانی آبستن حوا_ ٤
  . تغییرات خود را مھیا می کنند

ترکیب . بر عکس، این رفقا آبرو دارند و پولی در بساطشان نیست. سلطنت طلبان پول دارند و آبرو ندارند_ ٥
  ) ٧. (این دو نیرو می تواند از نظر عده و عده کارساز باشد

و این حرکت فرار بھ . طرح سناریو عراق و افغانستان در افق تحوالت ایران مدنظر قرار گرفتھ است_ ٦
  .جلویی برای یارگیری فرداست

  
  تضاد امپریالیسم و جمھوری اسالمی

برای ورود بھ بخش دیگری از این نوشتار الزم می دانم ابتدای امر نگاھی بھ جمھوری اسالمی و مخالفین 
امریکا امروز بھ لحاظ شناخت علمی از . امریکا در راس ھمھ مخالفین جمھوری اسالمی قرار دارد. یندازیمخازجی اش ب

  .  اقتصادی جھان در راس امپریالیسم جھانی قرار گرفتھ است–مقوالت سیاسی 
یزی معتقد زنده یاد پل سوئ. گمان می کنم بتوانیم بر روی این مدل در توصیف رفتار امپریالیسم بھ توافق برسیم

ھرگونھ گریز از مرکزی در این روابط . بود کھ امپریالیسم خواھان جلب حداکثر ھمگرایی در بین کشورھای جھان است
بر ھمین اساس در دھھ ھای پس از جنگ جھانی و تمام سال ھای . خود نقضی بر خواستھ سرمایھ و امپریالیسم است

. حداکثر نیرویش را در جلو گیری از گریز از مرکز سازمان دھداستمرار جنگ سرد بر این تالش پای می کوبید کھ 
 سالھ جمھوری اسالمی حملھ ٢٠ سالھ کوبا و ٤٥جنگ کره، کودتا در اندونزی، کودتا در ایران جنگ ویتنام، تحریم 

  .  باشدنظامی بھ افغانستان و عراق و ده ھا مورد دیگر می تواند گویای انطباق این مدل بر رفتارھای امپریالیستی
با فروپاشی کشورھای سوسیالیستی شرق اروپا بھ ویژه اتحاد جماھیر شوروی، امریکا بھ یگانھ ابر قدرت 

در طی سال ھای پس از فرو پاشی تالش ھای بسیاری در جھت بازسازی فنی، اقتصادی، فرھنگی و . جھان تبدیل گردید
تغییرات بنیادی در . دولت ھای رفاه برچیده شدند.  گردیدیورش جدیدی آغاز. ایدئولوژیک امپریالیسم انجام گرفتھ است

زحمتکشان تمام کشورھا در موضع ضعیف و تدافعی قرار . قوانین رفاه اجتماعی بھ زیان زحمتکشان آمریکا بھ عمل آمد
  .جنبش ھای رھایی بخش ملی فرو کش کردند. گرفتند

و ایده جدیدی تحت عنوان مبارزه با تروریسم و  عملیات تروریستی یازده سپتامبر رخ داد ٢٠٠١ در تابستان 
سازمان ھای گوناگون امپریالیستی از قبیل اینتر پرایز، ذخایر فکری، بنیاد کارنگی، . کشورھای یاغی مطرح گردید

ده ھا از این قبیل، صحنھ گردان ... موسسات یاری بھ توسعھ دموکراسی؛ خانھ آزادی و افرادی چون مایكل لدین و
  . رسمی و غیررسمی امپریالیسم در رابطھ با مدیریت بحران کشور ھای یاغی گشتندسیاست ھای

، برگزاری رفراندم، تحریک جنبش ھای ملی با عناوین )٨( راه حل ھایی چون انقالب ھای رنگی و مخملی 
 یکی از طرف فریبنده فدرالیسم و اعمال فشارھای بین المللی در سازمان ھای جھانی و در ھر موردی کھ این کشورھا

ھای آن ھستند، مثل انرژی اتمی در مورد ایران و کره شمالی یا دخالت در امور لبنان در مورد سوریھ و یا نقض 
تحمیل برگزاری ھمھ پرسی در ونزوئال یکی از . دموکراسی در مورد ونزوئال  مورد توجھ، ارزیابی و اقدام قرار گرفت

  . یدھمین ترفند ھا بود کھ با شکست مواجھ گرد
قرار دادن کشورھایی چون کره شمالی، عراق، ایران و سوریھ در فھرست کشورھای یاغی خود بسیار سئوال 

علت تامھ قرار گرفتن این کشورھا در این . تفاوت بنیادینی بین ھمھ این کشور ھا با یکدیگر وجود دارد. برانگیز است
ر و دموکراسی در کشورشان حمایت از تروریسم و تالش فھرست ظاھرا، عدم پایبندی این کشورھا بھ رعایت حقوق بش

امریکا و . با مقایسھ ای ھر چند سطحی می توان بھ پوچی این ادعا پی برد. برای دست یابی بھ سالح ھستھ ای است
بھ نقشھ ھمسایگان ایران . امپریالیسم دل نگران ھیچ حقوق بشر و ھیچ سلب دموکراسی در ھیچ کجای جھان نیستند
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آیا رژیم عربستان، یا کویت، یا امارات، دموکراتیک تر است یا . یندازیم، خواھیم دید کھ این دروغی آشکار استنظری ب
مثال سوریھ؟ آیا پاکستان و اسرائیل دارای  نیروگاه ھای پیشرفتھ  ھستھ ای ھستند یا خیر؟ مسئلھ اصلی امریكا ھمانا 

  . میت این کشور ھا وجود دارد ھمگرایی و یا نیروی گریز از مرکزی است کھ در حاک
 سال پیش ١٦این جمھوری از حداقل . جمھوری اسالمی اتفاقا مورد خوبی برای بررسی این موارد است

اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، اخذ . درست منطبق بر خواستھ ھای امپریالیسم در فاز جھانی سازی حرکت کرده است
پروژه ھای پیشنھادی آن ھا،  خصوصی سازی مبتنی بر رانت، فشار روز وام از صندوق بین المللی پول برای اجرای 

افزون بر گرده زحمتکشان، اجرای قواعد کار قراردادی در کارخانھ ھا وادارات، لغو بیمھ اجباری برای برخی کارگاه ھا، 
رش بخش خصوصی جلو گیری از ھرگونھ ایجاد تشكل مستقل صنفی و سیاسی با تكیھ بر پیگرد و زندان و شالق، گست

_ لجام گسیختھ مبتنی بر رانت ھای دولتی، ایجاد بورژوازی رانتیر دالل کمپرادوری کھ تا خرخره در معادالت تجاری 
اقتصادی امپریالیسم غرق شده است، تالش نزدیک بھ بیست باره برای کسب عضویت در باشگاه تجارت جھانی، تبدیل 

ایھ داری با رشد بی رویھ واردات آزاد و قاچاق، فروپاشی چیزی کھ بھ نام ایران بھ ویترین انواع تولیدات جھان سرم
 –صنعت ملی وجود داشتھ است، ورشکستگی و اضمحالل بخش سرمایھ و تولید، و برقراری ھمان روابط اقتصادی 

ا بگویم کھ ھمین جا صریح. اجتماعی مسلط بر تمام جھان سرمایھ داری در روزمره ترین آنات زندگی شھروندان ایرانی
انتصاب ھرگونھ امپریالیسم ستیزی بر جمھوری اسالمی، از طرف ھر نیرویی کھ باشد چیزی جز دروغ و فریب مردم 

  . نیست
با توجھ بھ مواردی کھ گفتھ شد چھ اختالفی بین امریکا و جھان امپریالیستی از یک طرف و کشور جمھوری 

  اسالمی ایران  از طرف دیگر وجود دارد؟ 
از یک سو امپریالیسم امریکا بھ رھبری . ه جمھوری اسالمی و امریکا، چالشی است عمیقا ایدئولوژک  مبارز

بر آن سر است کھ شیوه زندگی امریکایی را بھ عنوان کاالیی _ کھ در بست نیرویی است بنیاد گرا _ نو محافظھ کاران 
اثیر قرار دھد و از سوی دیگر رھبران جمھوری سراسری بھ اقصا نقاط جھان صادر و جریان زندگی احاد بشر را تحت ت

 میلیون ایرانی در این رویا ھستند کھ با راه اندازی جریان بنیادگرای اسالمی نقشھ دیکتھ ٦٠اسالمی با گروگان داشتن 
. شده امریکا را نقش بر آب ساختھ و عظمت امپراتوری اسالمی را با دست یابی مثال بھ سالح اتمی و غیره زنده نمایند

ھر دو دولت ھای غیرآزادی ھستند کھ بھ گفتھ مارکس، سیاست را مذھبی و مذھب را . این ھر دو سر و تھ یک کرباسند
)  ٩. (این ھر دو سیستم  قادر بھ تامین آزادی برای ھیچ اکثریتی نیستند چھ رسد بھ آزادی نوع بشر. سیاسی می کنند

اد ھر چھ بیشتر مردم بھ طور کلی و مردم خود بھ طور خاص می ھر دو این نیروھا، نیروی شر بوده و در جھت انقی
ھر گونھ خیال بافی برای آن کھ در مبارزه علیھ یکی از این نیروھا، می توان بھ نیروی دیگری تکیھ کرد، . کوشند

  .  عاقبتی جز روسیاھی و نابودی و استحالھ نخواھد داشت
رین شکل ممکن در جھت آلوده کردن مسیر صلح، سراپا کتمان نمی توان کرد کھ این ھر دو نیرو بھ خشن ت

در این میان امپریالیسم امریکا بھ دلیل برخورداری از امتیاز ابر قدرتی و حمایت ھمگرایان . نیرو پیش می تازند
جھانیش دست بازتری برای عمل دارد و گاھی جمھوری اسالمی را چون گربھ در کنج دیواری بھ مخمصھ می اندازد 

ھر دو . د انرژی اتمی و جمھوری اسالمی ھم بر خشونت ظاھری چنگال ھایش بر این چھره زشت می افزایدمثل مور
اما روند جاری بر اساس شواھد در مورد خواست امریکا، بر این است کھ امر سرنگونی جمھوری اسالمی . فریب کارند

  . یردانجام گ... بر مدل ھای پیش فرض، از قبیل انقالب مخملی، رفراندوم و
، قابل مشاھده ...برای تدارک این نیرو، شرط اصلی، چنان کھ در حرکت ھای مشابھ در یوگسالوی، اوکراین و

ھم بھ لحاظ پیشینھ تاریخی، . سلطنت طلبان وفادارترین نیرو بھ امپریالیسم ھستند. است اتکا بھ وفادارترین نیروھاست
اما این نیروھا بی آبروتر از آنند . ھمن و ھم بھ لحاظ عالئق طبقاتی سالھ پس از پیروزی انقالب ب٢٥ھم بنا بھ عملکرد 
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نگارنده قبال در مقالھ ای دیگر . لذا ضروری است کھ جنبش رھایی بزک شود. کھ صحنھ گردان اصلی حرکت باشند
 مسلمان ھم مارکسیست دارد مثل حزب کمونیست کارگری، ھم. نوشتھ بودم کھ سبد اپوزیسیون امریکایی ایران پر است

بھ نظر می آید در اثر ژرفش جنبش، این آلترناتیو دیگر پاسخ . دارد مثل مجاھدین، ھم ملی دارد و ھم مشروطھ خواه
در سطور باال . پس نیروی تازه نفسی الزم است تا نقش الترناتیو آبرومند را بازی کند. گوی خواستھ ھای امریکا نیست

ترکیب این دو می تواند راه گشای آلترناتیو سازی امریکایی .ھای چپ آبرو نوشتم کھ سلطنت طلبان پول دارند و نیرو
گستره ای چون ده ھا ماھواره، حمایت رسمی در مجامع جھانی، پول بی دریغ برای شعبان جعفری ھای جدید، و . باشد

  . قدرت رسانھ ای توجیھ تئوریک از جانب این نیروھا برای بزک کردن جنبش
اتفاقا دستھ گلی است کھ این رفقای ) ١٠(» بیداد نظامی ضدتاریخ«ی محتوایی از قبیل خلق جمالت مطنطن و ب

یا ریختن تاس . تازه بھ مشروطھ خواھان رسیده بھ آب داده اند وگرنھ در ادبیات مشروطھ خواھان یافت نمی شود
و اتفاقا . ف مقابل نیست، چیزی جز جلب رضایت خاطر سخت گیر طر)١١(اختالفات پانزده سالھ در چشم بھ ھم زدنی 

  . این ھمان رفتاریست کھ در قسمت گذشتھ با عنوان اظھار ندامت بر آستان پھلوی از آن یاد کردم
در زمان ھایی نھ چندان دور، در خانھ ھای تیمی، دور ازسرنوشت . رفقا، شما ھیچ از تاریخ نیاموختھ اید

اكنون نیز دور .  و گمان می كردید كھ موتور محرك تاریخیدواقعی توده مردم بھ دوش فنگ، پافنگ كردن مشغول بودید
از اجتماع حقیقی در پسلھ ھای مخوف اما بزك شده بھ زنگار دموكراسی برلین آوازی را می خوانید كھ گویا انتھای 

. سیھنوز ھم گروھی ھستید عاشورایی كھ با تمام وجود مذھبیتان سیاست را مذھبی می كنید و مذھب را سیا. تاریخید
  .  آنچنان كھ دیروزتان را امروز خود بھ مضحكھ نشستھ اید. باشید تا روشنای قضاوت تاریخی را شاھد باشیم

  
٠٥/٠٩/١٣٨٤  

com.yahoo@2002r_Hatef   
  

 : پانوشت ھا 
١ _ http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/5338/رحیم طاھر پور  .

  كدام سمت ایستاده ایم 
   ٢٠٠٣ سپتامبر ١۵ – ١٣٨٢ شھریور ٢۴دوشنبھ اخبار روز » توفان در فنجان« پاسخی بھ مقالھ -٢

  .  مقالھ سلیمی در كار انالین كھ متاسفانھ بھ دلیل حاكمیت فیلترینگ از دادن لینك معذورم-٣
 ٣ – ١٣٨۴ تیر ١٢ یكشنبھ / اخبار روز/  مقصود نیا–ی سلیم/  ضرورت ائتالف گسترده حول دمكراسی -٤

  ٢٠٠۵ژوئیھ 
  ٢٠٠٥ نوامبر ٢٢ – ١٣٨٤ آذر ١شنبھ  سھ/ ایران امروز /  دموكراسی یا قیمومیت سیاسی؟ -٥

  طاھرپور پیشین    _ ٦
چرا . ھزینھ ، معاملھ انجام گرفتھ،  معاملھ شیرینی نیست/  حتی از نگاھی بورژوا ماب ھم بھ محاسبھ سود-٧

كھ حتی  اگر رضا پھلوی میلیون ھا دالر خرج تبلیغات می كرد قادر بھ جلب حتی یك ھزارم توجھ كنونی بھ مشروطھ 
اگر چنین نباشد باز ھم ھوادران چپ از . مگر انكھ پشت ظاھر این خسارت سود ھنگفتی وعده شده باشد. طلبان نبود

  .بورژوازی بازی خورده اند
ز این شامورتی امپریالیستی بھ مطالب زیر مراجعھ كنید الزم بھ یاد آوریست كھ نقل این  برای اطالع بیشتر ا-٨

  :مطالب بھ مفھوم موافقت كامل با آن ھا نیست
_ htm.840902boghrat/1384/09/02/de.chabar-iran.www://phtt 
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               htm.840826boghrat/1384/08/26/de.chabar-iran.www://http  
html.20051015184635=art?cgi.ds/as/net.roshangari.www://http چھره ای پنھان در 

  پشت نقاب فدرالیسم برای ایران
  

Thomas Burgenthal, International Human Rights in a Nutshell, St. Paul ,
Minnesota, West Publidhing Co. 1995.  

   مقالھ  خانم ا لمیرا مرادی ٢٤٠ و ٢٣٩راه كارگر  شماره ھای 
این دولت علیرغم اینكھ ھر .  شاید یكی از اخرین فقرات دموكراسی امریكایی دولت حاكم بر عراق است-٩

 ده ھا نفر از شھروندان بی پناه عراق طعمھ آشوب، جنایت و ترور سازمان یافتھ گروه ھای جنایتكار قرار می روزه
گیرند و بر خالف صدھا مسئلھ اساسی امنیتی، اجتماعی و رفاھی از امر خطیر مبارزه با طبقھ كارگر ھم غافل نبوده و 

  . رگری صادر می نماید  را در مخالفت با ایجاد تشكل ھای مستقل كا٨٧٥بخشنامھ 
  htm.1384/08/26/006/de.chabar-iran.www://httpبیانیھ نشست برلین      - ١٠

   طاھرپور، پیشین - ١١
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