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 یردبسر
 » شیطان بزرگ«با » دولت شرارت«گفتمان 

» دانشجویان پیرو خـط امـام   «پس از اشغال سفارت امریکا توسط       
المللی و منشور سازمان ملل متحـد   که اقدامی برخالف تمامی قوانین بین 

بود، میان ایران و امریکا رابطه سیاسی بالواسطه وجود ندارد، امـا ایـن              
دیگر تماس ندارند و  ری دو کشور با یکبدان معنی نیست که دیوانساال  

مسـئول  . گوینـد  های خود بـا هـم سـخن نمـی          درباره منافع و خواست   
ای فاش    در مونیخ، چندی پیش در مصاحبه     » کنفرانس امنیت «برگزاری  

ساخت که معاون وزارت خارجه ایران و چند سناتور سرشناس و متنفذ            
م درباره مسائل مورد   که در آن کنفرانس شرکت داشتند، با ه        امریکائی

ای ایـران   اختالف امریکا و ایران و از آن جمله دربـاره پـروژه هسـته           
ها است    های غیر رسمی و پنهانی سال       این گونه تماس  . اند  مذاکره کرده 

که میان دیوانساالری جمهوری اسالمی و ایاالت متحـده وجـود دارد و        
ها میان منـافع و   ساند در محدوده این تما  با این حال، دو طرف نتوانسته     

به مخرج مشترکی خود دست یابند و بهمین دلیل دشمنی و  های خواست
بررسـی ایـن دوگـانگی در    . چنان ادامه دارد    ستیز میان دو حکومت هم    

ها گره کور دیپلماسی کنـونی میـان ایـران و امریکـا        منافع و خواست  
 :ها چه هستند اما ببینیم این منافع و خواست. است

داری نقشـی    امریکا در پیدایش دولت دمکراتیک سـرمایه  با آن که  -1
کننده و پیشرو در تاریخ بازی کرده است، اما از پس از جنگ   تعیین

 15ادامه در صفحه جهانی اول، سیاست خارجی امریکا از خصلتی   
______________________________________________ 
 مجید زربخش

 ای جمهوری اسالمی بحران هسته
 کشور  5 اعالم شد که بنا بر توافق نمایندگان         2006 ژانویه   31 در

شورای امنیـت ارجـاع       عضو دائمی شورای امنیت، پرونده اتمی ایران به       
ای جمهوری اسالمی کـه از        با این تصمیم بحران پروژه هسته     . گردد  می

ای پر مخاطره وارد شد و  مرحله زمان بازگشائی نطنز شدت گرفته بود، به
توافق با زمامداران ایران       دوره جدیدی از تالش برای رسیدن به       در نتیجه 

کارگیری شـدت عمـل    ه جهانی و ب یا مهار آنها از طریق فشار جامعۀ    و
 .چنان ادامه دارد آغاز گردید که هم

سـو رژیـم    اکنون خطرناک در یک در این کشمکش بزرگ و هم   
و بیش جمهوری اسالمی، رژیم جنایت و خیانت و در سوی دیگر غرب 

از همه امریکا قرار دارد که تاریخ نیم قرن گذشته آن در مناسـبات بـا                
ویژه با کشورهای ضعیف بکـارگیری زور و   کشورها و ملل جهان و به  

این ماهیت طرفین درگیر و . بوده استگر  جنگ و تجاوز و منطق سلطه
انـد و سـود و         قربانی اصلی ماجرا، ایران و مردم ایـران        هاین واقعیت ک  

 سـبب شـده اسـت کـه در میـان            های احتمالی متوجه آنها است،      انزی
هـای    ایرانیان در ارزیابی از پروژۀ اتمی و بحران ناشـی از آن دیـدگاه             

 7ادامه در صفحه                                    . متفاوتی بوجود آید
 

 :دیگر مقاالت این شماره
 کارل کائوتسکی: ی آن انقالب پرولتری و برنامه

 شیدان وثیق: »مسئله الئیک« سیاسی -مبانی فلسفی
 حسن بهگر :!پاش دل ریش نمک! کمک امریکا؟

 نورائی. ا
 :ها جهانی به ادغام پیرامونی گرایش سرمایه
 ماندگی و دیکتاتوری بست عقب راه خروج از بن

 هاى سیاسی یا کار مجرد؟ اندیشه پردازی :روى محرک گذار از جامعه سنتی به مدرننی

ها به این دلیل  کرد انسان آدم پردل و جراتی گمان می زگارىرو«
نها این آاند و اگر  د که دچار تصور نیروى ثقلشون غرق می  در آب

که این فکر خرافه  المثل با قبول این ، فىتصور را از سرشان بیرون کنند
ای شگفت انگیز در برابر تمام  یا مفهومی مذهبی است، آن وقت به گونه

این مرد تمام عمرش را صرف مبارزه . شوند  میق شدن حفظرخطرات غ
آورش علم آمار سندى  ثقل کرد، که از پیامدهاى زیانبا توهم نیروى 

دل و جرات از سنخ  این آدم پر. انبه به دست داده بودند جتازه و چ
 ).مارکس (».آلمان بود فیلسوفان انقالبى در

 گذشته در جهان به وفور یافت      از این سنخ فیلسوفان امروزه هم مانند
ى مختلف علوم که عمومـا      ها یوه تحقیقات در رشته   برخالف ش . شوند می
پـردازى ایـن فالسـفه       تنوع اندیشه رسند،   نتایج نزدیک و شبیه بهم می      به
. ع و شخصـى اسـت   پایان، تفاسیرشان به اندازه تعدادشان متعدد، متنـو      بی

ای را ارائـه      نظـرى  خود بافتۀ هرکدام بنا به روش تحقیق منحصر به فرد         
از آنجـا کـه ایـن       . نظیر اسـت   نظیر و یا کم      خود بی  دهد که در نوع    می

 هـر   ،زمان و اوضاع و احوال کنونى خودشان هستند         پردازان اسیر    هاندیش
و بنابر این از هر واقعـه  . کنند وضع موجود را  دائمى و پابرجا تصور می    

هـاى   زمـانى نظـام   . یرنـد گ  مـی تـاریخى   اتاریخى عصر خـود نتـایج فر      
ای، و یا شاهنشاهى ایران ابدى و شکست ناپـذیر           انهسوسیالیستى سربازخ 

روزى که فروپاشـى ایـن دژهـا آنهـا را      .  آمدند نظر مى   هتاریخى ب و فرا 
 4ادامه در صفحه         :تاریخى برآوردند کرد ناگهان فریاد فراغافلگیر

__________________________________________ 
 بهروز اسدی

 وق مدنی خویشقمبارزه کارگران برای تحقق ح
دامنـه مبـارزات مطالبـاتی کـارگران ایـران            در چند ماه گذشته به    

شدت افزوده شده است و همین امر بیـانگر آن اسـت کـه وضـعیت                  به
در انتخابات ریاست  نژاد که قدرت رسیدن احمدی اقتصاد ایران، پس از به  

آمد نفت پیروز شد و مافیای نظامی حامی او،  جمهوری با وعده تقسیم در    
نژاد همراه  مواضع ضد اسرائیلی احمدی. وخامت نهاده است با شتاب رو به   
 داخلـی    ای رژیم مالها بهترین زمینه را برای فرار سرمایه          با پروژه هسته  

خـارجی کـه در    دوبی فراهم ساخت و نیـز سـرمایه        ویژه به   خارج و به    به
خاتمی بسوی ایران روانه گشته بود، با توجه به         دوران ریاست جمهوری    

های امپریالیستی،    وضعیت سیاسی ناپایدار کنونی و فشار دیپلماسی دولت       
از بازار ایران دور مانده و سبب وخیم شـدن هـر چـه بیشـتر وضـعیت          

انـد تـا تـورم        تمامی این عوامل سبب شده    . اقتصادی کشور گشته است   
شتر کـارگران ایـران بـا مـزدی کـه           چنان ابعادی بخود گیرد که بی       آن

های خـود     تأمین حداقل مخارج معیشتی خانواده      کنند، قادر به    دریافت می 
 . برند نباشند و بیشتر آنها زیر خط فقر بسر می

چنان رشد و توانمندی  متاسفانه جنبش کارگری در ایران هنوز از آن
ا بتوانند  برخوردار نیست که دارای سندیکاهای مستقل باشد تا این نهاده         

با توجه به وضعیت کلی اقتصاد کشور در جهت بهتـر شـدن وضـعیت               
بهمین دلیل نیز   . های الزم و ضروری را بردارند       زندگی روزمره آنها گام   

 یافته،  با رشد فزاینده بحران اقتصادی و فقدان جنبش کارگری سازمان
13ادامه در صفحه                                              
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 ...انقالب پرولتری و 
 

طبقـه کـارگر   "پیش از هر چیز کمون پـاریس ثابـت کـرد کـه            «
سادگی یک ماشین دولتی آماده را در اختیار خود گیرد و       تواند به   نمی

 )80 (»"کار اندازد آن را برای مقاصد خویش به
جنـگ داخلـی در     «ما در پیش درباره این جمله مـارکس کـه از            

آنچه درباره ماشـین    . ر مبسوط بحث کردیم   نقل شده است، بطو   » فرانسه
داری  های تولید سرمایه توان درباره مکانیسم   دولتی گفته شده است را می     

در برابـر خـود     » آمـاده «صـورت     نیز تکرار کرد، که طبقه کارگربـه      
سادگی در اختیار خود گیرد و  به«تواند  طبقه کارگر آن را نمی. یابد می

 . »کار اندازد برای مقاصد خود به
چون ماشین  داری را هم های تولید سرمایه طبقه کارگر باید مکانیسم 

 .دولتی برای مقاصد خود مناسب گرداند
های بـزرگ و تقسـیم کـار          داری مبتنی بر کارگاه     صنعت سرمایه 

های زنـده و      هر کارگاهی خود ارگانیسمی هیوالئی است با اندام       . است
 خود را آن گونه انکشـاف  جان فراوان، که هر یک از آنان کارکرد       بی
ها بدون اصطکاک و بدون هـدر رفـتن زمـان           دهد که با دیگر اندام      می

 . برای تولید فرآورده مشترکی در هماهنگی قرار داشته باشد
ها   داری تکامل چنین سازماندهی در کارگاه       ترین کار سرمایه    کالن

ستعداد چنین تشکیالتی نه فقط دائمأ به ا        وجود آوردن یک    برای به . است
های روند پیچیده      و تجربیات عملی در همه زمینه       العاده  تشکیالتی خارق 

های علمی و بنیـادین       کار نیاز است، بلکه در عین حال باید از سرمشق         
 . مند بود نیز بهره

این امر  . داری بگیرد   سوسیالیسم باید چنین سازماندهی را از سرمایه      
 اما این شکل سازماندهی     .های تحقق سوسیالیسم است     شرط  یکی از پیش  

چنـین بـرای تولیـد        نه فقط اصوأل مناسب نیازهای تولیـد ، بلکـه هـم           
داری مناسـب اسـت، یعنـی در تناسـب بـا حاکمیـت مطلـق،                  سرمایه

هـا    اتوکراتیک، استبدادی سرمایه و یا نمایندگان سـرمایه در کارخانـه          
و یـا  چون دیکتاتوری  شرط این شکل از سازماندهی، هم  پیش. قرار دارد 

 . استبداد مطلق، وجود زیردستانی است بدون هرگونه روحیه مقاومت
هـا را     های موجود در کارخانـه      چون ماشین دولتی، باید مکانیسم      هم

نیز برای مقاصد پرولتاریا متناسب ساخت؛ و این بدان معناست کـه در             
 .ها، دموکراسی جای اتوکراتی را بگیرد دولت و در کارخانه
کند که مارکس و انگلـس        ز همان تفاوتی حکم می    در این زمینه نی   

 در آنچه که نقل کردیم، نوشتند مبنی بر این که مناسـب  1872در سال   
های پادشاهی موجود و نیز ماشـین دولتـی آن دوران بـا               ساختن ارتش 

نظـر از   ای نیسـت و بـا ایـن حـال، صـرف            مقاصد پرولتاریا کار ساده   
همسـایگان آن، در دیگـر   دیکتاتوری نظـامی در روسـیه و برخـی از        

کشورها، پیش از آن که پرولتاریا بتواند به قدرت سیاسی دست یابـد،             
بهمین دلیل نیز باید ایـن رونـد را   . ها غالب شد   دمکراسی بر این ماشین   

 . به کمال رساند و نه آن که این نهادها را از نو ساخت
نـافع  داری کامأل در انطباق بـا م        های سرمایه   اما تشکیالت کارخانه  

انـد قـدرت      سندیکاها هر چند توانسـته    . قرار دارند ) 81(» آقا باال سر  «
اند ایـن قـدرت را درهـم          دار را کمی محدود سازند، اما نتوانسته        سرمایه
ها ایـن قـدرت را کمـی          چنین شوراهای کارکنان کارخانه     هم. بشکنند

 بیش  ای  های اولیه   ها گام   اما با این حال همه این تالش      . سازند  محدود می 
توان دمکراتیزه کـرد و از        ها را فقط زمانی می       کارخانه  اساسنامه. نیستند

داری را محدود ساخت که این امر سبب نـه   آن طریق اتوکراتی سرمایه 
 . ها گردد نزول، بلکه ارتقاء بارآوری کارخانه

چنین دوباره سـازماندهی      لیکن وظایف اقتصادی سوسیالیسم با یک     
 . یابد پایان نمی
هـای    داری صنعتی توانست استادانه رونـد تولیـد کارخانـه           ایهسرم

اما روند کلی اقتصاد، روند گردش، خرید و        . بزرگ را سازماندهی کند   
اقتصاد دهقانی بدوی که خود همـه       . گیرد  فروش و نیز تولید را دربرمی     

کرد و خود همه چیـزی را کـه    چیزی را که بدان نیاز داشت، تولید می      
زنـدگانی خـود بـدون        توانست به   نمود، می   مصرف می تولید کرده بود،    

ای   اما این امر برای جامعه    . ها ادامه دهد    روند گردش تولید میان کارگاه    
های  مختلف تولید بوجود آمده است،         که در آن تقسیم کار میان شاخه      

خـام و   کارخانه، هرگاه بخواهد تولیـد کنـد، بایـد مـاده      . ممکن نیست 

و هرگـاه نتوانـد     . ن نیروی کار استخدام نماید    چنی  سنگ تهیه و هم     زغال
هایش بازار بیابد، مجبور خواهد شـد بـه تولیـدش پایـان               برای فرآورده 

 . بخشد
چنین جدی و بـا       داری این   های سرمایه   هر چند که تولید در شرکت     

نبوغ سازماندهی شده بود، اما در عوض روند گردش برای مدت زمـانی             
سـپرده  » بازی آزاد نیروها  «آنارشی و      به دراز بدون هرگونه سازماندهی،   

همین امر سـبب    . شود  توجهی می   این امر بی    امروز نیز به    و حتی تا به   . شد
های اقتصادی    ترین اسراف و ممانعت     داری با بزرگ    شود تا در سرمایه     می

تـوان بـا بکـارگیری     شویم و پیش از هر چیز در همین رابطه می   روبرو  
داری   د سوسیالیستی را نسبت به اقتصاد سرمایه      برنامه و سازماندهی اقتصا   

 .بارآورتر ساخت
روز نیـز     ای بسیار بزرگ اسـت و روزبـه         اما با این حال این وظیفه     

یابـد،   هر اندازه مراوده جهانی تکامـل بیشـتری مـی         . گردد  تر می   پیچیده
همان نسبت نیز روند گردش یک کارخانه بزرگ در رابطه بـا تهیـه                به

کمکی، تهیه ابزارها و نیز پیـدا کـردن خریـدار بـرای             مواد خام، مواد    
 . گیرد تولیدات خود، تمامی جهان را در بر می

داری خود برای سازماندهی رونـد گـردش تـالش چنـدانی              سرمایه
هـا را تالشـی در زمینـه     هـا و کارتـل     برخی پیدایش تراسـت   . کند  نمی
 ایـن   امـا هـر یـک از      . پنداشـتند   گونه سازماندهی روند گردش می      این

گیـرد و در نتیجـه        های صنعت را در بر می       ها تنها یکی از شاخه      اتحادیه
همـراه واگـذاری     سبب یکسان ساختن شرائط فروش و یا تقسیم بازار به         

هـا    هائی از این مناطق فروش به یکایـک اعضـای ایـن اتحادیـه               بخش
شـود بـه اسـتقرار        اما مشکل سازماندهی گردش مربـوط مـی       . گردد  می

های مختلف تولید و حفـظ        ریزی و مقرر شده میان شاخه       امهمناسبات برن 
 .نسبیت درست در روابط آنها با یکدیگر

گردد، زیرا تـا کنـون سـود نیـروی      تر می  مشکل از این هم پیچیده    
سـرمایه  . دهـد   ی روند گردش را تشکیل می       کننده  محرکه و عامل تعیین   

نگین سـود   ها و مناطق تولید که بـیش از میـا           بسوی آن بخش از شاخه    
شـود و در آنجـا سـبب گسـترش تولیـد              کردند، سرازیر می    کسب می 

تر از میانگین سـود       ها و مناطقی که کم      و سرمایه از آن بخش    . گردد  می
. گـردد  رود، امری که سبب کاهش تولید مـی  کنند، بیرون می    کسب می 

زودی در    داری بدون چنین تأثیر هدایت کننـده سـود بـه            اقتصاد سرمایه 
ولـی تـالش پرولتاریـا،      . شد  قانونی متالشی خواهد      ارشی و بی  چنگال آن 

. چنین سود است    یعنی سوسیالیسم در جهت ازمیان برداشتن استثمار و هم        
سازد، بلکه بایـد      این امر سازماندهی روند گردش را نه فقط ضروری می         

دهنده  چنان سازماندهی کنیم که ضرورت ادامه وجود عامل نظم آن را آن  
 . یعنی سود، از میان برداشته شودکنونی آن، 

ــک    ــه ی ــت ک ــد آن اس ــای پیرومن ــلی پرولتاری ــه اص ــین  وظیف چن
سازماندهی را در درون هر شرکتی و نیز در بطن اقتصاد کلـی بوجـود               

این امر در ارتباط تنگاتنگ با تبدیل مالکیت ابـزار تولیـد قـرار              . آورد
توانـد    هی مـی  و این امر در تناسب با پیدایش آن اشکال سـازماند          . دارد

  .تنظیم تقسیم مشکلی کامأل درجه دو است در برابر آن. تحقق یابد
آسا و بسیار مشکلی است که تاریخ جهانی تا کنون             غول  این وظیفه 

 . بر دوش طبقه پیروزمندی قرار داده است
. یکبـاره حـل کـردن، امـری غیـرممکن اسـت       چنین مشکلی را به 

ین مشکل را بر مبنـای ادعاهـای        چنین امری ناشدنی است که بتوان ا        هم
یک دیکتاتور حل کرد، هر چند کـه او بسـیار بـا نبـوغ و از دانشـی                   

هـای سـازماندهی،     انجام ایـن امـر بـه قابلیـت        . گسترده برخوردار باشد  
ترین   های علمی بسیاری نیازمند است که بزرگ        تجربیات عملی، آگاهی  

 انجـام تـدریجی و      بـرای . منـد باشـد     تواند از آن بهره     انسان میرنده نمی  
آمیز این تالش به بهتـرین نیروهـای دانـش و عمـل               گام موفقیت   به  گام

 . اقتصاد نیاز است
باورانـه و آسـوده خیاالنـه بـه           ویرانگری برخورد سـاده     چیز به   هیچ

 . مشکالت بزرگی که در برابرمان قرار دارد، نیست
ـ               اره در این زمینه نیز لنین در کتابی کـه در اینجـا بسـیار بـدان اش

دیدیم کـه نـزد او وظـائف      . کند  ایم، تصویر دهشتناکی عرضه می      کرده
چنین از سـازماندهی      او هم . کنند  دولت مدرن تا چه اندازه ساده جلوه می       

چون  آمـوزش   او از شرائطی هم. گرایانه داشت تولید تصوری بسیار ساده  
هـای اجتمـاعی چـون پسـت،          آموزش و انضباط در دسـتگاه     «همگانی،  

و غیره در دولت  » ها، بانکداری   های بزرگ، فروشگاه    ، کارخانه آهن  راه



 109  شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحی نو
  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 

هائی را برای شرکت تمـامی        شرط  گوید که پیش    داری سخن می    سرمایه
 .  دهند مردم در هدایت جامعه تشکیل می

چنـین مرحلــه  « بـه  1917پنداشـت کــه روسـیه    او بهرحـال مـی  
 فرضی قرار   گام نهاده بود و یا آن که کارکرد او بر چنین          » ای  پیشرفته
 :دهد او ادامه می. داشت
از های اقتصادی ایـن امکـان وجـود دارد کـه              شرط  با چنین پیش  «

داران و کارمنـدان،    بتوان پس از ازمیان برداشتن سـرمایه    فردا  امروز به 
کـار  !] حسابرسی[جای آنها در حوزه بازرسی تولید و توزیع، بایگانی          

نبایـد  . (ق مسـلح سـپرد  به کـارگران مسـلح، بـه تمـامی خلـ        و تولید را    
را بــا موضــوع کــادر   ] حســابداری[موضــوع بازرســی و بایگــانی   

 عوضـی   - مهندسـین، متخصصـین کشـاورزی و غیـره         -کرده    تحصیل
داران تبعیـت     کننـد و از سـرمایه       این آقایـان امـروز کـار مـی        : گرفت

نمایند؛ فردا بسیار بهتر کـار خواهنـد کـرد و از کـارگران پیـروی           می
 ).خواهند نمود

بایگانی و بازرسی برای آغـاز مرحلـه نخسـت کمونیسـم و آمـاده               
در اینجـا همـه     . انـد    ضـرورت  تـرین   مهـم ساختن کارکرد درسـت آن،      

گردند، دولتی که توسـط   شهروندان به شاغلین مزدبگیر دولت بدل می   
 شـهروندان کارمنـد و کـارگر        همه. کارگران مسلح تشکیل شده است    

در اینجا . گیرد خلق را دربر می مشوند که تما     سندیکای دولتی می   یک
میزان ، که در حد برابری کار  کنند افراد همهقضیه فقط آن است که 

.  برخـوردار شـوند   دسـتمزد برابـری   دارنـد و از       کار خود را بـاال نگـاه      
 را بـه منتهـی درجـه        و بازرسـی  ] حسابرسی[داری کار بایگانی      سرمایه

العاده سـاده تبـدیل    لی فوقاین امور را به اعما بسیار ساده نموده است،     
کرده که انجام آن برای هر کسی کـه خوانـدن و نوشـتن بلـد اسـت،                  

کـافی اسـت کـه از       باشد، چنین کسی برای نظـارت و ثبـت            ممکن می 
چهار عمل اصلی آگاهی داشته باشد و بتواند قبوض مربوطه را صـادر             

 . کند
... 

برابر بدل  تمامی جامعه به یک بنگاه و یک کارخانه با کار و مزد             
 ).82(.  »گردد می

ای که آن     چنین طبیعت ساده    نه، یک دستگاه تولید اجتماعی با یک      
توانـد هـدایت کنـد و     را هر کسی که خواندن و نوشتن بلد است، مـی          

هر کسـی مـزد       رهبران آن کار دیگری ندارند جز نظارت بر کار و به          
نـدان  برابر پرداختن، یک چنین نهادی نه یک کارخانه، بلکـه یـک ز            

حتی اگر مجموعه کار اجتمـاعی را نادیـده گیـریم، بـاز حتـی               . است
 . کنند ها از مدیران خود بیشتر از این مطالبه می ترین کارخانه ساده

هـای بلشـویک، آن هـم در          ترین شخصیت   تصورات اقتصادی مهم  
با این . این اندازه ابتدائی بود دورانی که در پی تسخیر قدرت بودند، تا به        

و فقـط   . ای نعمتی بود    اطالعی افسانه   چنین بی   ها یک   ی بلشویک حال برا 
ترین دولت اروپـا را       آسا   جسارت سلطه بر غول     ها  آگاهی به آن    همین نا 

 . اما این امر برای خود روسیه و کمونیسم امر بسیار بدشگونی بود. داد
هم بدون توجـه بـه تمـامی مشـکالت            جسارت به هجوم کور، آن    

بلکـه بـر    . ب اقتصادی پرولتاریا روح نخواهد دمیـد      وظایف ما به انقال   
داریم، مورد    ها باید منصفانه هر گامی را که برمی         عکس، ما سوسیالیست  

گذارد خـود را بـا    هر چقدر مزاجی انقالبی که نمی  . آزمایش قرار دهیم  
تواند  وسائل عادی به بند کشد، امری ثمربخش است اما چنین مزاجی می

دل گردد، هرگاه نتوان آن را هدایت کرد و بـا           گر ب   به نیروئی تخریب  
 .  دقتی علمی به بند کشید

 :ها پادداشت
  2فارسی، صفحه  ، ترجمه به»مانیفست کمونیست» مارکس و انگلس،  -80
 .برگزیده شد Herrn der Haufe این معادل فارسی برای اصطالح -81
  487-488، صفحات 25 مجموعه آثار لنین به آلمانی، جلد-82
 

 ...  ؟!کمک آمریکا 
 

دیگر این که تکلیف کشورهایی مانند ایران که در این میـان پایمـال              
های پایمال  های آمریکا می شوند چیست؟ چه کسی تاوان خون        سیاست

  کند؟ شده جوانان ما را در راه دموکراسی و آزادی پرداخت می

 دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و آزادی 
بیمـاری جـدی      ومت شاه  را که مبتال بـه       یادمان نرود آمریکا حک   

روانی و جسمی بود، با سیاست دفاع از حقوق بشر در تنگنا گذاشت تـا               
از تهاجم احتمالی شوروی که افغانستان را نیز اشغال کرده بود، در امـان           

شاه بیمار و دیکتاتور در برابر سیاست حقوق بشر کارتر کمی           . نگهدارد
وقتـی  .  شد تا توفان را از سر بگذراند       مقاومت کرد و سپس موقتا تسلیم     

سیروس ونس به ایران آمد، سخنرانی او در  مورد رعایت حقوق بشر که 
ایـاالت  . آشکارا روی به شاه داشت، در جراید آن زمان ایران چاپ نشد         

زبان فارسی  متحده آمریکا ناچار این سخنرانی را در بولتن هفتگی خود به   
نامه رستاخیز  با  چاپ آن  نشان داد          چاپ کرد و پس ا ز چند روز روز        

شـاه و     سیاست پاس دادن توپ به    ! که دیوار سکوت ترک برداشته است     
ها ادامه داشت و سرانجام چون مـردم بـه       خمینی  از جانب آمریکا مدت     

صحنه آمدند و خمینی ظرفیت ایستادگی در برابر کمونیسـم را داشـت،             
 .آمریکا از پشتیبانی شاه دست برداشت

وزها آمریکا نیز با شعار دموکراسی و آزادی و حقوق بشر به        این ر 
میدان آمده ، با این تفاوت کـه حکومـت ایـران آشـکارا مخالفـان را                 

ی دین از هیچ جنایتی فروگـذار         اندازد و با حربه     کشد و به زندان می      می
های سیاسی در زمان شاه سرکوب شدند، ولی  ها و سازمان گروه. کند  نمی

. ا از حمایت شاه  برخوردار بودند و سازمانشان برجا مانـد          بیشتر آخونده 
خـور   بسیاری از مالیانی هم که در دستگاه حکومتی بودنـد و یـا جیـره       

اما اکنون افـزون بـر      . خمینی پیوستند   ساواک و حکومت شده بودند، به     
ها که در شرایط علنی  پس از انقـالب             ها و گروه    سرکوب شدن سازمان  

های بالقوه خطرآفرین ماننـد سـران       دند،  دیگر گروه   شناسایی و نابود ش   
انـد و در حقیقـت هـیچ سـازمان و             عشایر و ایالت نیز از پای در آمده       

گروهی که توانایی ایستادن در مقابـل ایـن حکومـت را داشـته باشـد،         
این بدان معنی نیست کـه ایـران        . صورت سازمان یافته موجود نیست      به

. رچه و مترقی و دموکرات نداشته باشد      تواند یک اپوزیسیون یک پا      نمی
یک دوره فترت ، یعنی برداشتن دسـت حکومـت از       اپوزیسیون ایران به  

ملتی را  که در سد      . سر ملت نیاز دارد که خود را بازیابد و سازمان دهد          
. توان با افغانستان و عراق مقایسه کرد        سال گذشته سه انقالب کرده، نمی     

های فترت بوده است؛ نگاه       ر ما در دوران   های سیاسی پر با     ی دوران   همه
  .40-39های    و سال1320های پس از شهریور  کنید به سال

 
 های مالی  افسانه ی کمک

هـایی را بـرای      ایم که آمریکـا پـول       های اخیر بارها شنیده     در سال 
در صورت صحت داشتن این ادعاها، . براندازی رژیم اختصاص داده است

داند و گزارشی     چه مصارفی رسیده است، کسی نمی      ها به   این که این پول   
هم در این مورد انتشار نیافته است و کسـی هـم از کـم و کیـف ایـن              

های گذشته جسته و گریخته دو سـه          داند و در سال     ها چیزی نمی    کمک
نفر از سردمداران اپوزیسیون نامشان درز کـرده  کـه  کتـاب زنـدگی                

دانیم که سالیان دراز است       ما می . سیاسی آنها بدین وسیله بسته شده است      
آمریکا برای برانـدازی حکومـت فیـدل کاسـترو در کوبـا آنهـم در                 

بنابراین اراده و پـول     . شود  کند و موفق نمی     همسایگی خود کوشش می   
خود غره شده است، دلیل بر پیروز شدن بر           آمریکا، این ابرقدرتی که به    

 . های کوچکی چون فیدل کاسترو هم نیست  حکومت
ها درخواست خانم کاندولیزا رایـس از          آخرین  اعالم این کمک     

 میلیون  75 بنگرید با این     .ر است  میلیون دال  75 کنگره مبنی بر تخصیص   
 :خواهند انجام دهند دالر چه کارهایی می

 هـای تلویزیـونی    جامعه مدنی ایران، افزایش بودجه شبکه      یاری به   
افـزایش   های تحصیلی و   ورسایران، ب  زبان، تقویت دموکراسی در    فارسی

  میلیـون  10  افزون بـر آن      . آمریکا و ایران   ارتباط میان مردم دو کشور    
هـای   ، اتحادیـه  هـای اپوزیسـیون     فعالیـت  از   پشتیبانی  دالر  از آن نیز به     

خارج کشور اختصـاص خواهـد       داخل و  فعاالن حقوق بشر   کارگری و 
 . یافت

اند، ولـی     را نشان داده  اعتباری خود      برخی از رهبران اپوزیسیون بی    
های کارگری نیز باید حقوق  دانستیم که فعاالن حقوق بشر و اتحادیه     نمی

 ؟!بگیر آمریکا باشند
اصطالح اپوزیسیون همواره در      ی یاری به    ادعاهایی این چنین درباره   

گاه  حالی صورت گرفته که آمریکا  برای رفع مشکالت روزانه خود هیچ
ل مقامات جمهوری اسالمی با انجیـل و کیـک          مانعی ندیده که به استقبا    
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نیابت از ریگان جمهوریخـواه بـه دیـدار           چنانچه مک فارالن به   (بشتابد  
هـا در زمـان ریگـان و       معامله در مـورد گروگـان     ). رفسنجانی شتافت 

هـای زنـده ایـن سیاسـت          افتضاح ایران گیت و ایران کنترا از نمونـه        
واند آمریکا را مالمت کند،     ت  کسی نمی . پراگماتیستی امریکا بوده است   

این بدان معناست که آمریکا در قبال ایران تعهدی نـدارد و نبایـد هـم        
مقامات امریکایی در برابر شهروندان کشور خویش مسئولند . داشته باشد

پس اعالم . اند و باید حافظ منافع آنها باشند که با آرای آنها انتخاب شده
 یرد؟پذ ها با چه هدفی صورتی می این کمک
ها را مـورد      های بسیاری مطرح است که صحت این کمک         پرسش

دهد، آمریکا با هزینه کردن میلیاردها دالر در افغانسـتان    تردید قرار می  
هـا را   و عراق  هنوز نتوانسته است آرامش پـس از دیکتـاتوری رژیـم           

خواهد با این مبلغ در ایران هم براندازی  و هم             مستقر کند و چگونه می    
  کند؟سازندگی

  
 هدف آمریکا از تغییر رژیم اسالمی چیست؟ 

 11ترین تحلیل گفت کـه آمریکـا پـس از           توان در خوشبینانه    می
سپتامبر دیگر دست از حمایت بنیادگرایی دینی برداشته و به این نتیجه            
رسیده است که تروریسم اسالمی فرآورده کشورهای مستبد و توسـعه           

چنین رویارویی بـا رقبـای       با آن و هم   نیافته منطقه است و برا ی مقابله        
میـدان   ی دموکراسی و آزادی و حقوق بشـر بـه    روسی و چینی با حربه    

خواهـد تغییراتـی در     آمده است که آب رفته را به جوی بازگرداند، می         
ساختار حکومتی آنها به وجود آورد و مردم این کشورها را به طـرف              

 .خود جلب نماید
 که آیا آمریکا تا کنون موفـق بـوده          شویم  ما وارد این بحث نمی    

تغییـرات در   . است یانه، مساله مرکزی ما ایران و منـافع ملـی ماسـت            
همسایگی ما و رفتن طالبان و صدام بـه نفـع ایـران بـوده اسـت و در                
صورت وجود یک حکومت ملی بهترین فرصت بـرای  بهینـه کـردن              

 کشتار و جهل بود؛ اما در شرایط فعلی رفتن این رژیم     روابط با غرب می   
حاکم بر ایران آرزوی هر ایرانی آزاده و خردمندی است؛ اما آیا اعالم             

مبارزه مردم با حکومـت اسـالمی یـاری      ها و این تبلیغات به      این کمک 
 رساند؟ می

های اخیـر     های همگانی اروپا و آمریکا در سال        شک نیست رسانه  
دم بسـیار   دهند و این ق     حساسیت بیشتری نسبت به حقوق بشر نشان می       

گذارنـد صـداهای      مثبتی اسـت و آن را بایـد قـدر دانسـت کـه مـی               
امـان حکومـت      خواهانه و حق طلبانه مردم با وجود کوشش بـی           آزادی

چـه بهـایی      اما این یاری بـه    . اسالمی برای بریدن آن انعکاس پیدا کند      
کار بردن  خواهد برای مردم ایران تمام شود؟ سیاست آمریکا برای به می

اسـتقرار حکومـت اسـالمی      بز در مقابله با کمونیسم کـه بـه        کمربند س 
آیـا  . های وحشتناکی به بار آورد ها وهزینه انجامید، برای مردم خسارت   
هـا    خواهد وانمود نماید کـه همـه راه         ها نمی   امریکا با اعالم این کمک    

آموز  شود تا با این کارهای نمایشی اپوزیسیون دست واشنگتن ختم می  به
  معرکه کند؟خود را وارد

زیرا بر کسی پوشیده نیست، اعـالم ایـن گونـه خبرهـا نخسـت               
ی اول آنهـایی کـه در         ویژه در درجـه     استقالل نیروهای اپوزیسیون، به   

برد و هر گونه اقدام علیه حکومت اسالمی          ایران هستند را زیر سوال می     
در نتیجه اولین خسارت این نوع      . آید  طرفداری از آمریکا به حساب می     

بدین ترتیب آیا این تـوهم  . ها زیر ضرب بردن اپوزیسیون است     کمک
خواهد از پیش جنبش علیـه حکومـت          آید که آمریکا می     به وجود نمی  

اسالمی را به نفع خود مصادره کند؟ و این بـر خـالف خواسـت همـه               
نمونـه دیگـر در گرمـاگرم اخـتالف         . (ایرانیان استقالل خواه می باشد    

بد، ناگهـان آمریکـا عـالم کـرد کـه از            طلبان بـا جنـاح مسـت        اصالح  
طلبـان داخـل کشـور چگونـه         اصـالح . کنـد   طلبان حمایت مـی     اصالح

ی خود ادامه دهند؟ هرگونه اقدام علیـه حکومـت            توانستند به مبارزه    می
آمد و بـدین ترتیـب همـواره     حساب می اسالمی طرفداری از آمریکا به   

یزی خواهـد بـود     مبارزه اپوزیسیون و مخالفان حکومت اسالمی دستاو      
پس اظهار چنین سخنانی نه     .) زنی آمریکا با حکومت اسالمی      برای چانه 

دست حکومت می دهد تا  ای به کند، بلکه  بهانه جنبش کمک نمی تنها به
 .با آن اپوزیسیون را قلع و قمع کند

اگر چنانچه آمریکا خواستار دوستی با مردم ایران است که متحدی 
باشد، بایـد از هرگونـه سـازش بـا             رمیانه می نیرومند و موثری در خاو    

پرهیزد و استقالل و یکپـارچگی      گرا و ستمگر اسالمی به      حکومت واپس 
ی حکومت شاه و کودتای  جز آن تکرار تجربه به. ایران را محترم بشمارد

ایران مستقل و   .  مرداد برای هیچ یک از طرفین سودی نخواهد داشت         28
ا اسراییل و نـه بـا هـیچ کشـور دیگـری      دموکرات نه با آمریکا و نه ب     

 .  دشمنی و ستیز ندارد
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 ... گرایش سرمایه جهانی 

 
ها  حرکت ایدئولوژی کهازآنجا). فوکویاما(تاریخ بپایان رسیده است

نان، نیروی محرکۀ اصلى تاریخ است، تنها کافى آو برخورد آنها، به نظر 
 بار سنت «است ایدلوژىهای بیمارگونه اخالقی، مذهبی و سیاسی یعنی 

را از طریق هیپنوتیزم هدایت ) مارکس (»مردگان بر دوش زندگان
ی به مدرن و از کرد، آن وقت زایمان بدون درد گذار از جامعه سنت

المثل از طریق  استبداد به آزادى و دمکراسی انجام خواهد گرفت، فی
تالش براى دگرگون کردن تلقی «و یا » مدارى حقوق«اشاعه فرهنگ 

ها  دگرگون شدن طرز تلقی). آیین، شماره اول (»ها از خودشان ن انسا
نوع هاى  ن کننده طرز تلقی هاى دگرگو  نیازمند تالش بیش از آن که
 دگرگون شدن شرایط محیط زیست عینی طرز تلقی  دیگر باشند، به

. اند  وابسته-های متاخر ترین تا مراتب عالی فلسفی پدیده از ساده-ها انسان
اند به دگرگونی از تولید خرد، دهقانی  ها وابسته دگرگونی این طرز تلقی

 مناسبات دارى، دگرگونی از ورى به تولید کالن، صنعتی و سرمایه و پیشه
 فردى و حقوقی، از دولت  و پیوندهاى خونی به روابط اتمی شده

قدرقدرت به دولت قانونی، از تولید محصوالت مصرفی ماقبل 
 تولید کار  ، از تولید کار مشخص به  تولید ارزش مبادله دارى به سرمایه

مجرد و در نتیجه از روابط مشخص به روابط مجرد قانونی، از قهر 
. مستبد به قهر مجرد بازار، دولت قانونی و دمکراتیکمشخص دولت 

هاى گوناگون یک روند تاریخی، تولیدى، حقوقی و سیاسی  اینها جنبه
تولید مبتنى .  کار مجرد ذات آن است  تحول کار مشخص به است که

برکار مشخص، یعنى تولید سنتى براى یک زندگى معیشتى و حداکثر 
کار . االر با ایدئولوژى وحدت کلمهبراى یک بازار محلى جامعه پدرس

مجرد یعنى کارى که از تمام هویت فردى و محسوس کار مشخص که 
لیدکننده معین و براى بازار معین تجلى  در چهره محصول معین تو

شود از  شکلى تبدیل می  بى»ژله«و به یک . شود کند، مجرد مى می
ال براى بازارى هاى گمنام براى تولید کا نیروهاى کار صرف شده انسان

. تفاوت نسبت به انواع کارهاى معین کار مجرد کارى است بى«. گمنام
تفاوتى در مقابل کار معین به یک شکل اجتماعى معینی تعلق  این بى

و . دارد، که در آن فرد به سهولت از یک کار به کار دیگری میپردازد
 این رو آید، از پرداختن به کار معین براى آنها فقط اتفافى پیش می

تفاوتى و آزاد شدن کار مجرد از  این بى)  گروندریسه (».تفاوت است بى
. کند هر تعلقى انسان را از تمام پیوندهاى خونى، قومى و صنفى مجرد می

آن یکپارچگى و وحدت کلمه کلیه اقشار تولید کننده صنوف مختلف 
ب هویت جامعه سنتى را همراه با اخالق پدرساالرانه آن را به افراد صاح

» جمع«فرد حقوقى فقط از طریق قرارداد . حقوقى تجزیه می کند 
شرط   پیش»آزاد و مستقل«چنین  قرارداد میان افرادى این. شود  می

. اد حقوقى است تاریخى براى دولت قانونى و مناسبات قراردادى میان افر
 است میان افراد حقوقى » سیاسى-اجتماعى«دمکراسى شکل قراردادى 

. دارى ولت قانونى در چارچوب مناسبات شیوۀ تولید سرمایهبراى د
دمکراسى شکل و قالبى سیاسى است براى مدرن که میزان پیشرفتگى 
تاریخى آن به درجه تکامل روند کار مجرد و تحت الشعاع قرار گرفتن 

شتاب و ابعاد تبدیل تولید خرد . و پس رفتگى کار مشخص وابسته است
 با خلع ید شدن تولید  فراگیر کاالیى که همراه تولید کالن  و محلی به
  گیرد، یعنى شتاب انباشت سرمایه  روستا و شهر صورت می کنندۀ خرد

طى این . کند سرعت فراگیرى و وسعت پیشرفت کار مجرد را تعیین می
وران صنوف مختلف خلع ید   زمین و پیشه  به  روستایى وابسته روند توده

 از تولید و روابط سنتی  این انسان بریده. شوند ی تبدیل م»آزاد« فرد  و به
ای است از حافظه و اخالق روستایى و صنفى از یک سو و از    نهاده-هم
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  گیرد که  خود می ای به سوى دیگر در روند تولید اجتماعى هستى فردى
 نیروى کار خود در   با عرضه  آن است که  به فردیت آن بیشتر وابسته
 متفاوت از عادات و روابط  یابد که ای مى قوقىبازار کار شخصیت ح

او فردى است با بحران شخصیت ناشى . سنتى خونى ـ خویشاوندى است
  به علت اضافه( در روستا   زائد شده  و کاشانه، از آوارگى از خانواده

 در شهر در جستجوى کار و فاقد  و زائد و سرگشته) جمعیت روستا
 بحران هویتى  یت به باین این دو هوت.  احترام و حرمت محلى گذشته

 و  هایى را براى احیای گذشته  طغیان و شورش منجر خواهد شد که
تاریخ کالسیک روند .  به دنبال خواهد داشت اعتماد بنفس از دست رفته

پر درد و رنج خلع ید دهقان و تولید کنندۀ خرد از زمین و مالکیت، 
ریکاتورى آن در کشورهاى ، و روند کا  سرمایه یعنى انباشت اولیه

 ». است  شده  با خون و آتش نوشته همیشه«پیرامون 
   کاریکاتورى سرمایه  انباشت اولیه  و فاجعه اصالحات ارضى شاه

 در ایران
 با 42 خرداد 15 شورش بازار را در عاشوراى حسینى  تمام آنچه

اهللا  یت برانگیخت، با نطق آ»خواهیم  نمی ما تابع قرآنیم، ما شاه«شعار 
بقایاى آن .  شد  بازار سرکوب و خفه خمینى آغاز شد، شورش در منطقه

طرف در  هاى کوچک شورشى در میان مردم ناظر و بی به شکل دسته
 قیام شهر   را به1357آنچه عاشورای پاییز .  شدند ها پراکنده خیابان

فرمان توایم   سرباز توایم خمینى، گوش به ما همه«تهران با شعار 
 را الهام 42 شورش خرداد   بدل نمود، ملهم از آن کسى بود که»ینىخم

 در کالبد  روح هر دو جنبش تاریخی روح واحدى بود که.  بود بخشیده
یکبار در کالبدى .  بود  سال حلول کرده15   به فاصله دو جنبش دوگانه

 فرو پاشید و بار دیگر در پیکری   با یک ضربه  کوچک که نحیف و
یی بدل   حقارت سنگ پاره  در پیش پایش بود به  هر آنچه کهبهمن آسا 

بار اول از کالبد جنبش .  بود روح، همان روح اهللا. نمود و پیش رفت
آسا    جنبش کوه م در تناسخ خود در  تبعید رفت، و بار دو خارج شد و به

:  هر دو جنبش با هم اینهمانى داشتند  تمام مشخصات ویژه. حلول کرد
دئولوژى، مکان رویداد و هدف ستیز آن، نظام شاهنشاهى، و رهبر، ای

تنها تفاوت .  آمریکا بزرگترین قدرت خارجى حامى آن، ایاالت متحده
   بود که57 در انقالب  پراهمت میان آن دو نیروى عظیم بسیج شده

 . اوج منزلت باال برد  را از حضیض ذلت به42جنبش خرداد 
  تحول جدیدى در تقسیم 1970ل  و اوای1960هاى  از اواخر سال

 صرفا  تقسیم قدیمى کار در بعضی از کشورها که. جهانى کار روى داد
 مواد خام و خریداران کاالهاى مصرفى کشورهاى صنعتى  تولید کننده

 تقسیم جدیدى از کار مبنى بر تولید کاالهاى  بودند، جاى خود را به
نتیجۀ آن ادغام . یى داد طه کاالهاى واس جانشین واردات و یا تولیدکننده

یکى از عوامل ضرورى .  بیشتر این کشورها در بازار جهانى بود هر چه
براى این سیاست اقتصادى جدید عالوه بر ماشین آالت و تاسیسات 

از این رو .  بود  زمین بسته  در روستاها به ى نیروى کارى بود که ا سرمایه
ى شهرها، کندن دهقانان از اهم نمودن نیروى کار کافى برا  فر الزمه

 پیش درآمد روند کاریکاتورى  اصالحات ارضى رژیم شاه. زمین بود
   خیل میلیونی توده  در یک کشور پیرامونی بود که  سرمایه انباشت اولیه

 شهر 42 خرداد 15در .  شهرها کرد روستایی را از زمین کند و روانه
 15طی . می پیروزمند بودیی براى یک انقالب اسال  توده هنوز فاقد سپاه
 جمعیت روستا و کار  ، از یک سو اضافه57 تا بهمن 42سال، از خرداد 
 زمین و از سوى دیگر روند خلع یدکنندۀ اصالحات  کن روى قطعه

 شهرها گسیل داشت،   و بی چیز روستا را به ارضی نیروهاى خلع ید شده
. یروزمند فراهم کرد براى انقالب اسالمی پ  کافی و تضمین کننده و سپاه

 افزایش  هاى زیر کشت نسبت به از سوى دیگر کاهش سطح زمین
   پیوسته جمعیت روستایی و کارکنان فامیلی عامل طبیعی دیگرى بود که

شان نیروى کار   جو افزود و چشمه سیایی می  جمعیت نسبی رو بر اضافه
  )    1. ( فراهم آورد دارى شدن جامعه را براى روند سرمایه

بار آورى پایین کار در روستا و مازاد محصول آن قادر نبود 
 قیمت نازل و در   از روستا را به  شده معیشت نیروهاى کار شهرىِ رانده

 و ایجاد صنایع   دستمزدهاى نازل براى سیاست جدید توسعه نتیجه
 برکت افزایش قیمت نفت  بنابراین به. جانشینى واردات فراهم کند

 میلیارد تومان سوبسید براى مواد 7تصاص مبلغ کالنى حدود  با اخ ساالنه
 ارزان  سازى وسایل معیشت و در نتیجه غذایى وارداتى به منظور ارزان

هاى سود آور  گذاری-  حلى براى سرمایه نگهداشتن بهاى نیروى کار راه
 ).2. (بود

 شهر ارتشى از نیروى کار   جریان مهاجرت روستاییان به      ادامه
ها اردو زدند  ها و بیغوله  شهرها، درون زاغه  در حاشیه  وجود آورد کهبه
هایى از صاحبان  روند خلع ید دهقانان در حین حال با خلع ید بخش) 3(

هایى از اقتصاد سنتى  ورشکستگى بخش) 4. ( بود سنتی همراه اقتصاد
بازار شدیدترین احساسات خشم و عصیان بازاریان را برانگیخت و اولین 

 بزرگ  های  بزرگ انفجار فروشگاه  سرمایه  آنها علیه جویانه اقدامات انتقام
 مورد   توسط سازمان مجاهدین که  بزرگ کورش بود که نظیر فروشگاه

برای اطالع بیشتر از وضع کسادى . حمایت مالى بازار بودند، انجام شد
 )5. ( رجوع شود55 و 54هاى   کیهان سال بازار به

علت هجوم دهقانان، باال بودن نسبت مهاجرت به ه بدر شهر      
 اساسا با   صنعتى شدن که روند صنعتى شدن و ساختار پروسه

 نیروى کار مهاجر  بر آغاز شد، نسبت عرضه هاى سرمایه گذارى  سرمایه
در شهر با  روستایى محروم از  حداقل .  تقاضاى کار بسیار باال بود به

   و صندوقچه  بیگانه  شهرى به مثابهامکانات و شرایط رفاهی زندگی
 از   شده ، بریده چیز، آواره  بی روح پیکر این توده. شد حماقت برخورد می

 و  و تحقیر شده  و در شهر آواره  ، در روستا زائد شده  و کاشانه خانه
 بود، و   روستا خفته ها در پهنه  قرن ، که اعتماد به نفس از دست داده

   بود، در طلب روحی بود که  کرده دارى او را آواره هجوم روابط سرمایه
 را به او بازگرداند و به او اعتماد به نفس  آرامش و سامان از دست رفته

روح منی « فریاد  اش را به  روح دردمند و نداى  درونی او آه. دهد
هاى یک کشور پیرامونی یا  آالم روان این پلب. تبدیل کرد» خمینی

دستان شهر و روستا، احساس حقارت و تنفر او در  زبان خودى تهی به
 آنها   با فرومایگی به هاى متکبر و صاحب امتیاز که مقابل شهری

جدان دهقان سرگردان در  و. یافت نگریستند، در این فریاد تسکین می می
اش   زبونی یافت، بلکه  تنها آرامش می نه» روح منی خمینی«شهر با نداى 

 .نفس ارتقا یافت اعتماد به اش به فرومایگیجسارت و حقارت و  به
 از نوع پیرامونی   سرمایه  کاریکاتورى انباشت اولیه      این پروسه

 شد، بخش زیادى از   خفه  طوالنی در نطفه  قبل از تولد براى یک دوره که
 و نیروهاى سنتی روستایی را آزاد و  تولید کوچک دهقانی خلع ید شده

 جمعیت روستا به   و اضافه  خلع ید شده توده. کرددر شهر سرگردان رها 
 شرایط فقدان بورژوازى با اصل و   خرد سنتی شهر در  تولیدکنندۀ همراه

   آغازین انباشت اولیه  این پروسه نسب و نمایندگان روشنفکر آن علیه
 چند   پیرامونی با سرسختی مقاومت کرد، و با سپاه  یک جامعه سرمایه

ى روشنگرستیز را  اصل و ریشه  ناچیز بورژوازى بیمیلیونی مقاومت
 از باال خصم  ى خلق شده اصل و ریشه این بورژوازى بی. درهم کوبید

  ای با دریاى پهناور خرده روشنگری و جزیی از ساختار این چنین جامعه
 .تولیدکنندگان صنوف مختلف بود

  یژهو دهقانی به» روشنفکر« نمایندگان   است که     قابل توجه
زدایی روستا نگران   خلع ید شدن و دهقان هائى که از این پروسه سازمان

  شدند که هاى آمارى و ایدئولوژیک متوسل می بودند، به انواع تردستی
 و خواهد ماند، تا   فئودال باقی مانده چنان نیمه  ایران هم ثابت کنند جامعه

  البته. ت فرا رسد شهر از طریق دها  انقالب دهقانی و محاصره روزی که
 اجرا شد ولی با اجراى تاریخی خاص 57این سناریو در انقالب بهمن 

وران و دکانداران   با پیشه  مهاجر همراه خود؛ سیل دهقانان خلع ید  شده
 .تفاوت شهری را هم با خود برد تمام تماشگران بی
  را مخارج نظامی  سرمایه  انباشت اولیه  موتور پروسه      درگذشته

 تولید  در کشورهاى آسیایی با نظام شیوه.  است  انداخته ها براه دولت
 تنها مرجع قدر قدرت باز تولید  لت مستبد همیشه  دو آسیایی از آنجا که

 است، آن قیم و صاحب اختیار منابع و قادر  شرایط تولید اجتماعی بوده
   سرمایه اولیهاندازى و جلو راندن روند انباشت   فراهم آوردن مصالح راه به

 وضعیت نیروهاى رقیب داخلی  سناریو انباشت اولیه سرمایه بنا به. است
 با   آرایی آن همیشه  ولی صحنه و خارجی به اشکال مختلف اجرا شده

تر آن جنبش خلع ید دهقانان از  شکل مالیم.  است بوده» خون و آتش«
کل آن قتل ترین ش و خونین. ها در انگلستان بود طریق حصارکشی زمین

 در زمان  و عام دهقانان و اپوزیسیون طی روند صنعتی شدن روسیه
 .   استالین بود

ها و       تمام آمال و آرزوهاى دمکراسی طلبی، تمام سخنوری
 در عصر ما دمکراسی  هاى استداللی در دفاع از دمکراسی، و این که بحث
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ت، علیرغم  برای انسان متمدن امروزی اس تنها شکل حکومتی شایسته
،   این روند انباشت سرمایه اهمیت و مقبولیت منطقی آن تا زمانی که

 برای بقاى   در مبارزه  و اضمحالل تولید سنتی، که یعنی روند تجزیه
  کوشد چرخ تاریخ را به عقب برگرداند، و تا زمانی که هستی خود می

 در فراى   کهاند هایی  فراهم نیĤید، لفاظی  معینی از انباشت سرمایه درجه
تواند از نقد  نقد استبداد نمی. هاى گریز ناپذیر تاریخی شناوراند عینیت

مذهب یا نقد فرهنگ آغاز شود؛ و استبداد شکل سیاسی نوعی از 
 تولید و زیست اقتصادی تاریخی  مناسبات اجتماعی ناشی از نوعی شیوه

اریخی تولید و  ت  نظر نقد شیوه بنابراین نقد سیاست را باید از نقطه. است
 .نوع زیست اقتصادی آغاز کرد

 آن در   گذشته      اگر از موقعیت کنونی دمکراسی در غرب به
ها بسیار ابتدائی و   نظر بیاندازیم، وضعیت آن در آن سال1950های  سال

 وضعیت تولید و اقتصادی این دو  مقایسه. رسد  به نظر می رشد نیافته
در . کند سیاسی آنها را روشن میهاى انعکاس  دوران تفاوت جلوه

المثل، خدمات تعمیرات وسایل خانگی نقش پر  ، فی1950هاى  سال
در آن زمان مثال .  داشت  و اشتغال جامعه اهمیتی در زندگی روزمره

از کمتر کفشی بدون یک یا . آمد تعمیر کفش امر معمول به حساب می
 به   امروزه هدر حالی ک. شد چند بار تعمیر به سادگی صرف نظر می

. کند ندرت کسی وسایل خانگی یا کفش مستعمل خود را تعمیر می
 جای   مصرف کننده صنعت بزرگ با تولید کاالهای مصرفی برای توده

   تنگ کرده  بیشتر برای کارهاى مشخص تعمیراتی و غیره را هر چه
 مجرد روابط اجتماعی از روابط افراد  با تحول کار مشخص به. است

.   قانونی تحول یافته- افراد حقوقی  رابطه حقوقی به یرمشخص غ
ترین زوایای زندگی   خصوصی داری شعاع تولید کاالیی را به سرمایه
 بیشتر تمام روابط و حقوق افراد را  دهد، و هر چه  امتداد می روزمره

 جای قهر  قانون مجردترین استانداردی است که. کند  می استاندارد شده
   علیه استبداد زور مشخص و عریان بخشی از جامعه. یردگ علنی را می
دمکراسی ).  اقلیت و گاهی بخش اکثریت علیه(تر است  بخش بزرگ

نیروی . هاى اجتماعی مختلف است شکل برآیند منافع طبقات و گروه
افزایی چوب تعلیم کارکرد حکومت قانونی   برای ارزش پویایی سرمایه

ی تکامل حکومت قانونی نمایشگر میزان مدارج تاریخ. ناشی از آن است
حرکت .  است  تولید جامعه  کار مجرد بر مجموع شیوه  و سلطه توسعه

 با تمام آثار اقتصادی،  این روند تاریخی تکامل تولید اجتماعی همراه
 اجتماعی را -های فرهنگی سیاسی آن حرکت تاریخی تمام بخش

از تحول : قعى استاین استناج تجریدى وا. الشعاع خود دارد تحت
   انقالب دمکراتیک و روند تحولى آنها از جامعه های اجتماعى سه ریشه

 و جنگ   مدرن، یعنى انقالب انگلیس، فرانسه  جامعه دارى به پیشاسرمایه
 با گذار از  داخلى در آمریکا، از دو انقالب از باالى آلمان و ژاپن که

 با  ز انقالب اکتبر روسیه مدرن رسیدند، ا  جامعه فاشیسم سرانجام به
دارى   سرمایه دارى دولتى به حمایت دهقانان و گذارش از سرمایه

   دروان رسیده  به هاى تازه داری هاى در حال بلوغ سرمایه لیبرالى، از چهره
دارى مبتنى بر نظام کاستى  آسیا، و از تحول یک دمکراسى پیشاسرمایه

 . در هندوستان  دارانه   یک دمکراسى سرمایه  چهره به
     در تمام این موارد سیاست شکل روابط اجتماعى قدرت و 

دارى شکل روابط مشخص مبتنى بر   پیشاسرمایه در جامعه.  است سلطه
   محصول اجتماعى، و در جامعه  براى تصاحب اضافه قدرت و سلطه

یعنى این روابط از .  شکل مجرد این روابط است رفته دارى پیش سرمایه
شود   مراتب آنها خارج می  و امیال حکام قدر قدرت و سلسله  اراده سلطه

 قرار   سرمایه-افزایى مجردترین ارزش یعنى پول و تابع احکام ارزش
 قدیم در نیروى  هاى جامعه واقعى تمام قدر قدرت اراده . گیرد می

متبلور میشود؛ سیاست از فرامین قهرآمیز به ) 6( فتیش -متافیزیکى پول
یى انتخابات دمکراتیک براى تعیین حزب اکثریت شکل  ورهآیین د

در یک دوران برزخى . گیرد مشروع، معقول و سازش پذیر به خود می
دارى مدرن اشکال   سرمایه  جامعه دارى به  پیشاسرمایه گذار از جامعه
 قدیم و   جامعه اىاند از هر دو شکل روابط قدرت و سلطه سیاسى آمیزه

 از نظر نیروى اجتماعى  نه) 57انقالب بهمن ( انقالب  از آنجا که: مدرن
 از نظر هدف سیاسى و ایدیولوژیک آن با  انقالب دمکراتیک  آن و نه

و . گنجد  اول نمی  و آمریکا هیچ نزدیکى ندارد، در دسته انگلیس، فرانسه
دستان  هاى روستایى و تهی  قیام توده  انقالب از باال نبود، بلکه از آنجا که

 به   دوم، فاشیسم آلمان و ژاپن، شباهت ندارد، بلکه ى بود با دستهشهر

   شده  و لحاظ نیروى اجتماعى محرک آن، یعنى دهقانان خلح ید نشده
 طوالنى کوشش  ها و انقالبات دهقانى براى یک دوره نظیر تمام شورش

،  دارانه  سرمایه  توسعه  قدیم، اخالل در راه براى احیاء اوضاع جامعه
 . مدرن بود  جامعه  علیه الفت آشکار و اعالم شدهمخ

برندۀ   یا پیش  خود به عامل بازدارنده      سیاست معلولى است که
تواند خود را  ، با این حال نمی) 7(شود  لید تبدیل می شرایط تاریخى تو

نقد سیاست با مفاهیم صرفا سیاسى نقدى است .  تعیین کند نفسه فى
 رایج و غالب تمام   شیوه افیزیکى کههاى مت صورى با بافته

  پردازى در این نقد آزاد از هر قید درجه  اندیشه. پیشگان است سیاست
عدالت «، »آزادى«تکامل تاریخى براحتى در بستر مقوالت متافیزیکى 

امپریالیسم دشمن اصلى «، »راست«، »چپ«، »برابراى«، »اجتماعى
تواند خود  ز انتقاد سیاست نمی آغا نقطه. و از این قبیل روان است» خلق

ترین و  هاى جارى عامى مخالفت صرف سیاسى با سیاست. سیاست باشد
 یک یا   آگاهى آن به  محدوده ترین شکل انتقاد ناخودآگاه است که رایج

  در حوزه. شود  می چند آرمان سیاسى و آرزو براى تحقق آنها خالصه
ن انتقاد ساختار روابط  راستی خود آگاهى سیاستگرى جایى براى شیوه

زاى اقتصاد   تولید بحران سیاسى مبتنى بر تحوالت و نیازهاى تاریخى شیوه
عصر جهانى شدن تولید و بحران کار مجرد و اجبارات سیاسى ناشى از 

 ادامه دارد.                                                      آن وجود ندارد
 : ها پانوشت

 هزار افزایش   300   هزار به  200 از     رشد جمعیت روستا ساالنه    1342 -54طی سالهاى    -1
 هزار در سال 2730   به1350 هزار خانوار در 2525کل خانوار روسیایی از .  است یافته
 هـزار   16154هاى زیر کشـت از         سطح زمین   در حالی که  .  است   افزایش یافته  1354

متوسـط زمـین بـراى هـر خـانوار          .  است   هزار هکتار کاهش یافته    15709  هکتار به 
  سـالنامه ( است     تنزل پیدا کرده   1354در سال   % 57   به 1350در سال   % 63روستائی از   

افزایش عظیم تعداد کارکنان فامیلی بدون مـزد از         ). 1358-1355آمارى کشور، سال    
 اسـت     رسـیده  1351در سـال    % 25،1   به 1335جمعیت شاغل روستایی در سال      % 16
یی نیروى انسـانی    و نتایج آمارگیرى نمونه  1335مومی نفوس و مسکن     سرشمارى ع (

برابر تعـداد  % 3،5 حدود 1335تعداد بیکاران در مناطق روسیایی در سال    ). 1351سال  
 جمعیت و اشغال در روستا و بخش 1366 مرداد  24کیهان  ( است    بیکاران شهرى بوده  

 )کشاورزى
   بـه 1349در )   میلیون تومـان 749 4به ارزش ( هزار تن 276 واردات مواد غذایى از      -2

آمار بازرگـانى خـارجى     ( رسید   1353در  )  تومان   7624،3 ارزش    به( هزار تن    2723
 93 هویدا     گفته  به). دانا، امپریالیسم و فروپاشى کشاورزى    . نقل از ر     به 1353 و   1349

سـتراتژى جدیـد    ایـن ا  ). دانا، همانجـا  . ر  (شود    اد غذایى از خارج وارد می       درصد مو 
 غالت را  اقتصادى در رقابت با محصوالت کشاورزى داخلى قیمت محصوالت به ویژه

 قادر نبود بـا      مانده  زیرا تولید کشاورزى عقب   .  تولیدشان کاهش داد    تر از هزینه    پایین
این عامل نیز بر عامل فـوق  .  رقابت کند سطح بارآورى تولید کشورهاى صادر کننده  

یى براى تولید  دیگر هیچ انگیزه.  حد زیاد تقلیل داد   آمد دهقانان را به     شد و در    ده  افزو
 بیشترى را    در مقابل باال بودن دستمزدهاى کارگران شهرى انگیزه       . دهقانى باقى نماند  
هـاى    سـال  در فاصـله «.  شهر و نابودى کشاورزى سنتى فراهم کرد     براى مهاجرت به  

...  است     خالى شده    و یا از سکنه     رفته  از بین  آبادى     پارچه 1282 حدود   1352 تا   1345
 درصد و در سال     47،1   به 1355 درصد و در     38 ساکنان مناطق شهرى     1345در سال   
).  کیهان، همان شماره(»  است   درصد جمعیت کل کشور افزایش یافته51،8   به1360

 38( میلیون نفر    6/1 حدود   1345تا سال   . اند   تهران شده   باالترین میزان مهاجران روانه   
 درصد کل مهاجرین کشور جـذب شـهر   50 حدود  1356و تا سال    ) درصد مهاجرین 

 )شهر نشینی در ایران ، فرخ حامیان، گیتی اعتماد، محمد رضا حائرى(اند شده
السـالم    در گزارش دومین روز مجمع علمى بررسى تحلیلى مهاجرت روستاییان حجت    -3

 این مهـاجرت   دامنه:  افزود تطرى در هیت هفت نفره من اهللا  آیت  فاضل هرندى نماینده  
 جمهـورى   روزنامـه (،، ... باید اعالم خطر کـرد    است که  یافته روستاییان آنقدر ادامه  

هـاى زیـر      عامل دیگرى یعنى ثابت ماندن سطح زمـین       ). 1365 فروردین   26اسالمى  
وار کشت و یا حتى کاهش آنها، افزایش جمعیـت روسـتا و کـاهش در آمـد خـان                  

  بنا بـه  .  خواهد داشت   ها ادامه    با رشد جمعیت مطلق روستا براى مدت        روستایى همراه 
ارزش . کنـد  قانون ارزش، دستمزد کارگر کشاورزى را ارزش اجتماعى آن تعیین می      

   بر تعداد الزم بر کـل محصـول           آن مقدار محصولی که در تولید یک کارگر اضافه        
. روى کار و سطح دستمزد کـارگر کشـاورزى اسـت          بهاى نی   کننده افزاید، تعیین   می

 سـطح    آنها کمتر و در نتیجه  کارگران اضافى بیشتر باشند، میزان ارزش افزوده      هرچه
افزایش کارگران کشـاورزى در سـطح ثـابتى از          . دستمزد آنها نیز کمتر خواهد شد     

کـارکرد  .  است نزولى معروف آورد، بنام قانون بازده  آنها را پایین می   بازده  زمین که 
  افزاید و ناسـودمندى هزینـه        جمیت نسبى روستا می      بیشتر بر اضافه    این قانون هر چه   
علت «:  سال بعداز انقالب نوشت    9کیهان  . دهد  ها افزایش می     قیمت  تولید را نسبت به   

هاى کشاورزی از طرفى و       اصلى کمبود در آمد روستاییان غیر سودآور بودن فعالیت        
براسـاس آمـار موجـود در سـال     . باشد این بخش از سوى دیگر می    مازاد جمعیت در    

 خرید آن از      هزینه واقعى تولید یک تن گندم یا برنج در روستا باالتر از هزینه             1356
هـا نـازل       تولید بسیار باال و قیمت      در حال حاضر نیز هزینه    .  است  ده   فروشی بو   خرده
کاری عامـل      بی  توان گفت که    گى می های جهاد سازند     آمارگیری   به  با توجه ... است  
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 در پیدایش رشد سریع مهاجرت از   اصلى و عامل تعیین کننده کمبود در آمد و ریشه
 در چهار شهرستان استان همـدان و   براساس این آمارگیرى که  .  شهرهاست  روستا به 

 درصد از   50 درصد و    77 است به ترتیب       روستای شهرستان اصفهان انجام گرفته     15
بـدلیل  ...  اسـت   ها در دو استان مورد بررسى به علت کمبود در آمد بـوده         رتمهاج
   زمین کشاورزی و محدودیت مراتع موجود مازاد روستایى ناگزیر به یت سرانه   محدو

 )کیهان ، همانجا(مهاجرت است 
  بزرگ  کوچک به  درصد کاهش نسبى صاحبان سرمایه-4

 رکنان مستقلکا کارفرمایان                     سال
 1335                          1،16                              41،6  

1345                             2،2                              38،8 
1355                            2،1                                 32 

 برابر افزیش 3 بیش از  ب تولید و در آمد نفت به بعلت رونق اقتصادى غر    1974سال -5
 غرب بهترین وضعیت اقتصادى را داشت، تولید و قیمت نفت باز        1974اوایل  . یافت

 میلیـارد دالر جهـش   21    به72 برابر سال 8 بیش از   در آمد نفت به . یابد  افزایش می 
عـادن و   گذارى خصوصى و دولتى در بجـش صـنایع، م           درصد رشد سرمایه  . کند  می

رشـد  . کنـد   صعود می1974  در صد در 88،6 به1973 در صد در  36 ، 8ساختمان از   
تنهـا واردات   . رسـد    مـی  74 درصد در    93،9   به 73 درصد در    34،6واردات ایران از    
 درصـد در    164 و   1974 در صـد در      46   به 73 درصد در    26یی از     کاالهاى سرمایه 

  کلیـه  ) . 1355،  135،  1352هاى    زى سال  بانک مرک   تراز نامه ( افزایش یافت    1975
بایست در نوبت انتطار   بار مى  براى تخلیه  ماه6ها در بنادر جنوب ایران حداقل  کشتی

 صـنعتى    ایـن پروسـه   .  بود  ظرفیت بنادر از کاالهاى وارداتى اشباع شده      . کشیدند  می
 تک محصـولى     صدور   به  منظور تولید جانشین سازى واردات بود، وابسته         به  شدن که 

نفت بود، حساسیت و زخم پذیرى اقتصاد ایران را در مقابل نوسانات رونق و رکود               
 . داد غرب افزایش می

  واره  شیئی مقدس، سحر آمیز، بت-6
 داشـت، ولـى     سر سوزنى با صنعتى شدن فاصله  اندازه ن چهاردهم چین تنها به       در قر  -7

پـس از  ...  دیگر رقم زد و       گونه  را به این کشور صنعتى نشد و این امر تاریخ جهان          
 نـو آورى      خود را بـه      مینگ و کینگ عالقه      دولت چین در زمان سلسله     1400سال  

 مهـم ظـاهرا نقـش دولـت و تغییـر         بنابر ایـن مسـاله    ... تکنولوژیک از دست داد     
 بزرگترین مهندسى هیـدرولیک در       چرا دولتى که  . گیرى سیاست دولت است     جهت

ورى در بخـش   هـان بـراى بهبـود بهـره      و از دوران سلسـله   دارا بوده طول تاریخ را  
 بود، ناگهانى نـورآورین       کشاورزى همت گماشته     ایجاد سیستم توسعه    کشاورزى به 

 را نیز ممنوع و در سـال         شناسانه  حتى اکتشافات زمین  . نهد  کنار می   تکنولوژیک را به  
آشکار ایـن پرسـش ایـن    پاسخ . کند  ساخت کشتىهاى بزرگ را متوقف می      1430

 دیگرى   سلسله   به   این دلیل که     تنها به   نه.  این دیگر همان دولت پیشین نبود       است که 
   دلیـل برخـوردارى از سـلطه         دیوانساالر نیز به     طبقه   از آن رو که     تعلق داشت، بلکه  
ئـل  امانو.(د   بـو   انده   دو   اجرایى عمیقا ریشه     مدت طوالنى در دستگاه     بىچون و چرا به   

 )کاستل
 

 ...ای بحران هسته
 

ماهیت یکی از طرفین قضـیه        جانبه به   روشن است که برخورد یک    
تنهـائی    ای بـه    در دستیابی به تکنولوژی هسته    » حق ایران «و یا موضوع    

گیـری   موضـع . گیری درسـت کـافی باشـد      تواند برای یک موضع     نمی
عـاد و  درست در این امر مهم تنها زمانی ممکن خواهد بود کـه همـۀ اب     

هم پیوسته، با مبنـا قـراردادن سـود و        جوانب مسئله در یک مجموعه به     
این نوشته کوششی اسـت     . زیان واقعی ایران، مورد ارزیابی قرار گیرند      

 .در این راستا
 ای در ایران و پیشینۀ آن برنامۀ استفاده از انرژی هسته

نه  رژیم شاه در چارچوب برنامۀ بلندپروازا      1970های    در اوائل سال  
ای را    های اتمی و استفاده از انرژی هسـته         ، ایجاد نیروگاه  »اعلیحضرت«

این پروژه همانند بسیاری از اقدامات نمایشـی        . در دستور کار قرار داد    
های واقعی رشد، بدون توجه  نیازها و اولویت رژیم پیشین، بدون توجه به  

ئطی کـه   های اقتصادی و در شرا      ها، از جمله سود و زیان       به سود و زیان   
مراتب بیشتر    های دیگر، به    رشد و توسعۀ صنعتی و فنی در زمینه         ایران به 

کشور تحمیل شد، کشوری که از ذخائر عظیم نفت و گاز  نیاز داشت، به  
ای برای آن نه ضرورت داشـت و   و استفاده از انرژی هسته مند بود     بهره

اه با شرکت های ش نمائی  طلبانه و قدرت    ، بخاطر ارضاء امیال جاه    نه صرفه 
زیمنس آلمان جهت ایجاد نیروگاه اتمی در بوشهر، وارد مذاکره شد و            

معـادل  (پس از توافق در همان آغاز کار، مبلغ هشت میلیـارد مـارک              
زیمـنس پرداخـت    برای ساختن این نیروگاه به )  میلیارد یورو  4بیش از   

 . کرد

 پس از سقوط شاه، زمامداران جمهوری اسالمی در فضای اولیۀ پس          
از انقالب و غالب بودن دیدگاه و سیاست نفی تمـامی اقـدامات رژیـم               
ــات و    ــد و بخشــی از تأسیس ــف کردن ــروژه را متوق ــن پ ــین، ای پیش

ها بعد نیز تمـایلی   اهللا تخریب شد و تا سال های آن توسط حزب    ساختمان
سرانجام ده سال بعد در توافقی با روسیه، ادامـۀ          . به ادامۀ آن نشان ندادند    

مـوازات ایـن اقـدام،        جمهوری اسالمی بـه   . وسیه واگذار گردید  ر  کار به 
سازی اورانیوم را بطور  ای و غنی فعالیت و تحقیقات در زمینۀ انرژی هسته

 .ها و مراکز متعدد گسترش داد پنهانی در پایگاه
های پنهانی جمهوری اسـالمی در سـال       پس از آشکار شدن فعالیت    

هـا    جریان داشتن این فعالیت     می، به المللی انرژی ات    ، در آژانس بین   2003
دنبال اطالعات بدست آمده از اقدامات پنهانی جمهوری          به. اعتراف کرد 

المللـی    اسالمی و اعتراف نمایندگان آن، امریکا، اروپـا و آژانـس بـین            
هـای گونـاگونی را بـرای         انرژی اتمی ضمن ابراز نگرانی شدید، تالش      

توانـد جهـت       در ایران، که می    سازی اورانیوم   متوقف ساختن برنامه غنی   
ساختن بمب اتمی بکار آید و جلوگیری از دستیابی جمهـوری اسـالمی             

دلیل ایـن     در همان زمان برخی از کشورها به      . بمب اتمی آغاز کردند     به
ای بود،    های هسته   های ایران ناقض قرارداد منع گسترش سالح        که فعالیت 

امـا بـا    . امنیت ارجاع شود  شورای    خواستار آن شدند که پرونده ایران به      
ابتکار و اقدام وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه گفتگو با ایـران و     

 جایگزین (IAEA)المللی انرژی اتمی  حل مسئله در چارچوب آژانس بین 
 .ارجاع پرونده به شورای امنیت شد

وزرای خارجه این سه کشور در عین حـال از جمهـوری اسـالمی              
های پژوهشی در ایـن       سازی اورانیوم و فعالیت     نیخواستند که عملیات غ   

آنهـا بـر آن     . زمینه را تا زمانی که گفتگوها ادامه دارند، متوقف سـازد          
ای پنهـانی گذشـته، ابتـدأ بایـد از      های هسته فعالیت بودند که با توجه به   

سازی اورانیوم در ایـران و تحقیقـات بازرسـان            طریق خودداری از غنی   
ین اطمینان بوجود آید که ایران در پـی دسـتیابی           آژانس انرژی اتمی، ا   

در برابر این خواست اروپا، جمهـوری اسـالمی         . ای نیست   سالح هسته   به
با تکیه بر حق خود در دستیابی بـه         ) در دوره ریاست جمهوری خاتمی    (

سـازی    آمیز و حق خود در غنـی        ای برای مصارف صلح     تکنولوژی هسته 
شده را موقتأ     تولید اورانیوم غنی    بوط به های مر   اورانیوم، حاضر شد فعالیت   

دوره نهم ریاست جمهوری، حکومـت      » انتخابات«پس از   . متوقف سازد 
پیشرفت کند روند گفتگوها و عدم تحصیل نتـایج      نژاد با توجه به     احمدی

 3 با وزرای خارجـه  2004 برخالف توافق نوامبر 2006مطلوب، در اوت    
و سپس نطنز را بکار انـداخت و       کشور اروپائی، تاسیسات اتمی اصفهان      

 .گیرد سازی اورانیوم را از سر می اعالم کرد که ایران کار غنی
 سازی اورانیوم در ایران واکنش امریکا و غرب در برابر غنی

تکنولوژی و مـاده الزم       بمب اتمی و یا دستیابی به       دستیابی ایران به  
تناسـب قـوا در   برای تولید بمب اتمی، بدون تردید عاملی مهم در تغییر           

زیان امریکا و متحدان آن است و نقشی انکارناپذیر در گسترش       منطقه به 
گرا و    نفوذ جمهموری اسالمی در جهان اسالم، در تقویت نیروهای اسالم         

گرایان شیعه و نفوذ در آنهـا و در تأثیرگـذاری بـر رونـد        ویژه اسالم   به
یکـا و اسـرائیل،     افزون بر این از دیـدگاه امر      . غرب دارد   جریان نفت به  
چنـانی در    بمب اتمی با سلطه نظام والیت فقیه و نفـود آن            ایران مسلح به  

البته این  . رود  شمار می   گرایان، تهدیدی مداوم برای اسرائیل به       میان اسالم 
سـایر کشـورهای   . ترس و نگرانی محدود به امریکا و اسـرائیل نیسـت       

ـ         منطقه، به  عودی، امـارات   ویژه کشورهای سنی عرب، مصر، عربستان س
بمـب اتمـی و پیامـدهای         نیز از دستیابی ایـران بـه      ... عربی، کویت و    

شـورای همکـاری خلـیج فـارس و         . انـد   شدت در هراس    احتمالی آن به  
باال گرفتن موضوع پروژه اتمـی ایـران، در           عربستان سعودی با توجه به    

خلیج فارس خالی از بمـب  «های اخیر خود بیش از پیش بر       گیری  موضع
اند و مصر اعالم کرد که یک کشور اتمی در منطقـه         تأکید داشته » یاتم

 .را نخواهد پذیرفت
هائی کـه منـافع       خطرات و زیان    این وضعیت، با توجه به      با توجه به  

کنـد و بـا افـزایش نگرانـی و فشـار           امریکا و متحدان آن را تهدید می      
که در  (ویژه فشار اسرائیل کشورهای دوست و متحد امریکا در منطقه، به

دانـد    ترین خطری مـی     های اخیر ایران را بزرگ      گیری  اظهارات و موضع  
واکنش سخت امریکـا در     ) که اسرائیل تا کنون با آن روبرو بوده است        
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شورای امنیت بدون شک  ارجاع پرونده به. قبال ایران امری محتمل است  
 . ای مساعد برای انجام این واکنش و اقدام علیه ایران است زمینه

 امریکـا بـا وجــود مخالفـت شـمار بزرگــی از     2003 مـارس  در
رغم مخالفت گستردۀ افکار عمـومی        پیمان و به    کشورهای دوست و هم   

های کشتار جمعی توسط رژیم صـدام         جهان، با توجیه خطر تولید سالح     
ها   عراق تجاوز کرد و این در حالی بود که دولت عراق از ماه              حسین به 

وگیری از این تجاوز و برای جلب اعتماد        پیش از حملۀ امریکا برای جل     
و اطمینان الزم، درها را بر روی هرگونه کنترل بازرسان سازمان ملل و             

با وجود این امریکا با زورگوئی عریـان  . سازمان انرژی اتمی باز گذارد  
 .این کشور تجاوز کرد به

عراق از  در کشمکش امروز با ایران، امریکا برخالف زمان حمله به
ای نه فقط در میان متحدان و بسیاری از کشـورها،             قابل مالحظه حمایت  

بلکه حتی در میان بخش مهمی از افکار عمومی جهان برخوردار است و         
مسئله ایـن اسـت     . رفتار جمهوری اسالمی برای آنها قابل توجیه نیست       

بـرداری از     هـای اتمـی، بهـره       سو پیمان منع گسترش سالح      که از یک  
از جمله تولید اورانیوم غنی شده بـرای مصـارف          ای و     تکنولوژی هسته 

توان آن را از این حـق محـروم           است و نمی  حق مسلم ایران    آمیز،    صلح
کرد و از سوی دیگر جمهوری اسالمی در گذشـته سـالیان دراز بطـور        

ای مشـغول بـوده و پیمـان منـع گسـترش              های هسته   فعالیت  پنهانی به 
ـ         های هسته   سالح روز نیـز طبـق گـزارش    ای را نقض کرده اسـت و ام

بنـا  . چنان وجود دارد المللی انرژی اتمی این عدم اطمینان هم     آژانس بین 
) 2006 ژانویه 30(گفتۀ البرادعی مدیر آژانس در مجله اشپیگل آلمان    به

آمیـز    او هنـوز در صـلح     ) 2006 ژانویه   23(و در مصاحبه با نیوزویک      
آمیـز ایـن      ماهیت صلح تواند    بودن پروژه اتمی ایران تردید دارد و نمی       

سـازد کـه بـرای چنـین اطمینـان         پروژه را تأئید کند و خاطرنشان می      
خاطری هنوز نیازمند دسترسی به اسناد و افـراد و انجـام آزمـایش در                

 . ها و تأسیسات است محل
ای  سازی اورانیوم و تکنولـوژی هسـته   بنابراین استفاده از حق غنی   

آمیـز    و اطمینان خاطر از صلح    آمیز مستلزم شفافیت      برای مصارف صلح  
سـازی اورانیـوم      از غنی : این واقعیت که الف     با توجه به  . بودن آن است  

ای   های هسته   فعالیت: توان برای ساختن بمب اتمی استفاده کرد و ب          می
چنان   اعتمادی هم   اعتمادی کرده است و این بی       تا کنونی ایران ایجاد بی    

 بدون شفافیت و ایجاد اطمینـان و  وجود دارد، نتیجۀ استفاده از این حق، 
 . ای باشد سالح هسته تواند دستیابی جمهوری اسالمی به اعتماد الزم، می

المللی انرژی اتمی بر چنـین مبنـائی          اروپا و امریکا و آژانس بین     
ایجـاد اعتمـاد و اطمینـان         سازی اورانیوم را منوط به      استفاده از حق غنی   

این استدالل و استنتاج که از . دانند ن میای ایرا خاطر الزم از برنامه هسته
حمایت بزرگ جامعه جهانی برخوردار است و برای افکار عمومی قابل           

نه فقط امریکا، . باشد، ایران را در موقعیتی ضعیف قرار داده است فهم می
هـائی کـه مناسـبات     عراق و دولت بلکه حتی برخی از مخالفان حمله به      

اند، بر پایه ایـن اسـتنتاج امـروز بطـور             تهحسنه و یا عادی با ایران داش      
گر چه بدون ذکر (جمهور فرانسه  رئیس. کنند مستقیم ایران را تهدید می

از احتمال لزوم بکارگیری بمب اتمی تاکتیکی علیه ایـران سـخن            ) نام
دفـاع  «عنـوان سیاسـت       گوید و صدراعظم آلمان این گفتـار را بـه           می

دهد و افکار عمومی غرب       ید قرار می  اتحادیه اروپا مورد تأئ   » پیشگیرانه
جمهوری  دالئل باال و سؤظن نسبت به به(هر حال  بر این باور است که به

سازی اورانیوم توسـط جمهـوری          باید از غنی  ) های آن   اسالمی و هدف  
 . عمل آید اسالمی جلوگیری به

جای گام برداشتن در راسـتای اعتمـاد          نیروهای حاکم بر ایران به    
هـای مربـوط    ی شفافیت در پروژه اتمی و درباره گـزارش      جا  سازی، به 

کـه  (های حامل کالهک اتمی  ها و سیستم موشک مجهز بودن ایران به   به
در جهت ) ای باشد بمب هسته    دستیابی به   تواند تأئیدی بر فعالیت     خود می 

ویژه احمدی نژاد و همکـاران او،    اینان، به . دارند  تشدید بحران قدم برمی   
های خود   گیری  ، با اقدامات و موضع    »انتخابات«شته پس از     ماه گذ  8در  

حتی حداقل اعتمادسازی را که طی سه سال همکاری با اروپا ایجاد شده          
تر  تر و بغرنج بود، از بین بردند و روند گفتگوها و اعتمادسازی را مشکل

 . تر کردند و خطر برای ایران را شدیدتر و جدی
 بـرخالف زمـان حملـه       -امریکاای است که      بر روی چنین زمینه   

 توانسته است تمـامی کشـورهای اروپـائی و اعضـای پیمـان          -عراق  به
اتالنتیک شمالی را با خود همراه سازد و احتمـاأل از حمایـت آنهـا در                

دهد که امریکا و  شواهد نشان می. اقدام نظامی علیه ایران برخوردار گردد
اقدام نظامی علیـه    موجود، بهخواهند با استفاده از زمینۀ مساعد      اسرائیل می 

کـارزار تبلیغـاتی و   . انـد  ایران دست بزنند و چه بسا آن را تدارک دیده 
روانی آنها، در کنار تدارک مادی و عملی، همه حاکی از احتمال حملـه      

ویژه فشار و     در این میان به   . ای و نظامی ایران است      مراکز هسته   نظامی به 
تـرین خطـری      ایران بزرگ «:  است های اسرائیل قابل توجه     گیری  موضع

در همـین  . »کنـد   است که موجودیت اسرائیل را بطور جدی تهدید مـی         
، ادعا اقدام سریعسازی  ارتباط رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل برای زمینه

. بمب اتمـی دسـت یابـد        ماه دیگر به   4تواند تا     کرده است که ایران می    
ای   های فعالیـت هسـته      گاهسخن دیگر باید هر چه زودتر مراکز و پای          به

بخش مهمی از تأسیسـات اتمـی       . ایران را ویران کرد و از کار انداخت       
های زیرزمینی اسـت کـه بـرای ویـران کـردن آنهـا                ایران در پایگاه  

طبق اطالعات موجود، اسرائیل هـم  . های اتمی تاکتیکی نیاز است     بمب  به
کـه در اواخـر      بمب تاکتیکی از این نوع را در اختیار دارد           500اکنون  
 . از امریکا دریافت کرده است2005 و اواسط 2004

شورای امنیت طبعأ گـام مهمـی اسـت در تحقـق              ارجاع پرونده به  
این امر که رهبران جمهـوری اسـالمی بـا          . های امریکا و اسرائیل     برنامه

خواهنـد در آخـرین       توانند و یا مـی      شواهد و خطرات جدی می      توجه به 
عمـل    شورای امنیت به    گیری از پذیرفتن پرونده به    ها اقدامی در جلو     لحظه

کل سیاسـت و      چه به   اما آن . آورند، در روزهای آینده روشن خواهد شد      
 امنیتـی حـاکم مربـوط       -ویژه مافیای نظـامی     رفتار جمهوری اسالمی به   

شود، این سیاست نه کوشش در کاهش بحران، بلکه تشـدید بحـران               می
نژاد در پروژه اتمی و بحـران         احمدی امنیتی حامی    -مافیای نظامی . است

کند که پایه اتخـاذ ایـن         ها و منافع معینی را دنبال می        پیرامون آن هدف  
 . سیاست است

  و منافعها  هدف-هوری اسالمی و پروژه انمیجم
های مربوط  سازی حاکمیت جمهوری اسالمی با پروژه اتمی و بحران

 :کند ها و مقاصد زیر را دنبال می آن هدف به
ای و یا امکـان       داشتن سالح هسته  (ای     از دیدگاه آنها توانمندی هسته     -1

هـای خـارجی و       عامل اقتدار در منطقه و در برابر قـدرت        ) تولید آن 
پذیری نظام و تضـمین بـرای حفـظ و            ای برای کاهش آسیب     وسیله

همـواره یـک دغدغـه      » تضمین امنیـت  «. رود  شمار می   تداوم آن به  
است و در کشـمکش و گفتگوهـای        بزرگ جمهوری اسالمی بوده     

 .اند مستقیم با اروپا و غیرمستقیم با امریکا همیشه بر آن تأکید داشته
 چالش با غـرب و نمـایش مقاومـت در برابـر آن، اعتبـار و نفـوذ                  -2

ویـژه شـیعیان جهـان بـاال          جمهوری اسالمی را در میان مسلمانان به      
از حمایـت  توانـد   خواهد برد و جمهوری اسالمی از این طریـق مـی          

هـای    گسترده آنها برخوردار گردد و نقشی تعیین کننده در جنـبش          
 .گرا، در دنیای اسالم و در رهبری شیعیان جهان بیابد اسالم

سازی اورانیوم و بحران ناشـی از          در غنی  حق ایران  پافشاری بر روی     -3
های درونی حاکمیت کـه پـس از          آن سبب خواهد شد که درگیری     

خطـر  «ز پـیش حـدت یافـت، در برابـر           بـیش ا  » دست شدن   یک«
ــارجی ــک » خ ــود و ی ــده ش ــیه ران ــه حاش ــایگزین  ب ــارچگی ج پ

 امنیتی حاکم در چنـین      -مافیای نظامی . گسیختگی موجود گردد    ازهم
تواند بدون برخورد با مقاومت جدی، تغییرات  فضائی در عین حال می  
 .  اداری و جایگرینی مدیران انجام دهد مورد نظر را در دستگاه

درگیـری در عرصـه       ها بـه     شرائط بحرانی و معطوف شدن همۀ توجه       -4
مثابـه    تواند به   می» دشمن خارجی «و  » خطر خارج «خارجی و چماق    

مسـئله  . پوششی بر مشکالت و بحران داخلی مورد استفاده قرار گیرد         
ویژه در زمینۀ اقتصادی، اشتغال و  ها و مطالبات مردم به تأمین خواست

نژاد بـود، در عمـل از          تبلیغات انتخاباتی احمدی   معیشت که دستمایه  
نژاد    ماهه حکومت احمدی   8کارنامۀ  . های انتخاباتی فراتر نرفت     وعده

بهبـود  «، »فساد و تبعیض«، مبارزه با   »مافیای اقتصادی «در مبارزه با    
! »های مردم   ریختن پول نفت در سفره    «و  » شرائط زندگی و معیشت   

عکس گسترش نفوذ و غارت و تجـاوز   هها، بلکه ب نه تحقق این وعده 
. ها بوده است    نژاد در تمام عرصه      امنیتی حامی احمدی   -مافیای نظامی 

 ماهه، نه بهبود وضع اقتصـادی، بلکـه وارد آوردن           8نتیجۀ حکومت   
ها، رکـود اقتصـادی و فشـار     های اقتصادی جدید، فرار سرمایه    ضربه

و » خطـر خـارج   «بحران پروژه اتمـی و      . بیشتر بر مردم بوده است    
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هـا و راه   ترین مسئله، پوششی است بر این واقعیـت        مهم  تبدیل آن به  
گریزی برای فرار از مشـکالت داخلـی، بـرای پوشـاندن نـاتوانی              

مطالبـات مـردم و نقـش آن در           نژاد در پاسخ بـه      حکومت احمدی   
 . وخامت اوضاع اقتصادی و سیاسی است

که بـا آن جمهـوری      ابزاری است   » خطر خارج «ای و      بحران هسته  -5
کند و هم  های خود را پیرامون آن بسیج و تحکیم می اسالمی هم پایه

تواند  با برانگیختن احساسات ملی و غرور کاذب در میان ایرانیان می          
جمهوری اسالمی با قلب    . حمایت از خود بکشاند     بخشی از آنها را به    

ـ    واقعییات و با اطالعات دروغین چنین می  روژه نمایاند کـه گویـا پ
اتمی که مردم هیچگونـه اطـالع درسـتی از کـم و کیـف آن، از                 

ای برای پیشرفت  های آن ندارند، وسیله ها و هزینه   ها، ضرورت   هدف
و سربلندی و اقتدار ایران است و بیگانگان برای جلوگیری از ایـن             

اینان که خود مانع    . خواهند مانع انجام آن شوند      پیشرفت و اقتدار می   
اند و بارها کشور و منافع آن  توسعه و آزادی ایران   اصلی پیشرفت و    

گیـری را     اند و بحـران گروگـان       را قربانی ادامه سلطه خویش کرده     
ابزاری برای زد و بندهای پنهانی با ریگان و ادامۀ جنگ با عـراق و      
مرگ صدها هزار ایرانی و ویرانی کشور را وسیلۀ ادامـه و تحکـیم              

ها و مقاصـد خـود را      رند برنامه سلطه خویش کردند، امروز تالش دا     
منافع ایران جا زنند و با خالصه کردن موضوع پروژه اتمی در حـق     

دفاع از    تولید اورانیوم غنی شده، بخشی از مردم را به          دستیابی ایران به  
هــای خطرنــاک آن  حاکمیــت جمهــوری اســالمی و مــاجراجوئی

 . برانگیزاند
حملۀ نظامی و یا  تواند به ها می ی    البته با توجه به این که این ماجراجوئ

شـود کـه آیـا        مجازات اقتصادی منتهی شود، این پرسش مطرح می       
آخـر    زننـد و تـا بـه        بحران دامن می    اینان آگاهانه و حساب شده به     

نشینی خواهنـد کـرد؟ البتـه در     روند و یا در آخرین لحظه عقب    می
تسـلیم و   سازی و ماجراجوئی غالبأ با        تاریخ جمهوری اسالمی بحران   

بحران گروگانگیری سرانجام با توافق     . نشینی همراه بوده است     عقب
ننگین الجزایر پایان یافت و جنگ هشت ساله در بدترین حالـت و             
با نوشیدن جام زهر تمام شد و چه بسا این بحران نیـز بـا پـذیرش                 

تـر و     مراتـب عقـب     توافق قبلی با اروپا بـه        که به  –پیشنهاد روسیه   
توان نادیده    معهذا نمی . نشینی است، خاتمه یابد     و عقب بازتاب تسلیم   

  امنیتـی حـامی    -بخشی از حاکمیـت و مافیـای نظـامی        گرفت که   
خمینی  سازی از جنگ با عراق و تأسی به         نژاد چه بسا با قرینه      احمدی

تواند   است و می  » نعمت«ایران    بر این تصور باشد که حملۀ نظامی به       
جنگ با عراق و تحکیم و تـداوم        های اول     موجب احیاء شرائط سال   
 .جمهوری اسالمی گردد

 شرائط بحرانی و توجه به مسئله خارج در عین حال فرصت مناسـبی              -6
اکنون بـا     هم. است برای اعمال سیاست سرکوب و پیگرد در داخل        

تشدید بحران خارج، سرکوب و پیگرد و سانسور در ایران بـیش از             
ها و نقض     ین خشونت ا» خطر خارجی «پیش گسترش یافته است و      

الشعاع قـرار داده و دسـت نیروهـای           روزافزون حقوق بشر را تحت    
گر را در اشغال مقامات حکومتی و در اعمال سرکوب بـاز       سرکوب

 . گذارده است
محاسبات جمهوری اسالمی در استفاده از امکانات مانور در صحنه 

 جهانی
آن در  هـای     ها و تاکتیک    سازی جمهوری اسالمی و سیاست      بحران

پیشبرد پروژه اتمی، بدون شک بر اساس ارزیابی و محاسبات از آرایش 
المللی، از تضادهای موجـود در میـان کشـورهای            نیروها در صحنۀ بین   

نظـر   به. بزرگ و منافع متفاوت آنها در رابطه با ایران انجام گرفته است         
رسد که محاسبه گردانندگان نظام تا زمـان تشـدید بحـران پـس از                 می
 :زگشائی نطنز مبتنی بر این بود کهبا
ویژه در عـراق،      مشکالت کنونی در خاورمیانه، به       امریکا با توجه به    -1

تـوان از ایـن    ایران حمله کند، بنابراین مـی  در شرایطی نیست که به    
 .موقعیت ضعیف امریکا در پیشبرد پروژه اتمی استفاده کرد

لیل مواضـع و منـافع      د  شورای امنیت، به     در صورت ارجاع پرونده به     -2
چین و روسیه در ایران و حق وتوی این دو کشور، شورای امنیـت              

چـین بـا    . های سختی علیه ایران را تصویب نخواهـد کـرد           مجازات
 17داشتن قرارداد صدمیلیارد دالری با ایران و وابسته بـودن تـأمین             

چنین روسیه با     هم. ایران حامی ایران خواهد بود      درصد انرژی خود به   
های نفت، گاز،  شتن قراردادهای متعدد با جمهوری اسالمی در زمینهدا

 20با حجم معامالتی که با روندی تصاعدی بـالغ بـر            ... تسلیحات و   
شود، حاضر نخواهـد شـد        های آینده برآورد می     میلیارد دالر در سال   

 . خطر اندازد منافع خود را به
 تحـریم صـدور     های اقتصادی امریکـا و اروپـا و از جملـه             مجازات -3

هـای دیگـر و از        دلیل امکان استفاده از کانـال       ایران، به   تکنولوژی به 
جمله بازار سیاه، تأثیر بزرگی در متوقف کردن پروژه اتمی نخواهد            

 . داشت
تأسیسـات اتمـی و نظـامی      احتمال حملۀ هوائی امریکا و اسرائیل بـه    -4

 و پیامـدهای  جویانـه علیـه اسـرائیل      دلیل خطر اقدام تالفـی      ایران، به 
گرایـان    پرمخاطره آن در عراق، در توسعۀ عملیات انتقامجویانه اسالم        

شیعه علیه امریکا و اسرائیل، در گسترش تروریسـم، در بـاال رفـتن              
 . نماید اگر نه غیرممکن، اما بعید می... بهای نفت

داشتن  های وارده با توجه به  در صورت حمله امریکا و اسرائیل، آسیب-5
 10نوشته روزنامه فرانکفورتر رونـد شـاو،          به(پدافند هوائی   امکانات  

 میلیـارد دالری خریـد      1،5، در چارچوب یک قـرارداد       2006فوریه  
بـرای  )  ای-تور ام (Tor-MI موشک 30تسلیحات از روسیه از جمله    

پراکنـده    و با توجه به   ) دفاع از تأسیسات اتمی خریداری کرده است      
 - پایگـاه و محـل مختلـف       30  حـداقل در   -بودن تأسیسـات اتمـی    

کلی مختل  ای را به های وارده محدود خواهد بود و پروژه هسته   آسیب
 . نخواهد کرد

 روند حوادث تا کنونی نشان داد که این محاسبه جمهوری اسالمی           
حداقل در زمینۀ واکنش و نقش کشورهائی مانند چین و روسیه و بطـور   

پس از . گرایانه بوده است سادهجانبه و  ای یک کلی جامعه جهانی، محاسبه
بست ابتکار اتحادیه اروپا، امریکا توانست اکثریت کشورها را با خود        بن

اروپا، روسیه، چین، اکثریت کشورهای غیرمتعهد و افکـار         . همراه سازد 
شورای امنیت بودند،  عمومی غرب که تا آن زمان مخالف ارجاع مسئله به

هـوری اسـالمی، ادامـه سیاسـت        رفتـار غیرقابـل توجیـه جم        با توجه به  
پـروژه اتمـی،      غیرشفاف آن و عدم ایجاد اعتماد و اطمینان نسـبت بـه           

ناگزیر موضع حمایت از ایران را رها کردند، بطوری که طـرف دعـوا              
. دیگر نه امریکا، بلکه عمأل اکثریت بـزرگ کشـورهای جهـان شـدند           

ـ         المی درست است که چین و روسیه در ایران در معامله با جمهـوری اس
ایـن کشـورها در     . جانب قضیه است    منافعی سرشار دارند، ولی این یک     

نیز منافع ... عین حال در مناسبات با کشورهای دیگر، با اروپا، با امریکا       
افزون براین فعالیت جمهوری اسـالمی در  . سرشار و تعهدات جدی دارند 

 بـدین   .آن تفاهم نشان دهنـد      توانستند به   کرد که آنها نمی     جهتی سیر می  
رهبران جمهوری اسالمی پس از روبـرو       . ترتیب انزوای ایران بیشتر شد    

شدن با چنین وضعیتی اعالم کردند که حاضرند درباره پیشنهاد روسیه با            
 . مقامات این کشور گفتگو کنند

 سازی اورانیوم توجیهات جمهوری اسالمی در ضرورت غنی
اورانیـوم در   سازی    توجیه جمهوری اسالمی در لزوم و اهمیت غنی       

ای و رشـد      خارج در زمینه تکنولوژی هسـته       ایران، یکی وابسته نشدن به    
 . بودن تولید داخلی اورانیوم است فنی و صنعتی و دیگری با صرفه

روشن است که دستمایه کردن عدم وابستگی تکنولوژیک و رشـد      
تولید داخلی و رشـد   . صنعت و تولید داخلی چیزی جز عوامفریبی نیست       

هائی است که کمتر مورد توجـه نظـام           نعتی در ایران از عرصه    فنی و ص  
مافیای حاکم بر جمهوری اسـالمی بجـای        . والیت فقیه قرار داشته است    

آوری، اقتصـاد داللـی و        رشد تولید داخلی و صنعتی و بـاال بـردن فـن           
واردات از خـارج   خواری و سیاست وابسته کردن نیازهای داخلی به         رانت

 50 هم اکنون حجم واردات کشـور رقمـی قریـب        .را دنبال کرده است   
مراتب بیشتر از درآمد ساالنه نفـت بـرآورد           میلیارد دالر، یعنی رقمی به    

واردات برای تأمین احتیاجات درونـی        این میزان از وابستگی به    . شود  می
. گـذارد  طبعأ جائی برای رشد صنایع داخلی و قدرت رقابت آن باقی نمی     

واردات از    وابستگی تأمین احتیاجات درونی به    ،  خارج  این وابسته بودن به   
 . خارج سیاستی است که سالیان طوالنی در جمهوری اسالمی جریان دارد

هـای    خـارج حتـی در زمینـه        مانده و وابستگی بـه      تکنولوژی عقب 
ای چون نفت و گاز که سـرمایۀ اصـلی کشـور اسـت نیـز                 کننده  تعیین
ودجه دولت از درآمد نفـت       درصد ب  60قریب  . خورد  چشم می   چنان به   هم
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خارج و امکانات     برداری از آن به     با وجود این برای بهره    . شود  تأمین می 
بـرداری از     در سال گذشـته بهـره     . فنی و تکنولوژیک خارج نیازمندیم    

شرکت هالیبرتون واگذار شـد کـه آقـای           میدان نفتی پارس جنوبی به    
دارد و تا سال   جمهور امریکا در آن نقشی مهم         دیک چنی، معاون رئیس   

هـا    همین نیروگاه بوشهر، سال   .  مدیرعامل این شرکت بوده است     2000
روسیه و تکنولوژی و کارشناسان آن وابسته است و هم اکنـون     است به 

 3500قریـب   ) 2006 ژانویه   30(آلمان  » اشپیگل«نوشتۀ مجله     نیز بنا به  
ز تأمین اند و پس از آغاز کار نی کار مشغول کارشناس روسی در آنجا به    

در مورد وابسته شدن . ها طبق قرارداد با روسیه است سوخت آن تا مدت   
اورانیوم غنی شده از خارج نیز اوأل در صورتی کـه بـرای مصـارف                 به

آمیز باشد، هیچ دلیلی برای اختالل در دریافت آن و یا آنرا وسـیلۀ     صلح
 ثانیـأ وزیـران خارجـه اروپـا در        . اعمال فشار قراردادن وجـود نـدارد      

مذاکرات خود با نمایندگان جمهوری اسالمی پیشـنهاد کردنـد تـأمین            
المللـی    های ایران را با تضمین بـین        شدۀ مورد نیاز نیروگاه     اورانیوم غنی 
عالوه بر این آنها حاضرند برای تأمین احتیاجات انـرژی          . متحقق کنند 

ایـران قـرار دهنـد، حـق ایـران در       ها آب سبک را در اختیار       نیروگاه
هـای سیاسـی،    رسمیت بشناسند و در زمینـه  اده از انرژی اتمی را به   استف

رسـد، قـرارداد همکـاری        نظر می   اقتصادی و امنیت که نگرانی ایران به      
 12بیانیۀ وزیران خارجه سه کشور اروپائی،         مراجعه شود به  (امضاء کنند   

 ).2006ژانویه 
ی ای در رشد و توسعه نیز جمهـور  آوری هسته در مورد اهمیت فن 

این مسئله سـعی دارد   اسالمی در تبلیغات خود با دادن نقشی غیرواقعی به   
ای را    تکنولوژی هسـته    برای تحریک احساسات مردم ایران، دستیابی به      

عاملی مهم در رشد و توسعۀ صـنعتی و فنـی جلـوه دهـد و در نتیجـه                   
مخالفت با آن را مخالفت با توسعه و پیشرفت ایران و وابسته نگهداشتن      

در حالی که اوأل موضوع مورد دعوا و بحـران          . نمایاند  خارج به    به کشور
ای، بلکه بر سر تولید اورانیوم غنی         تکنولوژی هسته   نه بر سر دستیابی به    
ای تا درجۀ دستیابی به بمب اتمی، نـه           آوری هسته   شده است و ثانیأ فن    

 و  باعث سرافرازی، نه برابر با پیشرفت و ترقی و نه الزامأ با خود رشـد              
های پاکستان و کره شمالی و به فقر  نمونه کافی است به. آورد توسعه می

رشـد  . ای توجه کنیم    رغم داشتن تکنولوژی هسته     ماندگی آنها به    و عقب 
ای   آوری هسـته    صنعتی و فنی کشورهای پیشرفته نیز نه از طریـق فـن           

کشـور مـا در     . آن متکـی بـوده اسـت        ایجاد شده و نه برای رشد، بـه       
تـر از     مراتب ضروری   هائی به   ی فنی و صنعتی گوناگون و زمینه      ها  زمینه

رشد و نیـاز بـه تکنولـوژی پیشـرفته دارد، ولـی               نیروگاه اتمی نیاز به   
این نیازها، مسـئله تکنولـوژی        حاکمان جمهوری اسالمی بجای توجه به     

صـرفه و بـرای    ای را که نه نیاز اولیه کشور است و نه مقرون بـه          هسته
بهانه دستیابی    دگی مردم پیامدهائی خطرناک دارد، به     محیط زیست و زن   

خارج تا حد ایجاد بحرانی پـر         به تکنولوژی پیشرفته و عدم وابستگی به      
 .اند مخاطره بزرگ کرده

های اتمی برای محیط زیسـت،        خطرهای بزرگ نیروگاه    با توجه به  
ها است در تالش تولید برق از منابعی          کشورهای پیشرفته اروپائی مدت   

حکومت و . های اتمی هستند ای و تعطیل کردن نیروگاه رانرژی هسته غی
طرحـی بـرای تعطیـل      ) در زمان شـرودر   (مجلس آلمان در دورۀ قبل      

. تصـویب رسـاند   بـه )  ساله25با تعیین ظرف زمانی (های اتمی   نیروگاه
کند، دانمارک برق خود را نـه از          سوئد نیروگاه اتمی خود را تعطیل می      

کند، در سایر کشورها      ی، بلکه از ذغال سنگ تولید می      های اتم   نیروگاه
ها برای استفاده از سایر منابع انرژی بجای نیروگاه           نیز ابتکارها و تالش   

 . شود اتمی هر روز بیشتر می
ای بـرای تحقیقـات صـنعتی،         اسـتفاده از انـرژی هسـته        آنچه بـه  

ـ        و توسعه آن مربوط می    ... کشاورزی، پزشکی و     ه شود، میـزان نیـاز ب
قدر محدود است که تولیـد داخلـی       اورانیوم غنی شده در این عرصه آن      

آن نه ضروری و نه با صرفه است و مانعی در برابر تأمین آن از خـارج    
از دوران رژیـم گذشـته تـا        (وجود ندارد و ایران سـالیان دراز اسـت          

 مگاواتی برای این منظور در 10که راکتور تحقیقاتی ) جمهوری اسالمی
ارد و برای استفاده از آن بـا مشـکلی روبـرو نبـوده اسـت و                 اختیار د 

برداری در این عرصه و گسترش آن در صورت داشتن            پژوهش و بهره  
آوری در    تواند یک زمینه واقعی رشد و فـن         سیاست و برنامه درست می    

 . ایران باشد

در مورد صرفۀ اقتصادی نیروگاه اتمـی و تولیـد بـرق از آن نیـز                
 30بیش از   . المی نادرست و عاری از حقیقت است      ادعاهای جمهوری اس  

گذرد و تـا کنـون        سال از آغاز کار تأسیس نیروگاه اتمی در ایران می         
جمهوری اسالمی هنوز ارقام واقعی و قابـل       (طبق برآوردهای غیررسمی    

 میلیارد دالر بـرای آن هزینـه      15 تا   13حدود  ) اعتماد انتشار نداده است   
 است که بطور غیرمستقیم از قبیـل هزینـه          شده است و این منهای پولی     

...) نظامی دفاع از تأسیسات و خریـد موشـک بـرای پدافنـد هـوائی و             
 میلیـارد دالری، هنـوز یـک        15در برابر این هزینه     . مصرف شده است  

این هزینه کالن بـرای تولیـد بـرق در          . کیلووات برق تولید نشده است    
حد   تر به   تر و سالم    صرفهکشوری مصرف شده است که از منابع انرژی با          

 . کافی برخوردار است
های اتمی برای تولید برق  کشورهای پیشرفتۀ صنعتی که از نیروگاه

دلیل کمبود منـابع دیگـر انـرژی بـدان اقـدام              کنند، غالبأ به    استفاده می 
اند، در حالی که ایران دومین تولید کننـده گـاز جهـان اسـت و                  کرده
مراتب کمتـر از نیروگـاه    ع انرژی با بهائی بهتواند از جمله از این منب       می

 .اتمی بهره گیرد
پرسش این است که ایران که چنین مبالغ هنگفتی برای تولید برق            

کند، آیا گامی در جهت کار و پژوهش برای           از نیروگاه اتمی هزینه می    
و ... گیری از سایر منابع انرژی و از جمله انرژی خورشـیدی، بـاد                بهره

آنها برداشته است؟ آیا یک هزارم هزینۀ صرف شده بـرای      تهیه برق از    
خطر و از     های بی   ای را صرف مطالعه و تحقیق در این زمینه          انرژی هسته 

این سؤظن    درستی به   ها به   تر کرده است؟ همۀ این      لحاظ اقتصادی با صرفه   
هـای دیگـری را       زند که جمهوری اسالمی با پروژۀ اتمی هدف         دامن می 
 . کند دنبال می

 ای حقوقی یا سیاسی؟ ای ایران، مسئله پروژه هسته
ای   رغم داشتن یک وجه حقوقی اساسأ مسئله        ای ایران به    بحران هسته 

 :واقعیت این است که با توجه به آنچه گفته شد. سیاسی است
 برای ایران با داشتن منابع سرشار نفت و گـاز، بـا داشـتن امکانـات       -1

اسـتفاده از   ...) آفتاب، بـاد  ( انرژی   برداری از سایر منابع     فراوان بهره 
ای برای تولید برق نه ضروری اسـت و نـه مقـرون بـه                انرژی هسته 

 .صرفه
های میلیاردی، عامل تخریب  نظر از هزینه ای صرف های هسته  نیروگاه-2

ها اسـت     محیط زیست و خطری مستمر برای زندگی و سالمت انسان         
هـم    آن(اننـد ایـران     و تکرار حوادثی از نوع چرنوبیل در کشوری م        

 .همواره محتمل است) خیز ای زلزله منطقه
آمیـز و     ای بـرای مصـارف صـلح        انـرژی هسـته      این که دستیابی به    -3

معنـای آن نیسـت کـه      سازی اورانیوم حق هر کشوری است، به        غنی
چنین ایـن     هم. استفاده از این حق، ضروری، سودمند و با صرفه است         

شده و یـا      تولید اورانیوم غنی    می به واقعیت که دستیابی جمهوری اسال    
ای،   گر و انحصارگران سالح هسته      زیان کشورهای سلطه    بمب اتمی به  

معنـای آن نیسـت کـه نتیجتـأ       زیان امریکا و متحدان آن است، به        به
این استنتاجی سـطحی و مبتنـی بـر منطـق           . سود ایران خواهد بود     به

 .صوری است
لحـاظ    از دو یا چنـد نیروگـاه، بـه        سازی اورانیوم برای تأمین نی       غنی -4

صرفه نیست، هزینه خریداری این مقدار  برآورد کارشناسانه مقرون به  
مراتب کمتر از هزینـۀ تولیـد در داخـل            مورد نیاز از بازار جهانی به     

بـازار    تولید انبوه نیز با توجه به عدم دستیابی ایـران بـه           . کشور است 
 فـروش آن، اقـدامی      ای و نداشتن بـازار بـرای        جهانی سوخت هسته  

 . نابخردانه است
. معنای وابستگی به خـارج نیسـت        شده از خارج به      تهیه اورانیوم غنی   -5

ای با خرید اورانیوم      به تکنولوژی هسته  یابی    سیاست استقالل و دست   
امـروز هـیچ کشـوری      . غنی شده از خارج هم ممکن خواهـد بـود         

 امری نـه ممکـن      تواند تمامی نیازهای خود را تأمین کند، چنین         نمی
 در  –ای را     هـای هسـته     سوخت مورد نیاز نیروگاه   . است و نه معقول   

برداری از سـوختۀ آن بـرای مصـارف         صورت شفافیت در عدم بهره    
حتی اگـر شـکل     . توان بدون مانع از خارج تهیه کرد         می -آمیز  صلح

ای   تولید اورانیوم غنی شده را حل کنیم، مسئله نیاز تکنولوژی هسـته           
آوری در ایـران      موقعیت فن   با توجه به  . ماند  چنان باقی می    همخارج    به

ای در مـورد تـأمین        امروز سطح تکنولوژی موجود، تکنولوژی هسته     
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. خارج وابسته است ها به بسیاری از قطعات و مواد و اطالعات تا مدت
خـارج وابسـته      شده ما را بـه      بنابراین این امر که خرید اورانیوم غنی      

 . سازی اورانیوم است ای برای غنی هکند، فقط توجی می
سازی اورانیوم در ایران، برخالف تبلیغـات جمهـوری اسـالمی              غنی -6

مـانع رشـد و     . معنای رشد و توسعۀ فنی و صنعتی کشـور نیسـت            به
شده، بلکـه   توسعۀ فنی و صنعتی در ایران، نه عدم تولید اورانیوم غنی        

کلی و سیاست و های آن بطور  حاکمیت نظام والیت فقیه و سیاست 
ای   برنامۀ اقتصادی و صنعتی بطور مشخص است، سیاسـت و برنامـه           

مبتنی بر تأمین سودهای هنگفت مافیای حاکم و نه مبتنی بر رشد و             
 .توسعه کشور

نام  ای به  های جمهوری اسالمی در پروژه هسته        اقدامات و ماجراجوئی   -7
ایـران انجـام    نام دفاع از حق ایران و حاکمیت ملـی            مردم ایران، به  

گیرد و این در حالی است که این نظام نه نماینـدۀ مـردم و نـه                   می
تـرین نقـض کننـدۀ     عکس، خود بـزرگ   پاسدار منافع آنها، بلکه به    
هـا و     ای، همانند سایر برنامـه      پروژه هسته . حقوق و منافع آنها است    

ها، بدون اطالع درست مردم از جند و چون آن، از ضرورت              سیاست
های آن در شرایط سانسور  ها و از سود و زیان ها، هزینه آن، از هدف

رسانی، از جمله اطالعات کارشناسانه و فقدان     و فقدان امکانات اطالع   
گرفته   ریزی و انجام    های مقاومت، طرح    تبادل آزادانه اخبار و دیدگاه    

هـای خطرنـاک و یـا     منافع مردم ایـران نـه در مـاجراجوئی      . است
ی، بلکـه در اتخـاذ سیاسـت خـارجی          ا  هـای هسـته     گسترش سالح 

ای و در مبارزه بـرای   آمیز، در ایجاد منطقه خالی از سالح هسته    صلح
 . خلع سالح عمومی اتمی است

    پروژه اتمی جمهوری اسالمی، نه پروژه ایران، بلکه پـروژه مافیـای        
نام ایران و حق   امنیتی حاکم بر کشور است که فریبکارانه به-نظامی

کوشند با این تبلیغات و القائات بخشـی از           شود و می     می ایران تبلیغ 
بدون شـک اگـر روزی مـردم        . حمایت از آن برانگیزند     مردم را به  

ایران در شرائطی آزاد و داشتن حکومتی دمکراتیک و با آگاهی از            
رسمیت شناخته شده  هائی بخواهند از حق به سود و زیان چنین پروژه    

 نخواهد توانست مانع آن شود و از        خویش استفاده کنند، هیچ قدرتی    
 . تحقق آن جلوگیری کند

انفراد جمهوری اسالمی در صحنه جهـانی،         ای با توجه به      بحران هسته  -8
. همراه آورد   تواند پیامدهای پرمخاطره و ویرانگری برای ایران به         می

پایه و با منطق زورگـوئی       امریکا که در مسئله عراق با توجیهات بی       
هـای دوسـت و       دولـت   افکار عمومی و حتی به      تناء به اع  عریان و بی  

این کشور حملـه کـرد، امـروز در مـورد ایـران بـا                 متحد خود، به  
برخورداری از حمایت متحدین و بسـیاری از کشـورهای دیگـر و             

هـای    توانـد اقـداماتی از مجـازات        شرائط مساعد افکار عمومی مـی     
 .اقتصادی تا حمله نظامی را علیه ایران اعمال نماید

ها   گونه مجازات   تجارب متعدد نشان داده است که قربانی اصلی این        
نتیجۀ . های کشوراند   و تجاوزها، نه حاکمان کشور، بلکه مردم و ثروت        

اعمال مجازات اقتصادی و تحریم پس از جنگ خلـیج فـارس در سـال     
 علیه عراق، مرگ نیم میلیون کودک عراقـی و اخـتالل زنـدگی         1991

ها صـدام و   با اعمال این مجازات. ف و سقوط صداممردم بود و نه تضعی    
رژیم او نه فقط متزلزل نشد و سقوط نکرد، بلکه بیش از گذشته تحکیم              

 .یافت
حـل    گونه اقدامات و تجاوزها را نه راه        طبیعی است مردم ایران این    

داننـد و آن را       بحران، بلکه اقدام و تجاوز علیه خود و منافع خـود مـی            
 . نندک شدت محکوم می به

 
 ... سیاسی -مبانی فلسفی

 
. ی بیان آگاهی جدیدی دریافـت شـود        سوفسطائی باید به منزله   «

 …آگاهی به این که واقعیت چقدر متضاد و بنـابراین تراژیـک اسـت      
ی متعین از آن شـرایط اجتمـاعی        ا  برآمدن سوفسطائی به طور گسترده    

 بـر   در هـم و    های آشـفته و    تاریخی است که خود را به صورت بحران       
کـردی ضـد ایدئالیسـتی و         سوفسطائیان بـا روی    …سازد هم نمایان می  

ی جزمیت حبس     واقعیت را در چنبره    …به مسایل ) کنکرت(مشخص  

کننــد بلکــه بــر عکــس، آن را در تمــامی تضــادهایش، در تمــامی  نمــی
 )25( ».سازند تراژیک بودنش، برای تپیدن رها می

ی خـود را تعلـیم و         سفیستی است که وظیفه    نخستینپروتاگوراس  
سقراطی  در پاسخ به. دهد قرار میپولیس ی امور   تربیت جوانان برای اداره   

: گویـد  آمـوزی؟ مـی    به شاگردانت مـی   را  پرسد چه هنری     که از او می   
 در رابطـه بـا      …آمـوزم ایـن اسـت کـه        هنری که من به شاگردانم می     «

کت ی امــور آن شــر ، چگونــه از راه گفتــار و کــردار در ادارهپــولیس
 یا هنر سیاسـی اسـت   پولیتیاکند که این هنر،  و سپس تاکید می » .کنند

 . که همگان قابلیت درک و کسب آن را دارند
از بین دیوژن الئرس تالیفات مختلف پروتاگوراس را که همگی 

های  ی تقابل در باره«، »ی حقیقت در باره«: شمارد ، چنین میاند رفته
در «، »ی خدایان در باره«، Antilogie)  همدو استدالل در برابر(» یا خطابه
ی  همهکه در ( »پولیتیای  در باره«، )یا شاید ریاضیات(» ی علوم باره
اند و در ضمن نام کتاب افالطون نیز  ترجمه کرده» جمهوری «ها زبان

شود که قبل   باشد، معلوم میصحیحهست و اگر اطالعات دیوژن الئرس 
فراموش . نین مبحثی را گشوده بوداز افالطون، پروتاگوراس باب چ

 سال پیرتر از سقراط است و در زمان 20نکنیم که پروتاگوراس 
 ). ساله است8 الی 7مرگش، افالطون 

 :، گفته استدر دست داریمپروتاگوراس، در فرازهایی که از او 
در تقابل با ) گفتارمنطق یا  (Logos در مورد هر چیز، دو سخن «-

  )26(».هم وجود دارند
 که موجودند،   چیزهاییی چیزهاست؛ میزان     میزان همه  انسان،« -

 )27(».که هستند؛ میزان چیزهایی که  موجود نیستند، که نیستند
آیا ین که ا. ها نیستم به شناخت آندر رابطه با خدایان، من قادر  «-

  چگونه وجود دارند و یا ندارنـد و    ؛ این که  ها وجود دارند یا ندارند     آن
زیـرا بسـیاری چیزهـا مـانع        .  چه سیمایی دارنـد و یـا ندارنـد          این که  یا

ناروشنی و ابهـام خـودِ پرسـش و کوتـاهی عمـر         : گردند شناخت ما می  
 )28(».بشر

ی  فلسفهقرار دارد که ی ا ی سیاسی پروتاگوراس در نقطه فلسفه
پروتاگوراس، با این که شهروند . باشد در مقابل آن میسیاسی افالطون 

رای ندارد، اما مدافع نظام دموکراتیک آتنی است و آتن نیست و حق 
گری  دخالتپرداز  پروتاگوراس نظریه. داند آن را امری طبیعی می

هنری . است Tekhne، نزد او، هنر پولیتیا.  استپولیسهمگان در امور 
ی شهروندان قرار دارد و نه صرفاً در قابلیت  که در توانایی کسب همه

با خط فاصل میان دو کلمه، به (داری   - شهر یاپولیتیا. تعدادی قلیل
، سرمشق خدایی یا ) شهر یا کشورداری اموری معنای مدیریت و اداره

شاهان قادر به درک و  -گذاران و فیلسوف برینی ندارد که تنها بنیان
امری اختصاصی نیست بلکه همگانی پولیتیا پس . باشند  میکسب آن

 در تربیت خانوادگی، در محضر  راtekhneتواند این  هر کس می. است
، بیاموزد پولیس و سپس در مکتب نظری و عملی  و در مدرسهآموزگار
 .و فراگیرد

ی  با نظریه» شاهی  -فیلسوف«ی ضد دموکراتیک  اختالف نظریه
چنان ژرف و از نظر  ،»پولیسمشارکت همگان در امور «دموکراتیک 

 معروف خود را با های افالطون پر اهمیت است که او یکی از دیالوگ
این ی  به شکرانه. دهد به این جدل اختصاص میپروتاگوراس عنوان 
ی سیاسی پروتاگوراس آشنا   است که امروزه ما با فلسفهی افالطونجدل
 .شویم می

در پاسـخ بـه پرسـش      ،   افالطون، پروتاگوراس  )29(پروتاگوراسدر  
تنی سقراط که چرا و چگونه هنر سیاسـی و یـا قابلیـت سیاسـی آمـوخ                

ابتـدا بـرای تفهـیم      : کنـد   می تشریحی خود را در دو سطح        نظریه،  است
  پدران برای فرزندانی که های گوید از نوع قصه    ی مسأله، داستانی می    ساده

.  معروف است  "ی پروتاگوراس  افسانه"ای که به     اسطوره. گویند  خود می 
ز  حکایت، بحث منطقی و استداللی خود را آغـا          این سپس، بعد از پایان   

 .کند می
ســقراط، اکنــون کــه دور هــم جمــع  :  پروتــاگوراس گفــت…«
ی ایـن جـوان بگـویی و         خواستی در بـاره    ایم، موضوعی را که می     شده
 .ای پیش با من در میان گذاشتی، مطرح کن لحظه

، که این جا نشسـته      Hippocrate دوست من، هیپوکرات     …: گفتم
بداند کـه در داد     خواهد   اما نخست می  . ستا است، مشتاق شاگردی تو   

 .و ستد با تو چه سودی خواهد برد
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 :پروتاگوراس گفت
 ای جوان، سودی که از مصاحبت من خواهی برد ایـن اسـت              …

که در پایان هر روزی که با من هستی، چون به منزل برگردی، بهتر از 
روز دوم نیـز بهتـر از       . ای هنگامی خواهی بود که از خانه بیرون آمده       

و به همین سان هـر روز بهتـر از روز پیشـین       . بودروز نخستین خواهی    
 .خواهی شد

 :چون این سخن را شنیدم، گفتم
پروتاگوراس، آن چه گفتی نـه تنهـا شـگفت انگیـز نیسـت بلکـه                

تو خود نیز با ایـن سـالمندی و دانشـمندی اگـر از              . کامالً طبیعی است  
ــه آن را       ــد ک ــواهی ش ــامی خ ــر از هنگ ــاموزی بهت ــزی بی ــی چی کس

پروتاگوراس، به این جوان و به من که از جانـب    ..  پس …دانستی نمی
نشینی با تو، در کدام هنر       پرسم، پاسخ ده که هیپوکراتس در هم       او می 

پیشرفت خواهد کرد و از چه حیث هر روز بهتر از روز پیش خواهـد               
 شد؟

 :پس از شنیدن سخن من، پروتاگوراس چنین گفت
های  ان سفیستهایی که شاگرد  هیپوکراتس نزد من از رنج…
ها شاگردان خود را  سایر سفیست. برند در امان خواهد ماند دیگر می

اند مجبور  ستان رهایی یافتهبآزارند و جوانانی را که تازه از رنج د می
هایی مانند حساب و هندسه  آموزند و دانش سازند چیزهایی تازه بی می

نها چیزی از  اما شاگردان من ت…شناسی و موسیقی فراگیرند و ستاره
 آن …اند  نزد من آمدهشمن خواهند آموخت که برای فرا گرفتن

آموزم این است که در زندگی خصوصی  که من به شاگردانم می چه
چگونه منزل خود را به بهترین شکلی سامان دهند و در رابطه با 

ی امور آن  ، چگونه از راه گفتار و کردار در اداره)شهر (پولیس
 .شرکت کنند
 اگر فکر تو را درسـت دنبـال کـرده باشـم، مـراد تـو هنـر               :گفتم

ی  ی تو این است کـه بـرای اداره    است و پیشهPolitike tekhne سیاسی
 . تربیت کنیAgatous politas، شهروندان قابلی پولیس

 .ام آری، چنین است، سقراط، تعهدی که کرده: گفت
 توانی بـر مـا روشـن     اگر می  … پروتاگوراس گرامی،    …: گفتم

  اسـت،   Didakton آمـوختنی    Arete politike کنی کـه قابلیـت سیاسـی      
 .دریغ مکن

ولی این نکته را از     . البته، دریغ نخواهم کرد   : پروتاگوراس گفت 
هـایی   به یاری استدالل یا از راه داستان      : خواهید روشن کنم   چه راه می  

  ؟Mutosگویند، یعنی در شکل اسطوره  که سالخوردگان به جوانان می
یاری از حاضران در مجلس تقاضا کردند از هـر راه کـه خـود               بس

پس پروتاگوراس با اظهار این که  . داند، مطلب را توضیح دهد     بهتر می 
 :بهتر است ابتدا داستانی بگوید، مطلب را چنین آغاز کرد

در روزگاران گذشته، زمانی بود که در جهان تنها خدایان بودنـد            
هـا   آفرینش جانداران فـرا رسـید، آن    چون روز   . ای نبود  و هیچ میرنده  

 را بــر آن گماشــتند کــه   Epiméthée و اپیمتــه Prométhéeپرومتــه 
هـای    اپیمتـه توانـایی    …های مناسب را میان آنان تقسـیم کننـد         قابلیت

 امـا چـون فرزانـه نبـود، بـا         …گوناگون را میان جانداران تقسیم کرد     
 داد و بـرای نـوع       ها را بـه جـانوران      ی وسایل و توانایی    توجهی همه  بی

 …بشر چیزی باقی نگذاشت
در این بین، پرومته آمد تـا کـار او را بازرسـی کنـد و دیـد کـه                    

اند ولی آدمـی برهنـه و بـدون کفـش و       ی جانوران مجهز گردیده    همه
ای دیگر ندید، هنرهای هفایستوس   چاره…پوشش و سالح مانده است

Hephaistos و آتنــا Athénaع بــه ســاختن ، یعنــی دانــش و فنــون راجــ
آتـش از آن فنـون    وسایل را دزدید و به نوع بشـر بخشـید و چـون بـی       

بدین سان، آدمی . آمد، آتش را نیز به آنها افزود ای به دست نمی نتیجه
دانش خاصی را که برای حفظ خود نیاز داشـت، دارا گردیـد ولـی از                

ایـن هنـر    . بهره بود   هم چنان بی   Politiken) ورزی سیاست(هنر سیاست   
بـود و پرومتـه فرصـت رخنـه بـه جایگـاه         Zeusی زئـوس    ر گنجینه د

ــانی هشــیار از آن پاســبانی   زئــوس را کــه دژی اســتوار اســت و دربان
 …کنند، نداشت می

زیستند چون هنوز  ولی آدمیان، با این منابع، ابتدا پراکنده می
ی  از این رو همواره دستخوش حمله.  ایجاد نشده بودندها پولیس

دیدند، زیرا اگر چه به یاری  ند و از آنان آسیب میدرندگان بود
کردند، ولی از پایداری در برابر   معاش میامرارهای گوناگون  فن

ها کفاف جنگ با درندگان را  فنون آن. جانوران درنده ناتوان بودند
 سیاست که هنر نظامی بخشی  Tekhneهنرها هنوز از  دادند زیرا آن نمی

آمدند تا با تشکیل  در نتیجه، گرد هم می. ودنداز آن است، برخوردار نب
شدند به آزار یکدیگر  اما همین که جمع می.  در امان باشندها پولیس

بهره بودند، به طوری که دوباره  پرداختند زیرا از هنر سیاست بی می
 .رفتند شدند و از بین می پراکنده می

شرم، (  aidosی نابودی دید،  زئوس چون نوع بشر را در آستانه
ی  را به وسیله) عدالت، موازین جمعی رفتاری (dikeو ) داری خویشتن
ی آن آدمیان با   به روی زمین فرستاد تا به واسطهHermesهرمس 

هرمس از زئوس . ها نظم برقرار شود پولیسیکدیگر پیوند یابند و در 
شرم و عدالت را میان آدمیان چگونه تقسیم کنم؟ همان سان ": پرسید

ها و هنرها   گوناگون تقسیم شده است؟ تقسیم فنیها ا و فنکه هنره
بدین گونه است که مثالً هنر پزشکی چون به یک تن داده شد برای 

فنون دیگر نیز به همین قاعده . اند کافی است بهره گروهی که از آن بی
 از این روش پیروی کنم یا dike  و aidosآیا در تقسیم . تقسیم شده

چنان تقسیم کن که ":  زئوس گفت"برخوردار سازم؟ها  همه را از آن
ها مانند هنرهای دیگر  مند شوند، چه اگر این فضیلت ها بهره همه از آن

حتا به .  پایدار نخواهند ماندها پولیسدر دست تنی چند قرار گیرند، 
نام من قانونی وضع کن که به موجب آن هر کس را که استعداد 

 پولیسارد بکشند زیرا وجود او برای بقا  را ندdike  و aidosپذیرفتن 
 »".مصیبتی بزرگ است

 : گیرد ای می  حکایت، پروتاگوراس نتیجهدر پایان
ی مردم، از جمله آتنیان، معتقدند  از این رو، سقراط گرامی، همه«

در جایی که هنر معماری یا فنی دیگر موضوع بحث باشد تنها چند تنی 
و . د در بحث و شـور شـریک شـوند         که در آن هنرها استادند حق دارن      

بهره است به خواهد اظهار نظر کند، او را  اگر کسی که از آن هنرها بی
ی قابلیـت    ولـی آن جـا کـه مسـأله        . کنند و حق همین اسـت      تحمل نمی 

 در میان باشد، یعنی موضـوعی کـه شـرط    Politike areteورزی  سیاست
 به هر کـس اجـازه     است، dike  و    aidosمندی از    اظهار رای در آن بهره    

ی مردمـان بایـد از ایـن قابلیـت مـدنی             دهند سخن بگوید زیرا همـه      می
پـس  . برخوردار باشند و اگر جز این باشد، شهری در کار نخواهد بـود            

شـود در   ی مردمان اجـازه داده مـی   سقراط، بدین علت است که به همه      
 .»مسایل سیاسی مشارکت کنند

المندان بـه جوانـان     حکـایتی کـه سـ     "حال، پـس از اسـطوره یـا         
 آغاز  پولیتیای    پروتاگوراس بحث استداللی خود را در باره       ،"گویند می
 :کند می

شـهریان تـو     کنم ثابت کرده باشم کـه هـم        پس سقراط، گمان می   «
ی اظهـار نظـر در مسـایل       دوز اجـازه   حق دارند به هـر آهنگـر و کفـش         

 .دانند سیاسی بدهند زیرا قابلیت سیاسی را آموختنی می
شـود و پـدران بـه تربیـت      ن آموزش از آغاز کودکی شروع می      ای

همین که کودک بـه سـن      , دهند فرزندان خود تا هنگام مرگ ادامه می      
کوشند تـا کـودک بـه     ی کسانش از پدر و مادر، می     رسد، همه  تمیز می 

 سپس چون کودک را بـه دبسـتان فرسـتند، از            …بهترین وجه ببار آید   
ر و رفتار کـودک بـیش از خوانـدن و    خواهند که به کردا   آموزگار می 

از ایـن رو، آموزگـاران نیـز در         . نوشتن و چنگ نواختن اهمیـت دهـد       
کوشند و پس از آن که کودکان خواندن و  تربیت اخالقی کودکان می

نوشتن را فراگرفتند، اشعار شاعران بزرگ را که حاوی نکات اخالقـی            
دارند که   آن میآموزند و شاگردان را بر  است به آنان می…و معنوی   

آن شعرها را از بر کنند تا بدین سان مردانی را که نامی نیـک از خـود             
ی سـتایش بنگرنـد و در زنـدگی سرمشـق            اند به دیده   به یادگار گذاشته  

 .خود سازند و بکوشند تا خود نیز مانند آنان شوند
… 

رسد و جوانان محضـر آموزگـار        چون دوران آموزش به پایان می     
یند، این بار نوبت پولیس است کـه قـوانین خـود را بـه               گو را ترک می  

ها زندگی خود را تنظیم کنند تا خودسر و  آموزد که مطابق آن ها بی آن
چنـان کـه     هـم . لگام گسیخته نگردند و از هوی و هوس پیروی ننمایند         

نویسد و نوآموزان را بـر       های الفبا را بر لوحی می      آموزگار زبان حرف  
ی او مشـق و تمـرین کننـد، پـولیس نیـز       ی نوشته دارد که از رو    آن می 
گـذاران فاضـل اسـت ترسـیم      ی قـانون  ی اندیشـه  هایی را که زاده   قانون
ها حکومت کننـد و یـا تحـت         ها انسان  خواهد که طبق آن    کند و می   می



 109  شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحی نو
  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ13ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 

حکومت قرار گیرند و اگر کسی از آن قوانین سر بتابد او را مجازات             
 …کنند

نی این همه ارج برای قابلیت سیاسی،       بی ولی سقراط، با این که می     
انـد، چگونـه     چه به صورت فردی و جه به صورت جمعی، قایـل شـده            

 .»توانی از آموختنی بودن قابلیت سیاسی تردید کنی؟ می
  از گفتار فوق، در مناسبت با موضوع مورد بحثمان، نتیجه

 : کهگیریم می
ورزی، بـه    یا قابلیت سیاسـت dike  و aidosدر نگاه پروتاگوراس،   

حتا در اسـطوره، خـدای خـدایان هنـر       . طور برابر، از آن همگان است     
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یـا  و » خویشـاوندان خـدایان   « و اختصاصی   قلمرو انحصاری    در .است
هنری است که، بـر خـالف       . قرار ندارد  قیمومتِ سرمشق خدایی     تحت
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 ... مبارزه کارگران برای
 

نژاد ناگهان با  رهبری احمدی ها و حکومت مافیای نظامی به اهللا رژیم آیت
زمان مطالبات اقتصـادی      جنبش خودبخودی کارگران روبرو شد که هم      

آمیختنـد   های مستقل کارگری درهم     خویش را با بوجود آوردن سندیکا     
یری و  هراسـانی نهادهـای امنیتـی، یعنـی           و بهمین دلیل سبب غـافلگ     

 .های سرکوب رژیم گشتند دستگاه
های صنفی، این بخش از کارگران که در          فقدان سازمان   با توجه به  

آور کرایه خانه، کاالهای      کنند و بخاطر گرانی سرسام      تهران زندگی می  
شان رسیده بود، بطور  استخوان معیشتی و خرید خدمات ضروری، کارد به

های مطالباتی خویش را بوجود آوردنـد و کوشـیدند      ش سازمان خودجو
شـان را بـا مـدیریت         هـا و مطالبـات      توسط رهبران خـویش خواسـت     

اما از آنجا   . ها و دیگر نهادهای خصوصی و دولتی درمیان نهند          کارخانه
که در جمهوری اسالمی نهادهای صنفی مستقل از دولت قدرقـدرت از            

 در نتیجـه بیشـتر رهبـران چنـین        انـد،   حق وجـود و فعالیـت محـروم       
هـا شـدند کـه        سندیکاهای صـنفی مسـتقل دسـتگیر و روانـه زنـدان           

توان در  ای را می داده شده چنین سرکوب سازمان  ترین نمونه یک    برجسته
رابطه بـا سـندیکای مسـتقل کـارگران و کارمنـدان شـرکت واحـد                

رگران هم باین دلیل که کا   رانی تهران و حومه مشاهده کرد، آن        اتوبوس
و کارمندان این مؤسسه توانستند سندیکای کوچک خود را که در هیچ            
ارتباطی با دیگر نهادهای مشابه در کشور قرار ندارد، بوجـود آورنـد و    

گیری از موقعیت استثنائی این نهاد در تهران و حومه، بـا              بتوانند با بهره  
ت بزرگ را با مشکال   میلیونی ساکن در تهران    12اعتصاب خود جمعیت    

هـای    مردمی که روزمـره بـا اتوبـوس       . ترافیک روزانه مواجه گردانند   
روند و برای    های کار خود می     ها، محل   شرکت واحد به مدارس، دانشگاه    

خرید مایحتاج روزمره خویش به ادامه کار شرکت واحد نیازمندنـد، در      
عین نشان دادن تفاهم از خواست کارگران شرکت واحـد از حکومـت         

حق   حران شدند و رژیم نیز برای درهم شکستن اعتصاب به         خواستار رفع ب  
کارمندان و کارگران این شرکت، رهبران سندیکای کوچـک آنهـا را            

ها را که تا  دستیگر و روانه زندان نمود و هزاران کارگر و راننده اتوبوس
رهائی رهبران سندیکای خود حاضر به بازگشت بـه محـل کـار خـود               

و با استفاده از رانندگان سپاه، بسیج، ارتش و         نبودند، از کار اخراج کرد      
دیگر نهادهای دولتـی توانسـت بطـور موقـت هـم کـه شـده، شـبکه                  

رژیم مالها بـرای آن کـه   . اندازی کند رانی تهران و حومه را راه      اتوبوس
رانی تهران و حومه را که        بتواند مابقی رهبران سندیکای شرکت اتوبوس     

ضای خـانواده آنهـا را بـه گروگـان          مخفی شده بودند، دستگیر کند، اع     
های امنیتـی رژیـم    گرفت و تا زمانی که این افراد خود را تسلیم دستگاه 

نکردند، زنان و فرزندان دستگیر شده آنها را رها نساخت و با این رفتار               
ضد انسانی خود بار دیگر آشکار ساخت که رژیم والیت فقیه با جامعـه         

یش و دوام آنها تحقـق دمکراسـی        مدنی و نهادهای مدنی که بدون پیدا      
 .  ای دشمنانه دارد پایدار در ایران غیرممکن است، رابطه

برای آن که خواننده این نوشـته از وضـعیت جنـبش مطالبـاتی و               
خودجوش کارگران در ایران با خبر گردد، در زیر به چند مورد دیگـر              
 از تظاهرات و اعتصابات کارگری که در چند هفته گذشـته رخ دادنـد،             

 :کنم که عبارتند از اشاره می
  و اعتراضات کارگران شرکت الکتریک رشتاتاعتصاب •
 اعتصابات و اعتراضات کارگران شرکت پوشش بندر انزلی و رشت •
 اعتصابات و اعتراضات و مقاومت کارگران ایالم علیه تعطیل شـدن           •

 در آن    کارگر 1300منجر به بیکارى     عتى که صن تولیدى و  د واح 25
 .ت شده اسمنطقه

اعتراضات کارگران شرکت تولیدى شهر سیب در کرمانشـاه علیـه            •
 اخراج بخشى از کارگران  

سـازى زاگـرس     اعتصابات و اعتراضات کـارگران شـرکت قـوطى         •
 کرمانشاه  

بـراى  نفر از کارگران شرکت ساختمانى ملـى      200اعتراض بیش از     •
 ان ــش هحقوق معوق دریافت

 سدسازى زیگـورات و     هاى کارگر شاغل در شرکت    1200اعتراض   •
 شان  و مزایایوق حق پرلید در ایالم جهت دریافت

 آباد و پاکدشت       ونتهاى آجرپزى در خا کارگر کوره 2500اعتراض  •
مظـالم   اعتراض کارگران قراردادى فضاى سبز شهر کرج نسـبت بـه        •

 پیمانکارها 
 ج آنانادارو تهران علیه اخر کارگر شرکت تولید 200اعتراض  •
عدن سنگرود ذاى برخى از کارگران معتصابات غض و اعتراو اع متج •

 شان  عویق افتادهت  ماه حوق به13ق الن براى احقامسئویه عل
های   گذرد، با جنبش    البته این فهرست پایان ندارد و هر روز که می         

اعتراضی و مطالباتی کارگران دیگر نهادهای تولیدی و خدماتی روبـرو           
اعتصابات و اعتراضات کـارگران       از یودتنها تعداد محد   ذکر. شویم  می

  و عیشـتى  م  بـد و دشـوار     ماه گذشته خود گویاى عینى وضعیت      در یک 
 .ستاجتماعى زحمتکشان ایران ا

اعتصابات و اعتراضات کارگران و کارمندان شـرکت        : براى نمونه 
هاى مطالباتى اتحـاد     خواست هبان براى دست یافتن     رواحد اتوبوسرانی ته  

داراى بارى  پیش رفت، امری که     یل سندیکاى مستقل    شان تا تشک   صنفى
در پیدایش آگاهی طبقاتی    اهمیت بسیار باالئى     از و   است ىنمع بسیار پر 

آن  تـاب تحمـل       اسـالمی    رژیماست و دیدیم که     ر  برخورداکارگری  
کوشـید آن جنـبش اعتصـابی و اعتراضـی           و از ابتدا     جنبش را نداشت  

 .کند و شانتاژ هئطختکارگران و کارمندان شرکت واحد را 
 ، بنا بـر طبیعـت ایـن رژیـم          کارساز نگشت،   تهدیدات از آنجا که  

 هنـوز هـم     د، روندی که  ها آغاز ش   دستگیرى و زندانى کردن   ی،  سرکوب
تـرین قشـر جامعـه     رژیمى که به زنان و فرزندان این محروم . ه دارد ادام
برای تحقـق اهـداف ضـد       وقاحت   با ،ترحمى ندارد  گونه گذشت و   هیچ
ی رهبـران مخفـی سـندیکای مسـتقل         هـا  خـانواده سانی خود اعضای    ان

را دستگیر کـرد     رانی تهران   کارگران و کارمندان شرکت واحد اتوبوس     
     .قرار داد ضرب و شتم و مورد

 مردم ایران زیر    %50طبق آمار رسمى بانک مرکزى ایران بیش از           
ـ ) زار تومان اسـت   ه200 فقر طخ ن آمار مرز  طبق همی (خط فقر    ى دگزن
 حقوق و مزایاى یک کارگر شـرکت        ست کـه  ا در حالی  نای !مىکنند
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 و وضعیت بسیار بد محـیط زیسـتى         کاریواحد با وجود شرایط سخت      
 .باشد  هزار تومان می145 حدود فقط، هواهمراه با آلودگى 

در ابتـدا بـا     جنبش اعتصابی و اعتراضی کارگران شرکت واحـد         
علت عدم پرداخت دستمزدها   به،رهغی وهاى وزارت کار  نامه وجود آئین

هاى اجتماعى  و پائین بودن آن و نداشتن قراردادهاى ثابت کارى و بیمه
، کـارگران و کارمنـدان ایـن    و چون حق گرفتنى است  شد آغاز …و

 اقدام به تشـکیل  .اخراج روبرو شدند   با ضرب و شتم و تهدید به       شرکت
 نخسـتین گـام    ئی حقـوق سـندیکا    مندی از   بهرهسندیکاى مستقل براى    

و هوشیاری بسیار    با درایت   از سوی شاغلین این شرکت     اساسى بود که  
 . برداشته شد

خانه کارگر و شوراهاى اسـالمى وزارت کـار از همـه امکانـات             
امـا  ،  نـد  را بگیر  استفاده کردند که جلوى تشـکیل چنـین سـندیکایى         

 تن 1300 شرکت واحد با وجود دستگیرى ع ن شجاکارگران و کارمندا
 .)مریزاد دست(ند اددعقب نشینى ن  بهتن آنان از

 بیشتر شاغلین این مؤسسه کـه بخـاطر پـائین           قابل ذکر است که   
بودن سقف دستمزدهای خود زیر خط فقر قرار دارند، بخاطر شرکت در 

هـاى    آسـیب  ین و هاى سـنگ   هزینهدچار   مبارزات اعتصابی و اعتراضی   
جرم   ارگران این شرکت که به    و آن تعداد از ک    . اند ه شد  زیادی اجتماعى

انـد، در حـال حاضـر از          انداختن اعتصاب از کار خود اخراج شـده         راه  
هـای   گونه امنیت اجتماعی برخوردار نیستند و برای تأمین نیازمندی         هیچ

 .های خود هیچ منبع درآمدی در اختیار ندارند معیشتی خانواده
دید سـرکوب   تشکه همراه با     رویدادهاى اخیر     ترین دستاورد   مهم
هـای سـرکوب      های مطالباتی پراکنده کارگران توسط دسـتگاه        جنبش

 و  مـردم میـان    ی که شکافعبارت بود از گسترش عمق        بود، حاکمیت
 .  و رژیم والیت فقیه موجود بوده است ضىانار ویژه زحمتکشان به

هـای مطالبـاتی اخیـر اشـکال          گی دیگر و با اهمیت جنبش       ویژه
اند، یعنی  خود داده ضات  عتراا عتصابات و  ا  به ی است که کارگران   عتنوم

اند که ویژه وضعیتی است که آنها در          اشکالی را برای مبارزه خود یافته     
عبارت دیگـر،     به. برند و تقلیدی از کشورهای دیگر نیست        آن بسر می  

دهد که جنبش کارگری ایـران        مبارزات اخیر کارگران ایران نشان می     
برد و    ای سراسری در پراکندگی بسر می     هر چند بخاطر فقدان سندیکاه    

ای محـدود     محـیط کارخانـه و یـا مؤسسـه          مبارزات کارگران بیشتر به   
اند و بهمین دلیل چون مبارزاتشان جنبه محلی          گردد که در آن شاغل      می

شان برخوردار    های  دارد، در نتیجه از توانمندی زیاد برای تحقق خواست        
ای از مبارزه  د با بکاربرد اشکال ویژه  ان  اما کارگران ایران توانسته   . نیست

های رژیم  هم از پشتیبانی مردم برخوردار گردند و هم آن که به دستگاه     
تواند ایـن گونـه       آخوندی نشان دهند که با ادامه سیاست سرکوب نمی        

خواهـد    های مطالباتی را مهار کند و جمهوری اسالمی، اگر نمـی            جنبش
دیر یـا زود بایـد موجودیـت        مشروعیت مردمی خود را از دست دهد،        

 . پذیرد سندیکاهای مستقل از حکومت را به
رژیـم والیـت      هرگاه مبارزه کارگران بتواند موجودیت خود را به       

توان پذیرفت کـه مبـارزه طبقـاتی در           صورت می   فقیه بقبوالند، در آن   
توان از  ایران به درجه و تراکمی رسیده است که در نتیجه آن دیگر نمی

ارگران در عرصه سیاسی و تعیین وضعیت کشور سـخن          عدم حضور ک  
گفت و بلکه باید امیدوار بود که پس از پیدایش سندیکاهای کارگری،       
دیری نخواهد پائید که زمینه برای پیدایش حزب سیاسی کارگری نیـز            
فراهم گردد و جنبش کارگری بـا تشـکل در دو سـطح سـندیکائی و                

در عرصـه سیاسـی حضـور فعـال     مثابه بخشی از جامعه  سیاسی بتواند به  
شـتاب رونـد دمکراسـی در ایـران بطـور             داشته باشد و در نتیجـه بـه       

 .گیری بیافزاید چشم
اما این امر تنها زمانی شدنی است، هرگاه جنبش مطالباتی بتواند از            

. ای و محلی فراتر رفته و جنبه ملی بخـود گیـرد           مرحله محدود کارخانه  
تهـران و حومـه بـرای پیشـبرد         رانـی     سندیکای شرکت واحد اتوبوس   

های مطالباتی خویش از توانمندی بسـیار بیشـتری برخـوردار             خواست
هـای    مثابه بخشی از سندیکای سراسری شـرکت        بود، هرگاه خود به     می

هـای    های خود را که بازتاب دهنده خواست        رانی ایران خواست    اتوبوس
کرد  ه میبود، عرض سراسری کارگران و کارمندان این رشته خدماتی می

و در نتیجه از همبستگی و همدردی دیگر شاغلین این رشـته خـدماتی              
 . گشت برخوردار می

اما تا زمانی که مبارزات مطالباتی کـارگران جنبـه محلـی دارد و              
شود، امکـان سـرکوب چنـین         محیط یک یا چند کارخانه محدود می        به

مایه های حـامی منـافع سـر    داران و حکومت    هائی از سوی سرمایه     جنبش
بینیم که رژیم والیت فقیه نیز بـا توجـه بـه ابعـاد                و می . تر است   آسان

های اخیر، کـم و بـیش    های مطالباتی کارگران در ماه     پراکندگی جنبش 
توانست آنها را سرکوب کند و حتی بخش جسور و شجاع کارگرانی را             

رانـی تهـران و    که اعتصاب کارگران و کارمندان شرکت واحد اتوبوس    
 .  رهبری کردند، از کار اخراج نمایدحومه را 

بنابراین برای بیرون آمدن از این وضعیت، آن طـور کـه فرخـی               
 .» استتشکیالت وحدت و رنجبرانچاره «یزدی یادآور شده است، 
 که دیگـر نـه      گام نهاده است   در مسیرى    اینکطبقه کارگر ایران    

 از بلکـه    ،حرکـت مىکنـد   خویش  تنها در جهت منافع رفاهى و صنفى        
برخـوردار گشـته     در مبارزات عام سیاسى      ی مناسبی برای شرکت   آگاه
همبستگى و اتحاد با کارگران اعتصابى و پاسخ به نیازهاى آنان از     . است

هـاى    در جهت تامین خواسـت     مناسبجانب دیگر اقشار جامعه پاسخى      
هاى فردى واجتماعى و رسیدن به عـدالت اجتمـاعى            آزادی ،دمکراتیک
 .واقعى است
 با خودآگاهی کاذب شرکت     1357کارگران ایران در انقالب     اگر  

ها و باورهای دینی خویش رهبری خمینی را  جستند و تحت تأثیر اندیشه  
پذیرفتند، اینک با توجه به رشد آگاهی صنفی وگسترش ابعـاد جنـبش             

توان امیدوار بود که از این پس جنبش کـارگری            مطالباتی کارگری می  
 بالواسطه خـویش رهبـران و احـزاب سیاسـی و            ایران با تکیه به منافع    

کارکردهای آنـان را خواهـد سـنجید و در نتیجـه تنهـا از رهبـران و                  
هائی پشتیبانی خواهد کرد که منـافع بالواسـطه کـارگران را در        سازمان
اندازه کـافی بازتـاب       های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش به        برنامه
کارهـای   هـای راه   رگران گام های کا   دهند و در جهت تحقق خواست       می

 . دهند عملی ارائه می
کـارگران و    تحرک   که موجب خواست تشکیل سندیکاى مستقل     

... ، آموزگـاران و  پرسـتاران چون  بخش خدمات هم حتی دستمزدبگیران 
های تولیدی و خدماتی  سازد که در همه شاخه   آشکار می  ، گشته است  نیز

ـ        . تقل خـویش روبـروئیم    با جنبشی گسترده برای تحقق سندیکاهای مس
ای   بنابراین وظیفه روشنفکران چپ و کسانی که خواهان تحقـق جامعـه           

هـا بـدون چـون و چـرا           دمکراتیک هستند، آن است که از این جنبش       
پشتیبانی کنند، زیرا بدون پیدایش سندیکاهای مسـتقل، هرگـز جامعـه            

 اصـلی    های مطالبـاتی مسـتقل شـالوده        سازمان. مدنی متحقق نخواهد شد   
های مطالباتی هـیچ      بدون سازمان . دهند  های سیاسی را تشکیل می      سازمان

توانـد در     ای دمکراتیـک باشـد، نمـی        سازمان سیاسی کـه دارای وجـه      
گرایانـه ارتجـاع    درازمدت پایدار بماند و در برابر هر حرکت سـرکوب  

 . سادگی نابود خواهد شد داخلی و خارجی ازهم خواهد پاشید و به
ت کنونی ایران، یعنی رویاروئی رژیم با امریکـا و          وضعی  با توجه به  

احتمال زیاد سبب گسترش محاصره اقتصـادی و رشـد            متحدینش که به  
رسـد   نظر می درآمد خواهد گشت، چنین به های کم محرومیت و فقر توده  

مـا  .  روبـرو خـواهیم شـد       عمومى یخیزشبا  بار دیگر    یککه در ایران    
 با تمام قـوا     ارگران و زحمتکشان باید   مثابه نیروهای آگاه و هوادار ک       به
و  "عـدالت "ن دولـت      و پنهـا  ر   ترفنـدهاى رژیـم و عوامـل آشـکا         با
 ایـن حکومـت، یعنـی        ماهیت واقعـی  مقابله برخیزیم و      به "مهرورزى"

 .گرای آن را افشاء نمائیم خصلت ارتجاعی و عقب
و   تکلیف و مسئولیت تمامى نیروها     ،وظیفه،  در چنین برهه از زمان    

 در نظـر    اب  که کند می حکم    دمکراتیک و آزادیخواه   هاى سیاسى  زمانسا
کـارگران و    از مبـارزات     جنبشی که در حال اعتال اسـت،      گرفتن منافع   
خطـائى بـس نابخشـودنى      بهمین دلیل نیز    . ندکن ایران دفاع    زحمتکشان

ـ سوسیالیخواه،    ، ترقی دمکراته،   نیروهاى آگا  خواهد بود، هرگاه   تى و  س
ـ   جنبش های  فراسوی خواست شان را    و ذهنی  ع نظرى کمونیستى مناف  ای ه

ـ    ه ب مردم ایران و  اجتماعى  سیاسی و    ،ىمطالبات ارزات عملـى و    ـویـژه مب
در همـین راسـتا وظیفـه    .  دهنـد قـرار مستقل کارگران و زحمتکشـان     

ها و عناصر دمکرات، آزادیخواه و سوسیالیسـت ایرانـی کـه در           سازمان
گـوش    های اعتراضی را به     صدای جنبش برند، آن است که       تبعید بسر می  

  سیاست سرکوب رژیم مانع از انعکاسآنچه را کهمردم جهان برسانند و    
هائی که در بیرون از ایـران         شود، از طریق رسانه     آن در داخل کشور می    

خفقـان و   اطالع مردم ایران برسانند تـا بتـوان سیاسـت             وجود دارند، به  
 . سرکوب رژیم آخوندی را خنثی ساخت

هـاى   بارزات اخیر اپوزیسیون خارج از کشور و دفاع از خواسـت          م
المللـى در    کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همبسـتگى بـین         

پشتیبانى از کارگران اعتصابى و تالش براى آزاد کردن زندانیان سیاسى           
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و کارگران زندانى باردیگر ثابت کرد که علیرغم پراکندگى و تشـدد            
 جنبش واقعى و عینى مد نظر عمومىآنجا که منافع ، در میان اپوزیسیون

 . سیاسی فعال دست یافتىها گروهاتحادی میان   مىتوان به،است
ـ چون سـازمان ج    المللى هم  محافل بین پشتیبانی    ،)ILO(انى کـار    ه

همراه  -سندیکاهاى کشورى و ایالتى در دنیا      -الملى سندیکاى آزاد بین  
 همـه و همـه نشـانگر        یـدی ایـران،    اپوزیسیون تبع  تظاهرات خیاانى با  

حق کارگر و زحمتکشان ایران اسـت کـه          هاى به  همبستگى با خواسته  
بنابراین  هـر    . امروز در بدترین شرایط معیشتى و اجتماعى بسر مىبرند        

گونه کمک مالى به هر طریق مىتواند بر استقامت و پایدارى کارگران  
 . سزایىاشته باشد هب و خانواده هایشان تأثیر

ـ     ین همبستگى طبقاتى توانسته است روحیه     ا اه را در   ـاى باال و آگ
 پتروشیمى و ایران ،چون کارگران نساجى  هم ایران کارگراندیگرمیان 

گرائـی در خاورمیانـه و از آن جملـه            یکی از عوامل رشد جنبش اسالم     
پیروزی جمهوری اسالمی در ایران، طالبان در افغانسـتان و حمـاس در             

های خاورمیانه در برابـر ایـن         عملی است از سوی توده    ال  فلسطین، عکس 
ادامـه  . سیاست دو پهلو و فاقد گوهرهای دمکراتیک امریکـا و اروپـا           

همین سیاست ضددمکراتیک سبب شده است تا نیروهای آزادیخـواه و           
دمکرات نتوانند در ایران و دیگر کشورهای منطقه رشـد کننـد، زیـرا              

هـای دوپهلـو و ضـد         ن سیاسـت  مردمی که هر روزه با نتایج سـهمگی       
دمکراتیک امریکا و اروپا روبرو هستند و با توجه به پائین بودن سـطح    
آگاهی اجتماعی در این کشورها، الجرم بر این باورند که کارکردها و       

کشـورهای  » سـتون پـنجم   «مثابـه     های نیروهای دمکرات بـه      خواست
 .دامپریالیستی در خدمت منافع امریکا و اسرائیل قرار دار

حاکمیت نگران توسعه و گسترش حقـوق و    . خودرو بوجود آورد  
 از تشدید مبارزات جسـورانه و       رژیم آخوندی . مبارزه زحمتکشان است  

  اسـت ى  رهنمودتأثیر متقابل این مبارزات       . ترسد  میماهرانه کارگران   
ـ ه  میـان الیـه    هاى آینده  براى همکاری  ـ م جا  مختلـف  اىــ  ه، یعنـی  ع

بـرای  زمــان  . دانشجویان آموزان و   دانش ،ان زن ،شانک زحمت ،کارگران
ـ  تحقـق صفوف مبارزه در ایـران بـراى  تر ساختن   فشرده  ،ىـ دموکراس

هـا و   ئـه خنثى کـردن توط   .آزادى و عدالت اجتماعى فراهم گشته است      
تنها در همبستگى و پیوند بـا دیگـر   در ایران  هاى ارتجاع حاکم     دسیسه
 . میسر استاند،  ایران فعال مطالباتی و سیاسی که درهاى واقعى جنبش
 

 ... »دولت شرارت«گفتمان 
 

داری       ارتجاعی، استعماری و امپریالیستی برخوردار گشت و سـرمایه        
تـدریج رهبـری جهـان را از آن           جوان و توانمند امریکا کوشید بـه      

این روند پس از جنگ جهـانی دوم شـتاب بیشـتری            . خویش سازد 
 قدرت اقتصادی و نظامی جهان ترین بخود گرفت و امریکا به بزرگ

 .بدل گشت
رهبـری امریکـا و رایزنـی انگلـیس،            در راستای همین سیاست، به     -2

 علیه حکومت ملی و مردمی دکتر مصـدق         1352 مرداد   28کودتای  
تحقق یافت و دیوانساالری امریکا توانست بر نیمی از  منابع نفـت              

ودکامه بود، در ایران سلطه یابد و رژیم شاه را که رژیمی مستبد و خ
مبارزه علیه اتحاد جماهیر شوروی بـا خـود همـراه سـازد و نقـش         

 .را به آن رژیم سفاک واگذارد» ژاندارم منطقه«
بعد امریکا توانست تقریبأ تمامی منـابع نفـت خلـیج              از آن زمان به    -3

فارس را تحت کنترل خود درآورد و در کشورهای این منطقه کـه             
های وابسته بخـود را کـه         تند، حکومت دارای منابع سرشار نفت هس    

همگی دارای بافتی ضد دمکراتیک و ضد مردمی بودند، نصب کنـد        
های خائن و ضدمردمی را در سرکوب نیروهـای           و دست این رژیم   

تـا زمـانی کـه      . آزادیخواه و دمکرات اپوزیسیون داخلی باز گذارد      
نی از وجود داشت، امریکا پشتیبا» سوسیالیسم واقعأ موجود«اردوگاه 
دانسـت و     های مستبد و فاسد را برای منافع خود مفید مـی            حکومت

کنـد، امـا در       هنوز نیز، هر چند در حرف از دمکراسی هواداری می         
هـای فاسـد و ضـد         چنان مدافع بسیاری از ایـن حکومـت         عمل هم 

 . دمکراتیک است
های   ترین حامی دولت اسرائیل است و بدون پشتیبانی          امریکا بزرگ  -4

ی، مالی، سیاسی و نظامی امریکا و اروپای بـاختری اسـرائیل           اقتصاد
پنـاه فلسـطین و    تواند به سیاست تجاوزکارانه خود علیه مردم بی  نمی

 دریـغ امریکـا از      پشتیبانی بی . کشورهای همسایه خویش ادامه دهد    
اسرائیل که حکومتی است استعمارگر و سکوت در برابـر سیاسـت            

فلسطین و در قبال سوریه و نادیـده        استعماری این دولت علیه مردم      
رحمانه مـردم فلسـطین توسـط ارتـش           گرفتن سیاست سرکوب بی   

اسرائیل که رفتاری نژادپرستانه دارد، برای نه تنها مردم ایران، بلکـه            
تمامی کشورهای عرب و مسلمان آشکار ساخته است که امریکـا و            

ر عمل  اند و د    متحدانش تنها در حرف هوادار حقوق بشر و دمکراسی        
کنند و خـود در گسـترش         از نقض کنندگان این حقوق حمایت می      

اینان در دفاع از منـافع  . استبداد در منطقه نقشی اساسی بر عهده دارند      
بخش فلسطین را که هدفی جز رهائی از چنگال          اسرائیل جنبش رهائی  

چون و چرای     نامند و تسلیم بی     می» تروریسم«استعمار اسرائیل ندارد،    
. طلبانـه اسـرائیل خواهاننـد       های زیاده   ن را در برابر خواست    فلسطینیا

سـازند تـا بتوانـد بـا ادامـه سیاسـت              اسرائیل را تا دندان مسلح مـی      
تجاوزگرایانه خویش از منافع اقتصـادی و نظـامی آنـان در منطقـه              

های منطقه را دائمـأ در وضـعیت          اصطالح حکومت   حفاظت کند و به   
الملل   اروپا در برابر نقض قوانین بین      امریکا و . نگاه دارد » شاخ مات «

کنند   و مصوبات شورای امنیت توسط حکومت اسرائیل یا سکوت می         
های عـرب متحـد خـویش         و یا آن که برای حفظ آبروی حکومت       

کننـد و در عمـل    گاهی نیـز در حـرف از اسـرائیل انتقـاد مـی          گاه
 شکن اتمی را در اختیـار آن        های ذره   های مدرن و موشک     زیردریائی

ای و  هـای هسـته    دهند و برای تـأمین پـروژه        دولت متجاوز قرار می   
 .پردازند های بالعوض به آن دولت می های اتمی اسرائیل وام بمب

های اسالمی افراطی در کشورهای اسالمی و در منطقه            پیدایش جنبش  -6
خاورمیانه و تحقق جمهوری اسـالمی در ایـران نتیجـه بالواسـطه و              

جانبـه و ارتجـاعی امریکـا و اروپـا            یاست یک ناپذیر این س    اجتناب
 . باشد و بازتابی است در برابر این سیاست دوگانه غرب می

غیر از اسرائیل که دارای دولتی با ساختاری دمکراتیک اسـت، در               به -7
هـای اسـتبدادی وابسـته بـه          دیگر کشورهای خاورمیانه یا حکومت    

چـون   یـک  هـم  دمکرات هـائی شـبه   امریکا وجود دارند ویا  حکومت 
در افغانسـتان و  . های ترکیه، لبنان، فلسطین اشغالی و ایـران       حکومت

های   عراق نیز حکومتی وجود ندارد و اگر امریکا و متحدینش ارتش          
خود را از این دو کشور بیرون برند، در افغانستان طالبان دوبـاره بـر    
اریکه قدرت سوار خواهد شد و در عراق جنگ داخلی سبب تجریـه             

 .شور به سه دولت کوچک و مستقل از یکدیگر خواهد گشتاین ک
انـد کـه       در میان کشورهای خاورمیانه تنها دو کشور ایران و سوریه          -8

امریکا از سیاست   . دالئل مختلف   رقصند و آن هم به      ساز امریکا نمی    به
های جوالن توسط اسرائیل و ضمیمه ساختن این منطقـه            اشغال بلندی 

خواهد   کند و در عین حال از سوریه می         نی می خاک اسرائیل پشتیبا    به
سوریه . داری کند   طلبانه اسرائیل خویشتن    که در برابر سیاست برتری    
بخش فلسطین    اهللا در لبنان و جنبش رهائی       با پشتیبانی از جنبش حزب    

خواهد با اسرائیل و امریکا برای بازپس گیـری           در مناطق اشغالی می   
امـروز در ایـن امـر         د بنشیند و تا به    داد و ست    مناطق اشغالی جوالن به   

چنـان تـوانی برخـوردار     آن موفق نبوده است، زیرا این دو جنبش از   
نشینی از سیاسـت کنـونی    عقب نیستند که امریکا و اسرائیل حاضر به 

 . خود باشند
.  ایران اما طی تاریخ معاصر خویش از امریکا بسیار ستم دیـده اسـت      -9

رژیم استبدادی شـاه را بـه ملـت ایـران           دیوانساالری امریکا نه تنها     
تحمیل کرد، بلکه از تجاوز نظامی صدام به ایران پشتیبانی نمود و بـا           

دریغ رژیم خودکامۀ عراق، کوشید رژیم اسـالمی را           مسلح ساختن بی  
در همین دوران است کـه کشـورهای   . تضعیف و بخود وابسته سازد  
ی را در اختیار رژیم های شیمیائی و میکروب اروپائی صنایع تولید بمب
 سال گذشته علیه رژیم اسالمی 27امریکا طی . صدام حسین قرار دادند

محاصره اقتصادی و نظامی سهمگینی را سازماندهی کرد و هنوز نیـز         
با این حال کارکردهای سیاسی امریکـا       . دهد  به این سیاست ادامه می    

غییـر  نفع رژیم اسـالمی ت      در منطقه سبب شده است که کفه ترازو به        
عراق توسط امریکا و انگلیس سبب شد تا شـیعیان   اشغال نظامی  . کند

ترین نیروی سیاسی بدل گردند، امری که اینک          آن کشور به بزرگ   
امریکا و ایران را مجبور ساخته است، درباره سرنوشت آینده عراق با        

در فلسطین جنبش حماس انتخابات را بـرد و         . یکدیگر گفتگو کنند  
مریکا و اروپا و اسرائیل را بتواند پشت سر نهد، در پی اگر فشارهای ا

در افغانسـتان حکومـت     . تحقق دولتی اسالمی گام برخواهد داشـت      
ای ندارد و بدون حضور ارتش امریکا و          ترین پایگاه توده    کرزای کم 

در عوض نفوذ ایـران     . تواند دوام داشته باشد     اش نمی   متحدین اروپائی 
و حتی مناطق سنی نشین هـم مـرز ایـران           در میان شیعیان افغانستان     

 . ایران وابسته است بسیار زیاد و اقتصاد این مناطق شدیدأ به
گرائی در منطقه سـبب شـده اسـت تـا             های اسالم   گسترش جنبش 

های امریکا و ایران درباره برخـی از مسـائل بـا یکـدیگر                دیوانساالری
روی از سیاسـت      لـه اما از آنجا که ایران حاضر به دنبا       . گفتگو بنشینند   به

. امریکا در منطقه نخواهد بود، دشمنی میان آنها  ادامـه خواهـد داشـت              
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    )2( »الئیکی  مسأله« سیاسی -مبانی فلسفی
  یونانی سیاسی  فلسفه: بخش اول

 ی پریکلس  خطابه، آنتیگونالطون، اف-پروتاگوراس
 وتاگوراسنزد پر  "الئیک"» داری -شهر«

ی یونـانی، در      و پرآوازه  آگنوستیک، سفیستِ   )23(پروتاگوراس
در )  سال بعد از تولد پـریکلس و سـوفوکل         6(  قبل از میالد   490سال  

روایت  به. آید واقع در شمال غربی یونان به دنیا می      ) Abdère( شهر آبدِر 
 .شـود  دینـی محاکمـه مـی      جرم بـی   ه، ب Diogène Laerce دیوژن الئرس 

 طریق   هنگام ترک آتن از    .زنند هایش را در میدان شهر آتش می       کتاب
گـذرد   ، در مـی   ای که در آن قرار داشت      دریا، در اثر غرق شدن کشتی     

 ). سال پس از مرگ پریکلس8 قبل از میالد، 421حدود (
ی پنجم   در عصر عظمت یونان کالسیک، در سده       )24(سوفسطائیان

 و برآمـدن    آریستوکراسـی م  زمان با فروپاشـی نظـا      ش از میالد، هم   پی
یـا  (» روشـنگران «اینان نخستین   . کنند  دموکراتیک، ظهور می   پولیس

نشـمند، فعـال     اندیشـمند، فیلسـوف، دا     .تاریخ هسـتند  ) »روشنفکران«
ــسیا ــد، آموزس ــی، هنرمن ــیاحگ ــتاینر …ار، س ــاریو اونترش  Mario م

 Untersteiner فیستسوفسـطائی جنـبش   ی   شناس ایتالیـایی، در بـاره      ، س 
Sophistique  حنبش نـوینی   در یونان آن   اجتماعی   -های سیاسی   و ریشه ،

  و هـم   تمـاعی جاهـم   فرهنگـی،   م  هعلمی،  هم  ،  »روشنفکری «که هم   
 11ادامه در صفحه                         :گوید چنین میاست،  …سیاسی

_____________________________________________ 
 حسن بهگر

 !پاش دل ریشنمک  ؟!کمک آمریکا 
 اقدامات نسنجیده  

آمریکا در طی تاریخ خود در روابط با ایران  و باکشورهای خاورمیانـه   
های بسیار کرده  و لطمات جبران ناپـذیری زده             ناپختگی و نسنجیدگی  

 مرداد و حمایت از بنیـادگرایی درمنطقـه از آن جملـه    28که کودتای   
ده  از بنیادگرایی نبـود،      اگر این کودتا نبود، اگر  حمایت گستر       . است

ایران  اکنون  کشوری  دموکرات بود و  نیازی نبود تا آمریکـا بـرای           
اصطالح دموکراتیزه کردن منطقه به اقـدامات نمایشـی در بحـرین و          به

: کنـد  برژینسکی در این رابطه چنین اسـتدالل مـی   . کویت متوسل شود  
 شی شوروی؟تر است؟ وجود طالبان یا فروپا چه چیزی در تاریخ مهم«

یجان آمده یا آزادی اروپای مرکزی و ه بههای  ن وجود یک تعداد مسلما 
اگر حمایت از مجاهدان افغان در برابـر شـوروی    * »پایان جنگ سرد؟  

شوروی را » ویتنام«ی یک  آنها مزه قول او به به امری درست بود که تا
 ایـن   ی  بچشانند، ادامه این سیاست چه لزوم و چه   ثمری داشت؟ ادامه            

های بنیادگرایی    سوز در افغانستان یعنی حمایت از چهره        سیاست خانمان 
هـای محبـوب      شخصـیت ... چون گلبدین حکمتیـار و بـن الدن و            هم

مشترک پاکستان، عربستان سعودی و ایاالت متحده بود کـه سـرانجام            
منجر به ترور احمد  شاه مسعود شد و ملت افغانستان را از رهبری ملـی                

 3ادامه در صفحه                                .محروم ساخت

  کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحیبرگردان به فارسی از 
 انقالب اقتصادی

 مالکیت و سازمان -3
ای در  کننده است، نه تعیین فرمول ویژه آنچه برای سوسیالیسم تعیین

ازمیان برداشتن استثمار پرولتاریائی است، جهت تقسیم عادالنه، بلکه 
چنین ازمیان برداشتن  هم. کاری یعنی فقدان هرگونه درآمد در هنگام بی

و این امر فقط با ازمیان برداشتن مالکیت . سود، بهره، بهره مالکانه
 . شود خصوصی بر ابزار تولید ممکن می

ان معیار ش دانستند که وظیفه اصلی ها از همان آغاز می سوسیالیست
تر از آن چه که  با این حال ما نزد خود این مسئله را ساده. تقسیم نیست

در گذشته مشکل تبدیل مالکیت خصوصی . کنیم هست، مجسم می
مالکیت اجتماعی، دولتی و غیره این بود که مالک کارخانه در عین  به

ک حال مدیر آن نیز بود و در نتیجه ادامه فعالیت کارخانه بدون مدیر مال
های اقتصادی خود زمینه را  لیکن پیشرفت. رسید نظر می بسیار بعید به

هر اندازه کارخانه . برای از میان برداشتن این مشکل فراهم ساختند
های  دار باید رهبری بخش همان نسبت نیز سرمایه تر شود، به بزرگ

تدریج  بگیر بسپارد تا سرانجام به کارکردی آن را به کارکنان حقوق
هنگامی که . شود های کارخانه توسط چنین کسانی هدایت  بخشتمامی 
سادگی  توان به ای گام گذارد، از آن پس می چنین مرحله ای به کارخانه

مالکیت و مدیریت را از هم جدا ساخت، وضعیتی که در حال حاضر در 
شکل ظاهری ضرورت  ها  در این شرکت. های سهامی وجود دارد شرکت

 . کارخانه نیز وجود ندارددار در  حضور سرمایه
یک شاخه صنعتی تعلق  های مختلفی که به این روند با تجمع شرکت

دارند، در یک تراست، شدت بیشتری یافته است، امری که هر چند برای 
آورد،  شان بوجود می ها موقعیتی انحصاری در شاخه تولیدی این شرکت

 .برد ها را از بین می استقالل آن زمان  اما هم
رسید که  نظر می  که چنین وضعیتی بوجود آمده بود، چنین بهآنجا
های سوسیالیستی در رابطه با قدرت حل خواهد  مالکیت و شرکت گذار به

یافت، در آن صورت  هرگاه پرولتاریا به قدرت سیاسی دست می. شد
توانست حقوق شرکت سهامی را به جامعه بدهد و رهبری  سادگی می به

 .وی از خواست سندیکاها موظف سازدپیر ها را به کارخانه
این  های گذشته برایمان آشکار ساخت که مشکل به اما تجربه سال

سادگی نیست، هر چند که این تجربیات ما را به آستانه حل آن نزدیک 
توان مورد توجه قرارداد،  اند، اما در این رابطه تجربه روسیه را نمی کرده

بزارهای ناشایست بر روی زیرا کوششی است ناشایست، همراه با ا
 . ای نامناسب پروژه

 دومین چاپ مانیفست 1872هنگامی که مارکس و انگلس در سال 
هائی  یادآور شدند که بخش] پیشگفتارش[کمونیست را انتشار دادند، در 

 :  کهنه شده است] مانیفست[از 
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