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 یردبسر
 ها دست بردار نیستند امپریالیست

در بیشتر کشورهای در شماره پیش یادآور شدیم که در حال حاضر 
این   اند، آن هم به     اسالمی، نیروهای هوادار دمکراسی به حاشیه رانده شده       

داری که برخی از آنان کشورهائی      خاطر که کشورهای پیشرفته سرمایه    
 دارای  خـود ) داخلـی (ست درونـی    امپریالیستی هستند، هر چند در سیا     

خـویش  ) خارجی(اند، اما در سیاست بیرونی        رفتار و کردار دمکراتیک   
از مــنش و کــارکردی اســتعماری، امپریالیســتی  و در نهایــت ضــد  

 . کنند دمکراتیک پیروی می
سازد کـه تبعیـت از چنـین          داری آشکار می    تاریخ سرمایه   نگاهی به 

هـای دمکراتیـک کشـورهای        ولتسیاستی، منشی تازه نیست و بلکه د      
داری از آغـاز پیــدایش خـویش از چنـین سیاســت     پیشـرفته سـرمایه  

 سـال   400طـی   که  » دمکراتیک«انگلستان  . اند  ای پیروی کرده    دوگانه
 هرچند در درون     جهان را مستعمره خود ساخته بود،      نزدیک به نیمی از   

 14ه ادامـه در صـفح      رفتاری دمکراتیـک داشـت و                           
_____________________________________________ 

 محمود راسخ 
 )5(ب  یا توفان در لیوان آ»بحران سیاست«

یشان در تز سوم با     ا .دهیم  ی آقای وثیق را ادامه مِی     »تزها«بررسیِ  
 :گویند می»  و جامعه"سیاست"جدایی «عنوان 
 »جدایی«دیگر یعنی » جدایی«ی ضروری    فوق نتیجه » جدایی«

» مدرنتیـه «دولت و جامعه مدنی است کـه شـاخص اصـلی و بنیـادین               
و » دولت«ی ابزار     له، به منز  » سیاست«در این جا،    . شود  محسوب می 

ای، اختصاصـی و      صصـی، حرفـه   ای تخ   ه چـون حـوز    -قدرت سیاسـی  
گیرد و    گردد، ورای آن قرار می      ی مدنی جدا می      از جامعه  -انحصاری

، »طبیعـی «پـذیرد کـه       ی انجـام مـی     کـار  تقسیم. شود  مسلط بر آن می   
بنا بر این تقسـیم کـار اجتمـاعی،      . کند  جلوه می » عملی«و  » عقالیی«

را از خـود    » امـر عمـومی   «جامعه آزادانه و به طـرزی دموکراتیـک،         
به دسـتِ نماینـدگان منتخـبِ خـود، یعنـی           ] آن را [سازد و     می» جدا«

 .سپارد مداران می سیاست
 .ر اجزای آن بررسی کنیماکنون این تز آقای وثیق را د

ی ایشان، در این جا با دو جدایی روبرو هستیم که ظـاهراً               به گفته 
اول جدایی سیاست از جامعه جدایی . ای از دومی است اولی زیر مجموعه

ای ضـروری از   گویند، نتیجه ، آن طور که آقای وثیق به ما می        است که 
 دو حکـم در  این. ی مدنی جدایی دولت و جامعه: وضعیت دیگری است 

جـدایی سیاسـت و   (حکـم اول  . این شکل قدری با هم تنـاقض دارنـد       
ای بشـود،     القاعده باید شامل هر جامعه      حکمی عام است که علی    ) جامعه

 خـاص   حکمی) ی مدنی   دایی دولت از جامعه   ج(در حالی که حکم دوم      
سـرمایه  (ی مـدنی      است که فقط شامل نوع معینی از جامعه یعنی جامعه         

ای از  توانـد نتیجـه   ولی، در این صورت حکم کلی نمـی      . شود می) داری
  10 ادامه در صفحه   .بلکه وضع باید عکس این باشد. حکم خاص باشد

                 
 :دیگر مقاالت این شماره

 کارل کائوتسکی: ی آن انقالب پرولتری و برنامه
 شیدان وثیق: »مسئله الئیک« سیاسی  ـمبانی فلسفی
 حسن بهگر :و کاریکاتوراتحادیه اروپا !!دانمارک تنها

 نورائی. 1
 : ها جهانی به ادغام پیرامونی گرایش سرمایه
 )2(ماندگی و دیکتاتوری بست عقب راه خروج از بن

 جویى جهان  ژیک و سیاست نوین مداخلهوسومین انقالب تکنول
دارى با دو   تولید سرمایه سومین انقالب تکنولوژیکى در شیوۀ

دومین انقالب در . معناى واقعى تفاوت بنیادى دارد ه ب تهانقالب گذش
با ) رى فورد ابداع هن منتسب به(فوردیستى  یعنى انقالب ، تولید شیوه

  های کوتاه  خط تولید و با فشردن فواصل زمانی و وقفه نقاله  ابداع تسمه
 حداقل رساند، زمان   مختلف تولید قطعات یک کاال را به میان مراحله

تر کرد، هرز رفتن مصرف نیروى  تر و فشرده د هر کاال را کوتاهتولی
این انقالب . کار را در روند تولید کم و بر سرعت و حجم تولید افزود

رى کار را افزایش داد و مقدار کار الزم برای تولید  در تکنولوژى بارآو
جویی در مصرف نیروى کار و تولید  با صرفه. هر کاال را کاهش داد

فوردیسم توانست .  فراهم شد نیروى جدیدی برای انباشت سرمایه  انبوه
 و  با اشاعه.  بعد باز کند به1935های    خروجی برای بحران سال راه

لف صنعت های مخت ی در تمام رشتهتیافتن انقالب فوردیس عمومیت
تولید وفور یافت، اشتغال افزایش یافت و بارآورى افزایش یافت، 

   به وکس مانند جاروبرقی، ماشین لباسشویی و غیرهبسیاری از کاالهاى ل
 کاالهای  فوردیسم با تولید انبوه. کاالهای ضرورى عموم تبدیل شد

 وسایل خانگی و عمومی کردن آنها شرایط رهایی زنان  مصرفی به ویژه
   ارتش ذخیره در نتیجه.  و اشتغال آنها را فراهم کرد از کار خانگی

.  قرار گرفت افزایی سرمایه  اختیار روند ارزشز نیروی کار دربیشتری ا
 ناتوان از رقابت خلع ید شد و از سوى دیگر   تولیدکننده از یک سو توده
   حوزه  به  با زمان آزاد شده  خانگیایی با رهایی از قیود کار زنان تا اندازه

اختیارات بیشتر در تعیین مناسبات خود با .  تولید بیشتر وارد شدند مردانه
 و کار   آشپزخانه بنابراین رهایی زنان از وابستگی به. مردان پیدا کردند
های   مدیون جنبش  قلمرو پراقتدار مردان بیش از آنکه خانگی و ورود به

 از پیامدهای ضروری دومین و سومین انقالب ،فمینیستی و سیاسی باشد
 2ادامه در صفحه                                                .تکنولوژی بود

__________________________________________ 

 اعالمیه درباره
 جمهوری رژیم اتمی سالح منافع مردم ایران و بازی

 اسالمی
 هـای مخفیانـه و     رژیم جمهوری اسالمی پـس از افشـای فعالیـت         

المللی روبرو    با بحرانی بین   ای، آوری هسته  اش در زمینه کسب فن     طوالنی
ی تالش کرده است این بحـران را        از آن پس جمهوری اسالم    . است شده
.  عنوان مدافع منافع مردم ایران معرفی کنـد  هیک مسئله ملی و خود را ب    به

و تا بدانجا جلو رفته است که این بحران را با ملی شدن صنعت نفـت در           
 . کند یدولت ملی دکتر محمد مصدق مقایسه م

می تـاکنون توانسـته اسـت       های جمهوری اسال   متاسفانه این تالش  
 . بخشی از مردم و نیروهای اپوزیسیون را تحت تاثیر قرار دهد

 ، جمهوری اسالمی و سخنان اخیر روحانی      طوالنی فعالیت مخفیانه و  
یم در دوران خـاتمی، نشـانگر آن اسـت کـه رژیـم              ژنماینده رسمی ر  

کند  یم ای  تالش کرده و     وری اسالمی در جهت کسب سالح هسته      جمه
 خود  م سعی می کند نیات     از افشا شدن این فعالیت ها است که رژی         وبعد

13 ادامه در صـفحه   .                                  آمیز جلوه دهد    را صلح 
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 ... گرایش سرمایه جهانی 
 

داری، یعنـی     با سومین انقالب تکنولوژی در شیوه تولیـد سـرمایه         
 یـک عنصـر      یی به   یه حاش  انقالب میکروالکترونیک نقش علوم از جنبه     

  ، در نتیجـه   بیشتر تولید تبدیل شده     اساسی تولید، یعنی علمی شدن هرچه     
افزایش بارآوری کار در تولید، یعنی کـاهش میـزان کـار مجـرد در               

، نیروی کـار انسـانی     گذشته احد زمان معین نسبت به  تولید در و  پروسه
 تمام اینها  در نتیجه.  با وسایل کار الکترونیکی جایگزین می،شود پیوسته

یابد، نیـروی کـار        تولید کاهش می    نیروی کار مجرد انسانی در پروسه     
 تنهـا عنصـر    یابـد؛ و از آنجاکـه        در هـر کـاال تقلیـل مـی           شده  نهفته
 برای تولید آنهاسـت،       ارزش کاالها میزان کار صرف شده       کننده  تعیین

کار اضافی حاصـل   منبع سود  آید؛ و از آنجا که      ارزش کاالها پایین می   
   حجـم سـرمایه     گذاری است، میزان حجـم سـود نسـبت بـه            از سرمایه 

. یابـد  زبان دیگر نرخ سود کاهش مـی  به. آید ، پایین می   شده  ریخته  پیش
 . بحران کار مجرد است این یک وجه

نیک پا را از فوردیسم فراتر گذارد و عصری           انقالب میکروالکترو 
 نه تنها کار مجرد را        است که   ا آغاز کرده  داری ر    تولید سرمایه   از شیوه 

 آنرا اساسا بـا جـایگزین کـردن وسـایل تولیـد              دهد، بلکه   کاهش می 
کار مجـرد   . کند  زائد می )  نظیر روبوت، کامپیوتر و غیره    (الکترونیکی  
افزا در   ارزش ارزش  به مثابه هستی و پویایی سرمایه.  است جوهر سرمایه

ار انسانی و افزایش بـارآوری کـار از         نیروی ک .  گرو هستی آن است   
 کـاهش     وفور کاالها را بدنبال دارد و از سوی دیگر منجر بـه             یک سو 

بـرای  . شـود    در قیمت آنها بیـان مـی        شود که    کاالها می   ارزش مبادله 
وفور کـاال از عـوارض      .  وفور کاال    است نه    هدف ارزش مبادله    سرمایه

ایـن یـک رونـد خطـى و       ضمنی افزایش بارآوری کار است گر چـه    
بـاین  . انقطاع نیست، ولی گرایش عمومی اساسی به ایـن سـو اسـت        بی

هـا از تولیـد حـذف     ترتیب با زائد شدن کار مجرد از تولید عمال انسان        
حـذف کـار انسـانی از تولیـد         . شـوند   زبان دیگر زائد مـی      شوند، به   می

 کـاری، کـاهش تقاضـای    ها یعنـی بـی      داری و زائد شدن انسان      سرمایه
گرایش نزولی سـود یعنـی کـاهش        . عمومی و تنگ شدن بازار فروش     

 و تنگ شدن بازار فروش هر دو ناشی از بحران            نیروی محرک سرمایه  
 در    کـه   در ایـن بحـران بـرخالف گذشـته        .  است  جوهرزدایی سرمایه 

 نیروی کـار جـذب و دفـع         های رونق و رکود انباشت سرمایه       چرخش
شود و  بار فقط نیروی کار دفع می این) کاری و اشتغال عمومی  بی(میشد  
). های اتفاقی   نظر از اشتغال    صرف( است     جذب از دور خارج شده      مرحله

 درصـد نـاچیزی از خیـل عظـیم           ها برای ایـن کـه       تمام سخت کوشی  
اگر در بعضی از کشورهای مرکز     . ماند   شود، ناموفق می    کاری کاسته   بی

 را بـا هـای و هـو بـرخ         داری گاهی موفقیت افـزایش اشـتغال        سرمایه
 نـاچیز اسـت و ایـن          افزایش حجم کل سرمایه     کشند، این نسبت به     می

بحـران کـار مجـرد و       . تواند نفی کند    عینیت گریزناپذیر تاریخ را نمی    
عامـل دیگـری   .  است  خشک شدن منابع پویایی سرمایه انباشت سرمایه 

ری از اولـی     اهمیت کمت   شود که    می   اضافه   این بحران هویت سرمایه     به
هـای خـدمات،      ندارد، و آن مخارج عظیم غیر مولد و نابـارآور بخـش           

سازی    پاک  تسلیحات، مصرف کاالها و خدمات لوکس، امور مربوط به        
هـای    هـا و رشـته      ها حوزه   هر کدام از این بخش    .  محیط زیست و غیره   

کرانی از     آنها اقیانوس بی     مجموعه  گیرند که   بسیار متعددی را در بر می     
هـا    کدام از این بخـش      مصرف هیچ . دهد  ها را بخود اختصاص می      هزینه

کدام از آنها وارد گردش تولیـد و بازتولیـد            ر نیست هیچ    مصرف بارآو 
ها دالر     بیلیون  بخشی مانند تسلیحات که   . شوند   ارزش نمی   ارزش و اضافه  

  ننـده  نابود ک   کند، بلکه    تنها ارزشی تولید نمی     بلعد، نه    ارزی را می    هزینه
.  اسـت   آب زیرزمینی انباشـت سـرمایه       ها فاضل   این بخش . ارزش است 

 .رود شود و آب می  بیشتر خرد می  در زیر بار عظیم آنها هر چه سرمایه
  داری در اوان جوانی و در طی تکامل تاریخی خود پیوسـته           سرمایه

داری، دهقانان و      تولید پیشاسرمایه   با خلع ید کردن تولیدکنندگان شیوه     

،  هـای تولیـد را منحـل کـرده         وران صـنوف مختلـف ایـن شـیوه          پیشه
  از قید مالکیت تبـدیل کـرد،ه      » آزاد« کارگر    تولیدکنندگان خرد را به   

  بازارهای محلی آنها را در بازار سراسری فراگیر تمام اهالی خلع ید شده            
های کشـاورزی دهقانـان خـرد در          حصارکشی زمین .  است  ادغام کرده 

 پشـم بـرای      های احشام به منظور تهیه       چراگاه  بدیل آنها به  انگلستان و ت  
  های تاریخی و آغازین خلـع یـد انباشـت اولیـه             نه  صنایع نساجی از نمو   

 از اوج و حضیض       همیشه   که   انباشت سرمایه   تداوم پروسه .  است  سرمایه
 فروشندگان نیروی    ید دیگران و تبدیل آنها به       ، خلع   ها گذر کرده    بحران
زوکـار      یـک سـا      همگی مجموعه    خریداران کاالهای تولید شده    کار و 

 کردن زمـان تولیـد و افـزایش          با کوتاه    است، که   واحد انباشت سرمایه  
. کنـد   هم نزدیک و در هم ادغـام مـی        را به   های پراکنده   حجم آن مکان  

   سرشت کارکرد سرمایه   -ها و بازار محلی      روستاه -ادغام مناطق پیرامونی  
 . آن استۀ بازتولید گستردو انباشت

اروپـا، آمریکـا،    -داری تا به امروز در مراکـز جهـانی آن             سرمایه
داری   هـای پیشاسـرمایه      طی مراحل تکاملی خود با الغـای شـیوه         -ژاپن

 کـاالی     تولید کاالیی، یعنی تبدیل نیروی کار به         شیوه   با توسعه   همواره
 کار مجرد  داری به قابل خرید و فروش و تبدیل کار مشخص پیشاسرمایه    

   نشان تعلق به  کاالهای همگون و آزاد از هر گونه      غیر محسوس در انبوه   
کارگر معین برای بازار و خریداری گمنام تمام مرزهای مکـانی میـان              

 دیگر در منـاطق   داری را از میان برداشته،    های پیشاسرمایه   مرکز و حوزه  
   و ادغـام نشـده   نخورده مکان دست    - مراکز -رفته  های پیش   داری  سرمایه

 .  است باقی نمانده
 فنی تولید فضای     اگر انقالب فوردیستی توانست با انقالب در شیوه       

ــرمایه    ــت س ــرای انباش ــدی ب ــنفس جدی ــالب   ت ــراهم آورد، انق  ف
کـردن   کار در تولید، با خلع ید         وقفه  میکروالکترونیک با زائد کردن بی    

 فضای تنفسـی را بـرای او        ، یعنی کار مجرد   ،اش  از جوهر هستی    سرمایه
 یعنـی   ،کاهش و سرانجام حذف کامل کار زنده از تولیـد         . کند تنگ می 

زا قــانون مطلقــی اســت بــرای پویــایی و رشــد  حــذف نیــروی ارزش
 )8 (" ترکیـب ارگانیـک سـرمایه     " قانون رشد    ،این قانون . داری  سرمایه
  وده بـر جـرم آن افـز         یعنی هرچه  ،شود  بزرگتر می   هچ هر  سرمایه. است
  .شود اش بیشتر می  نیروی جاذبه،شود می

  گرایش دارد کـه   ) آسمانی ( های سیاه   یی مانند چاله    با نیروی جاذبه  
 شـاید جـوهر      درون خود بکشد که       مناطق روستایی پیرامونی جهان را به     

در این روستاهای جهانی شـرایط   .  را احیا کند    افزایی از دست داده     ارزش
شرایط . فور در اختیار است       ی نیروی کار ارزان به    نخستین این احیاء، یعن   

  تا زمانی که  . ، تسهیالت مالیاتی    دیگر عبارتند از بازار بزرگ اشباع نشده      
 باشـد،     صرف نکند و فشار رقابتی وجود نداشته        ری سرمایه   برای سودآو 

 با نیـروی کـار اقـدام          جایگزین کردن تجهیزات پیشرفته     دار به   سرمایه
هـای    ها انگیـزه    ور بسیار زیاد نیروی کار ارزان در پیرامونی       وف. کند  نمی
 عامـل خنثـی     مثابـه   و این به  . کند  ری فنی و اتوماسیون را خنثی می        نوآو
هـم اکنـون روسـتاهای متعـددی در      .  کاهش نـرخ سـود اسـت       ۀکنند

 .اند  درجات مختلف ادغام شده داری جهانی به سرمایه
   دیگ خورده    ته  داری به    سرمایه  مولد در مراکز         کفگیر سرمایه 

  گفتـه   بـه . ها دارد  بازارهای کار و مصرف پیرامونی    است و حال چشم به    
گذاری جایی برای  های سرمایه  اکونومیست در چین یا قبال شرکت نشریه

انـد، در انتظـار و آروزی     هنـوز وارد نشـده      اند و آنهایی کـه      خود یافته 
 آلمـان، از     ویـژه   ریکـا و اروپـا و بـه       نارضایتی عمومی در آم   . وروداند

  ها و انتقادهای شـدیدی علیـه   جمعی اعتراض های دسته  کاری و اخراج    بی
در آلمان رهبر حزب سوسیال     .  است   را به دنبال آورده     مهاجرت سرمایه 

وطن و ملخ توصیف کرد، و بـدنبال آن           ستیز، بی   دمکرات آنها را جامعه   
 . آمد بوجود  و مباحثه موجی از مجادله

   مولد به   یکی گرایش سرمایه  :  وجود دارد   در واقع دو گرایش عمده    
   حیات و دیگری گرایش سـرمایه       خروج در جستجوی مفری برای ادامه     

نیروی محـرک   . داری است    کازینوی سرمایه  ۀ بخش راکد ماند    مالی که 
یعنی در حداقل .  پول بیشتر است- پول  حامل بهره  مالی یا سرمایه سرمایه
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 تحقـق ایـن      نتیجـه .  ممکن را بدست آوردن     مان ممکن حداکثر بهره   ز
هدف خلع ید و ورشکستگی بسیاری از تولید کنندگان خرد و فروپاشی 

انـدونزی، برزیـل،    : شـواهد آن  . نظام مالی کشور مقروض خواهد شـد      
 مولد فرار از کاهش نرخ سود و جستجو          گرایش سرمایه .  مالزی و غیره  

 پـایین،     ترکیب ارگانیـک سـرمایه      هایی است که  برای استقرار در جا   
.  کشور ما در باالسـت       نرخ سود نسبت به     نیروی کار ارزان و در نتیجه     

  تواند خود را برای مدتی از فشار افزایش فـوق العـاده    مولد می سرمایه
ایـن  .  و کاهش نزولی نرخ سود خالص کنـد      ترکیب ارگانیک سرمایه  

 اتوماسـیون     دیگر با درجـه     کد در یک منطقه    را   انداختن سرمایه   با براه 
 . استرپذی تر امکان پایین

اقتصـاد جهـانی بـا خـود          واردان بـه    تازه«: نویسد  اکونومیست می 
بنابراین با دو برابر شدن تعـداد       . کنند  های با ارزش کم وارد می       سرمایه

کـار     بـه    نسبت سـرمایه    کارگران و تغییر کمی در  میزان سهم سرمایه        
تـرین    بـزرگ این احتمـاال    : کاهش خواهد یافت      نصف  بهها     سال برای

 نسـبی    بازده  این نسبت تعیین کننده    و از آنجا که   . است تغییر در تاریخ  
 نیازمند توضیح مفصلی بـرای گرایشـات          است، در نتیجه    کار و سرمایه  

   مولد یا باید از کشور مادر بـه         سرمایه). 9(» اخیر دستمزد و سود است    
تـر مهـاجرت     پایین»ترکیب ارگانیک سرمایه« پیرامونی با  نطقهیک م 

 با فشـار رقابـت جهـانی بخشـی از            کند، یا در کشور مادر برای مقابله      
) 10(نیروهای کار را از تولید حذف کند و اتوماسـیون و راسـیونالیزه              

ــد   ــزایش ده ــد را اف ــردن تولی ــیون  .  ک ــیون و راسیونالیزاس اتوماس
 باز در جهت تقلیل نیروهای کـار در تولیـد عمـل              کهاند    هایی  چاره    راه
 .اند ای سودآوری سرمایه برکنند، و باز نقض غرض می

 بلـوغ و     میزان درجـه  » ترکیب ارگانیک سرمایه    « افزایش    درجه
ــرمایه ــرمایه  اســت، و درجــه رشــدیافتگی س ــزان   رشــدیافتگی س  می

حتـوای  شـدن از م    شدن و پـوک     جوهرزدایی آن است، یعنی میزان تهی     
سـو در مراکـز     از یـک  سـرمایه . ساز خود، یعنـی نیـروی کـار       ارزش
کند،   شود و در عین حال خود را جوهرزدایی می          داری تنومند می    سرمایه

 ارض بـا ترکیـب ارگانیـک         از سوی دیگر در مناطق پیرامونی کـره       
تر خود را بـرای مـدتی تجدیـد حیـات             تر و با نیروی کار ارزان       پایین
توانـد   در عین حـال مـی  ) مراکز( این داستان گذشتگان      گرچه. کند  می

هم باشد، اما آن یک روند خطی از پیش         ) ها  پیرامونی(داستان آیندگان   
 غیـر    هایی وجود دارد کـه      بسیاری از اوج و حضیض    .  نیست  مقدر شده 

 در اینجا اهمیت دارد،       که  آنچه. اند  قابل پیش بینی و خارج از این بحث       
 .گذرد، است  اکنون می  که وقایع این عصر و آنچه علل  بحث درباره

های سیاسی  ارهچ جهانی شدن، عقب ماندگی و پایان راه
 ناسیونالیستی

   تنها بخش کوچکى از سرمایه که( مولد جهانى  بنابراین سرمایه
  تر از گذشته  با نیروى جنبشى بسیار قوی امروزه) دهد کل را تشکیل می

دارى در بخشى از  سنتى پیشاسرمایه انحالل تولید  گرایش به
از عوارض اجتماعى چنین انحاللى برانگیختن . هاى جهان دارد پیرامونی

هاى   شکل ایجاد دار و دسته احساسات خشم و مقاومت قربانیان آنان به
 تروریستى  کارانه کاران جهانى، اقدامات جنایت  مافیایى بی-جنایى

هاى  سازى  دولت در صحنهدست گرفتن قدرت سیاسى و  جهانى و به
 شرح مختصرى  مفهوم فشرده. اصطالح انتخابات قانونى و مشروع است به
 ایدئولوژیک قادر - هیچ جادوی سیاسى  در باال آمد، این است که که

. مدرن را از میان بردارد  نیست مانع تاریخى و سنتى در مقابل گذار به
. آید  و سرمایه بزرگ برمی تولید این کار اساسا قبل از هر چیز از عهده

 از نظر بزرگى حجم آن و هم از نظر تکنولوژى،  ایی هم  چنین سرمایه
 و دانش فنى و هم از نظر فرهنگ مدیریت در  یعنى انباشت تجربه

اى تولید  در غیاب چنین تولید و سرمایه. کشورهاى پیرامون وجود ندارد
کند  ز تولید میکوچک، کسب و کار و سوداگرى سنتى دائم خود را با

. کند  تغییر و تحول مدرنی مقاومت می  در مقابل هرگونه و سرسختانه
داری جهانی، یعنی خود  زای تولید سرمایه  هستی ارزش علیرغم آنکه

 در بحرانی ممتایز از تمام آن  بازتولید کار مجرد و انباشت سرمایه
 آن  را برپایهری بحران خود   مارکیسم سنتی تئو که(ایی  های دوره بحران

 حیات  ها رمق برای ادامه برد، اما هنوز در پیرامونی بسر می)  بود بنا کرده
  وقفه ، افزایش بی رقابت، افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه. وجود دارد
 آن، کند شدن سرعت حرکت   در مقابل بخش زنده  سرمایه بخش مرده

های  خش آن از بجهانی، افزائش سرعت جابجایی  ی سرمایهمحل
 مناطق   به های سودآورتر و از مناطق اشباح شده  بخش غیرسودآور به

طلبی   بکر و تقابل میان نیروهای سنتی در پیرامون و گرایش توسعه 
  ی فضای حیاتی در مراکز، اینها عللی هستند که هایی در جستجو سرمایه

وضیح های جاری جهان را ت ها و بحران توانند، بخش بزرگی از سیاست می
آنها در » روشنفکران«نیروهای سنتی مقاوم در پیرامون و تمام . دهند

  اند، و سرمایه  تعلق دارند و در مکان محدود و محلی گذشته زمان به
طلب و در عین حال خلع ید   مهاجم در زمان حاضر پویا، در مکان توسعه

  اند که کاران جهانی بخش بزرگی از نیروهای شورشی بی.  است کننده
 .یی برای آنها ندارند  چاره نیروهای سنتی هیچ راه

 این نیرو   انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران نشان داد که نتیجه
 مقابل   وزنه ولی در عین حال نشان داد که.  اجتماعی است  وزنه دارای چه

 -این بار با خودآگاهى اجتماعى»  وحدت کلمه«آن هم خالف دوران 
ها رودرویى سنت و مدرن خود   خود در طى سالتاریخى مستقل خاص

  اما از طرف دیگر از آنجا که.  است  جدا کرده را از جنبش وحدت کلمه
  کنترل انحصارى بر منابع و ساختارهاى اساسى تولید اجتماعى زمینه

 است، این بار انحصار بر تولید اساسى  تاریخى تداوم استبداد شرقى بوده
 آن منبع غنى در اختیار  هاى چند برابر شده مت یعنى نفت با قی جامعه
 دولت دیکتاتوری منتخب این   عدالتخواه فریبانۀ برنامه هاى عوام وعده

 از نبود تولیدات صنعتى  کشورى که. گذارد نیروى اجتماعى می
برد، با ریخت و پاش درآمد نفت و ایجاد  ضروریات زندگى رنج می

یش قیمت نفت تورم را افزایش  کمتر از افزا تقاضایى با سرعت نه
  دهد، و بازار را براى سوداگران سنتى، یعنى همان تجار محترم بیگانه می

 . دارد  می با فرهنگ تولید صنعتى داغ نگه 
   جمعیت خلع ید شده  با بخش اضافه هاى خردپا همراه  توده سپاه
 در   تنها امیدش براى جهانى کردن انقالب متحقق نشد، بلکه روستا نه

  اى مدرن جامعه  داخل با شکل گرفتن آگاهى اجتماعى بخش تا اندازه
 است،  های پرشور و امید همه با هم را از دست داده نفس سال اعتماد به

 نفتى و دادن  کند با کمک درآمدهاى چند برابر شده اینک کوشش می
اهالى بیکار شهر و روستا و از سوى دیگر  تساوى به نان و شوربایى به
نفس از  هاى قهرآمیز اعتماد به  و آرمان خواهانه اعمال قهر آرمان

 . را احیاء کند  رفته دست
 تولیدات و مناسبات   ترکیبى از شیوه در یک کشور پیرامونى که

 تولید و مناسبات  دارى و شیوه خونى، عادات و تعصبات سنتى پیشاسرمایه
   است، کارکرد دولتى کهاى مدرن هاى تا اندازه داری با طرز تلقى سرمایه

 اجتماعى است، سرانجام تابع الزامات -ى اقتصادى محصول این بافته
   مانند زنبور عسلى است که سرمایه.  است افزایى و انباشت سرمایه ارزش

 عسل با   بیشتر از خارج شیره باید از کندوى خود خارج شود و هرچه
رقابت . آید ساب نمیصورت زنبور عسل به ح آورد، در غیر این خود بی

در یک . ها در بازارهاى جهانى رقابت زنبورهاى عسل است میان دولت
کشور پیرامونى با ساختار عمومى شرح داده شده در باال هیچ مانعى براى 

این مانع یکى از اصول اساسى .  باشد خروج زنبور عسل نباید وجود داشته
مقابل افزایش دمکراسی، یعنى اصل آزادى، اعتراض و اعتصاب در 

   منابع اصلى سرمایه در جایى که. هاى وسایل معیشت است قیمت
در اختیار دولت است، شاید دولت بتواند با دادن ) درآمدهاى نفت(

اى اعتراضات این چنین را تخفیف دهد، اما آن وقت  سوبسید تا اندازه
 . باشد تواند داشته نقش زنبور عسل واقعى را نمی

هاى سیاسی  دمکراسى از منبع سجایاى شخصیتبنابراین آزادى و 
 طنز تلخى  و این چه.  نور خود منور کند  را به  جامعه شود که متصاعد نمی

هاى دمکراتیک در انتظار   با خواست  بخش نسبتا منور شده است که
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 ریاست جمهورى و دولت آن   بشنود سلیقه  است که بارى نشسته ترق
  در یک جامعۀ.  است  گونه  چهدر مورد اعطا و یا سلب آزادى

ها برآیندى است   سیاسى و دولت پیرامونىاى این چنین آگاهى و برنامه
   اکثریت تا اندازه دارى که هاى ماقبل سرمایه از آگاهى اجتماعى بخش

 باید براى بقاى هستى خود، یعنى بقای  دهند، که بزرگى را تشکیل می
 کند، و از آگاهی  سخت مبارزهشرایط تاکنون سنتى تولید و روابط آن 

 هیچ تصورى از آزادى ندارد، جز آن  ، که  جمعیت خلع ید شده اضافه
.  اکنون آزاد از مالکیت فقط در آرزوى یافتن یک محل کار است که

اند متشکل از  های نظامى مستبده ها و دولت پادشاهى روی دیگر سکۀ 
اگران بزرگ و داران و سود نظامىهاى دستگاه بوروکراتیک، زمین

-وضعى میان این دو حالت تاریخى. کاران بزرگ  کارفرمایان و مقاطعه
اجتماعى وضعى است به غایت بحرانى و بی ثبات، کشمکشى است 

   براى بقاى هستى اجتماعى خود، یعنى کل نظام شیوۀ میان کسانی که
کنند و گرایش نیروهاى داخلى و   می زندگى و تولید خود مبارزه

بنابراین، وضعى است . کنند  هستى اولىها را تهدید می هخارجى ک
 آزادى در  دیکتاتوری و بىثبات با گرایشات کم و بیش متفاوت به

مضمون تاریخى این کشمکش ذاتا براى بسیارى از . مناطق متفاوت
 -هاى تاریخى  یکسان است، اما با تفاوت رویدادهاى عصر جهانى شده

های فرهنگی و تاریخی این  ق و تفاوتبنابر سواب. ایدیولوژیک محلى
رنج «اما از آنجا که . های آرمانی متفاوت داشته و دارند ها نام جنبش

، از آنجا که »مذهبی بیان رنج واقعی و اعتراض به رنج واقعی است
، اسالم نام ایدئولوژی آرمانی جنبش »مذهب آه انسان ستمدیده است«

 از  های بزرگ است که رمایهاز س» ستمدیده«های  اعتراضی این انسان
هاى   شدن قهرآمیز دروازه  و بدنبال آن بعد از گشوده2001 سپتامبر 11

) یى  بهانه  تحت چه بىتفاوت است که(افغانستان و عراق به سوى غرب 
بعد ایدئولوژى   ، و از آن به شکل انترناسیونال تروریسم را بخود گرفته

نگاران،   بخش بزرگى از روزنامه   آگاهى کاذب به مثابه اسالمى آن به
 آشکار و  اینها همگى گاه- است  نویسندگان و سیاستمداران تعمیم یافته

 جنگ ایدئولوژیک میان ادیان و   مسئله  تلویحى بر این باورند که گاه
شناسى به  اى بزرگ براى تحقیقات اسالم این باور انگیزه. هاست فرهنگ

راى یافتن حقیقت این معضل محلى و بعضى از آنها ب.  است وجود آورده
اما . اند شناسى را جستجو کرده هاى اسالم جهانى تمام زوایا و سوراخ
شناس  شناسان اسالم  وقت براى این جامعه بدون شک این سئوال هیچ

 اسالم و رهبر انقالب اسالمى   چرا با تمام اینهمانى که آید که پیش نمی
اسالمى داشت، اولى شکست خورد  با انقالب 42در زمان شورش خرداد 

 احتماال این خواهد بود   عامیانه پا افتاده و دومى پیروز شد؟ جواب پیش
  حتی با فرض این که.  این ناشى از خواست نیروهاى خارجى بود که

داشت، در هر   نمی  بودن رژیم شاه اگر ابرقدرت آمریکا دیگر تمایل به
 جمهورى اسالمى   به نى بود که در صدى ایرا99 بیش از  حال این توده

 . آمریکایى پرسى راى موافق داد نه  در همه
 با تمام سوز و  یى از این قبیل همراه شناسانه  در هرحال تحلیل جامعه

، پندها و  آمیز، فریادهاى رجزخوانانه هاى شکوه ، فغان گدازهاى مظلومانه
 دیکتانوری و  لیه ع هاى روشنفکرانۀ آشتىجویانه ارائۀ  پیشنهادها و طرح

 مدنى و دمکراسى بدون تحلیل و درک روندهاى  دفاع از جامعه به
هاى   سیاسى مذکور در باال تماما کوشش-جهانشمول اقتصادی

هاى گریزناپذیر   فراى عینیت اىاند که بافانه ایدئولوژیک و اندیشه
 .کنند حرکت می

اجتماعى دمکراسى مانند دیکتاتورى یا استبداد شکل سیاسى روابط 
 درجات تکامل تاریخی آن نمودار درجات محتواى آن  معینى است که

لد و تقسیم کار اجتماعى، میزان  است، یعنى سطح رشد نیروهاى مو
 آنها در تعیین  اضمحالل ساختارهاى تولید و توزیع سنتى و اهمیت وزنه

خرد سنتى محتوا و نیروى  تولید و توزیع.  مناسبات سیاسى جامعه
 این  اصالحات ارضى شاه. خش بازتولید دیکتاتوری منتخب استب حیات

 در روستاها را از خواب قرون بیدار کرد، و با گسیل آنها  نیروى خفته
 رژیم او   قطعى به  تعیین کنندۀ آنها براى زدن ضربه  شهرها بر وزنه به

 پیرامونى و عواقب  اصطالح انباشت اولیه این روند خلع ید و به. افزود
 امروز  اى است که پدیده.  محلى است ای جدید و نه اسى آن نه پدیدهسی

 نگران  هایى که میان توده. در بسیارى از کشورهاى پیرامون شاهد آنیم
 چنین تهدیدى را  اند و یا حتى آنها که شان تهدید مالکیت کوچک

هاى آنها ظاهرا تفاوت  کنند، با نمایندگان و ایدئولوگ احساس نمی
 تروریست و یا غیر -بعضى از این نخبگان متفکر. جود داردبسیارى و
 باال و ثروتمنداند، فىالمثل   از طبقه  و گاه  اشخاص مرفه-تروریست

  چیز بودن نه  این اختالف چیزدار بودن و بی اما نه. اوسامه بن الدن
کدام اهمیتى براى   ترور، هیچ استدالت ایدئولوژیک سیاسی براى توجیه

 اینها در تئورى زبان گویاى حال   این است که مسئله. ندارندفهم موضوع 
 آنها در  اینها در نظر فراتر از آن نمىروند که«و روز واقعى آنهایند، 

 آن   مشترک بهم میرسند، و آن تنفر مشترک علیه و در یک نقطه» عمل
 خود   قدم میگذارد، در سر راه  در هر جایى که نظمى است که
این نظم تا بحال هر جا ضرورت . کند ى را منحل میساختارهاى قدیم

 با 1853در سال .  است  زور متوسل شده  خود به  براى باز کردن راه دیده،
هاى ژاپن را به روى  ژنرال پرى دروازه» کشتىهاى سیاه«هاى  توپ

 تجهیزات   سال بعد با هواپیماهاى مجهز به150غرب باز کرد؛ در 
 متحدان خود مجبور  جرگه ان و عراق را به الکترونیکى دقیق افغانست

 بعد از انحالل با   قبل و چه شوند، چه  منحل می بنابراین آنها هم که. کرد
 محلى   چاره هیچ راه. کنند  دفاع می چنگ و دندان از هستى خود ناامیدانه

  هاى ملى سپر شده چاره   زمان راه  هاست که  مدت-یا ملى وجود ندارد
. است) روبرت کورتس(» نظم جنگى جهانى«ین این یک بنابرا. است

تواند با پیروزى تکنولوژى  سرنوشت این جنگ در کشور پیرامونى می
یخى   براى فقط یک دوران معین تار هاى تولید عقب مانده برتر بر شیوه
 .تعیین شود

   تصاحب شود، بلکه  این تکنولوژى یک شئى نیست که از آنجا که
   در اختیار سرمایه  است که  فنى و تولید علمى شده ربهیى از تج اندوخته

هاى این مراکز با خروج  دارى جهانى است، دولت مولد در مراکز سرمایه
هاى  اما آنها به علت دالیل مشروح باال و جاذبه. ها مخالفند این سرمایه

باز کردن درها و .  خروج دارند ها گرایش به کار ارزان در پیرامونی
 خروج از بازتولید مکرر   چاره ها راه  ورود این سرمایه کردن راه  همواره

هاى ایدئولوژیک   چاره در مقابل راه. عقب ماندگى و دیکتاتوری است
ها و  استبدادى براى خروج از بن بست عقب ماندگى صرفا ارشاد توده

 آنها اثر  زده  دمکراسى در اذهان استبداد  نشده تلقین مفهوم مجرد و تجربه
  نفسه  یک تحول فی استبداد زدایى اذهان نه. دارندن آسا  شفابخش معجزه

 تاریخى   سیاسى یک پروسه- خود از نتایج حقوقی ذهنى است، بلکه
. دارى است   ماقبل سرمایه مانده  تولیدهاى عقب دگرگونى عمیق شیوه

ماندۀ پیرامونى، یعنى   تاریخى روشنگرى در یک کشور عقب وظیفه
 نقد ماقبل مدرن، قرائت و  یى صرفا به تقد روشنفکر چنین جامعه من وظیفه

زمان نقد  شود؛ نقد او هم  نمی رونویسى عصر روشنگرى اروپا خالصه
 »نظام جنگى جهانى«خود مدرن، نقد نظام تولید کاالیى جهانى، یعنى نقد 

 قلیلى،  در جنبش روشنفکرى معاصر ایران، صرف نظر از عده. هم است
  کننده یکى صرفا رونویس. بزرگ در مقابل هم قرار دارنددو جریان 

مدرن است، و دیگرى  روشنگرى مدرن و یا روشنگرى به اصطالح پست
یى یا در واقع همان   هنوز در رویاى ایجاد سوسیالیسم سربازخانه

   داراى یک دستگاه این جریان اخیر که. دارى دولتى است سرمایه
  هستى ماوراءطبیعى جاودانه» کار«آن  در  ایدئولوژى سیاسى است که

دارد، اساسا با تئورى مارکسى افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و خود 
 من آنها را  این جماعت، که) 11. ( است  بیگانه جوهرزدایى سرمایه
 کار  آلود سیاسى استقرار جامعه نامم، با تصورات مه اصحاب کهف می

. اند ر یک کشور پیرامون سرخوشد) دارى دولتى   کار سرمایه اردوگاه(
هاى سیاسى آنها تئورى اقتصادى سیاسى که  آلود لفاظی در فضاى مه

دارى متاخر در مراکز و مناسبات آن با پیرامون  شارح تحوالت سرمایه
، »خلق«است، در برابر متافیزیک مقوالت مجرد اجتماعى سیاسى نظیر 



 110  شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحی نو
  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 
 

 ماوراءطبیعى -» رکا«، »عدالت اجتماعى«، »امپریالیسم دشمن خلق«
 .بازد  رنگ می-  جاودانه

 در مراکز به علت باال  افزایى سرمایه  ارزش  پروسه در عصرى که
 کار مجرد  وقفه  تقلیل بى  و در نتیجه رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه

   که–است؛ و باین دلیل  نفس شده انسانى در تولید تقریبا بىرمق و بی
  هاى جهانى شتاب بىسابقه  کت سرمایه حر–یکى از دالیل اساسى است 

یى  هاى منطقه ها و اتحادیه  اند؛ در عصر جهانى شدن سرمایه یى گرفته
 آن بر   مالى و سلطه اروپا، آسیا، امریکا، در عصر جهانى شدن سرمایه

 دریاى طوفانى   ورود به تمام ازارهاى بورس جهان، و در عصرى که
 شکست   از پیشاپیش محکوم به رفتههاى زوار در بازار جهانى با قایق

 و  هاى قدیمى ملى توسعه  سیاست  این عصرى است که است؛ باالخره
 دانش   از هرگونه پسند ضد امپریالیستى بىمایه هاى عامه بازی سیاست

ى   یک پدیده امپریالیسم قبل از آنکه.  است  شده اقتصاد سیاسى کهنه
ن در واقع اسم مستعار سیاسى باشد، یک نظام اقتصادى است، و آ

و براى بدست . طلب است  توسعه  فىنفسه سرمایه. دارى است سرمایه
  کتاب سیاه. کند نظر نمی آوردن فضای حیاتى از هیچ کوششى صرف

دارى دولتى   سرمایه  آن در عین حال کتاب سیاه تاریخ توسعه
ر به این معنی که نقد ه. باشد شرق هم می) یى سوسیالیسم سربازخانه(

 .دوی آنها در تاریخ بر پایه یک  متدولوژى واحد تحلیلی است
 - ملى های ناکارآی انزواطلبانه در عصر شکست سیاست

ماندگی، استبداد و  ضدامپریالیستى تنها انتقاد واقعی بر ارتجاع، عقب
پای   اجتماعی از پیش-دیکتاتوری کوشش برای رفع موانع سیاسی

ها   مولد از مراکز به سوى پیرامونی یه سرما  طلبانه های توسعه گرایش
 کاری و تاریخی را بر پیکر نیروهای  تواند ضربه  می است، که
 . داری وارد کند پیشاسرمایه

 
 : ها پانوشت

   سـرمایه   به  برای کار زنده  صرف شده   یعنی نسبت سرمایه    ترکیب ارگانیک سرمایه   -8
این نسبت دائم با پیشرفت ) مردهکار ( تجهیزات و تاسیسات       برای کلیه   صرف شده 

 3کاپیتال، جلد. یابد  افزایش می نفع کار مرده  با رقابت به تکنولوژی همراه
تاکیـد از مـن     . ، چین و اقتصاد جهانی      ، گزارش ویژه  2005 ژوالی   30 اکونومیست   -9

 .است
به منظور افزایش کارآرائی و کاهش حشو و زوائـد   ) در حوزه اقتصاد و مذیریت     (-10

تر و  آوری، اتوماسیون، تقسیم کار و غیره روندهای کار را صرفه جویانه  سیله فن بو
 .بخردانه سازمان دادن

کارگران آمریکـایى در تولیـد      % 10برای اولین بار بعداز انقالب صنعتى کمتر از          -11
...  است    بوده% 25   در صد کارگران تولید کننده     1970در  ... صنعتى شرکت دارند    

% 14   بـه 1970درصـد  % 35 از   است کـه    ن کاهش در انگلستان بوده    شدیدترین ای 
   نصـف افـت کـرده       تعداد شغل هاى تولیدى در واقع به      ...  است    تقلیل پیدا کرده  

. ی استا  امروزه خیلى جدید است کاهش مطلق مشاغل کارخانه چیزى که... است 
ـ   سهم نیروى کار صنعتی در کـل نیـروی کـار فزاینـده        گرجه ا در حـال   آمریک

چنین  هم. یابد  هر سال تقلیل می    1990هاى   ولى از سال  ...  است    کوچک شدن بوده  
 نیـروى   که این با.   است سهم تولید صنعتى نسبت تولید ناخالص ملى کاهش یافته    

با ایـن حـال در      .  بار آورى آنها پایین تراست     ،کار چین شش برابر آمریکا است     
 میلیون تقلیـل    15  تعداد این مشاغل به   ) مارآخرین آ  (1995 – 2002چین هم بین    

در اذهـان عمـومى از    -کوجک شدن مشـاغل صـنعتى    -زدایى   صنعت.   است یافته
   اما کامال بر عکس آن یـک مرحلـه         ،آید حساب می  عوارض بدى وضع اقتصاد به    

 ) ذگردیسى صنعتى2000اکونومیست، اکتبر . ( اقتصادى است معمولى توسعه
 

 ... سیاسی-مبانی فلسفی
 

در . ها و دوست پریکلس است  ی سفیست  ، هم دوره  )33 (سوفوکل
هایی نیز به عهده     کند و مسئولیت    شرکت می  پولیسهای سیاسی    فعالیت

اما با این حال، او تماماً  شاعری تراژیک است و هـم چـون               . گیرد می
ی معروف زیر اعالم      که در قطعه   ایمانی. اشیل، باوری عمیقاً دینی دارد    

شاهکار «آن جا که همسرایان سرودی در وصف انسان، چون          . شود می
هـم  «دهنـد و     جای می » قلب خود « را در    انسانسرایند و    ، می »عجایب
آن گاه که انسـان در دانـش خـود، سـهم       " ولی …کنند خود می » سفره

 .  "قوانین شهر و سهم عدالت خدایان را در نظر گیرد

 دنیا سرشار از عجایب است :همسرایان
 .تر از انسان نیست ا هیچ چیز در دنیا عجیبام  
 آن سوتر از سپیدی دریاها  

 سپارد های تیزرو می بادبان به توفان   
 زند خویشتن را به جنبش پر جوش امواج خروشان می   
 .گذرد ها در می و از گرداب   
 ی جهان، ترین الهه بزرگ   
 ناپذیر را زمین جاویدان، پایانناپذیر و خستگی   
 ها سال به سال، با رفت و آمد گاوها و گاوآهن   
 .کند فرساید و بارور می می   
 انبوه پرندگان سبکبال را   
 .کند افکند و اسیر می به دام می   
 انسان بسیار هوشیار   
 زارها درندگان وحشی بیشه   
 و زندگی پر تپش قلب دریاها را   
 کشد در تار و پود تورها به بند می   
 کند ها غلبه می و بر حیوانات آزاد کوهستانا   
 .آورد و آنان را به خدمت خود در می   
 یک روز یوغ خود را   
 ها، بر بال مواج اسب   
 .ناپذیر ورزاوها نهاد ی خستگی و بر گرده   
 .اندیشد تند تر از باد می   
 .سخن و نظام شهرها اثر اوست   
 .برد ها پناه می   بامدر برابر باران و یخبندان به زیر   
 شتابد  که به سوی آن میای در آینده   
 .کند خطر را پیش بینی می   
 ی هستی و نیستی است، انسان سرچشمه   
 تنها در برابر مرگ زبون است،   
 و از آن گریزی ندارد، با این همه   
 درمان را شفای بسی از دردهای به ظاهر بی   
 .یافته است   
 هایش را پایان موهبت ی بی جینهو گن دانش   
 کند، گاه نثار خوبی می   

 .و گاه نثار بدی
سهم قوانین شهر و سـهم       پس آن گاه که در این دانش خود،       

ی  در شهرِ خود، به نقطـه      گیرد، عدالت خدایان را در نظر می     
 رسد رفیع می

 ی جنایت گردد، ولی آن گستاخی که آلوده
  .  شود از شهر رانده می

 ی من گردد، سفره د که همپس مبا
 .  قلب من بر او بسته بادو درِِ

، که فرزندان Polynice و پلینیس  Etéocleدو برادر آنتیگون، اتِئوکل     
و دیگری  ) تبای(، هستند، یکی در دفاع از میهن        تبایاودیپ، شاه سابق    

ژوکاست که هم زن . شوند  تن به تن کشته مینبردی آن، در خصم بادر 
یا به عبارت دیگر هم مادر و هم مـادر بـزرگ            است  ودیپ  و هم مادر ا   

او، پـس از    . کرئُن برادری دارد به نام      پلینیس است،  و   اتِئوکل،  آنتیگون
، شـاه   »بنا به حق خویشـاوندی و امتیـاز خـون          «مرگ پسران اودیپ،  

دهد کـه    دستور می به نام رستگاری شهر،      ،کرئُن. گردد  می تبایمشروع  
با افتخار تمام به خاک «  باید دفاع کرده است،اش اتِئوکل، چون از میهن

 حالی در   ؛»دندش مراسمی به جای آور    ا  سپرده شود و در برابر آرامگاه     
 ، است ی شوریده تباش خیانت کرده و بر ضد       ا   به میهن   چون که پلینیس، 

از افتخار هیچ آرامگاهی برخـوردار نگـردد و کسـی بـر او نگریـد و                 «
 اما آنتیگـون    .»ا سپارند تا وی را بدرند     ه جسدش را به پرندگان و سگ     

شـهر را    کند، فرمان دولتـی زمامـدار       دیگری پیروی می  » حکم«که از   
 .   کند  را دفن میبرادرششبانه جسد پذیرد و  نمی
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 از فرمان من خبر داشتی؟! حاال بگو ببینم، در یک کالم   :ئُنکر
م؟ فرمانی که خبر باش توانستم از آن بی گونه می البته، چه 

 .مثل روز روشن بود
 گیری؟   پس تو چنان گستاخی که قانون مرا به هیچ می        :ئُنکر

 .آری، چون زئوس آن را مقرر نکرده است  :آنتیگون
عدالت خدایان زیر خاک، چنین قـوانینی بـرای مردگـان        

 ننهاده است،
ی آدمـی را      و من گمان ندارم که فرمان تـو بتوانـد اراده          

 از آیین ایزدان بدارد،برتر 
برتر از آن قوانینی که اگر چه نامدون اسـت، ولـی هـیچ              

 .تواند پایمالش سازد نیرویی نمی
 .زیرا این قوانین از آن امروز و دیروز نیست

 .هیچکس آغازشان را نمی داند
 …ها جاویدان هستند آن

ی عقوبــت  شایســته ،آدمــیســزاوار اســت کــه از تــرس  
 خدایان گردم؟

 .ام فرمان تو، برای مرگ آمادهحتا بدون 
 .به گمان من، مرگی زودرس، برایم موهبتی خواهد بود

خواسـتار   هر زندگی که از دردهای بیشمار لبریـز باشـد،         
 .آرامش مردگان است

در  ی،ا  چنین، سرنوشتی را که تـو بـرایم مقـدر داشـته            هم
 .آورم ها نمی شمار رنج

در  ام،  مـرده  آرامگـاهی بـرادرٍ    بد بختی این بود که از بی      
 رنج باشم،

 .و من نتوانستم به آن تن در دهم
 …دیگر هر چه پیش آید برایم یکسان است

 .این است قانونی که بدان رفتار کردم
گـویم، امـا     خواهی گفت  بـه زبـان دیوانگـان سـخن مـی            

 دیوانه شاید 
 خواند؟ آن کسی باشد که مرا مجنون می   
   … 
 …شکنند تر می ان سخت آسانبدان که این طبایع ج     :ئُنکر

گیــرد و  یــن زن تبهکــار قــوانین مســتقر را بــه هــیچ مــی ا
. توان از مکافـات گریخـت      شرمی می   که با بی    پندارد می

در . فـرازد  بالد و با تبختر تمـام گـردن مـی    به جنایتش می 
حقیقت دیگر به این حساب، من نیسـتم کـه مـردم، بلکـه           

 تفاخر کند، در    شرمانه اوست که اگر بگذرم هم چنان بی      
 .کند شهر خودٍ من، مردی می

   …      
 خواهی؟ جز مرگ من، چیز دیگری هم می  :آنتیگون

 .نه، مرگ تو برای من همه چیز است   :ئُنکر
پس درنگ از چیست؟ همه چیز تو مرا بدآیند است و از            

همه چیز مـن نیـز تـرا      . برکت ایزدان، همیشه خواهد بود    
اگر . ق خواهرانه و افتخار من     پارسایی، عش  -بدآیند است 

توانســتی صـداهایی را کــه تـرس خفــه کـرده اســت     مـی 
خوانند، اما جباران از    شنیدی که مردم مرا می     بشنوی، می 

هر سعادتی برخوردارند، از جمله، از حق مطلقی کـه هـر    
 . خواهند بگویند و هر کاری که مایلند بکنند چه می

 .      اندیشد هستی که چنین می، تو تنها کسی تبایدر          :ئُنکر
  .ای ها را بسته اندیشند ولی تو دهان همه چون من می  :آنتیگون

 اند؟ ننگ نداری که همه رهایت کرده   :ئُنکر
 از بزرگداشت خون کسانم چه ننگ؟  :آنتیگون

 که خصمانه کشـته شـد هـم خـون تـو             اتئوکلبرادرت،   :ئُنکر
 نبود؟

 .ماز خون پدر و مادر  :آنتیگون

 .ی تو از خائن، ناسزایی است به او ستایش کافرانه   :ئُنکر
 .داستان است  خفته در خاک با من هماتئوکل   :آنتیگون

 .کند گری را همسان او بستایی، ترا متهم می اگر عصیان   :ئُنکر
 .ی او اما آن دیگری، برادر او بود و نه برده  :آنتیگون
 .ی دوست آن یکی دشمن میهن بود و دیگر   :کرئُن

 .قانون مرگ برای همه یکسان است  :آنتیگون
 .رستگار و تبهکار سزاوار سرنوشتی یکسان نیستند   :کرئُن

   آیا این سخنان برای مردگان معنایی دارد؟      :آنتیگون
 . شود  دوست نم-ه حتا مرد-هرگز دشمن   :ئُنکر

 .ورزی کینهام، نه برای  من برای مهرورزی به دنیا آمده  :آنتیگون
 .پس برای مهرورزی به مردگان به زیر خاک بخسب   :ئُنکر

    .ام هیچ زنی در شهرم قانون نخواهد گذارد تا من زنده
 -، شاهرخ مسکوب، انتشارات خوارزمی تبایی   آنتیگون، افسانه (

 )34 ()1378چاپ سوم، 
از که  یمنطق دولت: وجود دارد» منطقی«کرئُن  در حکم ممنوعیت

، در اش آن در تمامیت ساکن استقالل و آزادی سرزمین و مردممنافع، 
پولینیس با یک لشکر خارجی به . کند مقابل دشمنان خارجی، دفاع می

اما او در جنگ کشته . اش حمله کرده، پس باید مجازات شود میهن
 برای خاکسپاری رسمی عمل دولت در ممنوع کردن مراسم .شود می

 کرده است، قابل دفاع و پذیرش برای کسی که به میهن و مردمش بدی
اما مشکل در آن جاست که دولت پا را از . باشد همه است و مشروع می

گستراند که به  حکم ممنوعیت را تا آن جا می. کند گلیم خود خارج می
آداب و رسوم  و شعایر . کند  حریم وجدان فردی و فامیلی تجاوز می

حتا گریستن خواهر بر ... کند را ممنوع اعالم می... دینی و خانوادگی
بدتر از همه، جسد را . مزار برادر و پاشیدن خاک بر روی جسد او را

حرمتی به  عملی که نزد خدایان زیر زمینی، بی. کند  میی الشخورها طعمه
 مقدسات است

 عشق :انگیزاند  اخالقی دیگری بر می معنوی و آنتیگون را نیرویاما
وفـاداری بـه   ،  دینداری.خون برادر و هم ،)oikos)35  خانواده مقدس به
عدالت خـدایان زیـر     "و  ) 36 ("قوانین نانوشته "، رسوم نیاکان،    خانواده
کنند که     به او حکم می    هستند و   ش  های ها همه ارزش    این)... 37 ("زمین

آنتیگـون  . بدرنـد  و جسدش را درندگان  نگذارد برادرش بدون قبر بماند      
 ،رود چـون فرمـان او       نمـی   پولیس شروعمزمامدار  زیر بار حکم دولتی     

 خاکسـپاری بـرادر بـرای او        .نیسـت حکم زئوس و خدایان زیر خاک       
پس او تنهـا از قـانون زئـوس پیـروی           . ای وجدانی و دینی است     مسأله
ای را     کـه مـرده    "هرگز چنین نخواسته است   "و  زئوس    . کند و بس    می

 .طبق آداب و رسومی به خاک نسپارند
 ی نامـه  کنـیم  کـه در ایـن صـحنه از نمـایش            میسان، مشاهده     بدین

 و  کـرئُن آور دولـت و دیـن در هیبـت            سوفوکل، تقابل عظیم و مـرگ     
 شکل و ترین ترین و روشن انگیز دوم الئیسته را به ژرف آنتیگون، مسأله 

ای که ما آن را تـامین و تضـمین آزادی       مسأله. کند مضمونی مطرح می  
 یکـی از سـه   ی الئیک به منزله  دینی توسط دولت     های وجدان و آزادی  

         .اصول بنیادین الئیسیته نامیدیم

  در تاریخ "الئیک"نخستین گفتار سیاسی 

سیاسی و  اشرافی، یا  قبل از میالد در خانواده495در ) 38(پریکلس 
تـر از    سـال جـوان   5او هم سـن سـوفوکل و        . آید  به دنیا می   دموکرات

 سـقراط نیـز هسـت، آناکسـاگورِ      معلم او که استاد. پروتاگوراس است 
.  اسـت  Ionien، از مکتـبِ ایـونی       Anaxagore de Clazomènesکالزومِنی  

ی ی عـالم   همـه ی  یا خرد آدمی را سـاماندهنده  nousفیلسوفی است که      
 .  فرو افتاده استchaos در کائوس داند که می

ی فروپاشی آریستوکراسی، ظهور و  پریکلس زمامدار آتن در دوره
) 39( پلوپونزیی  بیست و هفت سالههای  و جنگدموکراسیرونق 
او هر سال توسط مجلس خلق به سمت یکی از ده استراتژ انتخاب . است
شود اما در حقیقت به مدت پانزده سال رهبر سیاسی و نظامی آتن  می
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آتنی که تحت زمامداری بالمنازع و پر اقتدار او تبدیل به . است
  .دشو مندی می امپراطوری قدرت

 آتنی و رهبر طلب ، اصالحEphialteپریکلس، پس از قتل افیالت 
در این دوره است . آید می حزب دموکرات، به ریاست این حزب در

های دموکراتیکی چون شرکت  که با حمایت و ابتکار او، رفرم
گیری، انتخاب برخی مقامات و مسئولین  شهروندان در مجالس تصمیم

انجام ... اخت حقوق به اعضای مجلس خلقکشی و یا پرد بر اساس قرعه
 .پذیرند می

سخنرانی خوانیم،  ای که فرازهای اصلی آن را در زیر می خطابه
این . زی استپلوپون های سپاری قربانیان جنگ پریکلس در مراسم خاک

تاریخ جنگ ، در )40(توسیدید خطابه را مورخ بزرگ یونانی، 
 های تا چه حد به گفتهاین که روایت او . کند  نقل میپلوپونزی

پریکلس در آن مراسم وفادار است و تا چه حد، توسیدید، که در ضمن 
دوست پریکلس نیز هست، نظرات شخصی خود را از زبان استراتژ بیان 

 .کند؟ جای بحث مورخان است و موصوع کار ما در این جا نیست می
سپاری نخستین قربانیـان جنـگ، پـریکلس را          در مراسم به خاک   «

چون وقت آن فرا رسـید، او بـر         , ای خواندن خطابه برگزیده بودند    بر
ی حاضـران برسـد و چنـین         کرسی بلندی ایستاد تـا صـدایش بـه همـه          

 :گفت
… 

کـنم، زیـرا در جنـین مناسـبتی          سخن را با یاد نیاکانمان آغاز مـی       
انـد، هـم     ستودن ایشان و به یاد آوردن کارهای بلندی کـه انجـام داده            

 در این سـرزمین کـه همیشـه قـومی واحـد در آن               .رواست و هم الزم   
سکونت کرده است، نیاکان مـا نسـل بـه نسـل بـا شـجاعت و فضـیلت                   

اند کـه تـا امـروز        اند و کشوری را برای ما به ارث نهاده         زندگی کرده 
. از این رو، شایسته است که نیاکانمان را بستاییم. آزاد باقی مانده است

اند زیرا کشـوری را کـه از          ستایش ولی پدران ما بیش از آنان در خور       
تــر و  پیشـینیان خـود بـه ارث بردنـد، بــا تحمـل رنـج فـراوان، بـزرگ        

اما خود ما . های امروزی باقی گذاردند نیرومندتر کردند و برای انسان
که امروز بیشـترمان در سـنین کمـال هسـتیم، و در ایـن جـا گـرد هـم          

ایـم، در    ارث بـرده   که بـه    ایم، ما نیز به وسعت و نیروی پولیسی        آمده
ایـم کـه چـه در        ایم و چنـان آن را سـازمان داده         ها افزوده  ی زمینه  همه

زمان صلح و چه در هنگام جنگ، از بیشترین آزادی عمـل برخـوردار              
 .باشد

دانید که ما و پدرانمان چگونـه در برابـر متجـاوزین،     شما همه می 
ی کردیم و بـه  چه یونانی و چه بیگانه، پیروزمندانه مقاومت و جانفشان   

خـواهم در ایـن بـاره        من نمـی  . فتوحاتی که امروز داریم، دست یافتیم     
خـواهم   اما سـوالی کـه مـی      . گذرم سخن را به درازا بکشم و از این می        

عظمت خود را بایـد مـدیون کـدام نظـام سیاسـی          : طرح کنم این است   
هایی از روح یونانی؟ این      ها؟ و کدام شاخص    باشیم؟ مدیون کدام نهاد   

ا مخواهم امروز قبل از ستایش مردگانمان در برابر ش ت آنچه که میاس
هـا در چنـین شـرایطی        کنم که طرح این سوال     من فکر می  . مطرح کنم 

هایی که در این جـا       هم به جاست و هم برای شما شهروندان و خارجی         
 .اید، سودمند گرد هم آمده

های سیاسـی   ی غبطه به نظاما  ما در هیچ زمینه  Politeiaنظام سیاسی   
هـای سیاسـی بعیـد       نه تنها تقلید از دیگر نظام     . خورد همسایگانمان نمی 

ــرای همــه   ــا، در حقیقــت، سرمشــقی ب ی  اســت بلکــه نظــام سیاســی م
ی انبـوه   زیرا که رژیم سیاسی مـا در خـدمت منـافع تـوده        . هاست خلق

از ایـن روسـت کـه نـام        . کنـد  شهروندان و نه صرفاً اقلیتـی عمـل مـی         
Demokratiaــام نهــاده    را ــر ایــن نظ ــد  ب در دعــاوی و اختالفــات  . ان

ــه  ــی، هم ــانون   خصوص ــل ق ــا در مقاب ــریمNomosی م ــاب .  براب انتخ
های دولتـی و قضـایی شـهر، بـا توجـه بـه میـزان                 شهروندان در سمت  

 .پذیرد حرمت آنان در نزد مردم، صورت می
مالک گزینش شهروندان، قابلیت و توانایی شخصـی اسـت و نـه             

تنگدسـتی و  . ی خـود بـه تصـدی امـور رسـد       به نوبـه  این که هر کس     

بـا روح   . شـود  گمنامی، هیچ فردی را مـانع از خـدمت بـه پـولیس نمـی              
ــر  Elenterosآزادی  ــا ب ــه م ــت ک ــود - اس ــی  -خ ــت  م ــیم  حکوم کن

Politenomen           ی مـا عمـل       و همین آزادی است کـه در شـرایط روزانـه
ان مــا بــر ظن را از میــؤکنــد و در نتیجــه، هرگونــه بــدگمانی و ســ مــی
 …دارد می

ما در زندگی خصوصی آزادیم و به مسامحه گـرایش داریـم ولـی              
از کسـانی کـه   . در زندگی جمعی در پولیس، پیرو اجرای دقیق قانونیم      

کنیم و به احکـام      گزینیم، اطاعت می   برای تصدی مقامات دولتی بر می     
تی عـدال  ی قوانین، خصوصاً قوانینی که برای حمایت از قربانیان بی    همه

اعتنایی به آنهـا     نهیم و از قوانین نانوشته که بی       اند، گردن می   وضع شده 
 . کنیم شود، تخطی نمی آور تلقی می در نظر عموم شرم

ما برای رفع خستگی ناشی از کار و مشقت، به تفریح و استراحت             
های ورزشی و مذهبی  پردازیم و برای این منظور در طی سال، جشن      می

آراییم و با لذتی که      مان را به زیباترین وجه می      های هخان. کنیم بر پا می  
بـه  . کنیم ها و نامالیمات را فراموش می     بریم، تلخی  ها می  هر روز از آن   

های سراسـر جهـان    ی نعم و فراورده علت قدرت و بزرگی شهر ما، همه      
شـوند، بـه طـوری کـه اسـتفاده از محصـوالت              به کشور ما سرازیر می    
ما همان گونه امر عادی است که بـه کـار بـردن    کشورهای بیگانه برای  

 .های کشور خودمان فراورده
…   

، Politikenکنند  ی حکومت شهر مشارکت می هایی که در اداره آن
. توانند در عین حال به امور شخصی و خصوصی خود نیز بپردازنـد             می
تواننـد   ی خود هستند، کامالً می    ا  های حرفه  هایی که سرگرم فعالیت    آن

ما در واقع تنها کسـانی  . ریان مسایل عمومی و سیاسی قرار گیرند   در ج 
هستیم که معتقدیم هر کـس کـه در امـور سیاسـی دخالـت نکنـد تنهـا                   

خواهـد بلکـه شایسـته اسـت کـه او را             راحتی و آرامـش خـود را نمـی        
 . فایده بنامیم شهروندی بی

ه مان، ب مان و یا با طرح پیشنهادات ما همگی، حداقل از طریق رأی
زیرا معتقد نیستیم . کنیم طور مشخص در امر حکومت شهر دخالت می

بدترین چیزها در .  زیان بار استPragma برای عمل Logosکه سخن 
آنکه در  نظر ما این است که شخصی با شتاب دست به کاری بیازد بی

یکی دیگر از موارد . ی آن به درستی اندیشیده و شور کرده باشد باره
اندیشیم و آن گاه  دیگران این است که ما نخست نیک میافتراق ما با 

کنیم، در حالی که نزد دیگران، شجاعت محصول نادانی است  خطر می
ترین  شجاعت، آیا در عالی. شود تصمیمی می و اندیشیدن موجب بی

ها را به روشنی  ها و رنج شکل خود، نزد کسانی نیست که خوشی
ای با پیشامدها رو به رو  اهمههیچ و شناسند و با این شناخت بی می
 .شوند می
… 

ی   ما مدرسـه   پولیسگوییم که    ی این خصایص، می    با توجه به همه   
تواند توانایی الزم  ی من هر فردی در شهر ما می یونان است و به عقیده    

 خود بیابد و آن فعالیـت را        دربرای شرکت در اشکال متنوع فعالیت را        
 ». دهدهمتا انجام با قدرت و سهولتی بی

تاریخ جنگ پلوپونزی، محمد حسن لطفی، انتشـارات خـوارزمی،          (
 ).112، کتاب دوم، ص 1377سال 

 
شماری از آتـن و اسـپارت،         های بی   های پلوپونزی، انسان    طی جنگ 

و دیگر شهرهای یونان که به نفع ایـن یـا آن             یعنی دو قدرت متخاصم،   
فتخـار  پـس خطابـه پـریکلس بـه ا    . شـوند  جنگند، کشته مـی   طرف می 

امـا پـریکلس، همـان طـور کـه          .  قربانیان جنـگ اسـت     های فشانی  جان
را  پرسـش کالنـی    شـود و    خواندیم، از موضوع اصلی مراسم خارج می      

عظمت خـود   : خواهم طرح کنم این است     سوالی که می  " :کند  طرح می 
هـا؟ و کـدام    را باید مدیون کدام نظام سیاسی باشیم؟ مدیون کدام نهاد      

 "  یونانی؟هایی از روح شاخص



 110  شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحی نو
  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ8ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 
 

پاسـخی سیاسـی،     ،دهـد  پاسخی که او به این پرسـش بنیـادین مـی          
شــاید ســخنرانی . اســت» الئیــک«انــدرونی، غیردینــی و بــه عبــارتی 

 سیاسـی و الئیـک      ی توان نخسـتین خطابـه      پریکلس در این مراسم را به     
 .مدار دانست تاریخ از سوی یک سیاست

کلس در بسـی     پـری  ی توان مشاهده کرد، خطابـه      همان طور که می   
 مـا   پـولیس ": بـا اسـتدالالت پروتـاگوراس دارد       جاها شباهت زیـادی   

 هر کس که در امور سیاسـی دخالـت نکنـد        "،  "ی یونان است   مدرسه
پـریکلس عوامـل     ...."فایده بنامیم  شایسته است که او را شهروندی بی      

هـــای عظمـــت یونـــان را در نظـــام سیاســـی دموکراتیـــک و در نهاد 
 )41(انـدرباش     ایـن عوامـل را در      .کنـد   ا مـی  یونان پیـد  دموکراتیک  

بیند و نه در فراسوی آن، مثالً در حمایـت         یونان می  پولیتیای و   پولیس
... خدایان یونان و یا در پیروی از سرمشقی برین، خـدایی، اسـتعالیی            

، جز در موردی کـه اشـاره بـه       »الئیک«در این گفتار کامالً سیاسی و       
برای رفع  ") "ورزشی"و   ("ذهبیهای م  جشن" و   "قوانین نانوشته "

، پـریکلس در هـیچ جـا از       کنـد   مـی  "خستگی ناشی از کـار و مشـقت       
اش صحبتی از خدا، دین یا مسلک خاصی که عامل یـا یکـی                سخنرانی

  . کند از عوامل عظمت یونان باشد، نمی
 گیری کلی نتیجه

» ئیکی ال مسأله«های  ژ  پربلماتیکدر این بحث، سعی کردیم مبانی       
ی  سـده (ی سیاسی یونان کالسیک  ی سیاسی و اندیشه  ا در فلسفه  ر) 42(

 .نشان دهیم) ز میالدپنجم پیش ا
دولـت  نسـبت بـه       و استقالل   » جدایی«انگیزِ   ها، مسأله  یکی از آن  
در جنگ نظری میان افالطون و      . است) خدایی یا دینی  (پارادیگم برین   

نرنـاتیو  پروتاگوراس، گفتیم که پروبلماتیک فـوق بـه صـورت دو آل           
 :کنند متضاد تظاهر می

امـر  ) به زبان ما  » سیاست«یا به معنای نادقیقی، همان       (پولیتبا آیا   – 1
ـ ی ت  یـا خاصـه   ) نظر پروتـاگوراس  (همگان است     از  دادی قلیـل  ع

 ؟ و)نظر افالطون(» خویشاوندان خدایان«
پیروی کرد  » شهر خوب «برای  ) خدایی( آیا باید از سرمشق برینی       -2

یـا  (داری   -و یا چنین سرمشقی وجود ندارد و شهر       ) ننظر افالطو (
 را شـهروندان در طـول زنـدگی و آمـوزش و             )ر شهر وی ام  اداره

 شـهر   ی امـور    با مشارکت و دخالـت در اداره       -فعالیت شهروندی 
 .گیرند  فرا می-) پولیس(

 دولت ی ، رابطه»ئیکی ال مسأله«انگیزهای  یکی دیگر از مسأله
در آنتیگون .  است)های دینی و آزادی(الئیک و آزادی وجدان 

ترین  انگیز ترین و شگفت سوفوکل نشان دادیم که این موضوع در عالی
سوی ، از آفرین کرئون و آنتگون تقابل مرگی  ، صحنهیا بیان و صحنه

، به نمایش و پانصد سال پیش دو هزارترین تراژدین تاریخ، در  بزرگ
 . شود گذارده می

را در » الئیک«ی گفتمان سیاسی  ونهو سرانجام، نخستین نم
های   ریشه»دموکرات« زمامدار جا که ی پریکلس نشان دادیم، آن خطابه

بلکه در روی زمین .. .ی مطلق عظمت یونان را نه در آسمان، دین یا ایده
 یونانی پولیسو ) الئوس(دِموس  های دموکراتیک واقعی، در توانایی

 .جوید می
ی  مسأله«انگیزهای  ، رد پای مسألهها ی این سلسله بحث در ادامه

یونان  ازی سیاسی پس   و فلسفهسیاسی را در سیر تاریخ اندیشه» ئیکال
 .نشان خواهیم داد

 :ها یادداشت
 .Hegel, Esthétique, Livre de poche, 1995, Tr. Charles Bénard, P.  هگل، زیباشناسـی )30(

584  
)31( Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique, Gallimard, 1952, tr. Gilbert Khan, 

P. 153-155  
)32( Raison d'Etat 
)33( Sophocle 495/496 – 406م. ق. 

ی یکی مانـده بـه    ی اول و در جمله  در سرود همسرایان تغییراتی در متن، در جمله   )34(
 ,Sophocle, Tragédies, Tr. Paul Mazon .ایم یونانی داده -ی با مقابله با متن فرانسو،آخر

Gallimard, 1962   
)35( Oikos :      کسانی است که زیر یک سـقف زنـدگی          ی به معنای خانه، کاشانه و همه 

 خانواده. کنند می
 Les lois non écrites.  قوانین نامدون)36(
 

 ...انقالب پرولتری 
 

ـ  بهمین دلیل نیز انقالب نه فقط عوارض فئودالی را از میان برمـی          ت، داش
کرد تـا آن را بـه         های مالکین فئودال را مصادره می       چنین زمین   بلکه هم 
 .  افراد خصوصی بفروشد های دهقانی کوچک تقسیم کند و به کارگاه

عوارض فئودالی در هیچ    . ارباب فئودال کامأل غیرضروری شده بود     
بهمین دلیل نیز ایـن امکـان وجـود         . دادند  کجا ضرورتی را تشکیل نمی    

رمان از میان برداشتن یکباره عوارض فئودالی بـرای تمـامی           داشت که ف  
. ها را صـادر کـرد       های کارگاه   ها و شاخه    کشور و برای تمامی کارگاه    

 .شد جلو هول داده می زندگی اقتصادی بجای رکود به
اند کـه انقـالب در آغـاز سـبب      ها مدعی شده    مدافعین از بلشویک  

 وضـعیت اضـطراری     آشفتگی زندگی اقتصـادی و در نتیجـه پیـدایش         
 صـادق   بورژوائی انقالب   سیاسیاین امر اما فقط در مورد جنبه        . شود  می

این انقالب همراه است با سرنگونی قهرآمیز قـدرت حکـومتی و            . است
جنگ داخلی، اموری کـه همیشـه سـبب صـدمات اقتصـادی بزرگـی                

دامنه این صدمات باز هم افزوده خواهـد گشـت، هرگـاه              و به . شوند  می
هـای ارتجـاعی      های انقالبـی علیـه قـدرت        خلی و جنگ دولت   جنگ دا 

های دریـافتی   فروپاشی قدرت دولتی سبب کاهش مالیات    . زمان شوند   هم
گـردد تـا بـه        شود و ضرورت برای تأمین نیازهای دولت سبب مـی           می

اقتصاد پول کاغذی روی آورده شود، تا بتوان تورم پول را جبران کرد،             
ثبـاتی   تـرین بـی    ارزش پول و بـزرگ     امری که موجب کاهش فزاینده    

 . شود اقتصادی می
اما هرگاه بتوان چنین نتایج انقـالب سیاسـی را پشـت سـر نهـاد،              

ویـژه    های کوچک و بـه      کارگاه. شود  زندگی اقتصادی با شتاب بهتر می     
دهقانی که تقریبأ خودکفا هستند، در هنگامه انقـالب           های خرده   کارگاه

یابنـد،     ی میدان تماشای خود را نمـی      همه جا که از جنگ و جنگ داخل       
شان که نتیجه  از     دهند، و با با افزایش نیروی زندگی        کار خود ادامه می     به

تواننـد بـا سـرعت        های فئودالی است، می     بین رفتن عوارض و محدویت    
با پایان جنگ داخلی و تروریسم      . های انقالب را پشت سر نهند       آشفتگی

 .گردد برخوردار می] صادیاقت[تولید نیز با شتاب از ترقی 
طور که گفته شد، آنچه موجب صدمه موقت اقتصاد گشـت،             همان

سـان   مباالتی، یـک  محصول نتایج انقالب سیاسی بود و نتیجه سرعت، بی        
این امور با وظایف اقتصادیانقالب بورژوائی . سازی انقالب اقتصادی نبود

 . معین شده بودند
هـا از تـرس     از حکومـت های بـورژوائی برخـی    در دوران انقالب  

انقالب و یا بخاطر وحشت از فروپاشی اقتصادی که موجودیت دولت را            
کـرد، آن هـم بـدون انقـالب سیاسـی، کوشـیدند برخـی از                  تهدید می 
های انقالب اقتصادی را با از میـان برداشـتن بازمانـده بقایـای                خواست

انـان در   ها بطور مثال رهـائی دهق       در این دولت  . فئودالیسم متحقق سازند  
هـای از بـاال  و یـا از راه             یکباره توسط رفـرم     تواند به   سراسر کشور می  

تفاوت میان شیوه رفرمیستی و انقالبی در آن . انقالب با شتاب تحقق یابد
گـام و بـر اسـاس آن یـک            بـه   نیست که بر مبنای این یک تحول گام       

تحـت شـرائط معینـی رهـائی        . یکباره تحقق خواهد یافت     دگرگونی به 
 در 1861انان توسط یک حکومت مستبده، آن گونـه کـه در سـال             دهق

چون رهائی دهقانان فرانسه در نتیجه انقـالب،   تواند هم روسیه رخ داد، می  
 . با شتاب طی چندین سال  تحقق یابد

ای میان شیوه رفرمیستی و انقالبی چیـز          اما تفاوت ضروری شالوده   
 . مباالتی بیکه در ، بلیکنواختی و شتابتفاوت نه در : دیگری است
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. کنـد   رفرم از تغییر مناسبات قدرت میان طبقـات حرکـت نمـی           
بـرد، تـأثیر خـود بـر      اشرافیت فئودالی که سود عوارض فئودالی را می  

. زند، حفظ خواهـد کـرد       دست می ) رفرم  (اصالحات    حکومتی را که به   
گیرند که نه موجـب       ای انجام می    گونه  بهمین دلیل نیز این اصالحات به     

دهقان بایـد بهـای گـران       . رر،بلکه سبب سود اشرافیت فئودال شوند     ض
های خود به اربـاب       رهائی خود را یا با پول نقد و یا با واگذاشتن زمین           

شود   هایش افزوده می    وسعت زمین   در این حالت هم به    . پردازد  زمیندار به 
تواند با آن هم وسـائل        گیرد که می    و هم پول نقد در اختیارش قرار می       

ر بخرد و هم مزد کارگران را پرداخت کند و باین ترتیب کارگـاه              کا
اربابان فئودال متاسفانه از ایـن      . بزرگ مدرن و کارآئی را بوجود آورد      

هـا را بـه    تر آن است که آن زمـین  آسان. کنند  امکان زیاد استفاده نمی   
هائی را کـه دهقانـان بابـت          دهقانان اجاره دهد و پول اجاره و نیز پول        

 خود پرداختنـد را بـا هـم در پایتخـت کشـور خـود و یـا در                    رهائی
بهمین دلیل نیز این گونه اصالحات بار   . کشورهای بیگانه ولخرجی کند   

دهد، در حالی کـه رهـائی توسـط     سنگینی را بر دوش دهقانان قرار می    
 . گردد انقالب موجب بهتر شدن فوری وضعیت دهقانان می

د میان دهقانـان و زمینـداران   حتی با انجام اصالحات نیز هنوز تضا 
هـا دوام   گیرد و دهه  رود، بلکه بخود اشکال نوینی می       بزرگ از بین نمی   

هـای محرکـه انقـالب     همین تضاد در روسیه یکی از نیـروی   . آورد  می
 .داد  را تشکیل می1917
 انقالب اقتصادی پرولتری: ب

ـ      ز توسط نمایندگان انقالبی پرولتاریا انقالب اقتصادی پرولتـری نی
چون انقالب سیاسی پرولتری بنا بـر قاعـده از روی نمونـه انقـالب               هم

در ایـن رابطـه بـه نوشـته رفیـق           . برداری شـده اسـت      بورژوائی نسخه 
او در این نوشته که     . اشاره کردیم » انقالب روس «لوکزامبورگ درباره   

سازد، میان انقالب بورژوائی و انقالب  مواضع بلشویستی او را آشکار می    
او آنچه را کـه در انقـالب بـورژوائی          . شود   تفاوتی قائل نمی   پرولتری

 . داند تشخیص داده است، برای هر انقالب بزرگی معتبر می
اما دیدیم که این دو انقالب بـا یکـدیگر متفاوتنـد، زیـرا نقطـه                
هزیمت انقالب بورژوائی استبداد مطلقه بود، در حالی کـه نقطـه آغـاز     

 بهمین دلیل نیز آن یک برای دستیابی        .انقالب پرولتری دمکراسی است   
اهداف خود ضرورتأ به مبارزه قهرآمیز، جنگ داخلی نیازمند اسـت،             به

 . در حالی که جنگ داخلی برای انقالب پرولتری امری ناهنجار است
امیز، مبتنی بـر تمـامی       تواند از طریق مسالمت     انقالب پرولتری می  

زه این انقالب در وضـعیت      قوانین و بدون خشونت تحقق یابد و هر اندا        
همان نسـبت نیـز انقـالب اقتصـادی        امیزتری متحقق گردد، به     مسالمت

 . های پایداری بار آورد تواند بهتر انجام گیرد و میوه پرولتری می
 این انقـالب بـا شـیئت انقـالب بـورژوائی            Objektموضوع  زیرا  

ـ          . متفاوت است  ه آنجا با ارگانیسم ساده و غیرحساسی چون خـانواده ک
های کوچک بود، سر و کار داشتیم که آنچه را نیازمند          سو با کارگاه    هم

اینجا اما  . کرد  بود، خود تولید و یا آن که از نواحی نزدیک دریافت می           
هـای    چـون بسـیاری از ارگانیسـم        ارگانیسمی است بسیار پیچیده و هم     

ارگانیسمی که در درونش تقسـیم کـار تـا          . یافته، بسیار حساس    تکامل
های اقتصادی است     دیگر ارگانیسم   رفت کرده و وابسته به      هایت پیش ن  بی

بهمین دلیل نیز این ارگانیسـم از       . اند  که غالبأ در سراسر جهان پراکنده     
ای  گونـه  استعداد تطبیق بسیار بیشتری برخوردار است و جنگ جهانی به     

العاده این امر را برایمان آشکار ساخت و نشـان داد کـه چگونـه        خارق
بـا  . نیازهای آن جنگ منطبق سـازند       ع بزرگ توانستند خود را با       صنای
حال این ارگانیسم برای قابلیت زندگی خویش به یـک سـازمانده و           این

 . رهبر نیازمند است
کارگاه کوچک ابتدائی اصوأل به مدیر نیازمند نیست، زیـرا تنهـا            
. تقسیم کاری که در آن وجود دارد، تفاوت طبیعی میان زن و مرد است

رهبری آن از همان ابتدأ در دست رئیس خانواده قرار دارد که در بیشتر 
چنین نیروی کاری خبرگی    . موارد خود یگانه کارگر آن کارگاه است      

رسوم تمامی آگاهی مورد نیاز را در . آموزد را از کودکی از والدینش می
در عوض رهبری و سـازماندهی یـک کارگـاه          . دهند  اختیارش قرار می  

ای  جانبـه  سازد که دائمأ از دانش فنی و اقتصادی همه        وری می بزرگ ضر 
بـدون  . مند و از آخرین دستاوردهای علمی و بازاریابی با خبر باشیم  بهره

توان امکان رشد و انجام وظـایف         چنین دانشی نمی    در اختیار داشتن یک   
و دامنه زیان بسـیار فـراوان       . نوین یک کارگاه بزرگ را فراهم ساخت      

، هرگاه آدم ناوارد زمختـی و یـا تنـدخوئی دوبـاره سـازی               خواهد بود 
چنین ارگانیسمی را بر عهده بگیرد و یا آن کـه آن را کلـه معلـق                   یک
 . سازد

های کوچک در تناسب بـا        زیان ناشی از یک آزمایش در کارگاه      
توان از این اصل      در آنجا می  . حجم چنین کارگاهی نیز اندک خواهد بود      

اما این اصـل بـرای      ). 83(ر از آموزش است     آزمایش بهت : حرکت کرد 
 .آفرین است های بزرگ مرگ کارگاه

ندرت   های کوچک بسیار به     های بورژوائی کارگاه    تا مرحله انقالب  
هـائی را آزمـایش       بایسـت نـوآوری     در وضعیتی قرار گرفتند کـه مـی       

 .کار بودند آنها نهادهائی بسیار محافظه. کردند می
. برد  داری در تحولی همیشگی بسر می       در عوض شیوه تولید سرمایه    

الینقطع گاه در این و گاه در آن شاخه تولیدی چیزهای جدیدی اختراع             
داری، بلکه بر همه آن چیزهائی که با آن           شوند که نه فقط بر سرمایه       می

مراوده مـداوم بیشـتر گسـترش    .نهد  در رابطه قرار دارند، عمیقأ تأثیر می      
کننـده تـازه بـا        نوین، اقشار مصـرف    یابد و سبب گشایش بازارهای      می

 .  شود می... های نو و  خواست
های تندخوئی که سـبب       هر اندازه کارگاه کوچک در برابر جریان      

هـای    همان اندازه کارگـاه     شوند، حساس نیست، به     نابودی مستقیم او نمی   
های کوچـک     دهند، هر اندازه کارگاه     بزرگ از خود حساسیت نشان می     

هـای بـزرگ از قـدرت انطبـاق           همان انـدازه کارگـاه      کارند، به   محافظه
 . برخوردارند

هـای    و این امر خوبی برای ما است، زیرا نه فقط موضـوع انقـالب             
های کوچک و در      در آنجا کارگاه  -بورژوائی و پرولتری متفاوت است      

 بلکه حتی وظائف این دو انقالب با هم توفیر          -های بزرگ   اینجا کارگاه 
 . دارند

هـائی    ژوائی نیازمند دگرگونی اشـکال غالـب کارگـاه        انقالب بور 
یابد، او باید ایـن اشـکال را فقـط از چنـگ      نیست که در برابر خود می    

وظیفه اصلی انقالب اقتصادی پرولتری . ها رها سازد عوارض و محدودیت
ها و مراوده بـا نیازهـای کـارگران و ارضـاء آن               انطباق اشکال کارگاه  

 . کننده است صرفمثابه تولید کننده و م به
برخالف از میان برداشتن عوارض مشخص فئودالی که امری واضح          

این .توان این وظیفه را انجام داد بود، اما هنوز روشن نیست که چگونه می
امر باید را مورد برررسی قرار داد و شرائط را بـرای تحقـق آن آمـاده                 

ب آنداختن آن   عق  زمان نیازمند است، البته نه زمان به        ساخت، امری که به   
 . و یا حتی خرابکاری دشمنانه، بلکه کار جدی و منصفانه

هائی کـه     راه حلی دست نخواهیم یافت، هرگاه در کنار دشواری           به
در خود این مسئله نهفته هستند، اختالل و نوساناتی نیز بروز کنند نظیـر              

شوند، فرمـانبری، جنـگ    آنچه که ضرورتأ از انقالب بورژوائی ناشی می  
گرائی غیرقـانونی یـک دیکتـاتور کـه همیشـه هرگونـه               لی، اراده داخ

سازند و تمامی     ریزی، سنجش و تعین شرائط تولید را غیرممکن می          برنامه
برنامه و از این ستون تا آن ستون فـرج            روند تولید را به یک زندگی بی      

 .، بدل خواهد گشت)84(است 
دا اسـت،   فـر   کارگاه کوچک که بیشتر تولیدش امر از امـروز بـه          

تواند خود را با این شرائط تطبیق دهد؛ اما این امر از عهـده کارگـاه                  می
اش نیاز اسـت، خـارج    انداختن تولید و مراوده ها برای راه  بزرگ که سال  

 . است
هر قیمتی شـده،      دانند به   هائی هستند که وظیفه خود می       سوسیالیست

روانـه    واضع چپ ای بدون توجه به مفید یا مضر بودن آن، م           در هر رابطه  
ها این تصور را دوست دارنـد کـه بـا             این دسته از سوسیالیست   . بگیرند
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کنـیم،    ای که همـه مـا در آن زنـدگی مـی             ویران ساختن شالوده خانه   
 .توان نظم اجتماعی نوینی را بوجود آورد می

ای نیسـت     باشد، زیرا جامعه خانه     واژه خانه در اینجا زیاد دقیق نمی      
جامعه را  . مبنی یک نقشه از پیش تعیین شده ساخت       که بتوان آن را بر      

اما . یابد  کند و تکامل می     باید با یک ارگانیسم مقایسه کرد که رشد می        
چنان از واژه خانه استفاده کنـیم، یـک نکتـه را نیابـد                اگر بخواهیم هم  

مکانی که خانه قدیمی روی آن قرار دارد، تنهـا مکـانی            : فراموش کرد 
پـس از آن    . آنجا سکونت، تولید و زندگی کنیم     توانیم در     است که می  

ایم، بایـد   که خانه قدیمی را ویران ساختیم و خانه جدید را هنوز نساخته       
 کجا بمانیم؟ 

هرگاه بخواهیم واژه خانه را بکـار گیـریم، در آن صـورت بایـد            
زمان در  توانیم خانه قدیمی را نوسازی کنیم، یعنی هم   دریابیم که تنها می   

وطیفـه انقـالب    . نت داشـتن و آن را نوسـازی کـردن         آن خانه سـکو   
مالحظه خانـه قـدیمی نیسـت، بلکـه           سوسیالیستی تخریب شتابان و بی    

. بررسی دقیق آن تا بتوان هدفمند آن را به خانه جدیدی بـدل سـاخت              
بررسی شیوه    خاطر این هدف مارکس بهترین بخش زندگی خود را به           به

 کار او ضرورتی نداشت، هرگاه      داری اختصاص داد، و این      تولید سرمایه 
 .شود داری محدود می نابودی شتابان سرمایه وظیفه ما فقط به

 و اگر بخواهیم از مثال خانه باز هم بهره گیریم تا بتوانیم تفـاوت              
های اقتصادی پرولتری و بورژوائی را آشکار سازیم، در آن    میان انقالب 

 آوردن یـک  صورت باید گفت که وظیفه انقـالب بـورژوائی بوجـود         
ای  بایست خانه آن انقالب نمی. ساختمان سیاسی و نه اقتصادی جدید بود  

اما برف سنگینی بر بام آن      . را که جامعه در آن میزیست، نوسازی کند       
توانست سـبب ویرانـی خانـه         شد، می   خانه نشسته بود که اگر پارو نمی      

ته بود،  پس الزم بود دری را که راه بسوی باالخانه را مسدود ساخ           . شود
با خشونت درهم شکست تا با نیروی فراوان تمامی آن برف سنگینی را        

 . که بر نام خانه نشسته بود، پارو کرد
 

 :ها پادداشت
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 ... یا» ستبحران سیا«
 

مشکل دوم در این متن این است که سیاست که از جامعه جداست  
ی ضروری جدایی دولت و جامعه مدنی است در جمالت بعـدی   و نتیجه 

گردد و بر آن  آید از جامعه جدا می به ابزار دولت و قدرت سیاسی درمی
 .شود مسلط می

ـ    حال به گونه   وده ای که مسئله در این جا مطرح شده پس زمـانی ب
ی مـدنی از جامعـه جـدا          است که سیاست از جامعه و دولت در جامعه        

آقای وثیق در این مورد نیز مانند مـوارد پیشـین، کـه در              . نبوده است 
ها اشـاره شـد، هـیچ گونـه توضـیحی             های پیشین به برخی از آن       مقاله
دهند که فاعل این جدا کردن چه یا که بوده یا این که این جدایی                 نمی

ای انجام گرفته و چه عواملی در آن مـؤثر یـا              ی چه پروسه  چگونه و ط  
بدین ترتیب باز با عواملی     . فاعل آن مجهول است   . اند  تعیین کننده بوده  

مرموز روبرو هستیم که گویا فقط برای آقای وثیق آشـکار و دانسـته              
 مشخصـی    اند و از درون جامعـه  آیا عوامل جدایی اجتماعی بوده. است
 .هایی از این دست خارج از آن و پرسشند یا از  ا آمده

به هر حال آقای وثیق باید به این پرسش آدمی فضول پاسخ دهند             
که پس از آن که سیاست از جامعه جدا شد به کجا رفت و اکنـون در                 

القاعده باید به به بیرون از جامعه         علی. کجا در حال گشت و گذار است      
؟ بیـرون از جامعـه تنهـا    ولی بیرون از جامعه کجاست    ! رانده شده باشد  

توانـد از   زیرا اگر در جامعه باشد پس دیگر نمـی       . تواند طبیعت باشد    می
و اگر سیاست از جامعه جدا شده و بیرون از آن رفته . آن جدا شده باشد

های اجتماعی خود را از دست داده باشد و           است پس باید تمامی خصلت    
ز جامعه رانده شده و     بیرون ا   است که آن چه به     در این صورت پرسیدنی   

هایی یافتـه اسـت چگونـه         معلوم نیست در کجا قرار دارد و چه خصلت        
ی مـدنی جـدا    که آن هم ایضاً از جامعه    » ابزار دولت «تواند به عنوان      می

 از بیرون از جامعه در آن عمـل         ،شده و به بیرون از آن رانده شده است        
یاست و دولت در    و آیا نباید این طور باشد که به محض آن که س           . کند

تواند  گیرد و بنا بر این نمی کند پس در درون آن قرار می جامعه عمل می
رسد کـه بـرای نویسـنده         این جا هم به نظر می     . از جامعه جدا شده باشد    

و آیا این طور نیسـت  . گوید  ی چه چیزی سخن می      روشن نیست در باره   
خواهد بـه     یخواهد آموزگار دیگران باشد باید آن چه را م          که کسی می  

 ؟ خود آموخته باشد،دیگران بیاموزد
رسند  ی سیاست به این نتیجه می آقای وثیق در تأمالت خود در باره    

 چـون   -ی ابزار دولت و قدرت سیاسی       منزلهدر این جا سیاست به      «که  
ی     از جامعـه    -ای، اختصاصـی و انحصـاری       صصـی، حرفـه   ای تخ   حوزه

 .»شـود   ر و بر آن مسلط مـی      گی  گردد، ورای آن قرار می      مدنی جدا می  
بـرد    اش را از یک معما به معمای دیگر مـی           ی مقاله   آقای وثیق خواننده  

 بدون آن که برای هیچ کدام از این معماها راه حلی ارایه دهد
ای اختصاصـی     حرفـه  -ای تخصصی   ون سیاست به عنوان حوزه     اکن

 جـدا ی این خصوصیات از جامعـه         ظ همه یابد و با حف      می انحصاری تعین 
یعنی همان طور که پیش از این گفته شد به بیـرون از جامعـه               . شود  می

ولی آقای وثیق با یک شعبده بازی آن چه را از در بیرون        . شود  رانده می 
گردانـد و آن را ورای جامعـه قـرار            رانده بود از پنجره به جامعه باز می       

ای   یک معما نیست کـه حـوزه     آیا این !! سازد  دهد و بر آن مسلط می       می
شـته  ای اختصاصی و انحصاری جدا از جامعـه وجـود دا            حرفه -تخصصی

ای اختصاصی و انحصاری را       حرفه -های تخصصی   باشد؟ در کجا؟ صفت   
های اجتماعی نسبت داد و آن        ها و پروسه     پدیده ،ها  توان به مقوله    فقط می 

 .تواند جدا از جامعه وجود داشته باشد  نمی،چه اجتماعی است
وثیق به جای آن کـه چیـزی را بـرای خواننـده             توضیحات آقای   

ولی مگر دولت یـا     . سازد  روشن کند او را با معماهای الینحل روبرو می        
ای اجتماعی نیست و آن چه اجتماعی اسـت   سیاست، هر چه باشد، پدیده  

 !تواند هم وجود داشته باشد و هم جدا از جامعه باشد چگونه می
ا خوانده یا شنیده اسـت و       شاید آن چه آقای وثیق این جا و آن ج         

کذایی » بحران سیاست «ی    خواهد در این جا به عنوان توضیح در باره          می
ولی . ی طبقاتی است     میان دولت و طبقات در جامعه      ی  رابطـه مطرح کند   

 اسـتقالل ی      آن قضـیه مسـئله    . ای کامالً متفاوت است     آن موضوع قضیه  
به کلی با جدا شـدن      ولی این امر    . دولت در برابر طبقات اجتماعی است     

دولت از جامعه، یا جدا شدن سیاست از جامعه، هم از نظر مفهومی و هم               
 .تاریخی متفاوت است -از نظر واقعی
ای اسـت از      نظریه الل دولت در برابر طبقات اجتماعی     ی استق   نظریه

طبق ایـن نظریـه دولـت       . ی دولت   های سیاسی بورژوایی در باره      تئوری
ای   بلکـه از هـر طبقـه      . کنـد    را نمایندگی نمی   ی خاصی   منافع هیچ طبقه  

ی  مستقل است و به جای دفاع یا جانبداری از منـافع ایـن یـا آن طبقـه              
. کنـد  خاص منافع جامعه را در کلیت آن مد نظر دارد و از آن دفاع مـی        

های اجتمـاعی     دولت در این تئوری نقش واسطه را میان طبقات و گروه          
هـا   در این تئوری. تضاد با یکدیگر دارندکند که چه بسا منافع م بازی می 

 .شوند اغلب دولت و جامعه یکی انگاشته می
» دولـت «رسد که آقـای وثیـق از          عالوه بر این مسایل به نظر می      

ولی دولـت، دسـت کـم در        . را در نظر دارد   ) سیاست مداران (حکومت  
 اجرایی و قانون گذاری اتالق      ،های قضایی   جوامع مدرن، به تمامی ارگان    

ی متفاوت    ها برای دولت و حکومت دو واژه        در بسیاری از زبان   . شود  یم
 که با کشور مترادف stateی  در انگلیسی برای دولت از واژه. وجود دارد

در فرهنگ . شود  استفاده میgovernmentی  است و برای حکومت از واژه
شـود بـا اسـتفاده از دو          های اخیر کوشش می     سیاسی فارسی نیز در سال    

 . این تفاوت در معنا و مفهوم رعایت شوددولت و حکومتی  هواژ
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ولی نزد او   . برد  دولت را به کار می    » استقالل«مارکس نیز مفهوم    
هجـدهم برومـر لـویی      «در  .  نمـود اسـت    ،این استقالل ظاهری اسـت    

مـارکس در آن    . توان دید    می  را  این امر  ازی آشکاری      نمونه »بناپارت
کنـد کـه پایگـاه        ای تبیـین مـی      نوان طبقه اثر معروف دهقانان را به ع     

سان وابستگیِ حکومت و دولت را      سازند و بدین    ماعی بناپارت را می   اجت
 ۀنویسد وی در آن جا می. کند به طبقات بار دیگر تأیید می

بناپـارت  . هـا قـدرت دولتـی در هـوا معلـق نیسـت              ی این   با همه «
جامعـه فرانسـه   ی  تـرین طبقـه   ی یک طبقه و آن هم کثیرالعـده     نماینده

ولـی بایـد توجـه داشـته        ..  اسـت  دهقانان خرده مالـک   ی    یعنی نماینده 
ی   ی دهقانان انقالبی نیست بلکه نماینده       ی بناپارت نماینده    باشید سلسله 

کوشـدخود   ی دهقانی نیست که می   دهقانان محافظه کار است، نماینده    
 خود را از قید و شر هستی اجتماعی محدود به حدود زمین قطعه زمین         

خواهـد ایـن    رها سازد، بلکه نماینده دهقانی اسـت کـه بـر عکـس مـی          
 ».      ...شرایط و این قطعه زمین را تثبیت کند

توان گفت که به طور کلی سه نظریه یا تئوری در باره جامعـه                می
و ) روسـو (، تئوری قـرار دادی      )هابز(تئوری ناتورالیستی   . وجود دارد 

 .)مارکس(تئوری مناسبات تولیدی 
هـا در   به طور خالصه تئوری ناتورالیتسی جامعه، از هسـتی انسـان      

کند که در آن اصل تنازع بقا بنیـاد عمـل هـر               وضع طبیعی شروع می   
طبق این تئوری در وضع طبیعـی هـر فـردی           . دهد  فردی را تشکیل می   

مجاز است هر عملی را که برای حفظ بقایش الزم و ضروری تشخیص             
از آن جا که در وضع طبیعـی جنـگ        . بیعیحقوق ط : دهد انجام دهد    می

زیـرا  . تواند بی نهایت ادامه یابـد       همه با همه حاکم است این وضع نمی       
ی حیات باید کار و عمل کنند و این امـر نیـاز بـه                 ها برای ادامه    انسان

تواند از این طریق بـه        این صلح و آرامش فقط می     . صلح و آرامش دارد   
گیرد  اکم، که بر رأس جامعه قرار میها به فردی، ح دست آید که انسان 

و از افراد مستقل است، اختیارات و قدرتی را تفویض کننـد تـا وی را                
سازد که صلح و آرامش را میان آنان برقـرار سـازد تـا آنـان در                قادر  

وضعی قرار گیرند که بتوانند از وضع طبیعیِ جنگ همـه بـا همـه بـه                 
ی   دارد بـا شـرایط اولیـه       این تئـوری انطبـاق    . ی مدنی گام نهند     جامعه

 .داری پیدایش نظام سرمایه
ای کـه دقیقـاً معلـوم         دادی جامعه، آدمیان به گونه    در تئوری قرار  

پذیرد که بخشی     شوند و هر یک می      نیست، با یک دیگر وارد پیمان می      
از حقوق خود را به مرجعی همگانی، دولت، تفویض کند تا آن مرجـع              

در هر یک . دهد تنظیم و اداره کند یآن چه را منافع همگانی تشخیص م
هــای  دادی، اشــکال و شــیوهیــن دو تئــوری، ناتورالیســتی و قــراراز ا

ی متقابل میان آن      گوناگونی در چگونگی ایجاد مرجع همگانی و رابطه       
 .شود و اعضای جامعه ارایه می

ی مبتنی بـر مناسـبات تولیـدی را، بنیـاد گـذار آن                تئوری جامعه 
این گونـه بیـان     » سهمی در نقد اقتصاد سیاسی     «مارکس، در پیشگفتار  

 :دارد می
شان وارد مناسباتی مشخص و       آدمیان در تولید اجتماعیِ زندگی    «

شان مستقل است، مناسبات      شوند که از اراده     ضروری با یک دیگر می    
شان در    ی معینی از تکامل نیروهای مادی تولیدی        اجتماعی که با مرتبه   

 مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعـه       ی این   مجموعه. انطباق است 
سازد، بنیاد واقعـی، کـه بـر روی آن روبنـایی قضـایی، سیاسـی                  را می 
 ».آید که با اشکال معینی از آگاهیِ اجتماعی در انطباق است فرامی

ای از مناسبات کـه       در این نظریه جامعه چیزی نیست جز مجموعه       
ی نیست که در خـارج      هیچ چیز اجتماع  . آید  به دست آدمیان بوجود می    

هـر چـه اجتمـاعی      . از یا ورای این مناسبات، جامعه، وجود داشته باشد        
 و عمل آدمیان است که خارج و جدا از آن، جامعه،           کـار است محصول   
تا کنون کسی انسان منفرد تنها و جدا از جامعه را ندیده و . وجود ندارند

 .کشف نکرده است
.  تولیدی یا اقتصـادی نیسـت      البته هر مناسباتی در جامعه مناسبات     

زیرا پیش شـرط   . عه است ولی این مناسبات، مناسبات تولیدی، بنیاد جام      

و نـوعِ   .  اجتماعی و غیره، انسان زنده است      ، سیاسی ، فرهنگی هر فعالیت 
انسان برای آن که زنده بماند باید بخورد و بیاشامد، سرپناهی داشته باشد           

ها حقایقی هسـتند بـا    ی وثیق اینبه رغم اعتراضِ آقا. و تولید نسل کند   
تا به حال کسی نتوانسته است نشـان دهـد کـه            . مطلق و جاودانی  یقین  

توانند وجود داشته باشند و به حیات خـود      چگونه آدمیان بدون تغذیه می    
 آدمی است که فقط از طریق       نـوع این نیازها نیازهای اساسی     . ادامه دهند 

نظر از آن که این تولیـد در        تولید و بازتولید مادی ممکن است، صرف        
و برای انجام این تولید     . چه سطحی از تکامل و پیشرفت قرار داشته باشد        
چه بخواهند و چه . گیرند آنان ضرورتاً با یک دیگر در مناسباتی قرار می

و ایـن مناسـبات     . چه بر آن مناسبات آگاه باشند و چه نباشند        . نخواهند
 بنا بر این هر آن . میان آنان استپیوندِترین  ای  ایهِ و پ    مهمترین مناسبات 

 شد، محصول کار و عمل تر گفته چه اجتماعی است، همان طور که پیش     
 . خواه آنان بر آن آگاه باشند یا نباشندآدمیان است،

ی   مسـئله ،دهـد  می» آزار«یکی دیگر از مسایلی که آقای وثیق را        
ها   انند سایر پدیده  نزد ایشان تقسیم کار نیز م     . تقسیم کار در جامعه است    

ها و نهادهای اجتماعی و حوادث و رویـدادهای تـاریخی امـری               پروسه
هـا و      بدون دلیل و علت یا مصـنوعی و نتیجـه دسیسـه            ، تصـادفی  است
 .های مردمان بدطینتی مانند افالتون توطئه

توان برداشت کـرد، تقسـیم    ی ایشان می ولی، آن طور که از نوشته     
 تقسیم کار اجتمـاعی بـه طـور کلـی           ،دهد  یکاری که ایشان را آزار م     

. ی سیاست وجـود دارد      بلکه آن تقسیم کاری است که در حوزه       . نیست
ی  در حـوزه . ولی در جامعه هر چیزی در رابطـه بـا دیگـرِ چیزهاسـت            

در جامعه  که   بدون آن    ،تواند تقسیم کاری وجود داشته باشد       سیاست نمی 
 .سیم کار وجود داشته باشدای از فعالیت تق به طور کلی و در هر حوزه

 به قول - شهر که"ی مر ادارها"«معضل آقای وثیق این است که چرا  
 باید در تصاحب همگان باشد، از میـدان عمـل همگـانی             -پروتاگوراس

ی محـدود خبرگـان سیاسـی یـا           شود و به حوزه      می بیرون) شهروندی(
 ».شود  داده میانتقالای  سیاسیون حرفه

ان که به گمان خود مسؤالن این جنایـت         و در حل این معضل ایش     
ی   در غرب، فلسـفه   «: نویسد  را یافته است در معرفی آنان می      » تاریخی«

هـای کوتـاه      از افالطون تا هگل بـه اسـتثنای لحظـه          -کالسیک سیاسی 
 در تفسـیر و     -گسست پروتاگوراسی، اسپینوزایی، ماکیاولی و مارکسی     

» سیاسـت «، مفهـوم    از شـهروندان  » خلـع یـد   «توجیه فرایند تـاریخی     
)politque (         کنـد، بـه جـای        چون علم، تخصص و حرفه را اختـراع مـی

ی  کمونتـه «، » شـهر « که بـه معنـای      politeia یا   polisهای یونانی     مقوله
... » مشارکت شهروندان در امور شـهر     «یا  »  داری -شهر«،  » شهروندی

امـر  «کـردن  » جـدا «ی کالسیک سیاسـی بـا    به این سان، فلسفه  . است
بـه هـدف خـود      » خواص«و سپردن آن به دست      » عموم«از  » مومیع

 ».دهد رسد و در نتیجه به کار و رسالت خود نیز پایان می می
دانـد کـه حتـا در یـک           رسد که باز آقای وثیـق نمـی         به نظر می  

دلیل این ادعـا ایـن   . گوید  ی چه چیزی سخن می      پاراگراف دارد در باره   
نویسند که فالسفه در غرب از        ف می های اول پاراگرا    که ایشان در جمله   

از » خلـع یـد   «تفسـیر و توجیـه فراینـد تـاریخی          افالتون تا هگـل در      
. کنند ، مفهوم سیاست را چون علم، تخصص و حرفه اختراع میشهروندان

 زیـرا آنـان     ،تـوان گرفـت     پس تا این جا ایرادی به آنان، فالسفه، نمی        
، »خلع ید از شهروندان«هستند،  فرایندی تاریخیمشغول تفسیر و توجیه 

 از آنان در جامعه پیش البته ،گویند چنان که آقای وثیق خود به ما می آن
این که تفسـیر و توجیـه   .  زیرا فرایندی است تاریخی،انجام گرفته است 

 موضوع دیگری است که در این جا مورد         ،آنان درست است یا نادرست    
ذیرفته است که آن    پس ایشان خود در این جا پ      . نظر آقای وثیق نیست   

ی سیاست بوجـود آمـده اسـت و فالسـفه از         تقسیم کاری که در حوزه    
از آنـان    پـیش  ،انـد    آن پرداخته  تفسیر و توجیـه   افالتون تا هگل تنها به      

 خـواه   ،ی هیچ فعالیتی از آنـان       بوجود آمده بوده است و بنا بر این نتیجه        
ری پاراگراف  ولی به ناگهان در جمالت آخ     .. نظری یا عملی نبوده است    

ی  سـان، فلسـفه   بـه ایـن  «: نویسند  دهند و می    ده می آقای وثیق تغییر عقی   
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و سـپردن   » عموم«از  » عمومی«کردن امر   » جدا«کالسیک سیاسی با    
رسـد و در نتیجـه بـه کـار و             به هدف خود می   » خواص«آن به دست    

. جمالتی قشنگ ولی بی معنا و محتـوا       . »دهد  رسالت خود نیز پایان می    
ایی را مطابق دستور زبان دنبال هم ردیف کردن و جمله سـاختن             ه  واژه

 .ها معنایی دارند هنوز به معنای آن نیست که این جمله
ابتدا سخن از تفسیر و توجیه فرایندی تاریخی بود و در آخر سخن             

و سـپردن آن بـه دسـت       » عموم«از  » امر عمومی «از عملِ جدا کردنِ     
تفسیر توجیه اختراع   . ها  و توجیه خواص، آن هم  به دست این تفسیرها         

در دست آقای وثیـق تفسـیر و توجیـه و           !! مفهوم به مثابه فاعل تاریخ    
قـدرت جـدا کـردن امـرِ        . یابـد   اختراع مفاهیم به راستی چه قدرتی می      

 نسل اندر نسل و سپردن آن بـه   ها آدم، عمومی از عموم، یعنی از میلیون   
هـا و   فسـیرها و توجیـه  پرسد که اگر ت آدمی از خود می   . دست خواص 

ی فرایندهای تاریخی هستند و از یـک          ها سازنده   اختراع مفاهیم و مقوله   
شـان، آقـای وثیـق،      چنین قدرت مهیبی برخوردار، پـس چـرا جنـاب         

، چند مقولـه مفهـوم تفسـیر و         ها  پرگویی  ی این همه  نشیند و به جا     نمی
 جوامع خود کنند تا آدمیان  توجیه ناب از فرایندهای تاریخی اختراع نمی      

ها سازمان دهند و خود را از دست این همه نامالیمـات              را بر مبنای آن   
 ؟؟!!اجتماعی رها سازند

هـای فراینـدهای تـاریخی سـر در      آقای وثیق که از علل و ریشه 
فان یونانی و   آورد و فلسفه و فیلسوفان و به خصوص فلسفه و فیلسو            نمی

 ،داند  یندهای تاریخی می  ی فرا   علل و عامل همه    واروپای غربی را علت     
دانـد کـه پیـدایش     نوشت، نمی گفت و نمی و اال چنین چیزهایی را نمی 
ی فرایند دراز تاریخی است که تقسیم کار          فیلسوف و فلسفه خود نتیجه    

 . نتیجه و پیش شرط آن فرایندهاست
برای این که فیلسوف و فلسفه پیدا شود تـا بـه تفسـیر و توجیـه             

 الزم است که از     ،ها بپردازد   تراع مفاهیم و مقوله   فرایندهای تاریخی و اخ   
ترین تقسـیم کـار اجتمـاعی         پیش کار به کار یدی و فکری که اصلی        

باید تولید اجتماعی به سطحی از تکامل رسـیده         . است، تقسیم شده باشد   
یِ نیازهای اولیه و اساسی آدمی بتوانند         باشد تا تولید کنندگان بالواسطه    

نند که مازادی بر نیازهای خـودِ تولیـد کننـدگان           به آن اندازه تولید ک    
وجـود آمـدن کسـانی     ست آید تا زمینه و شرایط برای بهبالواسطه به د  

فراهم آید که در تولیدِ آن نیازها به طور بالواسطه شرکت ندارند، مانند             
آقای وثیق، و از تولید مستقیم فارغ باشند تا فرصت آن را بیابنـد کـه                

ولی این تقسیم کار، تقسیم کار یـدی و         .  بپردازند بتوانند به کار فکری   
تقسـیم کـار میـان      : ی تقسیم کارهای دیگری است      فکری، خود نتیجه  

وری کـه جـدایی شـهر و     کشت و دامداری، کشاورزی و صنعتِ پیشه     
این تقسـیم  . روستا و در نتیجه پیدایش دولت را به دنبال دارد و تجارت      

 و از روی طـرح و نقشـه و بـا    آگاهانه  یعنی،کارها هرچند خودروست 
 ولی تصادفی و قضا قـدری هـم       ،آید  برنامه و شرکت همگان پدید نمی     

ها زمینه و علت بوجود       ی تکامل آن    بلکه نیروهای مولد و درجه    . نیست
هر نیروی مولدِ کیفیتاً جدیدی تقسیم کار       . آمدن این تقسیم کارهاست   

ه سطح کلـی، در     ستقسیم کار در    . کمپیوتر. شود  جدیدی را موجب می   
سیم کار یدی و فکری، خاص، مانند تقسیم کـار در           کل جامعه مانند تق   

یک کارخانه، و جزیی، مانند تقسیم کار در بخشی از تولیـد در همـان               
بنا بـر ایـن تقسـیم کـار در          . گیرد  کارخانه میان افراد معینی، انجام می     

ـ . آیـد   ی دیگری بوجود مـی      ی سیاست نیز مانند هر حوزه       حوزه اسِ اس
اکنونی و از جملـه     های دایمی در جوامع طبقاتی ت       وجود مشاغل و پیشه   

ی مدنی، که در      ی بیان آقای وثیق جامعه      داری، به شیوه   ی سرمایه   جامعه
گیرد و نه برای مصرف       آن تولید به منظور تولید ارزش مبادله انجام می        

و نه از روی نقشه و طرحی که با شرکت همگـان و بنـا بـر نیازهـای      
اقعی آنان باشد، همین تقسیم کار میان کار یدی و کار فکری اسـت               و

 .ی طبقاتی از بین خواهد رفت که تنها با از بین رفتن جامعه
ی بحث پس از ذکـر برخـی از خصوصـیات             آقای وثیق در ادامه   

ی سـنتی     ی ایران، حضور عناصر متضاد از جامعـه         نابهنگام بودن جامعه  
از غـرب، وجـود دو راه را در برابـر           ایران در کنار عناصـر وارداتـی        

معتـرض بـه وضـع      و فعاالن سیاسـی و اجتمـاعی کـه          » روشنفکران««
یاب،  آسان«آنان باید یا راه     . دهند  میتشخیص  » اند  موجود و نظام حاکم   

یعنـی بـیش و کـم هـم رنـگ           ...  دردسر، مستقیم و همـوار      کوتاه، بی 
کنند، یا باید راه  میشدن را انتخاب کنند، راهی که ایشان رد » ...جماعت

 را در پـیش      عاقبت و سرانجامی   ناهموار، طوالنی، دشوار و چه بسا بدون      
 کـه مـورد نظـر    -ریچنین مسـی .  جماعت نشوندهم رنگگیرند، یعنی   
هـا، در برابـر       هـا و زمانـه      تردید، در بسی جاها، زمینه      بی -نگارنده است 

با جامعه را » تماس«قرار خواهد گرفت و » مردم«فرهنگ، سنت و دین 
در کوتاه مدت و حتـا  ...  با محصولی کم... معمایی و دشوار خواهد کرد   

اما در عوض، اختالط و التقاط تاریخی و زیان بار را بسط            .. متوسط مدت 
 . و توسعه نخواهد داد

 هر آینـه    ،هر آدم بالغ و عاقلی پس از خواندن توصیف این دو راه           
. اعدتاً راه اول را انتخـاب کنـد     باید ق  ،حاکم بر حواس و عقل خود باشد      

آسان یاب، کوتـاه،  «زیرا بنا به تشخیصِ آقای وثیق این راه راهی است         
اگر این راه روشنفکران و فعاالن سیاسی       . »بی درد سر، مستقیم و هموار     

معترض به وضع و نظام حاکم در ایـران را بـه مقصـود و هـدف خـود       
مگر آن که .  ...سر، مستقیم و  چه راهی بهتر از این راه بی درد ،رساند می

آقای وثیق بتوانند ثابت کنند که آن راه روشنفکران و فعاالن سیاسی را             
 و راه دوم راهی است که آنان را به مقصود رساند نمیبه مقصود و هدف 

دهنـد کـه راه دوم، راه         ولی خود ایشان اخطـار مـی      . رساند  میو هدف   
 راهـی   ،است» ...نی و دشوار و   ناهموار، طوال «ی ایشان، با آن که        گزیده

پرسیدنی است که پس ایـن راه کـه      حال  . است بدون عاقبت و سرانجام    
 چه مزیتی بر راه دیگر دارد که آدمی را ملزم        ،عاقبت و سرانجام است    بی

یا هیچ یک از    . زیرا از سه حال خارج نیست     . می سازد تا آن را برگزیند     
رساند کـه     هدف و مقصود نمی   دو راه روشنفکران و فعاالن سیاسی را به         

یا هـر   . شود  هوده می  معنا و بی    ای بی   ن صورت هر فعالیت و مبارزه     در ای 
رساند که در این صـورت طبیعـی          دو راه آنان را به هدف و مقصود می        

 راه ارجح است و یا این که یکی  ، مستقیم ،است که راه بی دردسر هموار     
اند که در این صورت نیز      رس  از دو راه آنان را به هدف و مقصودشان می         

ی    چـون راه دوم، راه برگزیـده       ،باز همان راه اول را باید انتخاب کـرد        
بـرد چـون بـی         راه به جایی نمی    ،ی خود ایشان    آقای وثیق، بنا بر گفته    
 .عاقبت و سر انجام است

البته این شاید برای اولین بار در تاریخ آدمی باشد که کسـی پیـدا            
دهد  اهی را برای رهایی و رستگاری نشان میشده است که به خلق خدا ر

دارد  یش اعـالم مـی  کند که خود از پ ن آن را توصیه می و به آنان پیمود   
 .برد که عاقبت و سرانجامی ندارد و راه به جایی نمی

ها    زیرا که آن   ،کنم  های دیگر ایشان صرف نظر می     »تز«از بررسیِ   
 . بررسی شدینهای پیش»تز«ان مطالبی است که در تکرار مکرر هم

مناسبت نخواهد بود که اگر باید عمـلِ         در پایان ذکر این مطلب بی     
 آقای وثیق خود بـه   ،هایش را معیار قضاوت قرار داد       هر فرد و نه حرف    

دلیل ایـن  . کند ها را نفی می های خویش باور ندارد و در عمل آن      تئوری
و نـه   اش، نـه در گذشـته         های سیاسی و اجتمـاعی      که ایشان در فعالیت   

اکنون، راهی را که مدعی است برگزیده اسـت، راه دوم ذکـر شـده در     
ها و  باال، یعنی راه همرنگ جماعت نشدن، راهی که در بسی جاها، زمینه         

ها، ایشان را در برابر فرهنگ، سنت و دین مردم و حتا خود مـردم                 زمانه
. درو   نرفته است و نمـی     ،قرار دهد و عاقبت و سرانجامی هم نداشته باشد        

بر عکس ایشان همواره در جهت جریان آب شنا کرده است و همرنگ             
هـایی را کـرده و        مد سیاسی روز بوده است و همان کارهـا و فعالیـت           

آن گاه که مائوئیسم مد . کنند کند که صدها نفر دیگر نیز کرده و می می
در . داشـت    در آن راه گام برمـی      ،و جریان روز روشنفکران سیاسی بود     

 درصدی بود و اکنـون نیـز همرنـگ    99ب همرنگ جماعت زمان انقال 
ی فعالیـت   در حوزه. جماعت همواره پیرو مد روز، پست مدرنیسم، است 

کند کـه بقیـه هـم     ایرانیان در خارج از کشور نیز همان کارهایی را می         
یکی . های محلی در پاریس شرکت فعال دارد        ایشان در فعالیت  . کنند  می

حاد معروف به اتحاد جمهوری خواهان الئیـکِ        از فعاالن سازمان دادن ات    



 110  شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحی نو
  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ13ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 
 

اش سـهم     پالتفـرم آن، کـه ایشـان در تهیـه         در  پاریس بوده است که     
تـوان    ای به عهده داشته است، به طور عمده همان چیزهایی را می             عمده

 و    دیگر فرموله شده است و هیچ چیـز تـازه           ها پالتفرم   یافت که در ده   
              .هـای دیگـر هماننـد        فعالیـت  و. عجیب و غریبی در آن وجود نـدارد       

 پایان
 ... !!دانمارک تنها

 
خـواهی   پـوزش ی چکی را بیـامرزد کـه از          باز خدا پدر این دو نشریه     

سـازی  شار کاریکاتورها صرفا برای تصویر    خودداری کرده و گفتند انت    
 بوده های چند روز اخیر در کشورهای اسالمی  ناآرامیی گزارشی درباره

 حتا در که بازتاب این کاریکاتورها گسترده شد و این  گو.است و بس 
آن را چاپ کرد و سپس      » شمس« ای به نام   عربستان سعودی نیز نشریه   

 ولـی   ، دیـده نگردیـد    ، ولی واکنش عجیبی حتا درعربستان     توقیف شد 
 . چنان مقصر اصلی این ماجرا باقی ماند دانمارک هم
ی اروپـا در عمـل    مهآور بوده است، ه  دانمارک واقعا  رقت   وضع  

دولت دانمـارک    ! ا هم اضافه شد   علیه او بودند و به این مصیبت آمریک       
بـار از مسـلمانان     حال سه    تا به ) امری که مربوط به او نبود     در  (ناچار    به

تـرین    پوزش خواسته است و این پس از ماجرای سلمان رشدی ننگـین           
گـین بـرای   نن. ای بوده است که در تاریخ  اروپـا تشـکیل شـد          پرونده

زادی بیان کـه    اروپایی با فرهنگ، اروپای سکوالر، اروپای پرچمدار آ       
 . گرایی مشعشانه عقب نشست در برابر هجوم واپس

 ترسد؟   آیا اروپا از عملیات تروریستی می
چـه   آیا تهدیدهای چندی پیش شیراک مبنـی بـر آن کـه چنـان         

 استفاده از  اقدام به،کشوری به عمل تروریستی در آن کشور دست بزند
  بیانگر همین هراس نبوده است؟،سالح اتمی خواهد کرد

 برخورد بسیار محتاطانه  سوئد  
سوئد نیز مانند کشورهای دیگر اروپایی بسیار محتاطانـه بـا ایـن             

حـزب لیبـرال    . مساله روبروشد تا روابط اقتصادی دچار مخاطره نشـود        
Folk party بدسـت حـزب    ابتکارنق و نالی کرد و سپس ساکت شد و 

افتاد که این کاریکاتورها   ) که حزبی نژادپرست است   (دموکرات سوئد   
را در سایت اینترنتی خود نشان دهد که با دخالت سازمان امنیت سـوئد      

)Säpo (   یکی از نویسندگان معروف سوئد بـه       . بدون درنگ برداشته شد
حتا به همـدردی حـزب لیبـرال سـوئد بـا      ) Jan Guillou( نام جان گیو

 هچرا که این  نشری) (Aftonbladett19.feb.2006 .مارک اعتراض کرددان
(Jyllands  Poste)    یک نشریه خارجی ستیز است و دیگر آن که رهبـر

علف « چندی پیش مسلمانان را Pia Kjaersgaardحزب لیبرال دانمارک 
 او سـپس ایـن   . از دانمارک اخراج گردندلقب داده  بود که باید    » هرز

ح کرده  که اگر تصویر نابهنجار تجاوز جـرج بـوش و             پرسش را مطر  
های سوئدی تکثیـر      یر دفاعش به عیسا پیامبر مسیحیان توسط نشریه       وز
 دادند؟  های دانمارکی چه واکنشی نشان می شد، نشریه می

ن در سطح  مسلمانار است که  واکنش گیو مانند واکنشآو شگفت
جـار  اگـر از شـکل نابهن     . رود ماند و از آن فراتر نمـی        و شکل باقی می   

ذات و معنـای آن      ، بگذریم و به   جوید تصویری که گیو بدان  توسل می      
 از دیـن    ر اعتراضی است به استفاده ابـزاری      بینیم این تصوی   ، می بنگریم

 ،گردیده است آمریکا که به شکل مستهجنی ابراز       گران   توسط حکومت 
 اگرچـه  ان منکرشـد، حقیقتـی تلـخ   تو ی حقیقت نهفته در آن را نمی   ول

 . بیان آن زشت استشکل
افزون بر آن استدالل گیو برای موجـه جلـوه دادن ایـن سانسـور          

هـا نفـر      اگر گیو این تصویر را دیده مسلمأ میلیـون         کارآمدی ندارد و  
بـه   تن کردن ردای قداست      ، پس اند دیگر از طریق اینترنت آن را دیده      

ـ         هـا  سانسور بـرای مصـلحت     ی  ته و توجیـه معـامالت اقتصـادی شایس
نـه هـزاران تصـویر مسـتهجن از         روزا. روشنفکرانی مانند گیو نیسـت    

کـدام بـا     شـود کـه هـیچ      های تلویزیونی غرب نمایش داده مـی        کانال

ت که در این  چگونه اس،معیارهای دینی و حتا اخالقی هم سازگار نیست     
 شوند؟   مورد استثنا قایل می

 وجه شبیه هـم     هیچ  قیاس ناهمگون دو تصویر که به      دانم از  من نمی 
 خواهد بگیرد؟ ای می ، آقای گیو چه نتیجهنیستند

آن روزنامه در دادگـاه  آن کشـور    شکایت مسلمانان دانمارکی از
انـد   ئوالن حکومتی آن کشور تاکید کرده    که مس   ضمن این  ،جریان دارد 

. که چاپ آن کاریکاتور برخالف قانون اساسی دانمارک نبـوده اسـت           
آن اشـاره      بـه  کس نابهنجاری که جـان گیـو      کاریکاتورمورد بحث با ع   

 در اذهـان عمـومی و   تصویر عیسا مسیح . اوت بسیار دارد   نیز تف  ،کند می
ـ ،به هر حال در اروپا تصـویری جـا افتـاده اسـت            ی مشـکل بتـوان    ول

، منسـوب  ی دانمـارکی آمـده   سری را که در نشریه  کاریکاتور دستار به  
 امـا  ،دانم  مذهبی را درست نمیباورهای من توهین به. پیامبر اسالم کرد   به

ب قـانونی در  ی چارچو ن  باشد که آزادی بیان از محدوده بر ای  اگر قرار 
، دیگر آزادی بیان    آمدن این و آن شود     آمدن و بد    بیاید و منوط به خوش    

 . تواند باشد نمی
 

 ... اعالمیه درباره
 

 زیرزمینی نفت و گاز و امکان استفاده از  سرشاربا وجود منابع
استفاده از نرژی خورشیدی در ایران، تالش جمهوری اسالمی برای ا

ها نشانگر   تمامی عالمت بیش نیست وپوششی فریبکارانهای  انرژی هسته
این بازی  .سالح اتمی است دستیابی به جهت  در این رژیمتالش

دراز   بلکه منافع کوتاه و،باشد یمردم ایران نم نفع هخطرناک نه تنها ب
 .انداخته است نیز به خطر  راآنهامدت 

 : به نظر ما
خصوص آزادی  ها و به رژیم جمهوری اسالمی با سرکوب آزادی •

 در مورد مضرات تجهیزات ث جدیحبیان، مردم ایران را از یک ب
 و آینده سیاسی ادامه این طرح اتمیطرح ساخت سالح  ای و هسته

 .محروم کرده است
کردن منطقه، رژیم جمهوری  یهای آمریکا در نظام دنبال سیاست به •

رقابت  ای به آوری هسته زمینه فن های خود در اسالمی نیز با تالش
زند با این هدف که بتواند دامنه قدرت نظامی  اتی دامن میحتسلی

در حالیکه حل مشکالت خاورمیانه . خود را در منطقه افزایش دهد
 ه بیشترچ هر آمیز  بلکه در همکاری صلح،گری بیشتر نه در نظامی

 .باشد مردم این منطقه می
رژیم جمهوری اسالمی سرمایه مالی کالنی را تا کنون خرج این  •

های دیده کرده است و در حال حاضربا تسیاست ماجراجویانه
در خطر ها  انزوای سیاسی نه تنها این سرمایهل و ئیآمریکا و اسرا
گرفته رار نیز مورد تهدید ق ،  بلکه استقالل مردم ایراننابودی است

 . است
 همانطور که تجربه جهانی نشان داده ،ای استفاده از نیروی هسته    • 

زیست او به همراه  مدهای خطرناکی برای انسان و محیطآ پی ،است
در کشوری چون ایران با سطح نازل فنی و فرهنگی در . داشته است

 توانند با خطرات جبران زیست می د مسائل ایمنی، مردم و محیطمور
 .ناپذیری مواجه گردند

را یابی رژیم جمهوری اسالمی به سالح اتمی  ه تنها دستما ن
 بلکه خواهان خلع سالح همه ،کنیم خطرناک برای بشریت ارزیابی می

 .های کشتار جمعی هستیم سالح کشورهای دارای سالح اتمی و
جمعی را نه های کشتار سالح ساخت سالح اتمی و یابی و ما دست

 بلکه بر عکس آن را ،دانیم پیشرفت انسان مدرن و مترقی نمین تنها نشا
 . کنیم  مرتبه انسانی ارزیابی میدر تضاد باحقوق و

های کشتار جمعی را در  ما تالش برای حفظ و نگهداری سالح
دانیم و امتیاز داشتن  دوستی و شأن انسانی می تضاد با صلح جهانی، انسان

 . یمدان دولتی نمی آن را حق هیچ ملت و
  کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

 2006 مارس 14



 110  شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحی نو
  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 
 

 ...ها  امپریالیست
 

داد تا بتواننـد در آن         می  سیاسی کسانی چون مارکس پناهندگی     حتی به 
داری خود را پـرورش دهنـد و        های ضد سرمایه      اندیشه» آزاد«سرزمین  

ر سیاسـت خـارجی     را بوجود آورند، اما د    » گرانرالملل جهانی کا    بین«
 در   که حتی زمانی که حزب کار انگلستان     . استعماری داشت کارکردی  

 دسـت آورد و    توانسـت اکثریـت آرای مـردم را ب          سده پیش  20دهه  
نفـع کـارگران و    بـه  در درون کشور  حکومت را هدایت کند، هر چند     

در سیاست  اما   د،زدست    اصالحات  یک رشته  بهزحمتکشان آن کشور    
سـرکوب    ز سیاستی امپریالیستی پیـروی کـرد و بـه         چنان ا   خارجی هم 

مسـتعمره  بخش کشـورهای      های آزادیخواهانه و رهائی     وحشیانه جنبش 
 . د عمل نموکار خود  همتای محافظهچون پرداخت و در این رابطه هم

بخش در کشورهای مستعمره همراه بود با   گسترش مبارزات رهائی  
باین ترتیب . اهیر شورویپیروزی بلشویسم در روسیه و تحقق اتحاد جم

کشورهای امپریالیستی استعمارگر برای آن که کشورهای مسـتعمره را        
هـای    دارند، بتدریج در برابر جنـبش       چنان در حوزه بازار جهانی نگاه       هم

ایـن کشـورها،      پذیرش استقالل سیاسی    بخش عقب نشستند و با        رهائی
بـاین  . داشـتند   گـاه چنان بخود وابسـته ن      نظر اقتصادی هم    آنها را از نقطه   

» نویناسـتعمار « که در فرهنگ سیاسـی بـه         ترتیب وابستگی اقتصادی  
 . گشت گذشته سنتی جانشین سیاست استعماریشهرت یافت،

وند جهـانی شـدن      ر »سوسیالیسم واقعأ موجود  «با فروپاشی بلوک    
یه تقریبـأ تمـامی     بازار جهانی سـرما   اینک   افته و داری شتاب ی    سرمایه

، همـه   یمـن   گرفتـه  از افغانسـتان  . گرفته است  خود   جهان را در چنبره   
 و  دهنـد   را تشکیل مـی      ای از بازار جهانی سرمایه       پاره ی جهان کشورها

میزان رشد اقتصاد این کشورها در رابطه مستقیم و بالواسطه بـا منـافع              
 بـا   گاه نیـز در ارتبـاط       پریالیستی و گه  های کالن کشورهای ام     شرکت

ی چندملیتی قرار دارد که در آنهـا نیـز          ها  های شرکت   منافع و خواست  
 . ندکن ی نقش تعیین کننده را بازی میداران کشورهای امپریالیست سرمایه

چـون چـین،      ه شده هم  داشت  نگاه  با رشد صنعت در کشورهای عقب     
که در گذشته به    ... هند و کشورهائی چون لهستان، چک، مجارستان و         

اشتند، امپریالیسم از محتـوای  تعلق د» اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود  «
 Wissensgesellschaft» جامعـه دانشـی   «. ای برخوردار شـده اسـت       تازه

بر مبنای این تئـوری،     . دهد  محتوی اصلی امپریالیسم نوین را تشکیل می      
ترنـد،    نظر دانـش از دیگـر کشـورها پیشـرفته           کشورهائی که از نقطه   

خـود برتـری و      بکارگیری آگاهی علمی، فنـی و صـنعتی       توانند با     می
ها تحمیل   خویش را بر دیگر کشورها و ملت      اقتصادی و نظامی   هژمونی
تـرین صـنایع پیشـرفته را در           مدرن عبارت دیگر این کشورها     به .کنند

 وابسته به اجـزاء     پیرامونی صنایع کشورهای    الجرماختیار خود دارند و     
Komponent همــین ی  و در نتیجــهاســت آنهــا تکنولــوژیکی صــنایع 

هـای    توانـد سـرمایه     تگی، سرمایه کالن کشورهای امپریالیستی می     وابس
کشورهای پیرامونی را در خـدمت منـافع خـود بکـار انـدازد و ایـن                 

 .ها را بخود وابسته گرداند سرمایه
دو دیگر آن که برتری علمی کشورهای امپریالیستی سبب برتری        

یـار  بـا در اخت   . شـود   نطامی این کشورها بر دیگر کشورهای جهان می       
را بر توان اراده سیاسی خود       نطامی می  های  ترین زرادخانه   داشتن پیشرفته 

های کشورهای پیرامونی تحمیل کرد       تویژه حکوم   ها و به    دیگر دولت 
هایشـان     با حمله نظامی به کشورهائی کـه حکومـت         و در همین راستا   

 از  تـوان   حاضر نیستند به ساز ابرقدرت امریکا و متحدینش برقصند، می         
 در  تواننـد   هائی جلوگیری کرد کـه مـی        شورها به دان  یابی آن کش  دست

 امریکا و دیگر    چگونه بینیم که   و می . ی نظامی قرار گیرند   خدمت فناور 
هـای    کوشند از انتقال دانش     کشورهای امپریالیستی متحد این کشور می     

) داشـته شـده   نگاه عقب مانده و یا عقب(کشورهای پیرامونی  پیشرفته به 
چنـان بـازار جهـانی را در زیـر سـلطه       ند تا بتواننـد هـم   جلوگیری کن 

 . خود داشته باشندنظامی  -اقتصادی

با گسترش دانش و تکنولوژی اتمی  و اتحادیه اروپا مخالفت امریکا
دسـتیابی  . باید از همین زاویـه مـورد بررسـی قـرار داد       نیز  در ایران را    

کشـور از   شود تـا ایـن        ای سبب می    کشوری چون ایران به دانش هسته     
د و در آن صورت وشناوری تولید بمب اتمی برخوردار توانائی علمی و ف

 از خـود     بهتـر    هـای امپریالیسـم امریکـا       خواهی  تواند در برابر زیاده     می
نش خواهان آنند که دیگر  امپریالیسم امریکا و متحدی.مقاومت نشان دهد

 هـای اتمـی،   کشورهای جهان حق انحصاری آنهـا را در داشـتن سـالح           
 بپذیرند و بـه ایـن   های کشتار جمعی، ، یعنی سالحشیمیائی و بیولوژیک  

ای در    بنابراین گسترش هر چه بیشتر دانـش هسـته        . برتری تن در دهند   
 و یکسو از ژرفای چنین انحصاری بکاهد  تواند از     کشورهای پیرامونی می  

   .خواهی و زورگوئی آنها را محدود سازد تمامیتدامنه از سوی دیگر 
 ویژه   کشورهای پیرامونی و به    منابع طبیعی یگر آن که کنترل     سه د 

 از اهمیـت     توسـط کشـورهای امپریالیسـتی      منابع انرژی این کشـورها    
 کشـوری کـه منـابع       .ای در اقتصاد جهانی برخوردار اسـت        کننده  تعیین

تواند اراده اقتصـادی، سیاسـی و نظـامی           انرژی جهان را کنترل کند، می     
 این واقعیـت    با توجه به   .ها تحمیل کند     و ملت  خود را بر دیگر کشورها    

شـود و      می افزوده مصرف انرژی کشورهای پیرامونی شتابان        به ابعاد  که
ه با کمبود انرژی روبرو خواهـد شـد،         های آیند   در نتیجه جهان طی سال    

آشکار  عراق و نقشه حمله آنها به ایران        حمله نظامی امریکا و انگلیس به     
انـد تـا      ها در پی کنترل منابع نفـت خاورمیانـه          سازد که امپریالیست    می

ایع صنبتوانند مشکل کمبود انرژی خود را در درازمدت حل کنند، زیرا            
تکنولوژی سـوالر بـرای     های بادی،    چون نیروگاه   مدرن تولید انرژی هم   

گیری از نور خورشید و یا استفاده از گرمای اعمـاق زمـین هنـوز                 بهره
طـی  بتوان  ها با بکارگیری این تکنولوژیه اند ک چنان سودآور نگشته   آن

 بهمین دلیل نیـز  .چند دهه آینده مشکل کمبود انرژی جهان را حل کرد 
گیری   های بهره   داری که پروژه    در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه     

اده های اتمی برای تأمین انرژی را کنار نهـاده بودنـد، اسـتف              از نیروگاه 
فرانسـه و    .  دستور روز قـرار گرفتـه اسـت        در ها  مجدد از این نیروگاه   

اند و در پی بکاراندازی نسل        های مهمی برداشته    امریکا در این زمینه گام    
بهمین دلیل نیز ادعای آنان مبنی بر این        . اند  های اتمی   جدیدی از نیروگاه  

ای نیـازی   فناوری هسـته  که ایران چون دارای منابع نفت و گاز است، به     
وامفریبانه و کوششی است بـرای تحمیـق افکـار       ندارد، شگردی است ع   

 ایران و بسیاری از کشـورهای   دست عمومی خویش برای کوتاه ساختن    
های پیشرفته و فراهم آوردن زمینه سیاسی برای حملـه   پیرامونی از دانش  

ایران، آن هم در دورانی که بیشتر کارشناسان و سیاستمداران اتحادیـه        به
فناوری سـاخت     ند که ایران تا دست یافتن به       بر این باور    و امریکا  اروپا

 . بمب اتم پنج تا ده سال فاصله دارد
بـرای غنـی     سانتریفوژ   164 از    توانسته است  مدعی است که  ایران  

برای آن که بتوان بمب اتمـی تولیـد         .  بهره گیرد  اورانیوم % 3،5سازی  
حلـه  غنی ساخت که ایران از این مر       % 90 تا   80کرد، باید اورانیویوم را     
» اپوزیسـیون «عالوه بر آن بنـا بـه گـزارش          . فناوری بسیار دور است   

 که اطالعـات خـود را از موسـاد    »سازمان مجاهدین خلق  «ایرانی، یعنی   
کند و به مثابه کشفیات خود در اختیار افکار عمومی      اسرائیل دریافت می  

 سانتریفوژ  4000دهد، ایران در حال حاضر دارای         ایران و جهان قرار می    
 کیلو گـرم اورانیـوم را کـه بـرای تـأمین         5اما برای آنکه بتوان     . ستا

 بایـد    غنـی سـاخت،    سوخت یک سال نیروگاه بوشهر بدان نیاز اسـت،        
حتـی اگـر   .  سانتریفوژ را بکار انداخت که ایران فاقد آن اسـت         50000

 Komponent ی هائ پاره ایران بخواهد چنین سانتریفوژهائی را بسازد، نیاز به
 بایــد از کشــورهای دیگــر، یعنــی از کشــورهای پیشــرفته  دارد کــه
با توجه بـه مصـوبه شـورای        . داری و یا روسیه و چین وارد کند         سرمایه

 .امنیت در حال حاضر چنین امکانی در اختیار ایران قرار ندارد
شرطی کـه دیگـران حـق         عالوه بر آن ایران حاضر شده است، به       

پذیرند، برای   وم در سطح پژوهشی به    سازی اورانی   ایران را در رابطه با غنی     
آمیـز    سـازی صـنعتی اورانیـوم بـرای مصـارف صـلح             نیند سال از غ   چ

روسیه نیز در طرح خود این نکته را گنجانیده اسـت و            . پوشی کند   چشم
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اند، آلمان و فرانسه موافق  های گروهی اروپا خبر داده آن طور که رسانه
. ورزنـد  دت با آن مخالفت می    ش  اند، اما انگلیس و امریکا به       چنین طرحی 

است بهمین دلیل نیز وزیر امور خارجه آلمان از دیوانساالری امریکا خو         
 .  مستقیمأ با ایران گفتگو کندای تا درباره مشکل هسته

ای ایـران نیسـت و بلکـه          ی هسـته  اما هدف امریکا مشکل فناور    
ـ             خواهد هم   می رل چون دوران پهلوی منابع نفت و گاز ایران را زیر کنت

خود درآورد تا بهتر بتواند بهای انرژی را در بازارهای جهانی در رابطه             
  . اقتصادی خود تعیین کندهای  و خواستبا منافع

 سـده گذشـته   70 که طی دهـه  Willam Arkinآقای ویلیام آرکین 
 پـیش از    2002بـود و در سـال       » سیا«یکی از مدیران برجسته سازمان      

قیق استراتژی نظـامی امریکـا را فـاش         عراق جزئیات د    حمله امریکا به  
های او را در مورد عراق تأئید کـرد،           ساخت و تاریخ درستی پیشگوئی    

ـ              اخته اینک برنامه حمله نظامی امریکا و متحدینش به ایران را فـاش س
 :پردازیم  بدان میهای متفاوتی است که این برنامه دارای پاره. است

 با   جاسوسان امریکا  ین زمینه در ا . های قومی در ایران      تقویت جنبش  -1
های کرد، آذری، عرب خوزستان و حتی چند ایل و طایفـه              سازمان

در اختیار آنها قرار دیگر تماس گرفته شده و امکانات مالی و نظامی 
هـای خودمختـاری و حتـی         راه انـداختن جنـبش       تـا بـا بـه      اند  داده

 .طلبانه سبب تضعیف رژیم اسالمی از درون گردند تجزیه
 ساعته باید افکار 24های رادیوئی و تلویزیونی  راه انداختن برنامه  بهبا -2

عمومی مردم ایران علیه رژیم اسالمی تحریک شـود تـا در هنگـام              
 . محروم شده باشدیحمله نظامی به ایران، رژیم از پشتیبانی مردم

 نقطـه در    75ر در   ای ایران که در حال حاض        بمباران تأسیسات هسته   -3
های  در این زمینه حتی استفاده از بمب  . اند  ده شناسائی ش  سراسر ایران 

ای که قادرند تأسیسات زیرزمینـی را نـابود سـازند،             کوچک هسته 
یوآکتیـو  هائی که موجـب رهـائی راد   ، بمب برنامه ریزی شده است   

گنـاه    گ و میر صدها هزار انسان بـی       مرسبب   تواند  شوند که می    می
امیـر کـه    ئیل، آقای منشـه   سخنگوی بخش فارسی رادیو اسرا    . دگرد

 زاده   شـیراز  مامور سازمان جاسوسی موساد نیز است و با آن که در          
 آتش بسـوزاند،     بخاطر قیصره اسرائیل ایران را در      شده، حاضر است  

ای ایران خبر داد    های لیزری علیه تأسیسات هسته      از بکارگیری بمب  
 .ردایران ابراز شادمانی ک و از حمله احتمالی ارتش امریکا به

 تمامی استان خوزستان و نیز بخشی از مناطق مرزی ایران در حاشیه             -4
شود تـا از یکسـو رژیـم          تنگه هرمز توسط ارتش امریکا اشغال می      

جمهوری اسالمی از بزرگترین منبع درآمد خویش محروم گـردد و           
از سوی دیگر امریکا در درازمدت منابع نفـت و گـاز ایـران را در           

بنا براین سناریو، دیوانساالری امریکا بـر ایـن         . آورد  اختیار خود در  
باور است که رژیم جمهوری اسالمی در نتیجه این اقدامات سرنگون        
خواهد شد و رژیم جانشین با امریکا از در دوستی درخواهد آمـد و              

سـاز امریکـا خواهـد        ای امریکا را خواهد پذیرفت و به        منافع منطقه 
 .رقصید

نگون نشود، امریکـا در منـاطق اشـغالی          اما هرگاه رژیم اسالمی سر     -5
را بوجود خواهـد آورد کـه تمـامی         کشور مستقل خوزستان عربی     

منطقه ساحلی خلیج فاری و تنگه هرمز را در قلمـرو خـود خواهـد               
باین ترتیب دست ایران از منابع نفت و گـاز و نیـز خلـیج               . داشت

ن چنین با متحد ساختن کردستان ایرا       هم. فارس بریده خواهد گشت   
و عراق، نقشه تشکیل کشور مستقل کردستان نیز در دسـتور کـار             

 . محافل نظامی امریکا و اسرائیل قرار گرفته است
ها خبـر دارد و بهمـین دلیـل     رژیم جمهوری اسالمی از این برنامه   

تـا   نظامی در خلیج فارس دست زد        برای مقابله با آن از یکسو به مانور       
د و از سـوی دیگـر بـا تحریـک           نمایش گذار   قدرت نظامی خود را به    

 . ای خود را بیشتر سازد احساسات مردم، پشتوانه توده
ای مدعی است که حکومت ایـران دارای   در این رابطه آقای خامنه 

توانـد از پـس       ای است و در نتیجه هیچ ارتشی نمـی          پایگاه عمیق توده  
اگر این ادعا درست باشد، باید پرسید چـرا رژیـم           . چنین قدرتی برآید  

گیـری از     با بهره کند و     سالمی از برگزاری انتخاباتی آزاد جلوگیری می      ا
ی و حتـی خـودی در        شرکت نیروهای غیرخود   مانع» شورای نگهبان «

نـد و  ک را در ایران سـرکوب مـی      د؟ چرا نهادهای مدنی     شو  انتخابات می 
ها نشـریه و      ند و ده  افک  زندان می   را به نویس    نگار و وبالگ    صدها روزنامه 

دهند   نشان می ساده   همین واقعییات    ند؟ک  را توقیف و تعطیل می     روزنامه
ای گسـترده محـروم اسـت و          که رژیم جمهوری اسالمی از پایگاه توده      

کنند که روزگاری مـدعی       از تز مائوتسه دون پیروی می     » علما«آقایان  
مردم و در اختیار داشتن ارتشی       % 10 تا   5شد با برخورداری از پشتیبانی      

ای قدرت سیاسی را بدست گرفـت و بـر            توان در هر جامعه     ینیرومند، م 
بر  » حزب کمونیست«بینیم که در چین هنوز  و می. مردم حکومت کرد

 و با سلب حقوق مـدنی       همین سیاق قدرت سیاسی را در قبضه خود دارد        
داران خارجی گشـوده   روی سرمایه از مردم چین، درهای این کشور را به    

 چین به بند و بار کارگران و زحمتکشان انه و بیتثمار وحشیاست تا با اس
 .ای دست یابند ی افسانهها ارزش اضافه

منطـق   های بـی   است، با حمله  » منتخب مردم «نژاد که     آقای احمدی 
طلب علیـه      محافل جنگ  بر آتش خود به صهیونیسم و اسرائیل، از یکسو        

 ای رژیـم جمهـوری      زد و از سوی دیگر برنامـه هسـته        ری  آب می ایران  
اسالمی را با جنبش ملی کردن صـنایع نفـت در دوران حکومـت ملـی                

آن جنبشی بود شفاف و مصـدق بـا         . کند  دکتر محمد مصدق مقایسه می    
 مـردم توانسـت هـم پـوزه امپریالیسـم          باهای خود     درمیان نهادن برنامه  

خاک ماالند و هم آن که اقتصـاد بـدون درآمـد نفـت را                 انگلیس را به  
اما رژیم اسالمی بدون درآمد نفت قادر به اداره         . یندپیروزمندانه تدارک ب  

 دالر در سـال برخـوردار   50کشور نیست و با آنکه از درآمدی بیش از     
است، اما فقر و گرسنگی و فحشا و فساد سراسر ایران را فراگرفته است،   

ایران در حال رشـد بـود و مـردم          در حالی که در دوران مصدق اقتصاد        
 برخالف حکومت دکتر مصدق، حکومت کنـونی     .ندینده امیدوار بود  آ  به

سازد و چنـدین سـال        بسیاری از کارکردهای خود را از مردم پنهان می        
بدون اطالع و آگاهی مردم در پی بوجود آوردن تأسیسات اتمی بـود و              

ها نه مجلس از این اقدامات خبر داشت و نـه در              یک از این سال     در هیچ 
. شد تشخیص داد ای را می  اتمی و هستههای تأسیسات بودجه ساالنه هزینه

توری است که از    های دیکتا   پنهانکاری یکی از خصوصییات کریه رژیم     
اما مصدق نه تنها همه چیـز را بـا           .مردم، اراده و خواست آنان بیم دارد      

نهاد، بلکه بـا افشـاء اقـدامات و قراردادهـای پنهـانی               مردم در میان می   
مردم این امکـان را داد تـا        انگلستان به های پیشین با امپریالیسم       حکومت

نفـرت عمیـق مـردم ایـران از     . دوستان و دشمنان خود را بهتر بشناسند   
 .های دکتر مصدق دارد سازی دیوانساالری امریکا ریشه در همین شفاف

توان نتیجه گرفت کـه در کوتـاه مـدت            آنچه رفت، می    با توجه به  
هائی که آقـای      ای تحقق نقشه  ایران حمله نخواهد کرد، زیرا بر       امریکا به 

جو سازی بسیار بیشتر از ایـن نیـاز           آرکین آنها را افشاء ساخته است، به      
 بـه  توان حمله نظامی است و بدون مصوبه شورای امنیت سازمان ملل نمی    

 . و تجزیه ایران را متحقق ساختایران
نتیجه آنکه بنیادگرایان اسالمی در ایـران و بنیادگرایـان مسـیحی            

 .الری امریکا برای ادامه موجودیت خویش بیکـدیگر نیازمندنـد         دیوانسا
خوارگی خویش باید از رژیم اسالمی        این یک برای توجیه سیاست جهان     

 .لولو سر خرمن بسازد و آن یک مشروعیت خود را مدیون بوش است
 یادآوری

 جهـانی بـه    گرایش سرمایه« در مقاله    »طرحی نو  «109در شماره   
.  نوشـته شـده بـود   رغتبـار ه اشـتباه   بـ  رقتبـار واژه  » هـا   ادغام پیرامـونی  

مبـارزه  «در بخش پایانی مقاله اشتباه   به  سردبیر نوشتهبخشی از    چنین  هم
 . جای داده شده بود»کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

ــدگان    هآگــاه و اندیشــمند نشــری بابــت ایــن دو مــورد از خوانن
Komponent  طرحی «شتر خوانندگان   بی طلبیم و امیدواریم که     پوزش می

 .ند باشهرد را تصحیح ک پی برده و آنها این دو اشتباهخود به» نو
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. ای از جنبش سوسیالیستی چپ دمکراتیک ایران میدانند تریبونی آزاد است برای پخش اندیشه کسانی که خود را پاره» طرحی نو     «
 . نیستند»های چپ ایران قت سوسیالیستشورای مو«نظرات مطرح شده الزامأ نظر . ای مسئول محتوای نوشته خویش است هر نویسنده

  یورو30 یورو، یکساله 20ششماهه :  همراه با مخارج پستانآبونم.  دالر در امریکا1 یورو در اروپا، 1شماره معادل  بهای تک
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    )3( »الئیکی  مسأله« سیاسی -مبانی فلسفی
  یونانی سیاسی  فلسفه: بخش اول

 ی پریکلس  خطابه، آنتیگونالطون، اف-پروتاگوراس
  »آدمیوجدان « و »منطق دولت«تقابل : آنتیگون

یکی از زیباترین شاهکارهای "ی هگل،  آنتیگون، به گفتهتراژدی 
کمتر اندیشمند و فیلسوفی در جهان به واقع، ). 30("هاست ی زمان همه

های سوفوکل، به ویژه اودیپ و  ی تراژدی شود که در باره یافت می
 د سرو کهها، هایدگر است آخرین آن. آنتیگون، تاملی نکرده باشد

مجدداً به سبک خود از ، ایم در زیر آورده  کهمشهور همسرایان را
به تفسیر خود،  مقدمه بر متافیزیکدر  و گرداند می بریونانی به آلمانی 

 ).31( پردازد میمو به موی آن 
 با خوانش قطعاتی از آنتیگون، ،اما آن چه که ما در بحث خود

 یکی از مبانی ، نیرومند این اثر درخواهیم نشان دهیم، این است که می
داری  -دم شهر نظیری، در سپیده با درخشندگی بی» ی الئیک مسأله«

به عبارت دیگر، ما در آنتیگون با . شود دموکراتیک تاریخ، طرح می
  فردیآزادی وجدان ی دولت با رابطه که انگیز دوم الئیسیته مسأله
 »منطقی«ر ، بنا ب)پولیس(جا که دولت  آن. شویم ، رو به رو میاست

کند و   و اعتقادات دینی آدمی را پایمال میبشری، حریم وجدان )32(
است  پس، از این نگاه. برد از این ره، راه به جایی جز نابودی خود نمی

 .ایم دادهکه تراژدی سوفوکل را مورد توجه خود قرار 
  5ادامه در صفحه  

_____________________________________________ 
 behgar@iranliberal.comهگر حسن ب

 کاریکاتوراتحادیه اروپاو  !!دانمارک تنها 
 !فتوای مالیان در اروپا جاری است 

تـرین    ولـی بـزرگ    ،اتحادیه اروپا ارتش و نیروی نظـامی نـدارد        
مبستگی اتحاد و ه   بازاراقتصادی یک پارچه دنیاست و قاعدتا بایستی از       

ا در صـدر اهـداف      اتحادیه اروپ . ای برخوردار باشد   اقتصادی فوق العاده  
، حـق   هـا   مشترک را قرار داده که یکی از آن       های   خود دفاع از ارزش   

که در ماجرای کاریکاتورهـا در      آزادی بیان و حق وجدان فردی است        
ای کـه    چهـره . دی و مصلحت سیاسی روز قربانی شد       رقابت اقتصا  پای
ز یک اروپـا     ای ا  ی دگرگون شده     از خود نشان داد در واقع چهره       اروپا
، نشانی  سهل است،اروپای روشنگر و مترقی نداشت  از هیچ نشانیبود و

بـدین ترتیـب اروپائیـان خطـر        . شد  از همبستگی نیز در آن یافت نمی      
 نادیـده  ،های آن مـدتی اسـت افروختـه شـده       گرایی را که شعله     واپس
شـیراک رئـیس    . یشـیدند د و فقط به منافع کوتاه مدت خود  اند         نگرفت

 روزنامه فرانسوی را که کاریکاتورهای چـاپ  ی الئیک،    فرانسه جمهور
حـالی کـه جـا       در،   مالمت کـرد   ،دانمارک را تجدید چاپ نموده بود     

 چـاپ   داشت بسیاری از نشریات برای همدردی با این نشریه آن را باز           
جایی رسید که در پراگ سفارت جمهوری اسالمی در     کار به . نمودند می

ای شـد کـه       خواهی مسـووالن دو نشـریه     واهان عذر جمهوری چک خ  
 13ادامه در صفحه            .بور را چاپ کرده بودندمز کاریکاتورهای

  کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحیبرگردان به فارسی از 
 انقالب اقتصادی

 انقالب بورژوائی و پرولتری -4
 یانقالب اقتصادی بورژوائ: الف

چون انقـالب سیاسـی       ها در رابطه با انقالب اقتصادی، هم       بلشویست
مباالتی را در محور اصلی کار خود قرار دادنـد، زیـرا تـا                جسارت و بی  

البته این  . لوحانه داشتند   اری تصوری ساده    د  ای از روند تولید سرمایه      اندازه
ـ   انها نبود، بلکه حتی در این مورد نیز تصور غرض           منحصر به  آنهـا    هورزان
 . شود انقالب بورژوائی دوباره نمایان می نسبت به

برمبنای درک آنها وجه اقتصادی و سیاسی این انقالب بطور اساسی 
البته چنین تفاوتی در رابطه با اهـداف       . از انقالب پرولتری متفاوت است    

انقـالب پرولتـری در پـی از میـان          . اقتصادی انقالب امری بدیهی است    
ری است که  انقالب بورژوائی سبب رشد همه جانبه و       دا  برداشتن سرمایه 
 شیوهاما این دو انقالب نه تنها در اهداف، بلکه حتی در       . شتابانش گشت 

 . با یکدیگر متفاوتند) متد(
 Verkehrها و مـراوده       بایست برای کارخانه    انقالب بورژوائی نمی  
را کـه   ای    این انقالب باید اشـکال کارخانـه      . اشکال نوینی بوجود آورد   

. های فدودالیسم رها سـازد      وجود داشتند، از چنگ عوارض و محدودیت      
هـای    هـای کوچـک و شـرکت        چون دوران پیش از انقالب شرکت       هم

در آن دوران   . دهنـد   ها را تشکیل مـی      دهقانی شکل غالب اکثر شرکت    
داری بسیار نادر بودند و قاعدتأ در خـدمت تجمـل             های  سرمایه    کارگاه
Luxus  انقـالب لـیکن توانسـت شـالوده را بـرای تبـدیل             . د قرار داشتن
داری که در جامعه وجود داشتند، بـه شـکل غالـب              های سرمایه   کارگاه

چنین   اما تحقق این  . ها فراهم آورد    تولید و در جهت ارضاء نیازهای توده      
وظیفه این انقالب   . هائی جزئی از وظایف انقالب بورژوائی نبود        کارخانه

بایست دولت نوینی     ی منفی داشته باشد و بلکه می      آن نبود که کأل تأثیر    
اما در زمینه اقتصادی وظائف ایـن       . را همراه با حقوق نوین بوجود آورد      

از میان برداشتن عوارض و امتیازهـای       : انقالب تقریبأ ساده و روشن بود     
بایست شیوه کارگاه خود را دگرگون        وران نمی   دهقانان و پیشه  . فئودالی

کار   چون گذشته، اما با مشکالت کمتری، به        توانستند هم  سازند و بلکه می   
های بزرگ اربابان فئودال نیروی کار        در عوض شرکت  . خود ادامه دهند  

خود را از دست دادند، که در هیبت دهقانانی وجود داشـتند کـه بـرای                
همـان دهقـانی    اما همین ارباب توانست به    . کردند  ارباب کار اجباری می   

با این . پردازد که برایش جذاب بود د، دستمزدی بهکن که برایش جان می 
های بزرگ از اهمیت چندانی برخوردار نبودند و کامأل           حال آن شرکت  

هرگاه زمیندار بزرگ از کار مزدوری     . غیرعقالئی سازماندهی شده بودند   
خـرده    هایش را تقسـیم نمـوده و بـه          فهمید، مجبور بود زمین     چیزی نمی 

معنی گسترش حوزه اقتصـاد   این فقط به. اره دهددهقانان بفروشد و یا اج     
 ۸ ادامه در صفحه        .             دهقانی موجود و نه اقتصاد نوینی بود


