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 پیامدهای انتخابات مجلس هفتم  سردبیر
 

در داخل و اپوزیسیون » طلب اصالح«برخالف انتظار نیروهای 
» تحریم«خارج از کشور، مردم بطور گسترده انتخابات مجلس هفتم را 

 میلیون تنی که حائز شرایط انتخاب کردن بودند، 46نکردند و بلکه از 
در . ها ریختند ندوقرأی خود را در ص %) 6/50( میلیون نفر 5/23

بود،  % 7/67انتخابات مجلس ششم درصد شرکت مردم در انتخابات 
 . بیشتر از انتخابات کنونی % 17یعنی 

در داخل و هم اپوزیسیون رنگارنگی که در » طلبان اصالح«هم 
چون انتخابات  خارج از کشور بسر میبرد، امیدوار بودند که مردم هم

های رأی نخواهند رفت و  ای صندوق، به پ»شوراهای شهر و روستا«
مردمی خود را از دست خواهد » مشروعیت«باین ترتیب رژیم اسالمی 

                                              14ادامه در صفحه                                                         . داد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شیدان وثیق
 نامند؟  می» الئیسیته« چیست که  آن

 )3(   سیاسی–بنیاد های فلسفی : گفتار سوم
  )کانت، هگل و مارکس, هابز، الک، اسپینوزا، روسو( 
   گامی بزرگ به پیش اما نـه آخـرین        «یا  »  الئیسیته «: مارکس

 »  شکل رهایش انسانی
            

 یـا   الئیسیته، نظریه پرداز    ) میالدی 1883 – 1818(رکس  کارل ما 
نقـد  مواضع او اما، پیرامون نظریۀ دولت، در        .  نبود جدایی دولت و دین   

 بـه سـال     Kreusnachاش در    هنگام عزلت فلسفی   -فلسفۀ حق هگل  
در برونو بـوئر    و پیرامون رابطۀ دولت و دین در نقد نظرات           - 1843

برای بحـث مـا دارای اهمیـت بـه           - در همان سال   - مسئلۀ یهود 
 2 ادامه در صفحه                                                .سزایی است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بهروز اسدی

گشای جنبش  مبارزه  عملی و تجربی، راه
   خواهی  جمهوری

 ساله نظام 25تاریخ شاید بتوان به جرأت بیان کرد که در طول  
جمهوری اسالمی  این اولین مرتبه بود که مخالفین نظام، چه در داخل و 

های  هم جدا از دیدگاه چه در خارج پیرامون یک شعار عملی، آن
 .ایدئولوژیک و نظری متحد گشتند

ها و احزاب سیاسی  ها، گروه در چند هفته گذشته افراد،  سازمان
ک عمال به یک حرکت سیاسی داخل و خارج در یک گام مشتر

  11ادامه در صفحه                                 .     مشترک دست زدند
 :دیگر مقاالت این شماره

 کارل کائوتسکی :ی آن انقالب پرولتاریائی و برنامه
 جعفر صدیق :نگاهی دیگر به مشکالت اتحاد

 دکتر علی راسخ افشار :از همایش تا نمایش
 فریبرز جعفرپور :نداراز واقعیت تا پ

  منوچهر صالحی
)5( های امپریالیسم استراتژی نوین امریکا و تئوری

 
 تمرکز سرمایه

 
همانطور که در جستارهای پیشین آشکار ساختیم، تمایل سرمایه به 

. دهد تمرکز، زیرپایه پیدایش و گسترش پدیده امپریالیسم را تشکیل می
سرمایه، سرمایه  ارزش به یل اضافهدر نتیجۀ روند انباشت، یعنی روند تبد

داری  های سهامی سرمایه داران و یا شرکت سرمایه بیشتری در دستان تک
تمرکز سرمایه سبب تمرکز بیشتر ابزار و وسائل . گردد متمرکز می

بهمین . شود های سهامی می داران و یا شرکت سرمایه تولید در دستان تک
ایه و تمرکز ابزار و وسائل تولید های انباشت، تمرکز سرم دلیل نیز پدیده

در ارتباط تنگاتنک با یکدیگر قرار دارند و هر یک بدون آن دو دیگر 
پس برای آنکه بتوانیم این جستار را بهتر درک . تواند بوجود آید نمی

 . دهیم کنیم، این هر سه پدیده را با هم مورد بررسی قرار می
 5ادامه در صفحه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علی شاهنده

شوراى هماهنگى کنگره «آور   درباره  بیانیه بهت
 » جمهوریخواهان

دلمشغولى شوراى هماهنگى جمهوریخواهان  براى تامین آزادى 
 !  بى اختیار و بیگانه با جمهوریت انتخابات مجلس

  
» راى اسالمى  شو  مجلس« براى تامین آزادى انتخابات       نگرانى و تالش     

» شـوراى همـاهنگى   «چه مناسبتى است؟ آیا     » جمهورى خواهى «را با   
عوضـى  »  شوراى نظام جمهـورى  مجلس«را با »  شوراى اسالمى  مجلس«

  12ادامه در صفحه                                                    گرفته است؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Frank فرانک لوبردینگ: نویسنده Lübberding
 داری تله سرمایه  جعفر خسروی: فارسی برگردان به

 )نقد کتاب(
شدن سیاست اقتصادی نئولیبرالی را ناگزیر  شود که روند جهانی غالبأ گفته می

Haraldهارالد جیمز . سازد می James نامطلوب بودن چنین تفکری را توسط 
  .سازد  آشکار می1930های  ه با سالای تیزهوشان مقایسه

که Thomas Nixon öدر حدود هفتاد سال پیش توماس نیکسون 
ها آن  مشکل رادیکال«اقتصاددان کشاورزی بود، باین امر پی برد که 

کاران  کنند و مشکل محافطه است که فقط ادبیات رادیکال را مطالعه می
 تعداد کمی رادیکال در حال حاضر» .کنند آن است که ابدأ مطالعه نمی

کار  ها با تعداد فراوانی محافظه وجود دارد و در عوض در همه اردوگاه
کاران دالئل کافی در اختیار دارند که  و این محافظه. شویم روبرو می

بحران نوین اقتصاد . بازگشت«اثر  را رد کنند و Carverنطرات کارور 
 .عه کنندنگار اقتصادی را مطال هارالد جیمز تاریخ» جهانی

آیا روند جهانی شدن : موضوع این کتاب پرسشی کامأل ساده است
. تواند باین پرسش پاسخ دهد قابل برگشت است؟ طبیعی است که جمیز نمی

اما او به روند جهانی . نگار است و نه پیامبر سرانجام آنکه نویسنده تاریخ
نده اقتصاد مثابه سرنوشت و نه به مثابه قانونی طبیعی برای آی شدن نه به

13ادامه در صفحه                             . . نگرد داری می جهانی سرمایه
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 ...آن چیست که الئیسیته 
 

اش، دل مشغولیِ    تأکید کنیم که در این هنگام از فعالیت فلسفی        
کند، تصفیه   اصلیِ مارکس، همان طور که خود او نیز بعد ها اشاره می           

 نخستین کاری که انجـام دادم، ": سم بودحساب با دستگاه هگل و هگلی   
آوردند، بـازنگری انتقـادی      در رفع تردید هایی که بر من هجوم می        

- اقتصـاد سیاسـی، پیشـگفتار    سهمیه بر نقـد   (".فلسفه حق هگل بود   
چـون   - در این رویارویی سـخت و تراژیـک بـا هگـل           ). 1859 

هگلـی  از سیسـتم     اش، پدرکشـی مارکس ابتدا هِگِلین بود و به رغم        
و » سیاسـت «دو مقولـۀ فلسـفه سیاسـی یعنـی           - کامالً خالص نشد  

                        . گیرند مورد توجه ویژۀ مارکس قرار می» دولت«
ای در خدمت تاریخ،  ی فلسفه، فلسفه در نخستین گام، وظیفه"

بیگانگی انسان بـرمال     - این است که، آن گاه که شکل مقدس خود        
. انگی را در اشـکال نامقدسـش بـرمال سـازد          بیگـ  - شده است، خود  

رسیم، از نقد مذهب بـه نقـد         بدین سان، از نقد انسان به نقد زمین می        
- نقـد فلسـفه حـق هگـل        (".حقوق و از نقد الهیات به نقد سیاست       

 ).مقدمه 
ــتِ مــدرن، دو مســئله انگیــز   مــارکس در نقــد سیاســت و دول

ختصـار، چـون    کند که یکـی را بـه ا        اساسی طرح می  ) پروبلماتیک(
  .دهیم خارج از بحث ماست، و دیگری را با تشریح بیشتری توضیح می

 .رهایش سیاسی، رهایش اجتماعی نیست. 1
 

 خود از«  در عصر جدید و با تشکیل دولت کمال یافته،
: شود  میمضاعف دو چندان انسان، در حقیقت aliénation »بیگانگی

در جامعۀ مدنی حفظ که ( هم در رابطه با مذهب بیگانگی خود از
قدرت ترافرازنده و هم در رابطه با دولت سیاسی که به ) شود می

حوزۀ « که واسط میان sacré» قدسی«عامل . گردد  بدل مینوینی
به جای . رود است از میان نمی» حوزۀ حاکمیت«و » جامعۀ مدنی

. نشیند می) دولت(، قدوسیت زمینی )کلیسا(قدوسیت آسمانی 
جامعۀ مدنی از یکسو و » جدایی«آسمان تبدیل به زمین و » جدایی«
 پرستی دین. شود از سوی دیگر می» سیاست«و » دولت«

Religiosité دهد  زمینی میپرستی دین آسمانی جای خود را به :
 حقوق، پرستیِ دین سرمایه، پرستیِ دین کاال، پرستیِ دین
  اقتصاد،پرستیِ  دین میهن،  پرستیِ  دین دولت، پرستیِ دین
 … سیاستپرستیِ دین

  و راز    illusion، تـوهم    »دولـت «و  » سیاست« اکنون، در هیبت    
در . کننـد   در قالب های زمینی تظـاهر مـی       mystificationآمیزگری  

همـواره در   . شـان  پیکرۀ نا مقدس آسمانیِ شـان یـا مقـدس زمینـیِ           
نیرویـی  . »آسمان زمینـی  «کنند، لیکن این بار در       سیر می » آسمان«

آفرینند، آن  ها می که انسان) ها در خیال انسان(نا و قادر هستند توا
اراده «،  »قـرارداد «هـا را بـه نـام         سـازند، آن   ها را از خود جدا می     

دهنـد، آن     خود قرار می   ماورا و مافوق  ،  …و غیره » خرد«،  »عمومی
هـا   گردانند و خود را در انقیاد و اسارت آن         ها را حاکم بر خود می     

 اجتماعی در    حقیقـی  Emancipationرهایش  جه،  در نتی . آورند در می 
اصـل  «سیاسی از طریق برچیـدن      » جدایی«گرو پایان بخشیدن به این      

 .عصر مدرن است» مقدس دولتِ
رابطۀ دولت سیاسی با جامعۀ مدنی درست همـان قـدر روحـانی             "

دولت در همان تضـاد بـا جامعـه مـدنی           . است که رابطۀ بهشت با زمین     
راهی که مذهب بر محـدودیت هـای جهـان غیـر        قرار دارد و از همان      

یعنی جهـان   . گردد آید، بر آن چیره می      فائق می   profaneمذهبی  
غیر مذهبی باید دوباره دولت سیاسی را تأید نمایـد، بازسـازی کنـد و          

  ".اجازه دهد که بر او مسلط شود
 خود را به عنوان نیروهای نیروهای خاصتنها زمانی که انسان "  

 را به نیروی اجتماعیشخیص داده و سازمان دهد و دیگر اجتماعی ت
 از خود جدا ننماید، تنها در این هنگام است سیاسیشکل یک نیروی 

، همه جا تأکیدات از مسئلۀ یهود (".که رهایش بشر کامل خواهد شد
در زمینۀ فوق، برای آشنایی بیشتر با نظرات مارکس، ). (مارکس است

، از طرحی نوه سلسله بحث هایی که در خواننده را رجوع می دهیم ب
نقد سیاست، در پرتو قرائتی از :  ، تحت عنوان50جمله در شمارۀ 

 ). ایم ، انجام دادهپروتاگوراس و مارکس
  .دولت الئیک گامی بزرگ به پیش است.2

ای پروتستان، استاد الهیات در برلن در سال  ، از خانوادههِگِلین
 از دانشگاه به خاطر جسارت های ، اخراج شده1840 – 1836های 

ای در  ، رسالهBruno Bauer، بوئر برونو، 1841انتقادی اش در سال 
. به رشتۀ تحریر در می آورد»  مسئلۀ یهود«ها تحت عنوان  همان سال

های  او در آن جا، تزهای بحث انگیزی، پیرامون علل فقدان آزادی
 غربی، که در آن مدنی و سیاسی برای یهودیان در کشور های اروپای

ایام هم چنان تحت سیطرۀ دولت های دین ساالر یا نیمه دین ساالر 
 .دهد قرار داشتند، ارائه می) تئوکراتیک(

 به سر می برد و رسالۀ Kreusnachمارکس که در آن هنگام در 
بوئر را خوانده بود و در ضمن، در همان زمان، فراخوانی به نفع آزادی 

 یهودیان آلمان  امضا کرده بود، پاسخی در نقد های سیاسی و مدنی برای
کند، اما تنها  ، تهیه میدر بارۀ مسئلۀ یهودنوشتۀ بوئر، تحت عنوان 

سالنامه های آلمانی مقدمۀ این دست نویس، در زمان حیاتش، در 
 .شود  منتشر میفرانسوی

به قول  ("انتزاعی"جدل مارکس در این رساله، در رد تزهای 
 پیدا الئیسیته بوئر، ارتباط مستقیمی با مسئلۀ و نادرست) مارکس

ای بد فهمی ها، اختالل ها و پندار ها در بارۀ  کند و پرده از پاره می
 .       دارد می ، که همچنان امروزی اند، برجدایی دولت و دین

یکم این که . کند بوئر، در رسالۀ خود، دو تز اصلی طرح می
ادی سیاسی و مدنی کسب نمایند توانند آز یهودیان آلمان زمانی می

سازد،  ها را از دیگران متمایز می که دست از مذهب خود، که آن
رهایی سیاسی دولت، به معنای پایان دین رسمی، دوم این که . بردارند

بوئر . تواند تحقق پذیرد که حیات دین در جامعه پایان یابد زمانی می
را )  از یک دین رسمیآزاد( در یک کالم، مسئلۀ دولت آزاد یا الئیک 

مارکس چکیدۀ . کند با مسئله رهایش اجتماعی از قید دین اشتباه می
 :کند نظرات او را بدین صورت خالصه می

بنا بر این، بوئر از یک سو خواستار آن است که یهودی "
رهایی به یهودیت را کنار بگذارد و انسان در کل دین را به منظور 

از سوی دیگر، .  کنار بگذارد)مترجم – رهایی مدنی( عنوان شهروند
 دین را نسخ دین در تمامیتش سیاسیبنا بر یک استنتاج منطقی، او نسخ 

  ).همه جا تأکیدات از مارکس است (".کند تلقی می
  .همزیستی دولت الئیک و جامعۀ قویاً دینی -

در پاسخ خود، مارکس ابتدا به نمونۀ مشخص و موجود آمریکای 
در نبود یک دین (دولت الئیک ند که در آن جا ک شمالی اشاره می

 .کند می با یک جامعۀ قویاً دینی همزیستی) رسمی
یا حد اقل در  – تنها در دولت های آزاد آمریکای شمالی"

ی خود را  است که مسئلۀ یهود اهمیت خداشناسانه – برخی از آنان
همین واژه در  (ای حقیقتاً الئیک دهد و به وسیله از دست می

 تنها، جایی که دولت سیاسی در. شود تبدیل می) مترجم – نمت
شکل کامالً پیشرفته آن وجود دارد، رابطۀ یهودی و انسان مذهبی بطور 

تواند در  کلی نسبت به دولت سیاسی، یعنی رابطۀ دین و دولت، می
انتقاد از این رابطه به محض آن که . شکل ناب و ویژه خود ظاهر شود

 خارج théologiqueبا دین از حوزۀ خداشناسانه دولت رابطه خود را 
ی خود را با دین به شکل سیاسی  سازد، به محض آن که دولت رابطه

برقرار نماید و به محض آن که دولت واقعاً به مثابه دولت عمل کند، 
انتقادی در این موقع، انتقاد، به . دیگر انتقادی خداشناسانه نخواهد بود

 "…شود  تبدیل میدولت سیاسی از
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در ایاالت متحده نه دین دولتی وجود دارد، نه دین رسمیِ «"
دولت . ی اکثریت و نه تسلط یک مذهب بر مذهبی دیگر اعالم شده

گوستاو دو بومون، ازدواج یا ( »نسبت به تمامیِ مذاهب، بیگانه است
در آمریکای شمالی حتی . )بردگی در ایاالت متحده، به نقل از مارکس

ها، اعتقادات دینی و  قانون اساسی آن« هستند که بعضی از ایاالت
ها را به عنوان  ایمان آوردن به مذهبی را اجباری ندانسته و آن

همان کتاب، به نقل از ( »کند شرطی از امتیازات سیاسی اعمال نمی
به عقیده مردم ایاالت متحده، انسانِ «با این وصف، . )مارکس

همان جا، به نقل از ( »تواند آدم شریفی باشد المذهب، نمی
با این همه، همانطور که بومون، توکویل و همیلتون . )مارکس

گویند، آمریکای شمالی سرزمینی  انگلیسی بک صدا با اطمینان می
به هر صورت،  ما ایاالت امریکای شمالی را . به تمام معنا دینی است

ین مسئله این است که رابطه ب. زنیم تنها به عنوان یک نمونه مثال می
رهایی سیاسی کامل و دین چیست؟ اگر ما در سرزمین رهایی سیاسی 

زنده و  بلکه به شکلی وجود داردکامل، در یابیم که نه تنها دین 
کند که وجود دین با   هم وجود دارد، این موضوع ثابت مینیرومند

 …کمال دولت در تضاد نیست
 در یک کالم، مذهبی یهود، مسیحی، انسان سیاسیرهایی  

دولت .  دولت است از یهودیت، مسیحیت و از دین به طور کلیاییره
اش از  ، با رهاییدولتبه شکل و ترتیبی مختص ماهیتش به عنوان 

یعنی، با به رسمیت . سازد ، خود را از دین رها میدین دولتی
نشناختن هیچ دینی، و به جای آن، با به رسمیت شناختن خود، به 

 از دین، رهایی سیاسیرهایی . کند عنوان دولت، خود را تصدیق می
به صورت مطلق و تام از دین نیست زیرا رهایی سیاسی شیوۀ مطلق و 

 . نیستبشریتام رهایی 
محدودیت های رهایی سیاسی بی درنگ از این واقعیت معلوم 

تواند خود را از مانعی رها سازد بدون آن   میدولتگردد که  می
تواند  د و نیز این که دولت می از آن آزاد شوبطور واقعیکه انسان 

 … به شمار آیدانسانی آزاد باشد بدون آن که انسان خود دولتی آزاد
تواند خود را از دین رها کرده باشد حتی  بنا بر این دولت می

همه جا تأکیدات از مارکس  (". هنوز دینی باشنداکثریت عظیمیاگر 
 ).است

 
 .لغو سیاسی دین، لغو دین در جامعۀ مدنی نیست

 
ورزد این  نکتۀ دیگری که مارکس بر آن همواره تأکید می

لغو دین در به معنای ) به عنوان دین رسمی( دین سیاسی است که لغو
او، در جهت استدالل خود، مورد مالکیت، تولد، .  نیستجامعۀ مدنی

 تمایزات مبنی بر مالکیت، تولد، لغو سیاسی. آورد  را مثال می…رتبه
واقعاً موجود  این امتیازات لغو اجتماعی به معنای تحصیالت، رتبه، شغل

 . نیستدر جامعه
 را لغو مالکیت خصوصیبرای مثال، دولت به عنوان دولت، "

ای سیاسی حکم الغأ مالکیت خصوصی را  انسان به شیوه. کند می
بالواسطه شرط مالکیت برای حقوق انتخاباتی، حق . کند صادر می

 همان طور که در ایاالت آمریکای انتخاب کردن و حق انتخاب شدن،
همیلتون این واقعیت را به . رود شمالی اتفاق افتاده است، از بین می

ها  توده«: نماید طور کامالً صحیحی از نقطه نظر سیاسی تفسیر می
» .اند بر مالکان خصوصی و ثروت مالی پیروزی کسب کرده

 نقل از – مالیهمیلتون، انسان ها و رسوم در ایاالت متحده امریکای ش(
وضع قانون برای  آیا وقتی اشخاص فاقد مالکیت اقدام به). مارکس

آلی نسخ نشده است؟  مالکان کنند، مالکیت خصوصی به مفهوم ایده
شرط مالکیت، آخرین شکلِ سیاسی به رسمیت شناختنِ مالکیت 

 .خصوصی است
با این وصف، لغو سیاسی مالکیت خصوصی نه تنها مالکیت 

عنوان یک  کند بلکه بر عکس، حتی آن را به ف نمیخصوصی را حذ
دارد که تولد، رتبه،  وقتی دولت اعالم می. شناسد پیش فرض می

دارد  هستند و وقتی اعالم می غیر سیاسیتحصیالت و شغل تمایزات 
که هر یک از آحاد مردم بدون توجه به این تمایزات در حاکمیت 

صری را که زندگی واقعی اند، وقتی تمام عنا  سهیمبرابرخلق بطور 
کند،  دهند، از نقطه نظر دولت بررسی می مردم را تشکیل می

تمایزات را بر اساس تولد، رتبه، تحصیالت، به شیوۀ خودش، لغو 
با این وجود، دولت به مالکیت خصوصی، رتبه، تحصیالت . سازد می

ی  دهد عمل کنند و ماهیت خاص خود را به شیوه و شغل اجازه می
بات نمایند، یعنی به عنوان مالکیت خصوصی، به عنوان رتبه،  اثخویش

همه جا تأکیدات از مارکس  (".به عنوان تحصیالت و به عنوان شغل
  ).است

 ... لیکن…رهایش سیاسی، گامی به پیش است -
 

کند ایـن    نکتۀ سومی که مارکس در رسالۀ خود صریحاً بیان می         
گـام بـزرگ   ئیک یک است که جدایی دولت و دین و تشکیل دولت ال      

 .در درون ترتیب نظم کنونی جهان است، به پیش
در حقیقـت،   . باشـد   مسلماً پیشرفت بزرگی مـی     سیاسیرهایش  "

این رهایش آخرین شکل رهایش بشری نیست اما آخرین شکل رهایش           
الزم به گفتن نیست که در این جا ما از          . بشر در نظم جهان کنونی است     
 .کنیم  صحبت میرهایی واقعی، از رهایی عملی
 بـا رانـدن دیـن از قلمـرو حقـوق            سیاسـی انسان خود را به شـکل       

همه جـا    (".سـازد  عمومی به قلمرو حقوق خصوصی، از دین رها می        
  ).تأکیدات از مارکس است

  .دولت مسیحی ناب، دولت بی خدا، دولت دمکراتیک است -
و پرسش برانگیزی کـه در رسـالۀ        ) و البته نه آخرین   (نکتۀ آخر   

کند این است که، بـه زعـم او،          ارکس، توجه ما را به خود جلب می       م
باشد که هیچ دینـی   ، دولت الئیکی میدر واقع ،  ناب» مسیحی«دولت  

ترجمـان الئیـک و   "باشـد کـه    دولتی می را به رسمیت نمی شناسد،   
 آن  ای اسـت کـه مسـیحیت بیـان اغـراق آمیـز             انسانیِ مبنای بشری  

 که دین را پایـه و       théocratiqueی  ساالر و نه آن دولت دین     ،"است
 .دهد اساس کار خود قرار می

ای  مسـیحی  ناب، دولت به اصطالح      مسیحیدر حقیقت، دولت    "
نیست که مسیحیت را به عنوان بنیاد خود، به عنوان دین دولت بشناسـد    

، بـی خـدا  دولت مسیحی ناب، دولت . و لذا سایر ادیان را مستثنی سازد      
تی که دین را به سطح سایر عناصر جامعـۀ           است، دول  دمکراتیکدولت  

دولتی که هنوز خدا شناس است، که هنوز بطور رسمی . برَد مدنی می
کنـد خـود را    به دین مسیح معترف است، دولتی که هنوز جرات نمی         

یک دولت اعالم کند، هنوز توفیق نیافته به شـکل الئیـک، بشـری، در               
 که مسـیحیت تبیـین      ای را  اش به عنوان دولت، مبنای بشری      واقعیت

ساده بگـوییم، دولـت بـه اصـطالح         . اغراق آمیز آن است، توجیه نماید     
زیرا . )مترجم -  است Nichsstaat» دولت نا«(مسیحی، دولت نیست    

 دین مسیح است، نه مسیحیت به عنوان یک دیـن،           مبنای بشری این تنها   
 .های واقعی بشری، تحقق بخشد تواند خود را در خالقیت که می

ت به اصطالح مسیحی نفی مسـیحی دولـت اسـت، امـا مسـلماً              دول
دولتی که هنوز به مسیحیت به شکل . باشد تحقق سیاسی مسیحیت نمی

دین معترف است، دولتی است که هنوز به شکل سیاسی به آن اعتراف             
چنـین  . کند ندارد زیرا که هنوز نسبت به آن به شکلی دینی رفتار می      

 بشری دیـن نیسـت، زیـرا بـه پـذیرفتن             بنیاد تحقق حقیقی دولتی هنوز   
دولـت بـه    . دهـد  شکل غیر واقعی و تخیلی این هستۀ بشری ادامه مـی          

 است و مسیحیت به عنـوان مکمـل و    ناقصاصطالح مسیحی یک دولت     
ای بـرای    لذا دین الزاماً بـه وسـیله      . کند تقدیس این نقص، عمل می    

 …یاکاردولت به اصطالح مسیحی دولتی است ر      . شود دولت تبدیل می  
 یـک دولـت، بـه    به عنواندولت به اصطالح مسیحی برای تکمیل خود،    

دولـت دمکراتیـک، دولـت حقیقـی، بـرای          . دین مسیحی احتیـاج دارد    
توانـد دیـن را      تکمیل سیاسی خود احتیاج به دین ندارد، بر عکس، مـی          
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جــدا کنــد، زیــرا بنیــاد بشــری دیــن در آن بــه شــیوۀ دنیــوی تحقــق   
 ).یدات از مارکس استهمه جا تأک (".یابد می
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************************** 
 :موضوع گفتارهای آینده

 
 تـا   1789در گفتار چهارم ، الئیسیته در فرانسه، از انقالب کبیـر            

 و در گفتار پنجم، الئیسـیته در  1905قانون جدایی دولت و کلیساها در      
 مـورد   …، در کشور های اروپایی، در ایـاالت متحـده، ترکیـه             جهان

 .مطالعه قرار خواهند گرفت

 ...انقالب پرولتری و
 

سرانجام آنکه دستیابى به بصیرت و نیروى کافى براى یافتن 
هاى درست و اجراى آن نیز به وضعیت اقتصادى طبقات رنجبر،  حل راه

 معنى است که صعود یک و این بدان. ناراضى، انقالبى وابسته است
 در مرحله نهائى به ،ترى از تکامل و یا تباهى آن جامعه به مراحل عالى

این است آن درک .  فراهم شُده وابسته است شرائط اقتصادى از پیش
این درک به . تاریخى که بر شالوده آن برنامه ارفورت تنظیم شُد

ناپذیر  جتنابپرولتاریا نشان میدهد که سوسیالیسم امرى ضرورى و ا
اى خودبخودى تحقق نخواهد یافت، بلکه سوسیالیسم  است، اما به گونه

داران بخاطر   سرمایه ناپذیر است که تالش باین خاطر ضرورى و اجتناب
دستیابى به ثروت بیشتر، مبارزه طبقاتى پرولتاریا و کار پژوهشى در 

ضرورى شناخت اوضاع موجودِ اجتماعى و روابطِ ضرورى آن، اُمورى 
    .نیست) 1(ماتریالیسم تاریخى آموزشى جبر . ناپذیرند و اجتناب

باشد، و با این حال  تر از تاریخ نگاشته شده می اما چنین تالشی کهن
ای ضد سوسیالیستی داشته و  حتی تا پایان آخرین سده غالبأ نتیجه

خواهان مالکیت خصوصی بر ابزار تولید برای همه کس بوده است
 راه حل مشکل از میان برداشتن هرگونه استثمار نه در اینک اما

اصل مالک ساختن هر کسی بر ابزار تولیدش، بلکه در وضعیتی جستجو 
گیرد، مالکیت  میشود که در آن هیچکس بر ابزار تولیدی که بکار می

وجه نه دارای  های کارکن به هیچ چنین تغییر هدف توده. نداشته باشد
 . متکی بر وجهی اقتصادی استوجهی اخالقی، بلکه فقط 

بر اساس کالم مسیحیت، الاقل از زمانی که تاریخ نگاشته شده 
چنین سلب مالکیت  هم. اند وجود دارد، بینوایان همیشه در میان ما بوده

از کارگران آزاد که صاحبان ابزار کار خود بودند، توسط فاتحین یا 
اما در دوران . لق داردقدرتمندان، از دوران باستان به محتوای تاریخ تع

نوین است که تجمع ثروت بدست آمده در برخی از کشورها بنا بر 
های بزرگ که برتر از  شرایطی امکان بکارگیری آن را در کارگاه

 . های کوچک بودند، نخست در بخش صنعت سبب گشت کارگاه
های بزرگ  ای است که بگوئیم چگونه کارگاه وصف بیهوده

کننده نوین تولید تبدیل  افتند و به شکل تعیینداری تکامل ی سرمایه
. های کوچک گشت شدند، امری که موجب عقب رانده شدن کارگاه
ور، همچون برخی از   اما در نیمه نخستین سده پیش بسیاری از مردان نام

های بزرگ به  های میانه، به کارگاه طلبان دوران باستان و سده اصالح

یستند که سر برافراشته بود تا جانشین نگر مثابه بدبختی و خسارتی می
. اندیشد امروز اما کسی چنین نمی. های کوچک پر برکت گردد کارگاه
ها را تشکیل  ناپوشیدنی پیشرفت خلق های بزرگ اساس چشم کارگاه

. باین ترتیب هدف پیشین رهائی به ضد خود بدل گشته است. دهند می
تواند صاحب  دی نمیبرای توده کارگران امری بدیهی است که هر فر

تواند به  سلب مالکیت از استثمارگران دیگر نمی. ابزار تولید خود باشد
داران  ای انجام گیرد که بر مبنای آن بتوان مالکیت شخصی سرمایه شیوه

ای  های بزرگ را بین کارگران تقسیم کرد، بلکه فقط به شیوه بر کارگاه
 .که تمامیت آن پابرجا بماند

منافع مستقیم و نیرومند برای حل این مشکل کسانی که دارای 
. باشند های بزرگ، پرولتاریای مزدبگیر می هستند، تنها کارگران کارگاه

آنها زمانی نیروی ضروری برای تحقق این هدف خود را خواهند یافت 
هرگاه شیوه تفکر آنها بر اکثریت ملت سلطه یابد، وضعیتی که 

 . ستهای کوچک ا شرط آن پسرفت کارگاه پیش
: چنین عامل سومی را نیز باید در اینجا مورد توجه قرار داد هم

 . های بزرگ صنعتی بارآوری باالی کارگاه
داری از  های بزرگ پیشاسرمایه کارگاه کوچک نسبت به کارگاه
با این حال بارآوری آن برای . استعداد خالقیت بیشتری برخوردار بود

ابری همگانی و از میان بوجود آوردن فرهنگی واالتر متکی بر بر
های  مردان هوادار برابری دوران. برداشتن هرگونه استثمار اندک بود

برابری به . چنین پرهیزکار و خوارشمارنده هنر و دانش بودند پیشین هم
معنای بربریت همگانی بود و بهمین دلیل نیز هر جا بدست آورده شد، 

های بزرگ است که  گاهبا پیدایش کار. نتوانست از دوام برخوردار باشد
راه با برابری همگانی اقتصادی  ای واالتری هم پیدایش فرهنگ توده

و جنبش سوسیالیستی نه فقط بدنبال عدالت، یعنی . ممکن گشته است
این امر اما بدون . چنین در پی ارتقأ فرهنگی است برابری، بلکه هم

 . های بزرگ غیرممکن است کارگاه
زیرپایه ] های بزرگ کارگاه[انه آن بنابراین پیشرفت پیروزمند
 . سوسیالیسم مدرن را تشکیل میدهد

هائی وجود دارند که حاضر به پذیرش  با این حال سوسیالیست
یا اگر بهتر گفته باشیم، . های بزرگ نیستند پیشرفت پیروزمندانه کارگاه

کسانی هستند که نسبت به این پیشرفت تردید دارند و با این حال 
روزی که . من قادر به چنین کاری نیستم. مانند اقی میسوسیالیست ب

های بزرگ تعلق ندارد، در  بتوان مرا متقاعد ساخت که آینده به کارگاه
 . آن صورت ژرفای باور من نسبت به سوسیالیسم متزلزل خواهد شد

لیکن نقد آن دسته از . اندازی وجود ندارد برای این امر هیچ چشم
های  یشرفت پیروزمندانه همگانی کارگاههای بدگمان، پ سوسیالیست

اینان نخست منکر روند این پیشرفت . بزرگ را مورد سئوال قرار نمیدهد
توان از آن به مثابه روند فروپاشی  شوند که امروزه می انگیزی می شتاب
های کوچک سخن گفت و دو دیگر آنکه کارگاه بزرگ در  کارگاه

 .تری داردهای تولید بر کارگاه کوچک بر همه شاخه
توان اقرار کرد، اما این امر در نتایج کلی اجتماعی،  باین هر دو می

امری که در یک جنبش اجتماعی بزرگ دارای اهمیت است، تغییری 
 .دهد نمی

اند،  های عصر پیشین باقی مانده البته همانطور که دیگر بازمانده
ان تو هنوز می. های کوچک فراوانی را یافت توان کارگاه هنوز می
داری را در سوئیس و مناسبات مالکیت فئودالی  های پیشاسرمایه بازمانده

توان با خیال آسوده گفت که تولید  بهمین دلیل می. را در انگلستان یافت
داری موجب فروپاشی کمونیسم بدوی و فئودالیسم خواهد  کاالئی سرمایه

 .  گشت
های  یقینأ، کارگاه مدرن فقط سبب نابودی بسیاری از کارگاه

های کوچک  گردد، بلکه موجب پیدایش دوباره کارگاه کوچک نمی
وری هیچ  های نو با دوران شکوفائی پیشه اما این کارگاه. شود نوئی می

بخش بزرگی از آنان نه محصول ضرورت اقتصادی، بلکه . ارتباطی ندارند
های کوچک و  بسیاری از دکان. دستپاچگی اقتصادی هستند

اری از موارد چیزی نیستند جز اشکال  وجودی ها در بسی دستفروشی
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ارتش ذخیره صنایع، وجود کامأل پرولتارهائی که از هرگونه 
دیگرانی که استقالل اقتصادی . ای بهتر محرومند اندازی برای آینده چشم

دارانی کار  اند، نه برای بازار، بلکه برای سرمایه خود را از دست داده
های بزرگ، بشدت به آنها  ارگاهکنند که نسبت به کارگران ک می

 . این امر برای صنایع خانگی نیز معتبر است. اند وابسته
اندازی را عرضه  کارگاه کوچکی که به پرولتاریا چنین چشم

آن دسته از . تواند تالش برای آینده او را تعیین کند کند، نمی می
آل  توانست برای پرولتاریا ایده های کوچک که مالکیت آن می کارگاه

 . اند باشد و او را از سوسیالیسم منحرف گرداند، اینک از بین رفته
ای که هنوز  های کوچک تنگدست گشته و نیز از تعداد کارگاه

توانند موجودیت خود را حفظ کنند، بطور مطلق در صنایع و بطور  می
در امپراتوری آلمان در . نسبی در بازرگانی بشدت کاسته شده است

 تعداد شاغلین مستقل از 1907 تا 1882های  بخش صنایع طی سال
 نفر تقلیل یافت، در همین زمان به تعداد 1977122 نفر به 2201146

 افزوده شد، یعنی 9279112 به 4195319کارگران مزدور و شاغلین از 
در بخش بازرگانی تعداد شاغلین مستقل از . بیش از دو برابر گشت

 .ت تن افزایش یاف1012192 نفر به 701508
های کوچک، بیشتر وجودهای  اما در این گروه از کارگاه

از سوی دیگر در تناسب با . اند پارازیتی و رو به زوال نیز گنجانیده شده
شاغلین مستقل، با شتاب تعداد شاغلین در بخش بازرگانی و مراوده 

.  نفر افزوده شد2465434 تن به 868810به تعداد آنها از . افزایش یافت
 تن و در سال 427 از هر هزار شاغل در بخش بازرگانی 1882در سال 
انداز مستقل شدن، برای  بنابراین چشم.  تن مستقل بودند291 فقط 1907

های بازرگانی و مراوده روز به روز  نسل در حال رشد، حتی در بخش
زمان با آن، از نیروی جاذبه  شود، در حالی که هم با شتاب کمتر می

 .گردد مستقل بودن کاسته می
ممکن است در جواب من گفته شود که این امر در مورد بسیاری 

 . کند، اما نه در مورد همه آنها ها صدق می از شرکت
های  هائی وجود دارد که در آنها کارگاه در واقعیت چنین رشته
های بازرگانی و  کنند، اما تعداد آنها در بخش کوچک خود را حفظ می

ای که   رشته23ن آمار امپراتوری از میان در میا. صنایع بسیار کم است
های  اند، تنها در یک رشته است که به تعداد شرکت نام برده شده

 1882در سال . های هنری هستند آنها پیشه. کوچک افزوده شده است
های کوچک وجود داشتند و در حالی که در سال   شرکت5800رویهم 
های  ن دوران تعداد کارگاهدر همی.  بود8723 تعداد آنها برابر با  1907

حتی در اینجا نیز به تعداد شاغلین .  ارتقأ یافت3276 به 2332کمکی از 
 به 15388ها با شتاب بیشتری افزوده شد، از  در تناسب با تعداد شرکت

. حتی در اینجا نیز کارگاه بزرگ در حال پیشروی است.  شاغل30178
این امر . ندازه کوچک استو تعداد شاغلین در این رشته تولیدی تا چه ا

 .برای بررسی کلیت روند اهمیتی ندارد
 تا کنون در امپراتوری آلمان سرشماری شغلی انجام 1907از 

اما همه چیز داللت بر آن دارد که جنگ، جلوی تکاملی . نگرفته است
رجوع . را که در اینجا نشان دادیم، نگرفته، بلکه آنرا تسریع نموده است

. غیرهشود به استینس و
 :ها پانویس

یم، آنهم   را کارگاه بزرگ ترجمه کردهGroßbetrieb در اینجا واژه -4
» کارگاه کوچک«باین خاطر که کائوتسکی آنرا در برابر مقوله 

توان به شرکت بزرگ، کارخانه  اما این واژه را می. قرار داده است
. نیز ترجمه کرد... بزرگ و 

 ...استراتژی نوین امریکا و
 
چنان که در جستار پیشین  هم. پردازیم خست به تمرکز سرمایه مین

گفتیم، شتاب روند تمرکز سرمایه توسط شتاب روند انباشت تعیین 
سان  های تولید هم از آنجا که انباشت سرمایه در همه شاخه. گردد می

داری با  های مختلف تولید سرمایه نیست، در نتیجه روند انباشت در بخش
گیرد، امری که سبب تمرکز ناهمگون  اگون صورت میهای گون شتاب

 .شود داری می های مختلف تولید سرمایه سرمایه در شاخه
داری، در مرحله معینی،  در روند تاریخ تکامل شیوه تولید سرمایه
داری  های تولید سرمایه یعنی در آغاز سده بیست، در بخشی از شاخه

در . نحصارات بوجود آمدندیافت که ا  چنان ابعادی  تمرکز سرمایه آن
دانیم که هر چه به میزان تمرکز  های مارکس می عین حال بنا بر بررسی

همان نسبت نیز شتاب روند تمرکز سرمایه  سرمایه افزوده شود، به
 .  یابد افزایش می

در عین حال روندهای انباشت و تمرکز سرمایه نتیجه بالواسطه 
تمرکز . م بیشتری از بازار استداران در بدست آوردن سه رقابت سرمایه

گردد که در نتیجه آن از  سرمایه هر چند موجب پیدایش انحصارات می
هائی که  شود، یعنی تعداد شرکت تعداد واحدهای تولیدی کاسته می

یابد،  تری از بازار را از آن خود سازند، تقلیل می خواهند بخش بزرگ می
 تمرکز سرمایه سبب شدت شود و بلکه اما رقابت از میان برداشته نمی
دارانی که سهم بیشتری از بازار را در  یافتن روند رقابت میان سرمایه

کوشد بازار را  داران می گردد و هر یک از سرمایه اختیار خود دارند، می
هائی از  آنجا که سرمایه در بخش. به انحصار کامل خود درآورد

توان  رسد، می می» رانحصا«های تولید و خدمات به مرز تمرکز تا  شاخه
داری از دوران رقابت آزاد به مرحله امپریالیستی  نتیجه گرفت که سرمایه

هائی از تولید و خدمات که در  البته جز در بخش. گام نهاده است
ها قرار دارند، در هیچ شاخه دیگر تولید و خدمات  مالکیت دولت

 تعلق دارند، های سهامی داران و یا شرکت سرمایه داری که به تک سرمایه
گردد و بلکه همیشه با دو و یا چند  بطور مطلق متحقق نمی» انحصار«

شویم که برای به  های کالن هستند، روبرو می مؤسسه که دارای سرمایه
درآوردن بازار ملی و حتی بازار جهانی با یکدیگر رقابت » انحصار«
 . کنند می

باط با همان طور که گفتیم، مارکس تمرکز سرمایه را در ارت
. کند بیند که روند انباشت سرمایه را همراهی می تمرکز نیروی کار می

قانون عام «در مبحث » سرمایه«او این روند چند جانبه را در جلد نخست 
 : چنین ترسیم کرده است» داری انباشت سرمایه

ی انفرادی عبارت از گردآئی و تجمع بزرگ یا  هر سرمایه«
با فرمانروائی متناسبی بر سپاه بزرگ یا کوچکی از وسائل تولید توأم 
ای  ی انباشت تازه هر انباشت وسیله. کوچکی از کارگران است

ی سرمایه وارد عمل  وی با ازدیاد حجم ثروتی که به مثابه. گردد می
دهد و  داران انفرادی توسعه می است، گردآئی آن را در دست سرمایه

تر و بسط اسالیب  س بزرگی تولید به مقیا لذا باعث وسعت یافتن پایه
Methodenچنانچه سایر شرائط ثابت . گردد داری می ی سرمایه  ویژه

های انفرادی و بالنتیجه گردآئی وسائل تولیدی  فرض شوند، سرمایه
های مزبور  کنند که سرمایه همان نسبتی نمو می گام آنها است، به که هم

 عین حال در. ی اجتماعی هستند جزء قابل تقسیم مجموع سرمایه
های  شوند و مانند سرمایه های اصلی جدا می هائی از سرمایه بخش

های  در این مورد تقسیم دارائی خانواده. افتند مستقل نوئی بکار می
بنابراین با . کند داری، در کنار علل دیگر، نقش بزرگی ایفاء می سرمایه

. ودش داران نیز کمابیش افزوده می انباشت سرمایه به تعداد سرمایه
خصلت نمای این نوع گردآئی سرمایه، که مستقیمأ مبتنی بر انباشت یا 

نخست آنکه گردآئی : ی زیرین است حتی عین آن است، دو نکته
داران انفرادی، در  متزاید وسائل تولید اجتماعی در دست سرمایه

ی  ی درجه همان حال باقی بمانند، بوسیله صورتی که شرائط دیگر، به
ی  ثانیأ آن سهمی از سرمایه. گردد عی محدود میرشد ثروت اجتما

های تولیدی مشخص بکار افتاده  اجتماعی، که در هر یک از محیط
داران بسیاری، که مانند تولیدکنندگان مستقل کاال و  است، بین سرمایه

لذا انباشت . گردد اند، تقسیم می رقیب یکدیگر در برابر هم قرار گرفته
اند، بلکه  ، نه تنها در نقاط بسیاری پراکندههمراه دارد و تجمعی که به

های نو و  ی تشکیل سرمایه های بکار افتاده نیز بوسیله رشد سرمایه
بنابراین انباشت از طرفی مانند . شود های کهنه، مختل می تقسیم سرمایه
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کند و از  تجمع متزاید وسائل تولید و فرمانروائی بر کار جلوه می
ی انفرادی بسیاری که دافع یکدیگرند، ها سوی دیگر بصورت سرمایه

 ).62 ( »شود دیده می
مارکس در همان جستار یادآور شد که این روند در عین حال 

های بوجود آمده، یعنی تمرکزگرائی سرمایه را در بر  تمرکز سرمایه
داران با یکدیگر   گیرد، روندی که در نتیجه رقابت همواره سرمایه می

داران  شتری از بازار، بسیاری از سرمایهبر سر بدست آوردن سهم بی
شوند و یا آنکه بسیاری از  کوچک ورشکست شده و نابود می

داران کوچک با یکدیگر شرکت سهامی واحدی را تشکیل داده  سرمایه
مارکس در این رابطه در . آورند و مؤسسه تولیدی بزرگی را بوجود می

 : همان جستار چنین نوشت
ی اجتماعی به  ن مجموع سرمایهدر مقابل این تجزیه شد«
ای که اجزاء آن نسبت به یکدیگر  های انفرادی بسیار، یا دافعه سرمایه

اینجا . کند ی آن نیز متقابال تأثیر می نمایند، نیروی جاذبه اعمال می
ای از وسائل تولید و فرمانروائی بر  دیگر سخن بر سر گردآئی ساده

نجا صحبت از تجمع ای. کار که همان خود انباشت است، نیست
اند، سخن بر سر حذف استقالل  هائی است که قبال تشکیل یافته سرمایه

دار و تبدیل  ی سرمایه وسیله دار به انفرادی آنها، خلع ید سرمایه
. دار بزرگ است ی کمی سرمایه داران کوچک بسیار به عده سرمایه

ی در تفاوت این پروسه با جریان اولی این است که فقط متضمن تغییر
های بکارافتاده موجود است و بنابراین میدان عملش  تقسیم سرمایه

ی رشد مطلق ثروت اجتماعی یا مرزهای مطلق انباشت آنها  وسیله به
بنابراین ارزش آنها بطور مطلق . نماید شان تنزل می نسبت به حجم

. شان رشد نموده است همان نسبتی که حجم شود ولی نه به افزون می
مراتب  ی متغیر به ی ثابت و سرمایه فاوت بین سرمایهپس ازدیاد ت

تر از تفاوت بین حجم وسائل تولید و حجم نیروی کار است،  کوچک
ی متغیر مبدل   سرمایه ی ثابت و دیگری به سرمایه که یکی از آنها به

یابد ولی  تفاوت اولی همراه با تفاوت ثانوی افزایش می. شود می
 ). 63 (»ی افزایش آن کمتر است درجه

رسید که روند تمرکز  مارکس پس از این بررسی باین نتیجه 
سرمایه به دامنه تضادی که میان خصلت اجتماعی کار و تملک 

 : افزاید دارانه وجود دارد، می سرمایه
این سلب مالکیت از راه عملکرد خود قوانین ذاتی «
هر . شود پذیر می ها انجام داری، از راه تمرکز سرمایه سرمایه
همراه با این . کند دار دیگر را نابود می دار، بسیاری سرمایه سرمایه

داران  عبارت دیگر با سلب مالکیت بسیاری از سرمایه تمرکز یا به
ی کار همواره به  ی کمی از آنها، شکل همکاری پروسه ی عده وسیله به

ی آگاهانه از دانش در  یابد و استفاده تری گسترش می مقیاس وسیع
وسائلی که  برداری منظم زمین، تبدیل وسائل کار به ، بهرهامور فنی
ی  جوئی در مورد کلیه روند، صرفه صورت جمعی بکار می تنها به

المللی رژیم  وسائل تولید از بازار جهانی و لذا خصلت بین
 ). 64 (»کند داری، تکامل پیدا می سرمایه

دامنه رسید که هر چقدر به  و سرانجام آنکه مارکس باین نتیجه 
همان نسبت نیز خصلت اجتماعی کار  تمرکز سرمایه افزوده گردد، به

تواند زمینه را برای تحقق تولید  یابد، امری که در نهایت می افزایش می
مارکس در . ریزی شده هموار گرداند سوسیالیستی متکی بر تولید برنامه

 »نکردن زمی درباره ملی« با عنوان 1868ای که در سال  پایان مقاله
کشاورزی، معدن، صنعت، و در «: نوشت، در این رابطه چنین گفت

ای مفید سازماندهی  های تولید بتدریج به گونه ی شاخه یک کالم، همه
ای   زیرپایه طبیعی جامعهتمرکز ملی وسائل تولید. خواهند گشت

 تولیدکنندگانی خودآگاه، Assoziationخواهد گشت که از پیوند 
ای مشترک و عقالئی  تشکیل خواهد  اس برنامهآزاد و برابر و بر اس

 »       در پی چنین هدفی است19جنبش عظیم اقتصادی سده . گشت
)65  .( 

اما تمرکز . گردد گفتیم که تمرکز سرمایه سبب تمرکز تولید می
های ضروری تمرکز تولید را  شرط نیروی کار و ظرفیت تولید پیش

همان  ز تولید افزوده گردد، بههر چقدر به دامنه تمرک. دهند تشکیل می
یابد، زیرا بدون  نسبت نیز دامنه تخصص نهادهای تولیدی افزایش می

توان به ابعاد نرخ بارآوری نیروی  گسترش دامنه تخصص و مهارت، نمی
در عین حال تمرکز تولید تنها به وسیله اختراع و بکارگیری . کار افزود

بنابراین . ولید ممکن استهای نوین ت های خودکار و نیز شیوه ماشین
های بزرگ تولیدی بوجود آیند  تمرکز سرمایه سبب میشود تا کارخانه

های تولیدی  های علمی را برای اختراع ماشین توانند هزینه پژوهش که می
شود که  باین ترتیب روشن می. و کاالهای مصرفی جدید را تأمین کنند

ابت و آنارشی در تولید و داری قوانین اقتصادی رق در شیوه تولید سرمایه
توزیع کاالها سبب پیدایش تمرکز سرمایه و همراه با آن موجب تحقق 

شود، آن هم با این هدف که بتوان بازار را در انحصار  تمرکز تولید می
 . کامل خود گرفت

داری نهفته است که روند انحصار   اما این در ذات تولید سرمایه
ای  ردد و بلکه همیشه رقیبان تازهگ گاه به پایان خود منجر نمی هیچ

. کوشند سهمی از بازار مصرف را از آن خود سازند آیند و می بوجود می
گونه که در همین جستار مطرح ساختیم، بنا بر باور مارکس با  آن

گسترش تمرکز سرمایه و تمرکز تولید، به درجه اجتماعی شدن تولید و 
ار در تاریخ زمینه مادی گردد و برای نخستین ب کار بشدت افزوده می

و میدانیم که بنا . آید برای تحقق اجتماعی ساختن وسائل تولید بوجود می
داری چنین   مارکس، تا زمانی که از متن شیوه تولید سرمایه بر اندیشه

گاه نمیتواند بسوی سوسیالیسم و کمونیسم  شرایطی نروید، انسان هیچ
گردد، گام   اجتماعی محو میهای ای که در آن نابرابری مثابه جامعه به

 .بردارد
 

 پدیده انحصار
 

داری رقابت آزاد زندگی کرد،  مارکس با آنکه در دوران سرمایه
داری به مکانیسم  های خود از شیوه تولید سرمایه لیکن با تکیه بر بررسی

داری پی برد و در این زمینه  پیدایش و عملکرد انحصارهای سرمایه
بنا به برداشت او انحصار در . ای را ارائه داد نظرات بسیار بکر و تازه

رابطه تنگاتنگ با شکل مالکیت قرار دارد و مالکیت شخصی خود نوعی 
انحصار است که در نتیجه آن زمین و دیگر ابزارها و وسائل تولید در 

پیدایش مالکیت ). 66(دست تعداد اندکی از افراد جامعه متمرکز میشود 
ر و وسائل تولید سبب پیدایش نوعی از شخصی بر زمین و دیگر ابزا

داری وجود  انحصار میشود که حتی پیش از پیدایش شیوه تولید سرمایه
همین وضعیت انحصاری سبب میشود تا مابقی جامعه که از . داشته است

مالکیت بر زمین و دیگر ابزارهای تولید محروم است، نیروی کار خود 
ای که  ترتیب از بخشی از فرآوردهرا در اختیار مالکین قرار دهد و باین 

تا زمانی که انحصار . پوشی کند تولید کرده است، به سود مالکین چشم
های تولید خود را در  مالکیت وجود دارد، این مکانیسم در همه شیوه

در دوران بردگی، برده بطور کامل به . کند اشکال گوناگون بازتولید می
لی دهقان با پرداخت اجاره مالک خود تعلق داشت و در دوران فئودا

زمین و حتی بیگاری بسود مالک زمین بخشی از تولید خود را در اختیار 
داری این پدیده خود را در  مالک قرار میداد و در شیوه تولید سرمایه

 . هیبت کاراضافی نمودار میسازد
داری به شکل  مارکس در رابطه با انحصار در شیوه تولید سرمایه

ار برخورد میکند و یادآور میشود که در مرحله معینی از ای از انحص ویژه
در (داران بزرگ  داری، سرمایه روند اجتماعی شدن تولید سرمایه

شوند و انحصارات را  با یکدیگر متحد می) المللی های ملی و بین عرصه
المللی  آورند تا بتوانند بر رقیبان خود در بازارهای ملی و بین بوجود می
توانند تولید  داری می باین ترتیب صاحبان انحصارات سرمایه. برتری یابند

و کمیت آن و نیز بهای از پیش تعیین شده کاالها  را تنظیم و تعیین 
در  این رابطه » تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم«انگلس در . کنند

دوره رشد سریع صنعتی با تورم نامحدود  هم«: چنین نوشته است
داری ناشی  های سرمایه حرانی که از تالشی پایهاعتباراتش و هم خود ب

میشود، به ایجاد آن شکلی از اجتماعی شدن وسائل عظیم تولید منتهی 
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های سهامی مشاهده  گردد که ما آنها را در اشکال گوناگون شرکت می
آهن، از همان  ای از وسائل تولید و حمل و نقل مانند راه پاره. کنیم می

ند که هیچ شکل دیگری از استثمار چنان عظیم هست ابتدأ آن
در مرحله میعنی از تکامل حتی . داری را نمیتوانند شامل گردند سرمایه

تولید کنندگان بزرگ داخلی . این شکل نیز دیگر کافی نخواهد بود
شوند،  متحد می“ تراست“در یک بخش از صنایع با یکدیگر در یک 

ا حجم کل تولید را آنه. ای که هدفش تنظیم امور تولید است اتحادیه
نمایند و از این طریق قیمت  تعیین میکنند، آنرا میان خود تقسیم می
ها  ولی از آنجا که این تراست. فروش قبأل تعیین شده را تحمیل میکنند

پاشد، درست بهمین دلیل  غالبأ در اولین کسادی بازار از هم می
 مجموعه یک بخش: اجتماعی شدن متمرکزتری را باعث میگردند

گردد و رقابت داخلی  یک شرکت سهامی بزرگ تبدیل می تولید به
در [...] کند  جای خود را به انحصار داخلی چنین شرکتی واگذار می

دهد و تولید بدون  انحصار می ها رقابت آزاد جای خود را به تراست
تازنده  داری در برابر تولید با نقشه جامعه پیش نقشه جامعه سرمایه

البته این روند در وهله نخست بسود و . گردد یم میسوسیالیستی تسل
ولی در اینجا استثمار چنان محسوس . داران است صرف سرمایه

 ). 67 (»شود که ناگزیر درهم شکسته میگردد می
همانطور که در جستار پیشین گفتیم، چنین انحصاری در عین حال 

 تولیدی نمایانگر روند تمرکزگرائی و اجتماعی شدن تولید در مناسبات
را » سرمایه« انگلس که جلدهای دوم و سوم کتاب  .داری است سرمایه

، »سرمایه«پس از درگذشت مارکس تنظیم و منتشر کرد، در جلد سوم 
برای آنکه تغییراتی را که پس از مرگ مارکس در روند انکشاف 

داری رخ داده بودند، توضیح دهد، در را بطه با انحصارات  سرمایه
مانندی  که در صنایع شیمیائی انگلستان از رسد بیداری  سرمایه

سان در انگلستان در این  بدین« برخوردار شده بودند، یاد آور شد که 
دهد، انحصار  رشته که پایۀ اصلی تمام صنایع شیمیائی را تشکیل می

جانشین رقابت شده است و به بهترین وجه زمینه را برای خلع آینده از 
اما مارکس خود در ) 68. (» نموده استسوی جامعه و ملت فراهم

این امر عبارت از «مطرح کرده بود که » سرمایه«همان بخش از 
داری در درون خود شیوۀ تولید  حذف شیوۀ تولید سرمایه

داری است و لذا عبارت از تضادی است که انتفاء خود را خود  سرمایه
سوی شکل ای ب گذار ساده مثابه نقطه آورد و در نظر اول به پیش می

با همین خصلت است که تضاد مزبور در . تولید جدید نمایان میگردد
آورد و  ها انحصار پیش می در برخی از محیط. کند عمل نیز تظاهر می

مارکس همین اندیشه را ). 69 (»کند لذا مداخله دولت را ایجاب می
خود نیز مطرح ساخته است و در »  فلسفی-های اقتصادی دستنوشته«در 

نخستین اضمحالل انحصار همگانی شدنش، «بر این باور است که آنجا 
ترین  اضمحالل انحصاری که به ممکن. یعنی گسترش وجود آن است

 ). 70 (»اش رسیده است، نابودی کامل آن است وجود گسترش یافته
بنابراین شیوه تولید نوین، یعنی تولید سوسیالیستی تنها هنگامی 

داری زمینه را برای پیدایش  ت سرمایهمیتواند بوجود آید که مناسبا
بنا بر باور مارکس، هنگامی که . داری هموار کرده باشد انحصارات سرمایه
جاگیر شد، زمینه برای ازمیان برداشتن آن و  داری همه انحصار سرمایه

 .گردد پیدایش شیوه تولید جدید هموار می
 

:ها پانویس  
 

 .567همانجا، صفحه  -62
 .565-566همانجا، صفحات  -63
 .691همانجا، صفحه  -64
 .62، صفحه 18کلیات آثار مارکس و انگلس به آلمانی، جلد  -65
 .628، صفحه 25همانجا، جلد  -66
 220، صفحه 19همانجا، جلد  -67
 479، جلد سوم به فارسی، ترجمه ایرج اسکندری، صفحه »سرمایه«مارکس،  -68
 همانجا، همان صفحه  -69
 .220، صفحه 19کلیات مارکس و انگلس به آلمانی، جلد  -70

 ...از واقعیت تا پندار 
 
تواند از جنبش درون پشتیبانی کند و  خارج از کشور تنها می”گرچه 

وظایفی را انجام دهد که حداقل در اوضاع و احوال کنونی مبارزه ، 
 لیکن در نبود “ها در ایران میسر نیست یا بسیار مشکل است انجام آن

رون کشور که یک سازمان دمکراتیک از جمهوری خواهان مستقل در د
باید  خواهان مستقل در آن حضور تشکیالتی یابند می ی جمهوری همه

شعار و خواست استراتژیکی را یافت که با استفاده از همین امکانات ”
آن تشکیالت ” زیرا “موجود ، مبارزه و جنبشی را میسر سازد

دمکراتیک موعود نیز مانند هر تشکیالت جدی دیگری، برای انجام 
وزمره و مستمر به یک شعار مبارزاتی عملی و استراتژیک مبارزات ر

نیاز دارد تا به آن این امکان را بدهد که ابتکار مبارزه را در دست 
گیرد ، دوام و استمرار آن را تأمین کند و جنبشی عمومی و همگانی 

ساالری و  زیرا با طرح اهدافی مانند آزادی، مردم. را سازمان دهد
ای روزمره و  توانید مبارزه ها، شما نمی د آنجمهوری الئیک و مانن
: دهند که  توضیحات بیشتری ادامه می از و بعد.“مستمر را سازمان دهید

: به نظر ما چنین خواست و شعار استراتژیکی هم اکنون وجود دارد”
باید از : نویسند  و در توضیح بیشتر شکل این رفراندوم می.“رفراندوم

مؤسسان به منظور مجلس خواهان تشکیل آیا ”مردم پرسیده شود که 
تدوین قانون اساسی جدید برای یک جمهوری مبتنی بر آزادی، 

 البته آقای راسخ .“آری یا نه. دمکراسی و جدائی دین از دولت هستند
بعنوان انسانی دمکرات به عیب این پیشنهاد خویش آگاهند و از این رو 

طلبان  تا فریاد سلطنتجا طبیع در این”کنند که  بالفاصله اشاره می
                       .بله، نگفتیم که شما دمکرات نیستید: برخواهد خواست که

شما می خواهید از پیش شکل نظام را در رفراندوم تعین کنید و 
خواهان باید در موضوع  برای ما جمهوری” و بعد اضافه میکنند “...غیره

شما هم آزادید که . درفراندوم جمهوری بودن شکل نظام نهفته باش
خواست خود را که سلطنت باشد در رفراندوم پیشنهادی خود بگنجانید 

ی ایشان  البته رفراندومی که بگفته. “و برای آن تبلیغ و مبارزه کنید
ربط و  تحت نظارت سازمان ملل و نهادها و مؤسسات ذی”باید  می

 . به انجام رسد“های غیردولتی سازمان
 طول مقاله خویش حتی به اشاره نیز آقای راسخ در تمامی

اند که اوال چرا اهدافی مانند آزادی، مردم ساالری، جمهوری  نفرموده
ای روزمره و مستمر باشند و  ی مبارزه توانند سازمان دهنده الئیک نمی

ثانیأ چرا خواست رفراندوم آن مبارزه روزمره و مستمر را باعث 
های موجود جهان چنان  دمکراسی یاتفاقا در دوران جهانی شدن. گردد می

اند و تا آن  ساالری گردیده الملل سرمایه اسیر بندهای مرئی و نامرئی بین
اند که خواست استقرار  توجه شده حد به نیازها و حقوق مردم بی

های اجتماعی نیروهای مترقی تمامی جهان  ساالری در صدر خواست مردم
.  عظیمی را بسیج نماینداند نیروی قرار گرفته است و آنها توانسته

 »جهانی شدنی، دامی برای دمکراسی و رفاه«مراجعه شود به کتاب (
یانگر این اصل است الری باس  زیرا مردم،) نویسنده این مختصر رجمهت

ـ اقتصادی مردم باالترین هدف  ـ اجتماعی که بر آوردن نیازهای سیاسی
 . هستند زهاای که ساالرش خود صاحبان آن نیا  جامعه،جامعه است

اما در مورد جادوی بسیج نیروها از طریق رفراندوم باید گفت که 
چه  درست برعکس ادعای شما، این شعار به تشدد فکری و دوری هر

 . کند تا بسیج و نزدیکی آنها بیشتر نیروهای سیاسی کمک می
اند  زیرا اگر چه این نیروها متأسفانه بدالیل مختلف هنوز نتوانسته

ی گذشته  گیری را بوجود آورند، لیکن در طول دو دهه هتشکیالت هم
مخرج مشترک بزرگی که همانا قبول آزادی،  هبخش بزرگی از آنها ب

پیشنهاد رفراندوم آنهم هر نیرو . اند دمکراسی و مردم ساالری است رسیده
ها از هم  ی خویش، نه تنها این نیروها را دوباره فرسنگ با رفراندوم ویژه

 .اندازد  بلکه حتی در میان صفوف مردم نیز تفرقه میکند، دور می
 ،باید تنها در خدمت بسیج مردم باشد از سوی دیگر اگر این شعار می
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باید  قدم بعدی چیست ؟ آیا می. فرض کنیم که آنان را بسیج نیز نمود
 از حرف به عمل در آید ، یا نه؟

گوئید که مردم ب هخواهید ب اگر جواب نه است، اوال فردا چگونه می
اید؟ آیا چنین  را نداشته از روز نخست نیز قصد بعمل درآوردن آن

های احدی از جماعت سیاسیون اعتمادی خواهند  مردمی دیگر به حرف
نمود؟ ثانیأ با وجود آن توده عظیم بسیج گشته در پشت سر خویش 

 به آن جمهوری الئیک مورد “بدون خونریزی”چگونه می خواهید 
ممکن است بفرمائید، مسلم است که ما قصد از  د ؟نظرتان دست یابی

بسیار خوب، اگر ما تمامی  .حرف به عمل در آوردن این شعار را داریم
ی  نیروهای دیگر سیاسی را نیز نادیده بگیریم و به آن دو دسته

خواه هیئت حاکمه و  خواه بر شمرده توسط شما، جناح تمامِت جمهوری
بنا بر این با چهار جریان سیاسی روبرو خواهان را اضافه کنیم،  مشروطه

 :خواهیم بود
 خواه هیئت حاکمه،  ـ جناح تمامیت1
  ـ جمهوری خواهان اصالح طلب ،2
  ـ مشروطه خواهان ،3
 .خواهان مخالف جمهوری اسالمی در کلیت آن   ـ جمهوری4 

خواهد جمهوری اسالمی را  گروه اول که در قدرت است و می
پذیر  ظ نماید و اگر برایش حتی امکانبهمین شکلی که هست حف

 .گردد، اصل جمهوریت نظام را بنفع رژیم والئی حذف کند
خواهد با  گروه دوم که بخشی از آن در حاکمیت سهیم است می

تغییرات تدریجی جامعه را بسوی جمهوری مورد نظر خویش به پیش 
 .برد

شاهی گروه سوم خواستار استقرار یک نظام مشروطه ، البته با پاد
 .خاندان پهلوی است

نظران جنابعالی و طالبان رفراندوم و جمهوری  گروه چهارم هم
 .مبتنی بر آزادی، دمکراسی و جدائی دین از دولت

خواه هستم  قبل از هرچیز این را بگویم که من خود یک جمهوری
ی هیچ  و اگر چه معتقدم که شکل حکومت بخودی خود بازگو کننده

ساالری و  گوهرهائی چون آزادی، مردممحتوائی نیست و هدف 
دگراندیشی است، لیکن از آنجا که در نظام پادشاهی سلطنت موروثی 
است و جانشین پادشاه حتی اگر فردی ناالیق و غیر دمکرات نیز باشد 

گردد و با توجه به این واقعیت که در طول  اجبارأ به مردم تحمیل می
های ایالم و ماد و هخامنشی  ی ما، از امپراطوری تاریخ چند هزارساله

گرفته تا پایان سلطنت این مشکل بارها و بارها تجربه گشته است و 
ای چون داریوش سوم و انوشیروان را  مثال داریوش کبیر را بازمانده

ای چون یزدگرد سوم و شاه عباس کبیر را جانشینی چون  بازمانده
ترین شکل سلطان حسین بوده است، شکل انتخابی رهبر کشور را به

های احتمالی حاصل از نظام موروثی پادشاهی  جلوگیری از نابسامانی
 این اصل را ،گوئیم ساالری سخن می لیکن زمانی که ما از مردم. دانم می

ایم که انتخاب نهائی با مردم است و آنان هستند که نوع  پذیرفته
فرد یا  تعین شکل حکومت توسط هر. نمایند حکومت را تعیین می

ساالری  مفهوم سلب این حق از مردم است و دیگر از مردم هی بگروه
 .سخن گفتن تزویری بیش نخواهد بود

 
 قانون 177اگر آقای راسخ اصل .  اما به بحث اصلی باز گردیم

اند که با  اساسی جمهوری اسالمی را مطالعه کرده باشند، بخوبی واقف
البته . ل استوجود جمهوری اسالمی اجرای چنان رفراندومی امری محا

حال ما فرض را بر این . دانند در ریاضیات فرض محال را محال نمی
 راسخ تحت فشار افکار عمومی داخلی و آقایی  گفته هگذاریم که ب می
در چنین حالتی . المللی، جمهوری اسالمی تن به رفراندوم بدهد بین

 باز فرض را بر این. های متضاد چیست تکلیف اشکال مختلف رفراندوم
خواهی به  بگذاریم که طرفداران تمامی اشکال دیگر رفراندوم جمهوری

یکی . یشنهاد بیشتر باقی نماند پنفع پیشنهاد آقای راسخ کنار روند و دو
و باز هم فرض را بر این . طلبان پیشنهاد ایشان و دیگر پیشنهاد سلطنت

بگذاریم که نه اعمال نفوذ آمریکا و اروپا و نه پول و تشکیالت و 

سازمان ”خواهان نیز در جلب نظر  المللی مشروطه تبلیغات و روابط بین
 نقشی بازی نکنند و “های غیر دولتی ربط و سازمان ملل و مؤسسات ذی

تکلیف آنها چیست؟ یا باید . آنها به هر دو پیشنهاد به یک چشم بنگرند
میل خویش یکی از دو پیشنهاد را برگزینند که این نه تنها بر خالف  هب

تمام شئون دمکراسی، بلکه دخالت آشکار در سرنوشت و امور داخلی 
میهن ماست و از آن گذشته طرفداران شکل رفراندوم برگزیده نشده 

ای جز  پس چاره. شک به نتایج چنین رفراندومی اعتنائی نخواهند نمود بی
این نخواهد ماند که یا هر دو رفراندوم را در هم ادغام کنند که این بر 

های آقای راسخ است و یا اینکه دو رفراندوم جداگانه  خواستهخالف 
اما چگونه؟ و اصوال کدام یک از آنها باید اول و کدامیک . برگزار شود

  باقی خواهد ماند؟“شیر یا خط”دوم برگزار گردد؟ آیا راهی جز 
مشروطه آری یا ” آمد و رفراندوم اول “رشی”حال فرض کنیم که 

در نتیجه اگر مردم را عاقل و .  رأی دادند“وطیتمشر“ شد و مردم به “نه
 “جمهوری آری یا نه“بالغ و دانا بدانیم در نوبت دوم که رفراندوم 

باز فرض کنیم که مردم .  رأی نخواهند داد“جمهوری”خواهد بود به 
.  را نیز برگزینند“جمهوری”عاقل و بالغ دانا هم نباشند و در نوبت دوم 

ز این باقی خواهد ماند که بار دیگر جمهوری در این صورت آیا راهی ج
یا سلطنت را به رأی مردم گذاشت؟ و اگر راهی وجود ندارد پس چرا از 

 .همان اول گزینش اشکال مختلف حکومتی را به رأی مردم ننهاد
ممکن است گفته شود که طبق آماری که آقای راسخ دارند و بر 

اگر چنین . نخواهند گزیدما پوشیده است مردم هرگز نظام سلطنت را بر 
باشد دیگر اصرار بر سر رفراندوم جمهوری الئیک آری یا نه مفهومی 

 .ندارد
خواهان و چه  چه برای جمهوری. اما داستان سر دیگری هم دارد

نظارت ”زیرا تمام کسانی که رفراندوم را تحت . خواهان برای مشروطه
 “ی غیردولتیها ربط و سازمان سازمان ملل و نهادها و مؤسسات ذی

باید بر نتایج آن، حال بهر شکلی نیز باشد، گردن نهند وگرنه   می،طالبند
. های آنان اعتنا و اعتمادی نخواهد نمود دیگر احدی در جهان به حرف

حال اگر بر طبق همان فرض محال، جمهوری اسالمی برنده رفراندوم 
ید به گردید تکلیف چیست؟ آیا از دید دوست عزیزمان آقای راسخ با

نه، ایشان با چه استدالل و با کدام  اگر آن گردن نهاد یا نه؟ و
اگر نخواهیم  .خواهند دوباره به مبارزه با این رژیم بپردازند مشروعیتی می

شعارهای توخالی و دهن پرکن مرسوم اپوزیسیون خارج از کشور را 
وه تکرار نمائیم باید اقرار کنیم که در مورد تعداد هواداران چهار گر

لیکن . برشمرده شده، در داخل و خارج از کشورآماری در دست نیست
ترین  دانیم که از لحاظ مالی، تشکیالتی و تبلیغاتی ضعیف این را می

این را نیز دیگر تجربه به ما نشان . گروه، همان گروه آقای راسخ است
توان آرای  داده است که در کشورهای جهان سوم، با چلوکبابی می

لیکن حتی اگر بر این باور باشیم که مردم ایران، .  خریدبسیاری را
ترین کشورهای  امروزه در مورد دادن آرای خویش به سطح دمکرات

توانیم انکار کنیم که حتی  اند، این حقیقت را که دیگر نمی جهان رسیده
در کشورهای دمکرات جهان نیز امکانات مالی و تبلیغاتی و تشکیالتی 

عواملی که متأسفانه . باشند های انتخاباتی می پیروزیمؤثرترین عوامل در 
پس اگر در رفراندوم حتی . شان از آن محرومند نظران آقای راسخ و هم

خواهان پیروز شدند، آیا  اگر نگوئیم جمهوری اسالمی، بلکه مشروطه
حکومت آنان گردن خواهید نهاد؟ به باور من از آنجا که آقای راسخ  هب

جمهوری ” طرح رفراندوم ،اند قأ به این واقعیت واقفو هم نظران شان دقی
تنها اشکال ایشان در این است که در . دهند  را می“الئیک، آری یا نه

خوانی  و این دو مشکل با هم هم. خواهند دمکرات نیز باشند ضمن می
 سالی که در خارج از کشور 35 من در تمام مدت ،آقای راسخ .ندارند

ام  راهتان بوده گام و هم زمانی که هم  چه در آنشناسم، همیشه شما را می
ام، احترام و  ای با شما داشته زمان که اختالفات نظری عدیده و چه آن

شک در آینده نیز جز این  بی. ام ارزش خاصی برای شما قائل بوده
که در مورد . دانم  ی شخصیت شما نمی از این رو زیبنده. نخواهد بود

صرف آنکه امروزه بر نظر دیگری هستند و  هبخشی از فعالین جنبش ب
اند و “دنبالچه جناح معروف به اصالح طلب در درون نظام”بقول شما 
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... ” بگوئید “بطور عمده خواهان انجام اصالحاتی در درون همین نظام”
 .“اند ا رهبران با درایت شبیهتهای سیاسی  بیشتر به مانکن

ی  یان فاقد حافظهگویند ما ایران دوست عزیز درست است که می
تاریخی هستیم، اما دیگر آنقدر گنگ و گیج هم نیستم که فراموش 
کرده باشیم که شما در همین هفت هشت سال پیش با بسیاری از این 

گفتهی شما  هکسان از جمله فعالین حزب دمکراتیک مردم ایران که ب
اغلب از اعضای سابق حزب توده که سیاست آنان در قبال خمینی و ”

 “وری اسالمی سهمی بزرگ در تثبیت حاکمیت والیت فقیه داشتجمه
، برای تشکیل ...باشند و سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت  می

های مدیدی جلسات بحث و گفتگو  ای از نیروهای چپ مدت“جبهه”
گناهان سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت و آن اغلب . داشتید

ان انقالب و سه چهار سال بعد از آن اعضای حزب توده مربوط به دور
چگونه . ها قبل از برگزاری آن جلسات مشترکتان یعنی مدت، بوده است

نگریستید و  چشم اغماض می هاست که شما در آن زمان به آن گناهان ب
اند، آن گناهان را چنین برجسته  امروزه که آنها راه دیگری را برگزیده

بنا بر چگونگی آب ”رین مصداق همان نمائید؟ آیا این رفتار شما بهت می
 رفتار کردن که “و هوای سیاسی روز و این که چه نظری مد روز است

 دهید نیست ؟ به دیگران نسبت می
ویژه آنان که در گذشته  هآقای راسخ اگر ایرانیان خارج از کشور ب

های سیاسی روی  اند، بسوی سازمان های سیاسی شرکت داشته در فعالیت
فرمائید بخاطر موانع سیاسی و  گونه که شما می  عمدتأ نه آنآورند، نمی

مشکالت شخصی و روانی، بلکه بیشتر بخاطر هردمبیلی مزاجی بسیاری 
 .های سیاسی خارج از کشور است از چهره
 میلیون ایرانی در خارج از کشور 5 تا 3گویند رقمی بین  می

 ،نامند ی سیاسی می ایرانیانی که عمدتأ خود را پناهنده. کنند زندگی می
های سیاسی موجود در  های سیاسی ایران با وجود تمامی آزادی اما گروه

کشورهای دمکراتیک و با تمام امکانات تبلیغاتی خویش چند در صد از 
های  از بسیاری از سازمان اند؟ ی عظیم را بخود جلب کرده این توده

های   بانکیاد هسیاسی بهتر است حرفی نزنیم که بیشتر انسان را ب
هائی که رئیس   بانک،اندازند صادرات دهات ایران در دوران پهلوی می

ها در یک نفر خالصه  چی آن دار و کارپرداز و امربر و نظافت و صندوق
ها بوجود  آئی این سازمان هائی که از گردهم حتی بعضی از جبهه. شد می

ی به تعداد اند با وجود داشتن هیئت رهبری چندین و چند نفره، حت آمده
تا جائی . انگشتان دست و پای یکی از اعضای آن رهبری عضو ندارند

ی همان جمهوری  آئی جبهه که حضور پانصد، ششصد نفر در گردهم
اتحاد (اند  های خاتمی بسته گفته شما دل به وعده هخواهانی که ب

ترین  آئی را به بزرگ در برلین، این گردهم) جمهوری خواهان ایران
حال . های اخیر تبدیل نمود سی خارج از کشور در سالتجمع سیا
ها و امکانات خارج از کشور  ست، آنان که با تمام آزادی اپرسیدنی
اند درصد کوچکی از خارج دیدگان را جلب نمایند، چگونه  نتوانسته

خواهند از خارج کشور مردم ایران را به پشتیبانی از نظرات خویش  می
از این قیاس آن نیست که خدای نکرده جلب نمایند؟ البته منظور 

های سیاسی کوچک را تقلیل دهم و مبارزات و  بخواهم ارزش سازمان
خواهم نشان دهم  های ارزشمند آنها را نادیده بگیرم، بلکه می روشنگری

 .ها تا چه حد نامعقول است که این بلند پروازی
ا بکلی ات از دنیای آرزوها و پندارهیآقای راسخ عزیز دنیای واقعی

ها که امیدوارم  لکها و مش اصرار من برای طرح این پرسش. استا جد
 بدان خاطر است ،هایشان را نیز از شما دریافت نمایم ها و راه حل جواب

نظران  فکران و هم که در روزگار قبل از انقالب شما برای من و ما هم
فق ما تان گفتید که مردم موا آن زمانی خویش با همین استدالل امروزی

و مخالف رژیم شاه هستند و اگر در روز اول ورود به ایران چهار 
ای در جلوی دانشگاه تهران بگذاریم و جنایات شاه را برشمرده و  پایه
های خویش را برای پایه گذاری ایرانی آباد و آزاد و دمکراتیک  حل راه

وزیری  ارائه دهیم، آنها ما را بر روی دوش خواهند گرفت و به نخست
آن چهارپایه در جلوی دانشگاه . سپارند ما می هبرند و حکومت را ب می

ها صورت پذیرفت، لیکن مردم دیگران را  تهران گذاشته شد و آن نطق

وزیری بردند و سهم ما میز محقری در  روی دوش گرفتند و به نخست هب
جلوی دانشگاه تهران شد که هر چند روز یکبار توسط زهرا خانم و 

 تا روزی که همان محقر دلیل بودن ،گشت بر سر ما خرد میهایش  نوچه
 ست که مبادا برای دومین بار از اترس من از آن. را نیز از ما گرفتند

  .و چنین مباد. همان سوراخ گزیده شویم
 ...نگاهی دیگر به 

 
آن توجه شود، مسئله جذب زنان  تری که باید حتمأ به مطلب عمده

حد باز هم بیشتری  ا و امریکا است که بهو جوانان ایرانی ساکن اروپ
جذب جوامع دمکراتیک غرب شده و کمتر به زادگاه دورافتاده و 

نظر من، چنانچه یک  به. اندیشند گرفتار خفقان آخوندی خود ایران می
های اصیل بوجود آید، حتمأ باید سیاستی را انتخاب  اجتماع از دمکرات

وانان ایرانی مقیم خارج را جذب کند که بتوان الاقل بخشی از زنان و ج
بنابراین با طرح مشکالت . جنبش داخل جنبش زنان و جوانان است. کرد

های  نظر کردن از پلمیک  البته با صرف–و مبارزات زنان و جوانان 
ها، اخبار و اسناد شاید بتوان این اقشار  هرزه و پرداختن بیشتر به گزارش

 .ای ایران نیز نمودایرانی خارج را نیز طالب دمکراسی بر
کند،  مطلب بسیار مهم دیگری را که راسخ در مقاله خود طرح می

این که این پهلوی شانس بازگشت به قدرت . ها است مسئله پهلوی
سیاسی در ایران را دوباره کسب کرده است، مطلبی است عیان، لیکن 

ه خواه و دمکرات تابوئیزه شد این امر تا بحال از طرف اپوزیسیون ترقی
زیر برف فرو کرده و  چون کبک سر خود را به این اپوزیسیون هم. بود

طرح این مسئله که .آمد و امکان آنرا نفی نموده است همیشه این پیش
ها شانس بازگشت دارند، بدین معنی باید باشد که اپوزیشیون  پهلوی
ل بعد باید مبارزه با برگشت آنها را در مرکز ثق خواه ایران از این به ترقی

های مسن که شاهد انقالب  بخشی از ایرانی. مبارزات خود قرار دهد
ها و برای استقرار جمهوری اسالمی  اسالمی بوده و شاید خود علیه پهلوی

چون حقیقیت این است که . اند، از کردار خود پشیمانند مبارزه کرده
گرا بودند و حاال  هائی از زندگی اجتماعی تمدن ها الاقل در بخش پهلوی

 سال حکومت ضدتمدن والیت فقیه این بخش از ایرانیان 25پس از 
 . سالمند با برگشت آنها مخالفتی ندارند

مسئله دیگر جوانان و زنان هستند که آنها بطور عمده با استبداد 
ها آشنا نبوده از دور اطالعات درست و نادرستی را  شاهنشاهی پهلوی

زنان و مردان جوان نیز این اند و در میان  درباره آنها دریافت داشته
های ایران به  این که دانشجویان دانشگاه. تمایل کم و بیش وجود دارد

اند، امری بسیار عالی است، لیکن  آقای رضا پهلوی جواب مثبت نداده
های روشنفکر تنها بخش کوچکی  مثابه انسان دانشجویان به. کافی نیست

 د، اما بقیه چی؟دهن از زنان و مردان جوان کشور را تشکیل می
ها دارد و هم  ای مستقیم هم با برگشتن پهلوی مسئله دیگر که رابطه

با مسئله استقالل کشور، جدا از عالئق امپریالیسم جهانی، مسئله محبوبیت 
ما در اینجا . یا عدم محبوبیت مشخص ایاالت متحده امریکا است

یم و بپذیریم زیر برف فرو بر توانیم دوباره چون کبک سر خود را به نمی
این امر درباره اقشار . که مردم با امپریالیسم امریکا دشمنی دارند

مردم  تواند صادق باشد، لیکن این والیت فقیه آنقدر به روشنفکری می
جور و ستم روا داشته است و از سوی دیگر آنقدر به جنگ دون 
کیشوتی با شیطان بزرگ پرداخته است که مردم ستمدیده تصور بالطلی 

امریکا برای اولین بار و در میان اقشار . کنند ز امریکا در خود حس میا
مختلف اجتماعی محبوبیت یافته است تا جائی که بخشی از مردم 
خواستار مداخله نظامی ایاالت متحده در ایران برای برچیدن بساط 

 .آخوندها هستند
ار مسائل فوق و مسائل عدیده دیگری که بر سر راه استقر با توجه به

یک جمهوری الئیک و دمکراتیک قرار دارند، تشکیل یک اجتماع از 
ولی . تواند در سطحی محدود صورت گیرد های ایرانی می دمکرات

چنانچه این جمع تکلیف خود را بطور عمده در روشنگری دانشمندانه و 
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تواند منشأ اثر قرار  نه در فحاشی جلف در تمام سطوح قرار دهد، می
ین، چنانچه موفقیت صاحل شود و والیت فقیه در آینده با وجود ا. گیرد

اجبار ترک کند، با وجود این جمهوری  نزدیکی صحنه سیاسی را به
ما باید آگاه بر این . کاران خواهد بود آینده ایران، جمهوری محافظه

این باشد که در برچیدن رژیم  تواند تنها منحصر به باشیم که نقش ما می
 کنیم و نباید انتظار بدست گرفتن قدرت سیاسی اسالمی فعاالنه شرکت
 . را در ایران داشته باشیم

یک شبه به ) مثل ایران(اند  جوامعی که روی دمکراسی را ندیده
گورباچف در برچیدن بلشویسم . شوند کشور دمکراتیک تبدیل نمی

روسی نقش عمده داشت، لیکن پس از برچیدن رژیم مجبور به 
در آلمان شرقی جنبش دمکراتیکی که . گیری از سیاست شد کناره

مردم به . خواهان تغییرات ماهوی در کشور بود بازنده از آب درآمد
نظر من شرکت و سهیم  لیکن به. حزب مسیحی دمکرات رأی دادند

شدن در برچیدن بساط رژیم آخوندی خود تکلیفی است بس بزرگ و 
این چنین نظر من  به. افتخارآمیز بدون توقع دریافت قدرت سیاسی
ای در زمینه همه جانبه  اجتماعی اگر صورت گیرد، تکالیف عمده

کنم به  روشنگری برعهده خواهد داشت و بطور نمونه مجددأ اشاره می
شان و  ها، وابستگی آنها به عالئق بیگانه، استبداد سیاسی مسئله پهلوی
رک شان را باید البته نه در سطح پلیمیک، بلکه با اسناد و مدا ضدمردمی

کند و تنها حکومتی  اثبات کرد و نشان داد که امریکا درد ما را دوا نمی
بدون پرخاش و (که منافع مردم ایران را در برنامه خود قرار داده باشد 

کاری با کشورهای متمدن و دمکرات جهان  و ضمنأ آماده هم) فحاشی
در .  دمکراسی و رفاء سوق دهد-تواند کشور را بسوی ترقی باشد، می

توان اثبات کرد که امکانات کشور، در صورت  این رابطه البته می
داشتن حکومتی دانا و دلسوز برای حرکت بسوی ترقی و رفاء بس 

حل آنها را نیز باید جستجو کرد و  چنین مشکالت را و راه فراوانند و هم
 . با مردم درمیان گذاشت

اتمه بد نیست فرستم، در خ از آنجا که این نامه را از نیکاراگوئه می
همانطور که . ای کرده باشم به رابطه ایران و نیکاراگوئه نیز اشاره

زمان با انقالب  ها علیه ساموزا تقریبأ هم دانیم انقالب ساندینیست می
ایران صورت گرفت و بعدأ دولت ایران در زمان جنگ با عراق از 

و کرد  های امریکائی را به قیمت گزاف خریداری می اسرائیل سالح
ای که از این طریق عاید ایاالت متحده  العاده التفاوت یا سود فوق مابه
رسید، چون  ها می مصرف جنگ کنتراها علیه ساندنیست شد، به می

ای را که ریگان خواستار شده بود، تصویب نکرده  کنگره امریکا بودجه
باین ترتیب بطور غیرمستقیم حکومت اسالمی ایراندر شکست . بود

گیری  مطلب دیگر اینکه پس از کناره. ا سهیم بوده ساندنیست
یک ) در نتیجه رأی اکثریت مردم(ها از قدرت سیاسی  ساندنیست

بینی  کارانه در اینجا نی زبوجود آمده است که پیش دمکراسی محافظه
تواند باشد، لیکم ما باید نکلیف خود  من برای ایران نیز بیش از آن نمی

نیافته خود را فراموش  انی که کشور سامانمثابه روشنفکرانی ایر را به
 . ایم، انجام دهیم نکرده
 

 ...از همایش تا 
 
رس همگان  با توجه به گزارش رسمی همایش که در دست  

قرار گرفته بود و با آنکه در بعضی موارد با آنچه ما در محل شاهد آن 
گردید، هماهنگی ندارد، من  بودیم و از سوی هیأت رئیسه اعالم می

عنوان یکی از آشناترین به شیوه کار و شناسنامه سیاسی بسیاری از ب
های سیاسی اروپا که متأسفانه با اقامت بیش از  ها و سازمان شخصیت

ام، از دیدگاه خود که  پنجاه سال در این دیار با آنان سرو کار داشته
ممکن است کامال غلط و ناروا باشد به تحلیل و بررسی این همایش 

 .پردازم می
الزم به تذکر است که اعضای جبهه ملی ایران آزادند که به صفت 

... های سیاسی و سندیکائی و  ها و تشکیالت و نشست فردی در سازمان
شرکت کنند و به بحث و گفتگو بنشینند و حتی بعضویت آن 

ها در آیند مشروط برآنکه اصول و اهداف و شیوه کار آن  سازمان
 . ل و اهداف جبهه ملی ایران نباشدها در تقابل با اصو سازمان

*** 
  در گزارش رسمی همایش آمده است که شمار امضاء کنندگان 

 نفر 315 نفر بالغ شد که از این عده در همایش 1070اولین بیانیه به 
هنگام اعالم شمار شرکت کنندگان  درحالی که به. شرکت کرده  بودند

رسد  نظر می ه بعید به نفر ذکر گردید ک257در رأی گیری رقمی حدود 
 نفر و یا چند 58که با آنکه فردای روز پایانی کنگره یکشنبه بود، تعداد 

نشست )  نفر عده حاضر315براساس (نفری کم و بیش از اعضای شما 
گیری برای شورای هماهنگی  ترین بخش آن که رأی را پیش از مهم

گان درگزارش رسمی تعداد کل شرکت کنند. باشد ترک کرده باشند
 نفر آمده بود در حالی که در همایش،هیأت رئیسه تعداد 750در همایش 

 . نفر اعالم کرد800را تا
  بهر حال اگر تعداد اعضای رسمی را از تعداد کل شرکت کننده 

 435 نفر عضو، تعداد میهمانان 315 نفر کل و 750کم کنیم بر اساس 
 نفر 493اهنگی نفر و بر حسب تعداد رأی به هنگام انتخاب شورای هم

اند که از سراسر دنیا در این  میهمان ایرانی در همایش حضور داشته
 .همایش، باتحمل هزینه سفر و اقامت در محل،شرکت کرده بودند

  در هیچ کنگره و همایشی تا آنجا که عمر سیاسی من به یاد دارد 
 سابقه نداشته است که تعداد میهمانان چیزی حدود دو برابر و یا نزدیک

 نفری که 36به دو برابر اعضای رسمی کنگره باشد که تازه بایستی آن 
در طول کنگره به جمع امضاء کنندگان پیوستند را هم به حساب تعداد 

نوعأ میهمانان، همانگونه که میهمانان آلمانی کنگره . میهمانان گذاشت
نشان دادند و نماینده جبهه ملی هم اینگونه عمل کرد، تنی چند شخصیت 

های گوناگونی هستند که به دعوت   یا نمایندگانی از نهادها و سازمانو
یابند و پیام خود را  ها حضور می ها در نشست برگزارکنندگان کنگره

کنند،چیزی که ما ایرانیان خارج کشور هم چه در  قرائـت می
های کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی و یا  کنگره
سئوالی . ایم ای سیاسی ایرانی تا کنون شاهد آن بودهه های سازمان کنگره

که برای من میهمان و ناظر و بیش از چهارصد نفر میهمان و ناظر در 
شود  همایش شما و بسیاری از ایرانیان خارج و داخل کشور مطرح می

این است که ما را به برلین آوردید که چه بشود؟ شما افراد شناخته شده 
و حزب دموکراتیک ) اکثریت( فدائیان خلق بخش اقلیت از سازمان

مردم ایران و جمهوریخواهان ملی که حدود یک دهه پیش با هم ائتالف 
ای  و اتحاد کرده بودید و حاال از برگزاری این همایش چه طرفه

گرفتید؟ و چه هدفی و چه نیازی به حضور این جمع که هچگونه 
داشتند، داشتید؟ آیا به تأثیری هم در تصمیمات از پیش گرفته شده شما ن

راستی بر این باور بوده و هستید که با این نمایش ظاهر پسند و 
پرطمطراق کسب آبرو کرده مقبولیت و محبوبیتی بیش از آنچه تا 

ای که اعتماد به نفس  اید به دست آوردید؟ سازمان سیاسی کنون داشته
اید   نه پرسیدهآیا از خود. دارد و بخود متکی است نیازی به تأئیدی ندارد

که حضور این عده انبوه از میهمانان، بجای آنکه تأئیدی برای شما باشد 
ممکن است نتیجه معکوس دهد و نیاز شما را به تأئید دیگران چشمگیر 

های شما و شیوه کار  کند و نشان عدم اعتماد ایرانیان به شما و سازمان
اسالمی ایران سیاسی شما و بخصوص مواضع شما در رابطه با جمهوری 

اید اگر این فورمول تحقق پیدا کند که  باشد؟ چراکه، شما گمان کرده
بخش اقلیت اکثریت سازمان فدائیان خلق وحزب دموکراتیک مردم 
ایران وسازمان جمهوریخواهان ملی به اضافه چند صد نفر میهمان و ناظر 
ی صاحب نام و سابقه سیاسی، مساوی است با اعتماد و جهه سیاسی برا

های شما تا چه حد مقبولیت و محبوبیت عام  شما و اینکه شما و سازمان
 !!!دارد، که خود بهتر دانید که ندارید

  واقعیت این است که شما با یک تاکتیک حساب شده روی 
ایرانیان صاحب نام و سیاسی، بخصوص آنان که از دوران کنفدراسیون 

ی مکرر و وساطت ها جهانی در صحنه بودند کار کردید و با تلفن
ها به بسیج آنان پرداختید و این امید را مطرح کردید  ها و دعوتنامه کردن
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که گرد هم آئیم تا یک جریان وسیع جمهوریخواهی الئیک و عرفی و 
زکوالر که خواست روز ایرانیان خارج از کشور است در تقابل با 

ی خود شما در رابطه با نیاز تبلیغات. جمهوری اسالمی بوجود آوریم
واحساس تزلزل و عدم مقبولیت و محبوبیتی که دارید تا بدانجا پیش 

 "شود و ما را تنها نگذارید بدون شما نمی"رفتید که با این ترفند که 
اصرار ورزیدید که برای ایجاد یک تشکل وسیع از جمهوریخواهان که 
در شرائط فعلی بحث روز و آرزوی همه آنهائی است که خواهان 

سالمت آمیز رژیم جمهوری اسالمی به یک نظام جمهوری جابجائی م
میهمانان شما نیز اکثر . باشند، تبلیغ کردید الئیک و زکوالر و عرفی می

با این هدف و با این امید به شهر برلین آمدند، اما وقتی هدف شما 
 نفر بشما پیوستند و اکثریت نزدیک به 36روشن شد، دیدید که تنها 

همه اگر نه، اما . تماشاگری نمایش شما اکتفا کردنداتفاق میهمانان به 
اکثر میهمانان همایش، نه بخاطر شما، که شما را همه به خوبی 

شناسند، و نه بعنوان تماشاچی بی مصرف متحمل مخارج سنگین  می
شدند، بلکه امید همگان این بود که شاید بتوان کاری کرد کارستان، و 

 50المللی، نه زمینه ساز احیانأ  بینچیزی را بوجود آورد که در صحنه 
میلیون دالر مورد بحث آقای مایکل الدن و سام براون باک باشد، که 
این رشته تخصصی آقای دکتر حسن ماسالی است، بلکه بتواند 

 .ای نیرومند برای مبارزات ملت ایران در خارج از کشور گردد پشتوانه
* * * 

وپرداخته و ارگانیزه    همایش شما از همه نظر از پیش ساخته 
اگر در آغاز همایش آنچه بایستی متحقق شود روشن نبود، با . شده بود

ها و انتخاب سخنگوها و باالخره آنچه تصویب  شروع کار کمیسیون
. شد حدس زد که جریان کنگره متوجه کدامین جهت است شد، می

ها و اظهار نظرهائی که در نشست  هنگام طرح مصوبات کمیسیون به
شد و هم شیوه رأی گیری که بر خالف سنت پارلمانی، نه فقط  می

کرد بلکه پیش از بلند کردن دست، با  رئیس در رأی گیری شرکت می
داد که آنچه به رأی گذاشته  در دست داشتن برگ سبز یا قرمز خط می

افزون آن که هر آنچه بحث . شود بایستی تصویب شود یا رد گردد می
همایش شکسته "وافق نرسیده بود برای آنکه انگیز بود و هنوز به ت

ای  گردید، شیوه  به شورای هماهنگی برای اخذ تصمیم ارجاع می"نشود
که ما ایرانیان سیاسی از دوران کنفدراسیون جهانی با آن آشنا 

همچنین شیوه کارهمایش وارتباط مستقیمی که با همفکران خود .هستیم
 بودند، با توجه به جریان در تهران بوسیله پال تاک بر قرار کرده

ها و باالخره آنچه به تصویب رسید، همان بود که  همایش و سخنرانی
سردمداران سه جریان ائتالفی، یعنی اقلیت و اکثریت سازمان فدائیان 
خلق اکثریت و حزب دموکراتیک مردم ایران و سازمان 

الح ها و جریان به اصط جمهوریخواهان ملی به اضافه شماری از توده ای
ای از جبهه مشارکت و دوم  خواستند که شعبه  مذهبی می–ملی

ها باشند و دفتر خارج از کشور جنبش اصالحات که جریانی  خردادی
بست رسیده است گردند که با شناختی که از اکثر  ورشکسته و به بن

این که در . رفت برگزارکنندگان همایش داشتیم هم، انتظار دیگری نمی
 مذهبی ، یکی از – نفری، گذاشتند یکی دو ملی26کنار لیست دربست 

ها و تنی چند از اکثریت اکثریت هم  ای جبهه ملی و شمار کمی از توده
 نفری راه یابند بقول معروف برای خالی نبودن 50در شورای هماهنگی 

. ها در شورای هماهنگی هستند و این ادعا که از همه گروه. عریضه بود
دانیم که اکثریت شورای هماهنگی را  وبی میدرصورتی که شما و ما بخ

دهند و بقیه چیزی جز زینت المجالس  سه جریان ائتالفی تشکیل می
 .نیستندو هیچگونه تأثیری در اخذ تصمیمات ندارند

  در اینجا یک رویداد دیگر کمی پیش از برگزاری همایش برلین 
مدنی از دعوت آقایان دکتر حبیب اهللا پیمان و سعید . قابل ذکر است

های شهر گوتینورگ  ای های ایران ازسوی اکثریت و توده  مذهبی–ملی
که !!! ای های اکثریتی و توده سوئد برای سخنرانی و ارشاد مارکسیست

آلمان در -های شهر کلن هفته بعد هم همان برنامه را به دعوت اکثریتی
آن شهر انجام دادند، آنهم کمی پیش از برگزاری همایش برلین،این 

های اکثریتی به یکباره دغدغه  کند که آیا این چپ سئوال را مطرح می

دین و مذهب را پیدا کرده اند؟ یا اینکه این دعوت پوششی بود تا این 
ریزی همایش از سوی   مذهبی رسالت خود را در برنامه-دو نفر ملی

 جنبش اصالحات تهران به اطالع کارگزاران خود در اروپا برسانند؟؟؟
خره و در پایان این را بایستی گفت که شما فقط یکبار   و باال

. توانستید این همه را بعنوان میهمان در یک همایش جمع کنید می
افسوس که از حضور این جمعیت میهمان نخواستید برای پیشبرد اهداف 
مردم زجر کشیده و زیر ستم ایران کاری اساسی کنید و با تنگ نظری 

های خود و  تن تأئیدیه برای خود و سازمانگری تنها بفکر گرف و جناحی
در نتیجه،همایش را که با حضور ! شیوه و جهت کار سیاسی خود بودید

 نفر ایرانی اینکه اکثر آنان از کیفیت وتوان باالی سیاسی و علمی 750
برخورداربودند و میتوانست به یک جریان وسیع و فراگیر 

سالمی به یک جمهوریخواهی برای کمک به جابجائی جمهوری ا
جمهوری الئیک و زکوالر و عرفی بی انجامد و پشتوانه ای قوی برای 
بین المللی کردن مسئله ایران گردد و بتواند خود را در سطح جهانی 
بعنوان جریانی جدی مطرح کند و به نهادهای جهانی معرفی شود به 

 .ای مبدل ساختید که نمایشی بیش نبود کارت سوخته
 .د مشکل گشا شوید اما مشکل آفرین شدیدتوانستی   شما می

همه مردم را "  آبراهام لینکلن رئیس جمهور پیشین امریکا گفت 
توان  توان فریفت،بخشی از مردم را هم برای همیشه می برای مدتی می

و شما هم از این . "توان فریفت فریفت،اما همه مردم را برای همیشه نمی
 .قانون مستثنا نیستید
 به مردان و زنانی دارد که صادقانه و صمیمانه در برون   ایران نیاز

رفت این مردم از نظام نکبت بار جمهوری اسالمی او را مدد کار باشند 
های جمهوری اسالمی در نماز  که ملت ما بقدر کافی شاهد نمایش

باشند و نیازی به  ها می های بسیج و حزب اللهی پیمائی ها و راه جمعه
باشد که اکثریت ایرانیان فعال سیاسی خود چاره ساز . نمایش شما ندارند

  .گردند و تشکلی وسیع که جدی گرفته شود بر پا سازند
 ...مبارزه عملی و تجربی 

  
شعار تحریم انتخابات فرمایشی و انتصابی، علیرغم وجود   

های گوناگون ازنتایج تحریم  گرایشات و مواضع متنوع و نتیجه گیری
ود آگاه و ناخودآگاه زمینه را برای حرکت در انتخابات، توانست خ

 .جهت اتحاد عمل سیاسی و طبقاتی فراهم کند
های فکری    تجربه مردم ایران در تحریم انتخابات، اکنون زمینه

. پذیرش مبارزات سیاسی جدیدی را در صحنه سیاسی مهیا ساخته است
لیه کلیت  امید دست یافتن به ابزار و اشکال مبارزاتی جدید در ایران ع

ها در  اگر تا کنون معیارها و سنجش. رژیم اسالمی تقویت شده است
ها استوار بود، اما پس از این انتخابات  تجربه عمدتأ بر مبنای تحلیل

های مثبتی را برای ایجاد  فرمایشی و نقش فعال مردم در تحریم آن، زمینه
ر کرده حرکتی فعال که منجر به تغییر رژیم گردد، بیش از پیش هموا

 .است
  اپوزیسیون ایران در داخل و خارج توانست در یک بسیج عمومی 
در اقصی نقاط شعار  تحریم را به شعار مرکزی مبارزه علیه رژیم جهل و 

امروز بایستی با طرح شعاری محوری بتوانیم مردم و . استبداد تبدیل کند
 کنیم های سیاسی با گرایشات گوناگون را به زیر یک پرچم بسیج گروه

تا مشترکأ بتوانیم از ترفندهای رژیم ارتجاعی ایران در انتخابات مجلس 
ویژه از تقلبات، تزویرها، فشارها و تبلیغات برای کشاندن مردم  هفتم و به

های رأی پرده برداشت و چهره واقعی را به افکار عمومی  به پای صندوق
 مردم را رژیم جمهوری اسالمی به یقین آمار شرکت. جهان نشان داد

. کند، انعکاس خواهد داد اش ایجاب می آنطور که منافع داخلی و خارجی
اما برای مردم ایران و نیروهای مخالف نظام در درون و برون کامال 

 .روشن است که دیگر این رژیم هیچگونه مشروعیتی ندارد
های سیاسی آنان در    اظهار نظرها ی کنونی سران و چرخش

رجی و نقش دول بیگانه، با ارجعیت دادن منافع های داخلی و خا حوزه
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. ها و منظرگاه سیاسی جدیدی را رقم زند رود که حرکت اشان می ملی
های خانمان برانداز رژیم علیه منافع ملی ایران، همچون بر باد  سیاست

دادن منافع ملی ایران در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر و اثرات 
 .ان بطور ملموس احساس کردتو مخرب آن در آینده را می

  شرایط عملی و عینی نفی رژیم پس از این انتخابات به اشکال 
اشکال عملی نفی و برچیدن این نظام در . مختلف فراهم گردیده است

بنا بر این گفتن و . شود پروسه مبارزات اخیر بسیار شفاف مشاهده می
روری و خواستن دو اصل گرانبها، یعنی آزادی و دمکراسی بسیار ض

اما ابزار ایجاد و استقرار این دو اصل تعیین کننده علیه . الزم است
امکان ایجاد یک بستر . استبداد را امروزه باید به وضوح روشن کرد

واقعی و حقیقی و قابل اجراء در جامعه برای استقرار اصول اساسی 
آزادی و دمکراسی، در گرو شکل اداری حکومت و ساختار نظام آینده 

های عینی از رژیم گذشته و کنونی عدم نقش مشارکت   با تجربه.است
مردم در سرنوشت خویش، طرح نظام حکومتی آینده ایران بسیار 

رهائی جامعه از بند استبداد، زورگوئی و خان بازی و . ضروری است
تواند در استقرار یک جمهوری  ایجاد فرهنگی دمکراتیک می

لذا تشکیل جنبش . یر شوددمکراتیک و الئیک و مستقل امکان پذ
خواهان ایران در داخل و خارج قدمی است عملی و  وسیع جمهوری

تشکیل جنبش . پاسخگو به معضالت کنونی جامعه و نفی نظام کنونی
ناپدیر و پاسخی است به  وسیع جمهوری خواهان ضروری و اجتناب

های  های بالواسطه بخش عظیمی از جامعه و بویژه جنبش خواست
ایران، همچون جنبش دانشجوئی، جنبش مطالباتی زحمتکشان اجتماعی 

دستان که همچنان در قعر فقر، فساد و نا امیدی با  چیزان و تهی و بی
پاسخ به این مصائب و . کنند زندگی طاقت فرسا دست و پنجه نرم می

ها بر عهده فرد فرد ایرانیان آزاده و دمکرات و مترقی که  دشواری
ها در مقابل قانون هستند،   و برابری انسانخواهان عدالت اجتماعی

تواند پاسخگو به  شعارهای دهان پرکن و غیر واقعی دیگر نمی. باشد می
وظیفه عاجل امروزما ارائه برنامه . حرکت کنونی مردم ایران باشد
هر گونه اهرم فشار و در تنگنا قرار . سیاسی و ابزار اجرائی آن است
فعالیت جمعی و   دول با آن باید بهدادن رژیم و افشاء روابط دیگر

گام . مشترک و متحد اپوزیسیون مترقی، دمکرات و مستقل بدل شود
خواهی به معنای  برداشتن در جهت تشکیل اتحاد وسیع جنبش جمهوری

رد کردن و یا کنار گذاشتن نظرات و عقاید و مسائل تئوریک و 
زاده با عقیدتی نیست، بلکه این جنبش ظرفی است که هر ایرانی آ

تواند در آن  های سازمانی متفاوت می تعلقات فردی و یا وابستگی
علیرغم وجود . کند جایگاه مبارزات دمکراتیک خویش را پیدا 

مشکالت روحی و روانی اشخاص و با در نظر گرفتن منافع مردم، 
خواهند در راه آزادی و جامعه مدنی مبارزه کنند، باید  کسانی که می

لیت خود را در جهت پاسخگوئی به این نیاز بال واسطه تمامی جهد و فعا
 .اجتماعی بکار گیرند

  شعار رفراندوم دانشجویان دانشگاه شیراز در چند روز گذشته و 
شعار بسیاری از نیروها و افراد سیاسی درون و برون پیامی است که 

شعار رفراندوم برای تغییر نظام و . طلبد هیچ گونه توجیحی را نمی
مجلس مؤسسان و تدوین یک قانون اساسی دقیقا در گرو تشکیل 

 . های جنبش جمهوری خواهان است فعالیت و فداکاری
های همکاری و کار عملی  اگر این اصل را بپذیریم که زمینه

ها را با  ویژه در ایران نهادها و انجمن فراهم گشته است و باید به
داوری   گونه پیشامکانات مشخص بوجود آورد، پس باید به دور از هر

های جنبش جمهوری خواهی گام  در زمینه توسعه و گسترش فعالیت
آموزی از آزمایش انتخابات مجلس هفتم و  با درس. برداشت

توان  کارهائی که مردم ایران در این روند از خود نشان دادند، می راه
نیروهای پراکنده درون و بیرون را بهم پیوست و نیروئی توانمند را 

مانده جمهوری اسالمی به حرکت  به چالش گرفتن رژیم عقببرای 
هایمان را تیز کنیم، باید صدای پای زنان و مردانی  اگر گوش. درآورد

آیا بهتر نیست که همه . اند، بشنویم را که در این مسیر گام نهاده
کسانی که آرزومند تحقق ایرانی آزاد، دمکراتیک و مستقل هستند، با 

  گام شوند؟  ت درآمده است، همای که به حرک توده

 ...آور  درباره بیانیه بهت
  

با توضیحى بـه    )  اجتماعى است    -اى سیاسى  که فاقد روشنى بیانیه   (بیانیه  
   سـال گذشـته تـالش       طـول شـش    خالصه این که  مستبدین حاکم در      

 قانونگذارى را از محتواى خود تهى و احکام حکومتى را            اند مجلس  کرده
شـوراى  « را تـابع اراده        سازند و مجلس     مصوب مجلس  جایگزین قوانین 

نمایند و اینـک بـا حـذف        »  مصلحت نظام   مجمع تشخیص «و  » نگهبان
آمـوز را همـوار       دست  هزاران نامزد نمایندگى راه تشکیل چنین مجلس      

خواست مردم  نیز مانند « اینکه   با تشخیص اند، آغاز مىشود، سپس    نموده
و در نبود   » برگزارى انتخابات آزاد  «لس   مج  خواست نمایندگان معترض  

آن، تحریم انتخابات به ایرانیان توصیه همگامى با آنهـا داده و رهنمـود              
مردم را به   »  خواست مردم «عنوان   به» انتخابات آزاد «داده است با شعار     

» انتخابات آزاد «شرکت نکردن در انتخابات و متحد شدن حول خواست          
ها خواستار حمایـت     المللى و پارلمان   مع بین فراخوانند و با حضور در مجا     

و . در ایران شـوند   » برگزارى انتخابات آزاد  « از خواست مردم ایران در    
 همگى متحدا یک حرکت سراسرى را با: آخرین توصیه و رهنمود اینکه

» لغو انتخابـات فرمایشـی و خواسـت برگـزارى انتخابـات آزاد            «شعار  
سران جمهورى اسالمى براى به     للى به الم سازمان دهیم و خواهان فشار بین     

 . مردم ایران شویم» حق انتخاب آزادانه«رسمیت شناختن 
  مـنعکس » شعار«بیان روشن واقعیت است و نه       » توضیح«اما نه      
داراى » ها و رهنمودها     توصیه«است و نه    » خواست مردم ایران  «کننده  
 :ل زیریو آنهم به دال اعتبار  و ارزش

هاى جمهـورى     شوراى نظام   سالمى همچون مجلس   ا   شوراى  مجلس -1
بشرح قانون اساسى نظام حـاکم      .  مظهر اعمال حاکمیت مردم نیست    

بلکه نظام مبتنى بـر     » حاکمیت ملت «بر ایران، این نظام نه مبتنى بر        
والیـت مطلقـه    «است و قوه اصلى حاکمیت را       » حاکمیت بر ملت  «

 شـوراى    سى، مجلس موجب همین قانون اسا    به. دهد تشکیل می » رهبر
  مجمـع تشـخیص   «و  » شـوراى نگهبـان   «اسالمى زیردست و تـابع      

شوراى « بسته به وجود      حتا وجودش . است» رهبر«و  » مصلحت نظام 
 موکول بـه تصـویب آن شـورا و           واعتبار آرأ و مصوباتش   » نگهبان

 .مجمع مذکور است
بویژه بـا شکسـت     (انتخابات این دوره مجلس با این خصوصیات،         -2

هـاى    ششـم در برابـر واکـنش        طلبانـه دوره   هاى اصالح   الشکامل ت 
در جامعـه   » تحـریم «،  مواجه با طرح شعار       ) شدیدتر حاکمیت نظام  

سوى دو طیف و با دو انگیزه و هدف متفاوت و طبعا بـا               ایرانیان از 
یکـى، در طیـف مخالفـان کـل نظـام            . دو شعار متفاوت شده است    

ـ    ، و بـه   »والیت مطلقه رهبر  « تقرار حاکمیـت ملـت بـا       خواسـت اس
کـه بنـا بـر منطـق و     » تغییر قانون اساسى«و  » رفراندوم«شعارهاى  

هایى   و بیانیه    و شواهد    سیاسى و اخبار   -هاى اجتماعى  خصلت خواست 
رسد، اکثریـت بسـیار بزرگـى از ایرانیـان از جملـه       که از ایران مى   

 .گیرد نزدیک به تمامى دانشجویان را در بر مى
طیف موافقان نظام حاکم، منتها با مختصر اصـالحاتى در          دیگرى در       

که شعار اقلیتى بسیار نـاچیز و       » آزادى انتخابات  « درون آن، با شعار   
و داوطبان جدیـد    »  شوراى اسالمى   مجلس«ویژه نمایندگان کنونى     به

   نظـام حـاکم  «هاى آن است که با وجود اعتقاد به        دستیابى به کرسی  
ــانون اساســى آن ــ»و ق ــا ســبب رد  ، تم ــى آنه  ایالت اصــالح طلب

  شـوراى  « از سـوى      صالحیتشان  بـراى احـراز نماینـدگى مجلـس         
 متحصـن   مجلـس   به این تصمیم در شده است و در اعتراض » نگهبان
  یکـى بـه ادعـاى      .  آنهـا دوگانـه اسـت       اند و محتواى اعتراض    شده

. لـزوم تجدیـد نظـر درآن       و» شـوراى نگهبـان    « نادرستى تشخیص 
 در دخالـت در    » شـوراى نگهبـان   «حقـى     به، اصـوال، بـى     دیگرى،
بدین قرار، هـردو محـدود بـه        .  صالحیت نامزدان انتخابات    تشخیص

خواست کسانى از معتقدان بـه نظـام کنـونى بـراى بدسـت آوردن                
است، یعنـى دعـوا و اختالفـات        »  شوراى اسالمى   مجلس«نمایندگى  

نـه درآن سـودى و      ى دارند و    یخانوادگى است و مردم در آن نه جا       
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هـا   ها و تحصن   ها و اعتصاب   همین سبب نیز مردم از این اعتراض       به
  .اند پشتیبانى نکرده

» شوراى نگهبـان  «باید توجه داشت که افزون بر آنکه دخالت             
 به استناد حقى است که      صالحیت نامزدان نمایندگى مجلس     در تشخیص 

انون اساسى به آن شـورا     قانون اساسى در اصل نود و نهم  براى تفسیر ق          
 شـوراى    مجلـس «داده، این تفسیر و اعمـال آن تغییـرى در جایگـاه             

 بى یا با نظارت استصوابى و        دهد، چه هرکس   مىندر حاکمیت   » اسالمى
 اعتبـار یـا      با هر ظرفیت علمى، جسمى و روانى انتخاب شود، تشخیص         

ـ «و در مـواردى بـا       » شـوراى نگهبـان   «بىاعتبارى آراى او با      ع مجم
. ترین مرحله با رهبر است و در آخرین و قطعى»  مصلحت نظام تشخیص

 بود   اش  دار و دسته    و برىرهو اگر استثنائا توهمى درباره کوتاه آمدن        (
 ). بر آب شد در دوره اخیر با مواجه شدن با شدت عمل بیشتر آنها نقش   

ها وگفتگو ها است نه نگرانى و دلمشـغولى تعیـین    و آنچه انگیزه بحث  
تکلیف حاکمیت ملت بلکه برخوردى داخلـى در خـانواده هواخواهـان     

     .             است براى نشستن بر کرسى مجلس» نظام«
اى از جمعـى از ایرانیـان        حال شوراى هماهنگى برگزیده کنگـره     

بجاى دریافت مختصات جو مبارزه در درون       » جمهوریخواهى«باعنوان  
تغییـر قـانون    «و  » رفراندوم« آن،   ویژه در شعارهاى روشن    ایران که به  

شود و بکار بردن  نیروى خود بـراى یـافتن راه حلـى     ابراز مى » اساسى
و بـه   » والیـت مطلقـه رهبـر     «براى برچیدن بساط حاکمیت نامردمى      

کرسى نشاندن حاکمیت ملت ایران، آنرا وقف حمایـت از جنـاحى از             
 را کنـار    کرده و درحقیقـت خـود     » نظام حاکم برملت ایران   «خانواده  
که حل اختالفات داخلى خانوادگى را براى استمرار آن         » نظام«دوستان  
 . کنند، قرارداده است دانند و توصیه مى الزم مى
حتا با اینکـه    (تا اینجا شاید بتوان با گذشت و چشم برهم نهادن،             

 خوب و  ، تشخیص) اند را بکار برده» جمهوریخواهان ایران«عنوان کلى 
اما هنگامى کـه  . ه را مربوط به اعضاى کنگره مزبور دانست       بد این بیانی  

و محتواى پر اهمیـت     »  جنبش«و حیثیت    این تصمیم با واژه پر اعتبار     
عرضـه  » خواسـت مـردم ایـران     «و آنهم با ادعاى     » آزادى انتخابات «
.  مانـد   واکنش اعتنا و بى   توان و نباید در برابر آن بى       شود، دیگر نمى   مى

هـاى   هـاى دارودسـته   عار این بیانیه عینا در بیانیـه     مضمون خواست و ش   
مجاهـدین انقـالب    «،  »جبهـه مشـارکت   «ازجملـه   » نظـام «وابسته به   

جمهـور    و مانندهاى آن و در بیانات رئیس   » روحانیون مبارز «،  »اسالمى
پـاى فشـرده،    » نظام والیـت فقیـه    «که همواره بر دوام اعتقاد خود به        

، »نظـام «هاى دوسـتان خـارجى     و توصیهها س دارد و حتا در پیام    انعکا
کشورهاى بزرگ اروپا که حق دیرینه سهم برى از تاراج منطقه بویژه             

مندنـد، بـراى بقـاى       ایران را براى خود قائلند و اکنون نیز از آن بهـره           
همه تبلیغات و جلسـه      شود و دیگر نیازى به این      برآن تاکید می  » نظام«

» شوراى هم آهنگـى    «  انتخاب درکشورها و سرانجام تشکیل کنگره و     
ها افزوده    بر این مضامین و خواست    » شوراى همĤهنگى «اما آنچه   . نبود

مـردم ایـران    «شعار نادرست و بـى پایـه        ! آراستن آنها با زینتى جدید    
اسـت و   » جمهوریخـواهى  « ، آنهم در لباس   »انتخابات آزاد مى خواهند   

 مـردم جهـان کـه        توصیه بردن این شعار به مراجع جهانى و اعالم بـه          
بر جامعه و از    » والیت مطلقه «مشکل مردم ایران نه حاکمیت استبدادى       

، بلکه تنها این است     » شوراى اسالمى   مجلس« موسوم به     جمله بر مجلس  
 ذلیـل و بـى اختیـار را خـود            که اجازه دهند مردم اعضاى این مجلس      

ـ این فاجعه اینجا است که  . انتخاب کنند  ه و دور شعار نادرست و حقیران
سر » ملت ایران«از شأن و حیثیت ملى را نه، دستکم، بنام خود بلکه بنام 

»  ملـى  جنـبش « دهند و سازمان دادن براى پیشـبرد آنـرا مفتخـران    می
نامند و ملت ایران را در جهان در چشم ملل دیگر کـه جملگـى بـه             می

 حاکم بـر ایـران و از      » نظام«استبداد و واپسگرائى و فساد و تبهکارى        
آن آگاهنـد،   »  شوراى اسـالمى    مجلس«اختیارى و حقارت     جمله به بى  

شـوراى  «و البد اگر به دسـتور رهبـر،   . کوچک و حقیر جلوه مىدهند  
 صالحیت نامزدان    از نظارت استصوابى در انتخابات و تشخیص      » نگهبان

»  جنـبش «نظر کند، خواسـت ملـت بـرآورده شـده و            انتخابات صرف 
شـود، اعتصـاب    به موفقیت خـود مفتخـر مـی      موفقیت دست یافته و      به

پایـان  ! ها با شکرگزارى از رهبر معظم       و منتظرالوکاله   نمایتدگان مجلس 
، چرخ پنجم درشگه، از هواخواهان      » شورای اسالمى   مجلس«مىپذیرد و   

نیز از خطر فشار خواست مردم به رفراندوم و         » نظام«پرمیشود و   » نظام«
شوراى «و بویژه   » گره جمهوریخواهان کن«جهد و    تغییرقانون اساسى می  

» آرمند روند و به خانه مى مى«برگزیده آن موفق و کامیاب        » هماهنگى
 !واقعا دست مریزاد. ماند دیده ماجرا باقى می و تنها ملت ایران زیان

در درون سرزمین ایران مبارزه و پیکار هموطنان ما علیـه نظـام                 
. تـر مىشـود   تـر و قـاطع   روشـن نامردمى و تبهکار حاکم روز بـه روز     

دوستداران واقعى سـرزمین و ملـت ایـران، جمهوریخواهـان واقعـى و              
صمیمى باید با تاکید بر نظریه لزوم تغییر قانون اساسى در جهت استقرار      

 شـوراى    جمهورى مبتنى به حاکمیت ملت و اعمال آن بوسـیله مجلـس           
ه به این مبـارزه     ملى، به این مبارزه یارى رسانند و از هرگونه شعارى ک          

در حالی که در درون ایران مردم، بـویژه   .اى وارد کند، بپرهیزند خدشه
دانشجویان، زیر فشار اختناق و شکنجه و مرگ، براى استقرار حاکمیت           
ملت پیکار مىکنند و شعار رفراندوم براى استقرار اصول جمهوریت سر           

ـ      اند و حتا نمایندگانى از جناح اصالح       داده بسـت امکـان      نطلب که بـه ب
، بـه لـزوم     ) جو  ازجمله خانم فاطمه حقیقت     (رسیده اند، » نظام«اصالح  

شــوراى همــاهنگى «کننــد، بیانیــه  تغییــر قــانون اساســى تاکیــد مــی
، و کوچک وحقیرانه کردن خواست ملـت ایـران بـه            »جمهوریخواهان

 شوراى جمهـورى     مجلس« بى اعتبار و حقیر       مجلس» آزادى انتخابات «
  بـه ننـی چضربه سختى به حقوق وحیثیـت ملـت ایـران و هم    »  اسالمى

 . واقعى است مهوریخواهانج
 20004، هجدهم فوریه 1382بیست و هشتم بهمن . سوئد

                      

 ...داری  تله سرمایه
  

کار حتی طرح چنین پرسشی  برای اقتصاددانان و سیاستمداران محافظه
های علنی سیاست اقتصادی  ثروزی نیست که در بح. نوعی کفر است

 .نئولیبرالی با روند جهانی شدن توجیه نشود
. کاران ، این است شعار جنگی تمامی محافظه»این آلترناتیو نیست«

جیمز استدالل خود . های سیاسی را گرفته است تقدیرگرائی جای استدالل
 30های  نقطه اتکاء او بحران اقتصادی سال. کند جا آغاز می را از همین

اما برای نخبگان سیاسی و اقتصادی کنونی آن . سده گذشته است
کنند و همین امر را هارالد جیمز اشتباهی جدی  تجربیات نقشی بازی نمی

ای آموزشی است از ارتباط دو  نزد او این بحران بزرگ نمونه. داند می
تنها بهمین خاطر هم که . ای که میان اقتصاد و سیاست وجود دارد جانبه
های کنونی  پردازد و آنرا با تکامل های آن می و به بازسازی علتشده، ا

این روند در اواخر سده . جهانی شدن پدیده نوینی نیست. کند مقایسه می
 فطع 1914 آغاز شد و لیکن با آغاز جنگ جهانی نخست در سال 19

 Frühzeitigkeitرسی را  جمیز تحت عنوان جهانی شدن پیش. گردید
برای سرمایه . ها در پوشش امکان مهاجرت کردن سانبرای ان. فهمد می

های ضروری  شرط پیش. توسط لیبرالیزه کردن تجارت و حرکت سرمایه
های توانمند و  که توسط بانک(این روند عبارتند از ارزش پولی با ثبات 

 . و سیاست مالی حدگذار) شوند مستقل تضمین می
گرائی و  برالیزهثبات لی های بی هارالد جیمز به این دو پیکان

این برنامه در جهان . افزاید ها را نیز می آزادگذاری بخش بانک
این برنامه . شود  واشنگتن نامیده میConsensusرائی  متخصصان برنامه هم

 سیاسی را تعیین Agendaدر حال حاضر در سطح جهان دستور کار 
 پیش داری در دوران کند و هسته آن همان مدل دوران طالئی سرمایه می

توان در رده منتقدین  وجه نمی جمیز را به هیچ. از جنگ جهانی اول است
 . او به جهات مثبت اقتصادی این مدل اطمینان دارد. این مدل قرار داد

تضـادهای   رائی واشـنگتن نـه بـه سـبب     ست که همجمیز بر این باور ا    
هـایش شکسـت خواهـد       رطش اش، بلکه بخاطر عدم وجود پیش      درونی
آزادی انتخاب و حرکت  . آموزش را از تاریخ گرفته است      ایناو  . خورد

Freizügigkeit  که پیش   زیرپایه تاریخی بود   رمایه، آن ها و س    برای انسان
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در آن دوران   . ماننـد اقتصـاد جهـانی گشـت         سبب رشد بـی    1914از  
کرد و دولت رفاء اجتمـاعی   استاندارد طال ثبات ارزش پول را تضمین    

کان مهاجرت نیروی کار به امریکا یگانـه   ام.عمأل وجود نداشت  
نتایج اقتصـادی   . ها انسان مهاجرت کردند    میلیون. گزینش بود 

و اجتماعی جنگ جهانی اول قابـل مهـار بودنـد، هرگـاه از               
 .شد آزادی انتخاب و حرکت نگهداری می

چرا این مدل : کند هارالد جیمز این پرسش را مطرح می
 نیروی مؤثر 30 و 20های  ر دههآمیز دوران پیش از جنگ د موفقیت

خود را از دست داد؟ او علت این امر را در عدم استعداد سیاست یا در 
بلکه در شرایط پس . یابد ها از دولت نمی های زیاده از حد انسان خواسته

از پایان جنگ جهانی نخست غیرممکن بود بتوان به دوران طالئی ادامه 
 .داد

ثبات بود و امروز   بطور کامل بی30 و 20های  سیستم مالی در دهه
 کمتر دولتی قادر بود سیاست مالی مبتنی 1918پس از . نیز چنین است

مخارج بیش از اندازه جنگ و نتایج . ای متعادل را اجرأ کند بر بودجه
. ساخت اجتماعی متأثر از جنگ اجرای چنین سیاستی را ممکن نمی

. ادل بودجه استوار است تعFiktionلیکن سیستم مالی جهان بر افسانه 
ترین  نما گشته در مهم های پولی و مالی انگشت نتیجه آن بحران

 .کشورهای صنعتی جهان است
سرانجام همراه با بازار مالی جهان بازرگانی جهانی نیز درهم 

ها و  المللی سبب نابودی مکانیسم های متعدد داخلی و بین تنش. ریخت
. داشته بودند  جهانی را بر سر پا نگاه اقتصاد1914نهادهائی گشتند که تا 

چون استاندارد طال دیگر اثربخش نبودند،  هنگامی که قوانین قدیمی هم
. های ملی بیابد حل سرانجام هر دولتی برای نجات خود کوشید راه

.  به سمبل چنین سیاستی بدل گشتProtektionismusگرائی  حمایت
 .ر جهانی شد جانشین بازا Autarkie خودساالری اقتصادی

این را هارالد جیمز نیز . در حال حاضر در چنین وضعیتی نیستیم
امروزه . کننده را تشخیص میدهد ای نگران مدعی نیست، اما او موازنه

ها پای آشیل  بازار مالی جهانی همراه با آزادگذاری و لیبرالیزه بانک
ولی و های پ  با بحران70از اواسط دهه . بازار جهانی را تشکیل میدهد

ها  هنگامی که این بحران.  گشته روبروئیمnotorischنما  مالی انگشت
های بزرگ  ها و بیمه  بانکLiquitationسبب عدم توانائی پرداخت 

در . توان نتایج اقتصادی و اجتماعی آن را از پیش سنجید گردد، می می
رسی ابدأ ممکن  چنین حالتی از نظر سیاست داخلی اجرای سیاست پیش

آنهم هنگامی که اجرای چین سیاستی برای بیشتر شهروندان . نیست
های غیرقابل محاسبه است؟ بیکاری بیشتر و اطمینان  همراه با ریسک

 اجتماعی کمتر به مثابه پیشرفت نوین؟
های او را نپذیریم، با این حال هارالد  حتی اگر برخی از تحلیل

جا به نقطه قوت این کمبود در این. جیمز کتاب با اهمیتی نوشته است
انداز نئولیبرالی استدالل میکند، پس  چون او از چشم. بدل گشته است

اقتصاد مراسم خنثی . های کور این سیاست را نمایان سازد تواند لکه می
همراه  ای را به  چنین اقتصادی تأثیرات کناری ناخواسته. سیاسی نیست

 . دارد
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 ...پیامدهای انتخابات 
  

از رأی دهندگان در انتخابات مجلس هفتم  % 50اما شرکت بیش از 
ویژه در روستاها  ها را به کار توانستند توده نشان داد که نیروهای محافظه

 .        و شهرهای کوچک به شرکت در انتخابات ترغیب و تشویق کنند
روشن بود که » راهای شهر و روستاشو«همچنین پس از انتخابات 

انتظار چندانی ندارند و باین نتیجه » طلب اصالح«مردم دیگر از نیروهای 
و » شورای مصلحت نظام«، »شورای نگهبان«اند که با وجود  رسیده

بر اساس همین . کاری از مجلس منتخب مردم ساخته نیست» ولی فقیه«

پنداشتند اگر   میشناخت بود که بر عکس چهار سال پیش که مردم
نیروهای دوم خرداد بتوانند در مجلس از اکثریت برخوردار شوند، 

توانند بر روند زندگی روزمره آنان تأثیر مثبت نهند، این بار نسبت به  می
تفاوت ماندند و از خواست  مجلس بی» طلب اصالح«نمایندگان » تحصن«
. بانی نکردندانتخابات آنان، آنچنان که باید و شاید، پشتی» تحریم«

خواه و  ای که میان دو الیه تمامیت اکثریت مردم نسبت به مبارزه
» شورای نگهبان» «استصوابی«حکومت در رابطه با نقش » طلب اصالح«

اند که  تفاوت ماندند، زیرا باین نتیجه رسیده در جریان بود، خاموش و بی
ی گامی توان بسوی جامعه مدنی و دمکراس با وجود جمهوری اسالمی نمی

 . جدی برداشت
برای همیشه از چهره خاتمی » مجلس هفتم«در عین حال انتخابات 

چون و چرای نظام  پرده برداشت و نشان داد که او در کردار هوادار بی
است و در گفتار » ولی فقیه«جمهوری اسالمی متکی بر رأی و اراده 

ته و نمایاند که ساخ می» ساالری دینی مردم«خود را طرفدار جنبش 
ای که به ریاست  خاتمی از همان لحظه. پرداخته ذهنیت او است

های جناح راست دست به  جمهوری برگزیده شد، در برابر خواست
نشینی زد، نخست دانشجویان را از خود راند، سپس زنان را از خود  عقب

توانند به حقوق ضایع شده خود  پنداشتند با خاتمی می مایوس نمود که می
و اینک نیز در آستانه انتخابات مجلس هفتم اکثریت مردم را دست یابند 

از خود رنجانید، زیرا از آنها خواست تا در انتخاباتی فرمایشی شرکت 
 .  جویند

خواه نظام آن بود که انتخابات مجلس  نقشه جناح راست و تمامیت
بهمین دلیل . هفتم را به کودتا علیه جنبش اصالحات اجتماعی بدل سازد

بجای » رهبر«با رأی و موافقت » شورای نگهبان«ثریت نیز اک
در روند انتخابات گرفت و در این رابطه » دخالت«، تصمیم به »نظارت«
 تن از کسانی را که از جنبش 2500نزدیک به» صالحیت نامزدی«

 . کردند، رد کرد ساالری هواداری می مردم
لس هفتم کار در انتخابات مج با این حال پیروزی نیروهای محافظه

 :پردازیم پیامدهائی برای ایران دارد که در اینجا به اختصار به آن می
انتخابات در ایران شباهتی با انتخاباتی ندارد که در کشورهای  -1

در این انتخابات تنها کسانی . گیرد داری انجام می دمکراتیک سرمایه
گذشتند، یعنی » شورای نگهبان«توانستند نامزد شوند که از صافی 

باین ترتیب بخشی از جامعه امکان . دستچین شدند» شورا«سط این تو
سازد که حتی  شرکت در انتخابات را نداشت و همین امر آشکار می

تواند آن را  شرکت وسیع مردم در انتخابات مجلس هفتم نیز نمی
ای که بخشی از مردم،  در جامعه. ای دمکراتیک بدل سازد پدیده به

ها و منافع خود دفاع کند و از  د از خواستحتی اقلیتی ناچیز، نتوان
های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دیگر اقشار  حل امکان رقابت با راه

توان از انتخاباتی دمکراتیک و  و طبقات اجتماعی محروم است، نمی
ای که بر اساس نص قانون اساسی  در جامعه. آزاد سخن گفت

انتصابی حق » نشورای نگهبا«بدون وجود » مجلس شورای اسالمی«
. گوئی است وجود ندارد، سخن گفتن از انتخاباتی دمکراتیک پریشان

توان دو روز  ای که بدون مراجعه به قانون و دادگاه می در جامعه
را که وابسته به » شرق«و » یاس نو«مانده به انتخابات دو نشریه 

طلب بودند، توقیف و یا تعطیل موقت کرد، چنین  جناح اصالح
 . ها از دمکراسی دور افتاده است  فرسنگای جامعه

در انتخابات به معنی آن نیست که جناح % 50شرکت بیش از  -2
  نخست آنکه. راست از پشتیبانی نیمی از جامعه برخوردار است

 چون کارمندان و کارکنان نهادهای دولتی،  برخی از مردم هم
نش ، دانشجویان و دا»انقالب«سربازان و افسران ارتش، سپاهیان 

   ها، کارگران کارخانجات دولتی و بنیادهای آموزان دبیرستان 
   میلیون تن چون زیر فشار5وابسته به دولت، یعنی تقریبأ حدود 

قرار داشتند، اجبارأ در انتخابات شرکت کردند، اما بخش بزرگی از 
بطور مثال در قم اعالن . آنان به نمایندگان جناح راست رأی ندادند

ها ریخته شد، یا سفید بود  آرائی که به صندوق% 20 شد که بیش از 
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در تهران و دیگر شهرهای بزرگ نیز باید همین گونه . و یا باطل
از مردمی  % 10توان نتیجه گرفت که بطور کلی  بنابراین می. باشد

پس بطور . که در انتخابات شرکت جستند، رأی خود را باطل کردند
از این . تخابات شرکت جستندمردم در ان% 40واقعی کمی کمتر از 

و برخی نیز به نمایندگان » طلب اصالح «عده بخشی به نمایندگان 
اگر این آرأ را در نظر گیریم، در آن صورت . رأی دادند» مستقل«
توان نتیجه گرفت که جناح راست در کلیت خود حداکثر از  می

 .از کل جامعه برخوردار است% 25حمایت 
ها چون چند نامزد وابسته به جناح راست  حوزهدو دیگر آنکه در بیشتر 

بطور مثال آقای . شرکت داشتند، در نتیجه رأی مردم سرشکن شد
 هزار رأی بدست آورد، در 600حداد عادل در تهران کمی بیشتر از 

 میلیون نفر 5حالی که تعداد رأی دهندگان در تهران چیزی حدود 
ز آنها در انتخابات  میلیون تن ا2شود که کمتر از  تخمین زده می
به این ترتیب آقای حداد عادل که حدس زده . شرکت جستند

از مردم نماینده اول % 10شود رئیس مجلس هفتم شود، با رأی  می
تهران شده است، در حالی که محمدرضا خاتمی که در انتخابات 

 میلیون از آرای 2مجلس ششم نماینده اول تهران گشت، بیش از 
 .  ساخته بودمردم را از آن خود

 کرسی 290 از 160از آنجا که در دور اول انتخابات نزدیک به  -3
قرار » ولی فقیه«نمایندگی مجلس هفتم در اختیار نیروهای وابسته به 

توان نتیجه گرفت که نهادهای حکومت تقریبأ یک  گرفته است، می
، »شورای مصلحت نظام«، »رهبر«. دست و یک کاسه شده است

بطور » مجلس شورای اسالمی«و » قوه قضائیه«، »شورای نگهبان«
توانند بنا  خواه قرار دارند و می کامل تحت سیطره نیروهای تمامیت

در . های این جناح سیاست کشور را تعیین کنند بر منافع و خواست
ای ناجور بر پیکر  این میان خاتمی در مقام ریاست جمهور وصله

ی گذشته در برابر ها اما از آنجا که او طی سال. حکومت است
خواه عقب نشسته است، پس از این  های جناح تمامیت خواست

توان انتظار معجزه به نفع جنبش آزادیخواهی و  نمی» زاده امام«
او در بهترین حالت در برابر . دمکراسی مردم ایران را داشت

 . خواه به غرولند بسنده خواهد کرد های جناح تمامیت سیاست
که انتخابات را تحریم نکرد و » طلب الحاص«آن بخش از جناح  -4

در آن شرکت جست، با شکست سختی » روحانیت مبارز«چون  هم
آقای کروبی که ریاست مجلس ششم را بر عهده داشت، . روبرو شد

% 10 هزار رأی بدست آورد، یعنی کمتر از 150در تهران کمتر از 
. دمردمی که در انتخابات تهران شرکت جستند، به او رأی دادن

همچنین خانم جمیله کدیور که در انتخابات مجلس ششم، بخاطر 
شأن و مقامی که برادرش توانسته بود در آن دوران در میان مردم 
کسب کند، با بیش از یک میلیون رأی راهی مجلس شد، این بار 

 هزار رأی بدست آورده است و به مجلس هفتم راه 100کمتر از 
دهد، هرگاه جناح   میهمین واقعیت نشان. نخواهد یافت

جست،  در کلیت خود در انتخابات شرکت می» طلب اصالح«
سرنوشتی بهتر از اینان نداشت، زیرا مردم دیگر نه به خاتمی باوری 

کاری ساخته » طلب اصالح«پندارند که از دست جناح  دارند و نه می
 . است

پارچه نیست و  ای یک دست و یک کار اما پیکره جناح محافظه -5
 هر  .توان مشاهده کرد های گوناگون را می در بطن آن گرایشبلکه 

     یک از این گرایشات در رابطه با مشکالتی که ایران را 
   فراگرفته است، راه و روش ویژه خود را دارد و دیری نخواهد
پائید که این گرایشات در برابر یکدیگر خواهند ایستاد و چون 

 افتاد و بخشی از آنان های گرسنه بجان یکدیگر خواهند گرگ
مجبور خواهد شد برای بدست آوردن پشتوانه مردمی از منافع و 

در آنجا هم به جناح . های اکثریت مردم پشتیبانی کند خواست
  کند و  خوریم که بازاریان را نمایندگی می برمی» هیئت موتلفه«

 یابیم که رفسنجانی رهبر  را می» کارگزاران سازندگی«هم جناح 

گردیم که در انتخابات  ت و نیز با پدیده نوظهوری روبرو میآن اس
  های مجلس را از آن خود  مجلس هفتم توانست بیشترین کرسی

 حتی بخشی از . وابسته است» رهبر«سازد که بطور مستقیم به 
اند، به  به مجلس راه یافته» مستقل«کسانی که به مثابه نمایندگان 

این همه تنوع روشن است که دیری با . اند جناح اقتدارگرا وابسته
همانٌگونه که در . نخواهد پائید که میان آنان اختالفات شدت یابد

دوران ریاست جمهوری رفسنجانی شاهد آن بودیم، ابعاد این 
اختالفات آنچنان باال خواهد گرفت که تصور آن شاید برای برخی 

 .اینک ممکن نباشد
های اقتصادی   نابسامانیخواه مسئولیت اگر در گذشته جناح تمامیت -6

انداخت، در آینده دیگر  مجلس می» طلب اصالح«را به گردن جناح 
از چنین امکانی برخوردار نیست و خود باید برای تأمین نیازهای 

در این رابطه الزم . ریزی کند و راه حل ارائه دهد روزمره مردم برنامه
هزار نفر  800به یادآوری است که در حال حاضر ساالنه نزدیک به 

تواند یک  گذارند، اما اقتصاد بیمار ایران تنها می پا به بازار کار می
. گردد سوم از آنها را جذب کند و مابقی به جمعیت بیکار اضافه می

در آغاز انقالب درآمد سرانه ایران دو برابر ترکیه بود و اینک پس 
وران  دالر و کمتر از د1700 سال درآمد سرانه در ایران حدود 25از 

 2500پیش از انقالب است و در عوض درآمد سرانه ترکیه از مرز 
 .دالر گذشته است

خواه برای بهبود وضعیت  رسد که جناح تمامیت نظر می چنین به    
ای است، سیاستی که چند دهه  اقتصادی ایران در پی سیاست تازه
راه «اساس این سیاست که به . است در کشور چین پیاده شده است

های مدنی در داخل و   شهرت یافته، بر محدود ساختن آزادی»چین
. های خارجی استوار است گشودن مرزهای کشور بسوی سرمایه

محدود ساختن آزادی در داخل کشور تا بتوان بدون برخورد با افکار 
آوردن  های خارجی امنیت و امکان بدست عمومی برای سرمایه

یش از یک میلیون دانشجو ایران با ب. سودهای کالن را فراهم ساخت
ها را ترک  التحصیالنی که ساالنه دانشگاه  هزار فارغ200و نزدیک به 

ای را در  کرده تواند نیروی تحصیل کنند و جویای کار هستند، می می
اختیار سرمایه خارجی قرار دهد که نیروی کارش را مجبور است 

تواند  یارزان بفروشد و در عین حال بخاطر برخورداری از تخصص م
 .  از بارآوری خوبی برخوردار باشد

خواه توانسته است روابط  نیز جناح تمامیتدر زمینه سیاست خارجی  -7
دیدار ولیعهد انگلستان از ایران  .انگلستان برقرار سازدخوبی را با 

ساخت که جناح اقتدارگرا توانسته است از طریق گفتمان با  آشکار 
در اروپا و منطقه است، با این کشور که بهترین متحد امریکا 

دیوانساالری امریکا در رابطه با افغانستان، عراق و حتی فلسطین به 
داری اروپا و  برای کشورهای پیشرفته سرمایه. توافقاتی دست یابد

امریکا مهم تأمین منافع اقتصادی، نظامی و امنیتی آنها در منطقه است 
ا همانگونه که با آنه. و تحقق دمکراسی در ایران امری ثانوی است

رژیم عربستان سعودی دارای روابط حسنه هستند، با جناح اقتدارگرا 
همانگونه که امریکا پس از . نیز روابط خود را بهبود خواهند بخشید

تواند روابط  گرفتن امتیاز از لیبی، با رژیم قذافی به توافق رسید، می
.سازدخواه را نیز عادی  خود با رژیم اسالمی و جناح تمامیت

توان باین نتیجه رسید  می» طلب اصالح«با شکست انتخاباتی جناح  -8
  یا به گذشته تاریخ. که جناح اقتدارگرا با دو گزینش روبرو است

  طلبی مردم ایران باز خواهند گشت و یا آنکه صدای جنبش اصالح
در هیچ یک از . را خواهد شنید و در آن مسیر گام خواهد نهاد

د میان سیستم سیاسی و وضعیت معیشتی مردم کشورهای منطقه تضا
بنابراین، اگر اقتدارگرایان . اند چون ایران از یکدیگر دور نیافتاده

  بخواهند موقعیت خود را تحکیم بخشند، باید مرزهای کشور را
ای تأثیر  روشن است که چنین رابطه.  بسوی سرمایه جهانی بگشایند

ت و زمینه را برای از میان دیالکتیکی خود را در ایران خواهد گذاش
.برداشتن حکومت اسالمی هموار خواهد ساخت
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 نامه دریافتی
 جعفر صدیق

 نگاهی دیگر به مشکالت اتحاد
 83شماره » طرحی نو«مقاله بسیار مفصل محمود راسخ را که در 

های اصیل در یک  جمع کردن دمکرات. چاپ شده بود، بسیار پسندیدم
 استقالل -های فردی و اجتماعی  آزادی-تشکیالت که هدفش دمکراسی

راسخ در . کشور و عدالت نسبی اجتماعی باشد، کاری است بس دشوار
کند  سازد، اشاره می مقاله خود به برخی نکات که این کار را مشکل می

های  اند که آدم گیرد، از آن جمله و برخی را شاید آگاهانه نادیده می
ر غرب عمأل با ایران و مشکالت تر بعلت اقامت ممتد د تر بیش قدیمی

استدالل راسخ درست است که . اند ای بس زیاد پیدا کرده کشور فاصله
تواند  کند، می یافته زندگی می ای سامان روشنفکر غربی که در جامعه

 مستمر و با انجام انتقادهائی خود را راضی engagementبدون تعهد 
ی که مدت مدیدی است اما چگونه است درباره روشنفکران ایران. کند

یافته زندگی کرده  برند؟ آنها نیز در این جامعه سامان در غرب بسر می
اند و دیگر فقط در سطح همان  و کم و بیش هویت اینجائی کسب کرده

شاید گفتن این . اندیشند سامان می روشنفکر غربی به کشور و ملتی بی
 9صفحه ادامه در    .مطلب صالح نباشد، اما گفتنش ضروری است

 

 مقاله دریافتی
 فریبرز جعفرپور

 از واقعیت تا پندار
 

  "تاملی چند بر نظرات آقای محمود راسخ افشار در مورد رفراندوم"
 

ضرورت "ای تحت عنوان   نوشته»طرحی نو« نشریه 83در شماره 
و مشکالت ایجاد تشکلی از جمهوری خواهان مستقل، یا چه باید 

آقای محمود راسخ به چاپ رسیده است مان   بقلم دوست دیرینه"کرد؟
هائی که در این  پرسش. گردد های فراوانی را باعث می که پرسش

 .مختصر کوشش خواهد شد به شماری از آنان اشاره شود
در نگاه ”: گویند آقای محمود راسخ در ابتدای بحث خویش می

خواهان را در خارج از کشور به دو  توان طیف جمهوری نخست می
جناحی که با نظام جمهوری اسالمی در کلیت آن بی . م کردجناح تقس

اش و چه در هر  چه در شکل کنونی. هیچ اما و اگری مخالف است
ی جناح معروف به  و جناحی دیگر که دنبالچه. شکل و شمایل دیگری

طلب در درون نظام است و به طور عمده خواهان انجام  اصالح
در ”: رسند که به این نتیجه می و بعد .“اصالحاتی در درون همین نظام

خواهان مستقل باید در فکر ایجاد تشکلی  شرایط کنونی جمهوری
برای خود باشند و توجه خویش را به بررسی موانعی معطوف دارند 

 و بعد به بررسی این موانع “که در راه ایجاد چنین تشکلی وجود دارد
پردازند و  میاز منظر سیاسی، شخصی و روانی ایرانیان خارج از کشور 

  7ادامه در صفحه                                   گیرند که آنگاه نتیجه می

  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

    یک بخش     منوچهر صالحیمنوچهر صالحیمنوچهر صالحیمنوچهر صالحیبرگردان به فارسی از برگردان به فارسی از برگردان به فارسی از برگردان به فارسی از 
تغییر برنامه قدیمى

دو برنامه -2
روى آن نهاده شُد، عبارت بنیادى که تمامى برنامه ارفورت بر 

است از درک مادى تاریخ، درکى که بر مبناى آن تکاملِ اقتصادى بر 
هاى  یابد و موجب دگرگونى ایده  ضرورتِ قوانینِ طبیعى تحقُق مى اساس

 میگردد، همراه با مناسباتِ اقتصادى نُوین  ها و نهادهایش اجتماعى انسان
یند که هرگاه راه حلّى برایشان آ اى بوجود مى مشکالتِ اجتماعى تازه

نیابیم، بدان معنى که هرگاه مناسبات اقتصادى تازه به همراه خود موجب 
 ابزارهاى نوینى نگردند که به کُمک آن بتوان مشکالت جدید  پیدایش

را از میان برداشت، و نیز هرگاه بصیرتِ اجتماعى براى شناخت 
هاى  انجام هرگاه قُدرتمشکالت و ابزارهاى جدید کافى نباشد و سر

ها  حل اى بوجود نیایند که از توانائى کافى براى اجراى عملى راه اجتماعى
 . برخوردارند، این امر موجب توسعه عیوب اجتماعى میگردد

همچنین در عین حال درجه بصیرت اجتماعى و نیروى نوآفرینى 
ترى   عالىدر جوامعى که از سطح رشدِ. نیز توسطِ اقتصاد تعیین میشود

 از هر چیز منوط است به مناسباتى که طبقاتِ  برخوردارند، این امر پیش
مختلف با یکدیگر دارند، وضعیتى که موجب فروپاشى کُلیه جوامعى که 

کُننده تقسیمِ طبقات  اقتصاد تعیین. در مراحل ابتدائى قرار داشتند، گشت
د کُدام یک از این اقتصاد است که تعیین میکُن. و تضادهایشان است

طبقات بخاطر امتیازاتى که از آن برخوردارند، خواستار حفظِ وضعیت 
 طبقات از وضعیت موجود رنج  یک ازکُدام و اینکه. اقتصادى موجوداند

 اقتصاد  بینوائی خویشند، نیز بهمیبرند و در پى یافتن راه گُریزى از
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4ادامه در صفحه  .وابسته است

 دکتر علی راسخ افشار
   ملی ایران از جبهه

                              
 !از همایش تا نمایش

 
 در 2004ایرانیانی که در روزهای هشتم، نهم و دهم ژانویه   

یشی خواهان ایران در برلین حضور یافتند با هما همایش اتحاد جمهوری
مند و پر ابهت و از نظر سازماندهی و ارگانیزاسیون  ظاهر بسیار شکوه به

 .آمیز روبرو شدند از هر جهت تحسین
    رسمیت یافتن    برای من که از روز اول و ساعاتی پیش از به

    نشست تا آخر روز سوم، پایان همایش، درکنار تنی چند از دوستان 
 داشتم، بیش از همه چیز سازماندهی عنوان میهمان حضور  ملی به جبهه
     ها و بند و  بندی جانبه همایش چشمگیر بود که خاطره دسته همه
 10ادامه در صفحه              . کرد های کنفدراسیون جهانی را زنده می بست


