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 طرحي نو ۱۱۴ شماره

 ١٣٨۵                                       شهريور چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى    شورا                                     دهمسال  

 

 يردبسر

 رژيم اسالمي بر سر دو راهي
جـنگ اسـرائيل علـيه چـريك هاي حزب اهللا در لبنان، دستگيري              
وزيـران، رئـيس مجلـس و بخشـي از نمايندگان منتخب مردم فلسطين       

حماس و » تروريستي«توسط ارتش اسرائيل به جرم عضويت در سازمان     
زي مصـوبه شـوراي امنـيت مبني بر متوقف ساختن فعاليت هاي غني سا             

اورانـيوم در صـنايع هسـته اي ايـران، بي ترديد بر سياست داخلي رژيم             
اين تأثير را مي توان در موضع گيري هاي        . اسـالمي تأثيـر نهـاده اسـت       

ديوان ساالري دولتي ايران در رابطه با سياست داخلي و خارجي به خوبي             
 ۱۵  صفحهبازمانده در.                                          مشاهده كرد

______________________________________________ 
 محمود راسخ

 )۳(نگاهي به نظرات آقاي شاهنده 
 آقاي شاهنده و ماركس

، چپ نيست، بلكه »چپ«هـدف گيـريِ آقاي شاهنده در انتقاد به       
 از مقاله ي خود     ۸ايشـان در بند     . چـپ بهانـه اسـت     . مـاركس اسـت   

محصول تاريخي  "يد شده كه تغيير     امـا بـا ايـن كـه تأك        «: مـي گويـند   
 و راه "صـنعت و وضع جامعه و در حقيقت يك محصول تاريخي است  

حـل هاي قطعي و ابدي نيز مردود شناخته شده، اما همه اين شناخت ها               
 .»در رابطه با نجات طبقه پرولتاريا زير پا گذاشته مي شود

ر البـته آقـاي شـاهنده نـه در ايـن بند و نه در هيچ جاي ديگر د             
مقاله شان اسناد و مدارك تاريخي در اثبات اين ادعاي بزرگ خود ارايه        

 كه در رابطه »تزهاي درباره ي فويرباخ«به جز تز يازدهم از . نمـي دهند  
بـا آن هـم، همـان طـور كه در مقاله ي پيش نشان دادم، جناب ايشان                  

 را در آن تـز بـه اين معنا فهميده اند كه ماركس فرمان   » تغييـر «واژه ي   
تغييـر كنونـي و فـوريِ شرايط جامعه ي موجود در زمان خود را صادر               
كرده است، در حالي كه منظور ماركس از كاربرد مقوله ي تغيير در آن   
تز اصالً چنين چيزي نيست، بلكه وي مي خواهد تأكيد كند كه مسئله  بر 
سـر تعبيـرهاي گوناگون از جهان نيست، بلكه مسئله اين است كه چه              

چـه پـراتيك اجتماعـيِ آدمي دگر گشتن جهان را توضيح            عـوامل و    
 .پس در اين جا تقصير از ماركس نيست، بلكه از ايشان است. مي دهد

 ۲بازمانده در صفحه 
__________________________________________ 

 يوري اونر

 خنجر از پشت
 بازگردان به فارسي از بهروز عارفي

 :، نويسنده اين مقالهيادداشت مترجم درباره يوری اونری
Gush Shalom  يکی از فعال ترين جنبش های ) کتله السالم(، بلـوک صلح

» صدای ديگر«اين جنبش يکی از نمايندگان    . صـلح طلـب در اسـرائيل اسـت        
اوری اونـــری مســـئول آن، نمايـــنده ســـابق کنســـت و . در اســـرائيل اســـت
ئيل بيروت را   ، در حالی که ارتش اسرا     ۱۹۸۲او در سال    . روزنامـه نگـار اسـت     

محاصـره کرده بود، در مخفی گاه ياسر عرفات با وی گفتگو و متن آن را در                 
ــتقدين قاطــع سياســت  . همــان زمــان منتشــر کــرد  اونــری و جنــبش وی از من

تجاوزکارانـه اسـرائيل و طرفدار تشکيل دولت مستقل فلسطين در کنار کشور             
 ۱۳بازمانده در صفحه                                          .اسرائيل است

 :ديگر مقاالت اين شماره
 كارل كائوتسكي: ي آن انقالب پرولتري و برنامه

 : در رابطه با نامه اي دريافتي
 هيئت هماهنگي :پيام به كنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق

 احسان دهكردي

 !شنهادی برای بحث يپ» و زبانیيفدرات«
های صلح   تيفعال دن به يازيدست  صـلح عـبارت اسـت از محو خشونت،          « 

 » .ز اعمال بشریيرمسلحانه و سازماندهی مسالمت آميز غيآم
    امانوئل کانت

 
طرف گشودن بحث و تبادل نظر در مورد  کين مقاله از    يهدف از ا  

گر ياز طرف د   مهـم کشـورمان است و      کـی از مشـکالت اساسـی و       ي
 از   تا كنون  ن باره يست که در ا   رهائي ا  نقطه نظ   بعضي دن به يت بخش يشفاف

 .شده استها عنوان  تيها وشخص سازمانبرخي از طرف 
ـ در ا  ها و اشخاصی    ها ، گروه   توان بخصوص از سازمان    نه می ين زم ي

) ۱( »های تيمل«ا ي» اقوام«نـام بـرد کـه در مـورد مشکالت و مسائل           
ـ سـاکن ا   گشای  ن اظهار نظرها نه تنها راه     يو ا . اند ران اظهار  نظر کرده    ي
ز يگر ن يای د  ه عده يای عل  ک کننده عده  ي تحر  حتي  بلکه ، نشـده  مشـکلی 
 ۶ بازمانده در صفحه                                            .بوده است

__________________________________________ 
 عباس عاقلي زاده

 نقدي بر نوشته يك دوست
له اي تحت   از آقاي منوچهر صالحي مقا    » طرحي نو  «۱۱۲در شماره   

چاپ شد كه به نظر من      » امپرياليسم و رخدادهاي قومي در ايران     «عنوان  
به نوشتن آن اقدام كرده » ملي«از روي احساسات تحريك شده و هيجان     

بود، بي آن كه به عنوان يك نويسنده صاحب نظر و كسي كه سال ها است   
ا در صـف مـبارزان چپ و مترقي تالش كرده است، بايد در هر زمان ب               

 را در حساسحس مسئوليت به كاري كه ارائه مي دهد، نگاه كند و نكات 
 . مورد توجه قرار دهدحساسزمان هاي 

در پاراگـراف اول از شـارون و نظرات او مي گويد كه او چه نظر                
معلـوم اسـت كه او منافع كشورش را         . دارد و چـه مـي خـواهد بشـود         
 .مي خواهد و ما منافع كشورمان را

دوم از روابـط آمريكا و حكومت جمهوري اسالمي     در پاراگـراف    
آمريكا هواي عزيزدردانه   ! مـي گـويد، كه آن هم اظهر من الشمس است          

 . خود را دارد و اسرائيل هم منافع و سياست هاي او را اجراء مي كند
در ضــمن، حكــومت گــران آمــريكا نيــز هميشــه روي قــدرت  

آنها حساب مي كنند و     سرمايه داران يهودي در آمريكا و نقش انتخاباتي         
 ۴        بازمانده در صفحه .به آن بسيار نياز دارند كه اين هم روشن است

__________________________________________ 
بيانيه  درباره ي تجاوز اسرائيل به فلسطين و لبنان 

 و جنايات اش در آن كشورها
ر توجه تجـاوز گسـترده ي اسـرائيل بـه نـوار غزه و لبنان بار ديگ         

 فلسطين جلب نمود و     -جهانـيان را بـه كشمكش شصت ساله ي اسرائيل         
خشـم مردم صلح دوست و آزاديخواه جهان را نسبت به رژيم نژادگرا و              

 .اشغال گر اسرائيل و حامي آن آمريكا برانگيخت
اين بار دولت اسرائيل به بهانه ي آزادكردن يك سرباز اسرائيلي، ابتدا به             

وريستيِ آدم ربا، نزديك به صد نفر از فلسطيني ها از           شـيوه ي باندهاي تر    
جملـه سـه نمايـنده ي مجلس و ده وزير حكومت فلسطين را به گروگان      
گرفت و سپس عمليات تهاجمي زمين و هوايي را به غزه آغاز كرد و با               

 به كشتار مردم بي پناه فلسطين از ۱۶نيـروي تـوپخانه و جنگنده هاي اِف         
ران كردن ساختمان ها، جاده ها، تأسيسات آب و زن و مرد و كودك، وي     

برق و بمبارانِ محل هاي سكونت مردم، مدرسه، ساختمان وزارت كشور           
 ۵ در صفحه بازمانده                                             ...فلسطين و
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 ...نگاهي به 
 

در مقابل، انبوهي از نوشته ها و اسناد تاريخي وجود دارد كه عكس    
از جمله ماركس در رابطه با انقالب  . ظـر آقاي شاهنده را ثابت مي كند       ن

 در فرانسـه و مـبارزات ميان طبقات براي به دست گرفتن قدرت              ۱۸۴۸
 ۱۸۵۱سياسـي كـه ضـرورتاً بايـد به كودتاي لوئي بناپارت در دسامبر               

با » هيجدهم برومر لوئي بناپارت   «منتهي مي شد، در تحليل معروف خود        
 الزاماً و با منطقي محكم نشان مي دهد كه چرا سير حوادث             بيانـي زيـبا   

ماركس . مـي بايست به كودتاي ناپلئون و به قدرت رسيدن او منتهي شود     
هـم چنـين نشـان مـي دهد و ثابت مي كند كه چرا پرولتارياي پاريس                 
عليـرغم روحيه و كوشش هاي انقالبي اش بايد شكست مي خورد و چرا              

ـ      ۱۸۴۸انقـالب    تحكم تـر شدن سلطه ي بورژوازي صنعتي         بايـد بـه مس
 كه سلطه ي اشرافيت مالي را مستقر        ۱۸۳۰مـي انجامـيد كـه از انقـالب          

سـاخته بـود، بـه ايـن طرف رشد سريعي را پشت سر گذاشته و اكنون               
آقاي شاهنده قادر نخواهند    . خـواهان سـهيم شدن در قدرت سياسي بود        

 يا انقالب ها و     -رانسه در ف  ۱۸۴۸-۵۱بود از انقالب و مبارزات سال هاي        
 هيچ  -مبارزه در ديگر كشورهاي اروپايي كه در آن جا انقالبي رخ داد           

سـندي يا نوشته اي از ماركس ارايه دهند كه وي در آن، به زعم ايشان،      
از پـرولتارياي فرانسه و به ويژه پرولتارياي پاريس اجراي تز يازدهم از     

اشد و پرولتارياي پاريس    خود را خواسته ب   » تـزهاي درباره ي فويرباخ    «
براي به دست آوردن آزادي اش به انقالب   » به طور ارادي و خودسرانه    «را  

تشـويق و تـرويج كـرده باشد، يا اين كه خود فعاالنه در آن مبارزات                
 .بلكه واقعيت درست عكس اين است. شركت جسته باشد

نخستين اثر  » هـيجدهم برومـر لوئي بناپارت     «شـاهد ايـن مـدعا       
سـت كـه وي در آن شيوه ي نگرش مادي خود را از تاريخ               مـاركس ا  

بـه كـار مي گيرد تا حوادث و رويدادهائي را تحليل كند كه خود با آن            
ماركس در اين تحليل به جاي      . معاصر و از نزديك شاهد آن بوده است       

به كشف ذهنيات و نيات بازيگران . روش مرسوم وقايع نگاري نمي كند 
كه جريان مبارزات طبقات را با يك ديگر بر         بل. آن وقايـع نمـي پردازد     

زمينه هاي اجتماعي و تاريخي هستيِ آنان و منافع آن ها  تشريح مي كند               
و نشـان مـي دهد كه چرا اين مبارزه ي ميان طبقات موتور حركت هاي                

 .انقالبي و ضد انقالبي است
 ۱۸۵۲ تا دسامبر    ۱۸۴۸ فوريه   ۲۴ماركس مراحلي را كه انقالب از       

در ضمن توضيح جرياني كه وي      . ايد، به سه دوره تقسيم مي كند      مي پيم 
پرولتاريا كه جمهوري «: مي نامد، مي گويد» پيش درآمد انقالب«آن را 

را سالح به دست به كف آورده بود، مهر خود را بر جمهوري زد و آن            
بدين سان مضمون عمومي . اعالم كرد) social(را جمهوري اجتماعي   

 مضموني كه با تمام آن چه با مصالح موجود و           -نمودانقالب نوين رخ    
بـا سـطح معلـومات موجـود تـوده ها و در اوضاع و احوال و مناسبات                  

 .» داشت تضاد عجيب  -موجـود مـي شـد بـيدرنگ به آن تحقق بخشيد           
 )تكيه از راسخ(

، آن چيزي مي بود كه آقاي شاهنده    »تغيير«اگر منظور ماركس از     
ت فوق توسط او مي بايست بسيار تعجب ادعـا مـي كنـند، ابـراز جمـال       

زيرا ماركس نه تنها به پرولتاريا انتقاد نمي كند كه چرا  . برانگيـز باشـد   
فوري و بالواسطه ي شرايط و اوضاع و        » تغيير«قـدرت سياسي را براي      

احـوال موجـود و رهايـي خـويش بـه دسـت نگرفت، بلكه بر عكس                 
 چنين خواستي توانستنمـي   مي خواهد در تحليل خود نشان دهد كه چرا  

 استقرار جمهوري   -را متحقق سازد، زيرا آن چه پرولتاريا در سر داشت         
مي توان  . »تضاد عجيبي داشت  ... با تمام مصالح موجود و     «-اجتماعـي 

در رد برداشـت آقاي شاهنده از تز يازدهم نقل شواهدِ بسيار ديگري از           
 . كافي باشدولي فكر مي كنيم همين اشارات. نوشته هاي ماركس آورد

 
 جامعه ي كمونيستي

) ۱۰۸شماره ي » طرحي نو«(آقـاي شـاهنده مقالـه ي دوم خود را         
بـه طـور عمده به بررسيِ اظهارات ماركس درباره ي جامعه ي كمونيستي              

اختصـاص مي دهند و در نقد به ماركس اين مطلب را مطرح مي كنند كه                
 ي كمونيستي   مـاركس به طور واضح و دقيق درباره ي شاخص هاي جامعه           

گفـته اي نـدارد و آن چـه را نيـز در ايـن باره گفته است، ايشان به نقد            
 و  -ايرادي كه ايشان به ماركس مي گيرند      . كشيده و در واقع رد مي كنند      

 اين است كه    -بسـياري نيز در گفتگو با كمونيست ها از آنان مي پرسند           
اً چه گونه ايـن جامعـه ي كمونيستي كه شما از آن سخن مي گوييد، دقيق    

 .جامعه اي است
دلـيل ايـن كـه چـرا مـاركس بـه طور دقيق و در جزييات راجع                  
به جامعه ي كمونيستي چيزي نمي گويد، اگر به نظرات او و انتقادات اش به             
. سوسياليست هاي تخيلي با دقت توجه كرده باشيم، واضح و آشكار است        

ات جامعه اي ماركس برخالف سوسياليست هاي تخيلي كه ساختار و مناسب
و در پاسخ به اين سؤال كه جامعه بايد داراي » تخيل«كمونيستي را از راه 

چـه سـاختاري باشد تا در آن عدالت، برابري و برادري برقرار باشد، با               
توسـل بـه خـرد و مـنطق در ذهنِ خود مي ساختند، به هيچ وجه در صدد                   

 .ستجامعه اي سوسياليستي با توسل به خرد و منطق ني» ساختن«
مطالعـه و تحقـيق درباره ي تاريخ و جوامع تا كنوني بر او آشكار               
سـاخته است كه از زمان پيدايش جامعه ي طبقاتي همواره منجياني ظهور          
كرده اند كه از مشاهده ي ستم، بي عدالتي، فقر و گرسنگي اكثريتي و ناز               

آزرده خاطر بوده و    ... و نعمـت اقليتـي، جـنگ و تجـاوز و كشـتار و             
ه اند و كوشيده اند تا با توسل به خرد و منطق، نظامي در تخيل خود                خواست

طراحـي كنند كه عاري از اين چيزها باشد و در آن آدميان در عدالت،               
 .برابري، برادري و تعاون با يكديگر زندگي كنند

تمامـي مذاهبـي كـه در تاريخ به وجود آمده اند به همين دليل بوده                
و مبارزه با بي عدالتي، ظلم و ستم بر         هـر مذهبـي مدعي مخالفت       . اسـت 

اين امر . محرومان و پيام آور مساوات، اخوت، تعاون و عدالت بوده است      
خـود دلـيل جذابـيت اين خواست ها براي توده هاي محروم و ستمديده               

به عبارت ديگر در آموزش هاي هر مذهبي عناصر         . جامعـه بـوده اسـت     
 اين واقعيت، هيچ مذهبي     ولي به رغم  . سوسياليسـتي را مـي تـوان يافـت        

نتوانسـته اسـت تا كنون بنا بر آموزش هاي خود و به رغم تهديد به آتش            
دوزخ و غيـره، مسـاوات، اخـوت، تعـاون و عدالتِ مورد نظرش را در                

 چرا؟. جامعه اي متحقق سازد
بيرون از حوزه ي مذهب نيز در سراسر تاريخ و در جوامع گوناگون  

ه ي وضعيت زندگي توده هاي عظيم مردم كه         متفكراني بوده اند كه مشاهد    
در فقـر و رنج و ظلم و ستم زندگي مي كرده اند و حاصل كار و زحمت                  
آنان را اقليتي كوچك كه به دليل مالكيت خود بر زمين، در دوران هاي              
پيشـا سرمايه داري و يا وسايل و ابزار توليد در دوران سرمايه داري، نعم               

، متأثر ساخته و كوشيده اند نظامي را طراحي      مـادي را بـه جيب مي زده اند        
در دوران باستان مي توان به نام       . كنند كه عاري از اين جهاتِ منفي باشد       
در دوران مدرن   . اشـاره كرد  ... متفكرانـي چـون افالتـون و مـزدك و         

نخسـتين اثر را در اين رابطه توماس مور سياستمدار و متفكر انگليسي با              
اين كه چرا اين كار در      . ه رشته ي تحرير درآورد    ب) ۱۵۱۶(» اوتوپيا«نام  

دوران مـدرن بـراي نخسـتين بار در انگلستان اتفاق مي افتد البته مديون               
انگلستان در اين زمان پيشرفته ترين كشور سرمايه داري         . تصـادف نيست  

بود كه در آن از يك سو پيشرفت هاي محصول اين مناسبات و از سوي               
توماس مور  . ي هاي آن خود را جلوه گر ساخت       ديگـر بسياري از نابسامان    

كـه از ايـن نابسـاماني هـا رنج مي برد، در ذهن خود نظام اجتماعي اي را      
همراه با  . طراحـي كرد كه در آن عدالت اجتماعي و سياسي حاكم باشد           

 -... ايتاليا، فرانسه و   -رشد و تكامل سرمايه داري در ديگر جوامع اروپايي        
در قرن نوزده   . اعي ديگر نيز همين راه را رفتند      متفكران و مصلحان اجتم   

در فرانسـه سـن سـيمون و فـوريه و در انگلسـتان اؤن معـروف ترين                  
ماركس و انگلس بسياري از ايده هاي       . سوسياليسـت هاي تخيليِ مدرن  اند      

 .سوسياليستي خود را از اينان گرفتند
ا نفي  بـنا بـر اين، انديشه ي عدالت، برابري، تعاون و برادري و حت             

مالكيت خصوصي و استقرار مالكيت همگاني با ماركس و انگلس بوجود 
برابري و  . نـيامد، بلكـه پـيش از آنـان از ديـر زمان وجود داشته است               
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بنا بر اين، نزد ماركس     . بـرادري حتا جزيي از شعار انقالب فرانسه بود        
غم پرسش اين بود كه چرا به رغم وجود اين انديشه ها از دير زمان و به ر          

 - انقالب كبير فرانسه و انقالب هاي قرن نوزدهم        -كوشـش هـاي عملي    
بـراي تحقق آن ها، مناسبات جامعه ي طبقاتي پا بر جا مانده خود را باز                

در سنجش اين واقعيات است كه ماركس به نگرش مادي          . توليد مي كند  
 .خود به تاريخ دست مي يابد

 را و هر آن مـاركس بر خالف متفكران پيش از خود، ذهن آدمي  
چـه در آن مـي گـذرد را در كانـون نگـرش خود به تاريخ آدمي قرار                   

پراتيك اجتماعي يعني مجموعه ي پروسه ي اجتماعِي        نمـي دهـد، بلكه      
 در مركز بررسي خود دگـرگونه كردِن واقعيت عيني را به دست آدمي       

 .قرار مي دهد و بر اساس آن تئوري تاريخ خود را تدوين مي كند
سهمي « خود را به پرسش فوق در پيشگفتار مشهور        ماركس پاسخ 

 : اين طور بيان مي كند»در نقد اقتصاد سياسي
پژوهش هاي من به اين نتيجه منتهي شد كه مناسبات حقوقي           ... «

نه از  ] دولت به عنوان مجموعه ي ارگان هاي حكومتي       [و شـكل دولـت      
 خرد بررسـِي خـود آن قابـل فهـم اسـت و نه از به اصطالح تكامل كليِ       

آدمـي، بلكـه بر عكس ريشه ي آن ها را بايد در مناسبات زندگيِ  مادي               
اين نتيجه ي كلي را كه من به آن رسيدم و از آن پس راهنماي ... جست

: پـژوهش هـاي مـن شـد، مـي تـوان بـه طور خالصه اين گونه بيان كرد             
آدمـيان در تولـيد اجتماعـِي زندگـي شـان وارد مناسباتي  مي شوند كه                 

ضـروري و از اراده ي آنان مستقل است، مناسبات توليدي، كه            معـين،   
. مطابقـت دارد بـا مـرتبه ي معيني از انكشاِف نيروهاي مولد مادي شان               

مجمـوعه ي ايـن مناسبات توليدي ساختار اقتصادي جامعه را مي سازد،             
پايه ي واقعي، كه بر روي آن ساختماني حقوقي و سياسي باال مي رود،             

اي كه اشكال آگاهِي اجتماعِي معيني با آن مطابقت         مناسـبات تولـيدي     
شـيوه ي توليد زندگِي مادي تمامي پروسه هاي زندگي سياسي و            . دارد

آگاهي آدميان نيست كه هستِي آنان را       . معـنوي را مشـروط مـي سازد       
تعيـين مـي كـند، بلكـه بـر عكـس ايـن هسـتِي اجتماعِي آنان است كه                    

وهاي مولد مادي جامعه در مرتبه ي نير. آگاهـي  آنـان را تعيين مي كند   
معينـي از تكامل شان با مناسبات توليدي موجود يا با مناسبات مالكيت             
در تضاد قرار مي گيرند كه تنها بياني است حقوقي براي آن، مناسباتي 

كـه تـا كـنون نيـروهاي مولد مادي در درون آن      ] مناسـبات تولـيدي   [
از اَ شكالي كه ] يديمناسبات تول[ايـن مناسـبات   . حـركت مـي كـردند    

نيروهاي مولد در درون آن رشد مي كرده اند به موانعي بر سر راه رشد               
اكنون دوراني از انقالب اجتماعي رخ      . بـيش تـر آن هـا بـدل مـي شوند           

 »...مي دهد
 و آن   ۱۸۴۵را در سال    » تزهاي درباره ي فويرباخ   «حـال، ماركس    

اشاره شد، نه براي    هـم همـان طور كه انگلس مي گويد و پيش تر به آن               
انتشار، بلكه در واقع براي خود نوشته است، و پيشگفتاري را كه در باال             

حال اگر فرض . ، يعني چهارده سال پس از آن۱۸۵۹آورده شد، در سال 
كنيم كه برداشت آقاي شاهنده از تز يازدهم از آن تزها درست باشد و              

رومان و به ويژه مح«ماركس در اثر متأثر شدن از وضع رقت بار زندگي         
كنوني و فوري شرايط حاكم » تغيير«فرمان ارادي و دلبخواهِ     » پرولتاريا

اجتماعي را داده باشد، كه همان طور كه گفتيم، برداشتي نادرست از تز             
يـازدهم اسـت، پس چرا چهارده سال بعد كه پخته تر شده، معروفيت و               
 شــهرت بيشــتري يافــته و نفــوذ بــيش تــري در جنــبش كارگــري و

» فرمانش«سوسياليستي دارد و مي تواند اميدوار باشد كه شايد اكنون به            
فـوري و همين االنِ شرايط موجود و رهايي پرولتاريا          » تغييـر «بـراي   

، »تغيير«بـيش تـر تـوجه شود، به جاي بسط و توضيح بيش تر آن نظر،                 
نظـري را مطرح مي كند كه نه تنها تأييدي از برداشت آقاي شاهنده از               

 .زدهم نيست، بلكه دقيقاً عكس برداشت ايشان استتز يا
اسـت كه ماركس تئوري انقالب اجتماعي اش را         » پيشـگفتار «در  

در اين تئوري عوامل تعيين     . بـه طـور روشـن و دقـيق مطـرح مي كند            
كنـنده ي تـاريخ تاكنونـي همه بر زمينه هاي مادي و مستقل از اراده و                 

 .خواست آدميان است

 آدميان در توليد زندگيِ اجتماعي شان وارد        نخست گفته مي شود كه    
 از  مستقل و   ضروري معين،مناسـباتي مـي شـوند، مناسبات توليدي، كه          

در جدل با  »ايدئولـوژي آلماني  « ماركس پيش تر در  . اراده  شـان اسـت     
 گفـته بود كه نوع آدمي پيش از آن كه بتواند به توليدِ   ِهگـل يـان جـوان     

 الخ، خالصه به توليد معنويات بپردازد،       فـرهنگ، فلسفه، سياست، ادبيات،    
بايـد زنده بماند، يعني بايد بخورد، بياشامد، سرپناهي داشته باشد و توليد             

به عبارت ديگر توليد زندگي مادي زمينه ي همه ي فعاليت هاي            . نسل كند 
مناسـباتي را كه آدميان در توليد زندگي  اجتماعي شان،           . ديگـر اوسـت   

بلكه .  نمي كنندانتخاب وارد مي شوند، آدميان مناسـبات تولـيدي، بـه آن    
ماركس در  . خودرويندبه نظر ماركس اين مناسبات      . به آن وارد مي شوند    

را  naturwuechsigنوشـته هاي خود براي بيان اين واقعيت واژه ي آلمانيِ            
 مي توان ترجمه    - مانند گندم ديمي   -بكـار مي برد كه آن را به ديمي هم         

 هابز، روسو و مانند     -ماركس تئوري هاي قرار دادي    بدين ترتيب   . كـرد 
 را كـه بـر مبـناي آن آدميان خود مناسباتي را كه در آن قرار                 -آنـان 

مـي گيـرند، انـتخاب مـي كنند، نمي پذيرد و با تئوري خود آن ها را رد             
بسياري اين گفته ي ماركس را كه مناسباتي كه آدميان در توليد . مي كند

 آن وارد مي شوند، مناسبات توليدي، مناسباتي        زندگـي اجتماعـي شـان به      
اسـت معـين، ضروري و مستقل از اراده ي آنان، به عنوان حكمي جبري               

 .تلقي كرده به ماركس اتهام جبرگرايي مي زنند
حـال، نظـر مـاركس در بحـث ديـرينه و فلسفي و مذهبيِ جبر و            

جبر و  . نه جبر مطلق و نه اختيار مطلق      . انـتخاب، نظري است ديالكتيكي    
ماركس آزادي انتخاب آدمي را واقعي     . اختـيار بـا هم مربوط اند و نسبي        

مشروط به شرايطي كه در . مي داند، ولي مي گويد، آزادي او مشروط است       
شرايطي كه پيش از او به وجود       . آن عمـل مـي كند كه پيش يافته است         

 اين وضع هر نسلي است كه گام به عمل        . آمده و وي به آن وارد مي شود       
هر نسلي از يك سو خود محصول شرايط مادي و      . اجتماعـي مـي گـذارد     

معنوي پيشين است و از سوي ديگر با عمل اجتماعي خود تغيير دهنده  ي    
آن شـرايط پـيش يافته، ولي با مصالح مادي و معنوي كه از پيش فراهم                

شايد بتوان درك ماركسي از جبر . آمـده و مجبور است با آن عمل كند    
ميزي را در نظر بگيريد كه      . ا بـا مثالي قدري روشن تر كرد       و اختـيار ر   

 است كه ترتيب    آزادهر آدمي   . روي آن چيزهايـي چـيده شـده است        
چـيدن آن چيـزها را روي آن ميز آن طور كه دلش مي خواهد و بنا بر                  

 است آن چيزها را در محدوده ي آن مجبورسليقه ي خود تغيير دهد، ولي 
 نيست كه چيزي را خارج از محدوده ي آن ميز           ميز قرار دهد، يعني آزاد    

اگـر آن چيز از جنس چينيِ شكستني باشد، بر زمين مي افتد و              . بگـذارد 
محدوده ي آن ميز و تعداد چيزها و ساخت آن ها آزادي او را       . مـي شكند  
بنا بر اين، آزادي و اختيار آدمي توسط شرايطي كه          .  مـي سازد   مشـروط 

 . مي شودوي در آن عمل مي كند، مشروط
دوم گفـته مي شود كه هر مناسبات توليدي بايد با مرتبه ي انكشاف   
. نيـروهاي مـولد مـادي كه آدميان بوجود آورده اند مطابقت داشته باشد           

فئودالي ] مناسبات[مـاركس در نامه اي مي گويد كه آسياب بادي به شما        
نزد ماركس . بورژوايي را مي دهد   ] مناسبات[و آسـياب بخـار بـه شـما          

نيروهاي مولدِ مادي نقش توضيحيِ ساير پديده هاي مادي و معنوي جامعه 
زيرا توليد و . عنصـر اصـلي در جامعه نيروهاي مولد مادي است  . را دارد 

رشد . بـاز توليد زندگي اجتماعي آدمي توسط اين نيروها انجام مي گيرد           
البته . همواره به پيش: كمـي و كيفيِ اين نيروها حركتي يك سويه است  

ممكن است در اثر جنگ يا   . نـه بـه طـور مسـتقيم و بـا سـرعتي ثابت             
رويـدادهاي طبيعي در اين حركت توقف بوجود آيد، يا حتا در جايي و       

ولي در مجموع اين حركت به پيش       . زمانـي در جـا بزند يا به عقب برود         
مناسبات توليديِ هر دوره اي اشكال اقتصادي است كه آدميان در            . است

نيروهاي مولد مادي   . ي مـولد مادي را به كار مي گيرند        آن ايـن نيـروها    
نيروهايي است كه آدميان آن را به دست آورده اند و حاضر نيستند آن را 

ولي زماني مي رسد كه براي حفظ اين نيروها آنان بايد           . از دسـت بدهند   
اشـكال اقتصـادي، مناسـبات تولـيدي را كه در درون آن ها اين نيروها          

د، منهدم سازند و اشكال جديدي از مناسبات را كه شرايط           به دست آمده ا ن    
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مانند پوست  . رشـد بيش تر نيروها را فراهم مي آورد، جانشين آن سازند           
اين برداشت مادي از تاريخ تمامي رازآميزي تحول تاريخي . انداختن مار

را از كمـون اولـيه بـه جامعه ي برده داري  و از آن به فئوداليسم و سپس        
 داري و اشكال ديگري مانند شيوه ي توليد آسيايي را آشكار           بـه سـرمايه   
كـاري كه تئوري تكامل داروين در مورد توضيح مادي و           . مـي سـازد   

 .طبيعيِ تنوع انواع مي كند
ايـن جـريان هـم اكنون در برابر چشمان ما در حال اتفاق افتادن               

 كار  انقالب اطالعاتي با ساختن كامپيوتر، نيروي مولد مادي، و به         . است
گـرفتن تدريجـي آن در تولـيد، توزيـع، خـدمات و مـراوده در حال                 
دگـرگون كـردن بسـياري از مناسباتي است كه با وجود آن سازگار              

هـر چـند اين بكارگيري مشكالت عظيمي را مانند بيكاري و            . نيسـت 
بحـران در شـبكه ي امنـيت اجتماعي و غيره بوجود آورده است، ولي               

لوگيري از بيكاري و فائق آمدن بر بحران        آدميان حاضر نيستند براي ج    
. امنيت اجتماعي از اين نيروي مولد ماديِ به دست آمده صرف نظر كنند            
 -در عـوض آنـان در حـال دگـرگون كـردن تمامي اشكال اقتصادي              

 . اجتماعي هستند كه با اين نيروها سازگار نمي باشند
است بـنا بـر اين، تئوري ماركس در توضيح انقالب اجتماعي اين    

كه در مرحله اي از رشد، نيروهاي مولد مادي با مناسبات توليدي كه اين 
نيروها تا كنون در درون آن رشد مي كرده اند، در تضاد قرار مي گيرند،               
چون آن مناسبات به صورت موانعي در برابر رشد بيش تر نيروهاي مولد             

يدي بـدين ترتيب مي بينيم كه  نزد ماركس مناسبات تول          . درآمـده انـد   
شـكلي موقتي و گذرا كه در مرحله اي از تكامل تاريخي  . شـكل اسـت   

پس ضرورت انهدام مناسبات    . انهـدام آن بـه امـري ضروري درمي آيد         
توليدي سرمايه داري در مرحله ي معيني از تكامل تاريخي اش و جانشيني             
آن بـا سوسياليسـم به عنوان مرحله ي گذار و سپس جامعه ي كمونيستي               

در اين توضيحات نه سخني     . طقيِ تئوري تاريخ ماركس است    نتيجه ي من  
حال . از پـرولتاريا اسـت و نـه از شـرايط سخت و رقت بار زندگي اش                

پرسـيدني است كه آقاي شاهنده بر چه اساس و مبنايي ادعا مي كند كه      
مـاركس در نتـيجه ي متأثـر شدن از وضعيت زندگي پرولتاريا به طور               

الب سوسياليستي هم اكنون و الساعه را صادر        ارادي و دلبخواه فرمان انق    
 .مي كند

 و چند   - انتقاد به برنامه ي گُتا     -ايـن كـه مـاركس جز كلياتي در        
جاي ديگر، راجع به جامعه ي كمونيستي چيزي نمي گويد، نكته اي مثبت             
بـراي اوسـت در برخورد به مسايل تاريخي كه در آينده قرار دارد و نه             

ـ   . نكـته اي منفـي     اره ي جامعـه ي كمونيستي چيز چنداني        مـاركس درب
آن چه  . نمـي گـويد، چـون چيـز چندانـي درباره ي آن جامعه نمي داند               

ماركس در باره ي جامعه ي كمونيستي مي تواند بگويد، اين است كه هر              
آن چه شاخص جوامع طبقاتي است، در جامعه ي كمونيستي وجود ندارد         

د، تقسيم كار به كار يدي طبقات، مالكيت خصوصي بر وسايل تولي: مانند
و كـار فكـري، مشاغل و مسندهاي دايمي، پول، توليد به منظور مبادله،              

جامعه ي . تضـاد مـيان منافع فردي و منافع عمومي، دولت و مانند آن ها        
كمونيسـتي جامعـه اي اسـت كـه بـر اسـاس آگاهي جمعي، تعاون و                 

واقعيِ آدمي همكاري جمع و از روي نقشه و برنامه و بر اساس نيازهاي 
 .سازمان مي يابد

اِشـكال آقـاي شـاهنده اين است كه مي خواهند بر اساس آگاهيِ              
كنونـي شان از جامعه ي موجود و در چارچوب اين آگاهي، شاخص هاي    

اين بدان ماند كه مردمان قرون . جامعـه اي كمونيسـتي را مشخص كنند    
جامعه ي  وسـطا بـا دانستي ها و آگاهيِ دوران خود شاخص هاي اساسيِ              

چه كسي در   . دوران مـا را معـين كنـند و چيزي درباره ي آن بگويند             
 در صد از ۹۰كه در آن بيش از ... جامعـه ي قرن هاي پانزده و شانزده و   

اهالـي در روستاها زندگي مي كردند و به كار كشاورزي مشغول بودند،             
 درصد  ۲مي توانست تصور كند كه در ظرف چند قرن در جوامعي فقط             

ـ   آقاي شاهنده مي پرسند در . ردم در كشاورزي مشغول به كار باشند از م
منظور . جامعـه ي كمونيسـتي مسئله ي مديريت چه گونه حل خواهد شد   

آيـا مـنظور ايشان از مديريت، مديريت       . ايشـان از مديـريت چيسـت      

كارخانـه هـا، بنگاه هاي تجارتي، بانك ها و مانند آن هاست؟ در جامعه ي          
در جامعه ي كمونيستي . زهايي وجود نخواهد داشت  كمونيسـتي چنين چي   

قوانين توليد و مبادله به شكلي كور و در پشت سر مردمان عمل نمي كند، 
بلكـه آنان زندگي خود را آگاهانه از روي نقشه و برنامه و در تعاون با                

در جامعه ي كنوني منافع سرمايه و انباشت آن         . يكديگر سازمان مي دهند   
رار دارد، سرمايه، يعني كار مرده  بر كار زنده حاكم           در مركـز جامعه ق    

در جوامع  . در جامعه ي كمونيستي انسان در مركز جامعه قرار دارد         . است
طبقاتي تاكنوني نيروهاي مولد مادي بر آدميان سلطه رانده اند در جامعه ي 

آن جا كه   . كمونيسـتي نيروهاي مولد تحت سلطه ي آدميان خواهند بود         
يد در جامعه ي كمونيستي آزادي و تكامل هر فرد شرط           مـاركس مي گو   

آزادي و تكامـل همگـان است و از هر كس بنا بر توانايي اش و به هر                  
 .كس بنا بر نيازش كلي ترين شاخص جامعه ي كمونيستي را بيان مي دارد

 ادامه دارد                                         
 

 ...نقدي بر نوشته 
 

ــراف ــنده و    در پاراگ ــراي آي ــريكا ب ــاي آم ــه ه ــوم از نقش  س
اپوزيسـيون سازي آن براي ايران صحبت شده كه اين هدف دشمن است    

ولـي در همين بخش حرف هائي نوشته شده كه از صالحي            . و بـرنامه او   
  . بعيد است

يا » !مجلس ملي «درسـت اسـت كه آنها با هر ترفندي مي خواهند            
هدين هم به عنوان يكي از وسائل       بسازند و هم چنين از مجا     » لوي جرگه «

و رضا پهلوي با استفاده     » سيا«تهديد حكومت اسالمي بهره مي گيرند، و        
از برخـي از نومـيدان و مثل ما پا به سن گذاشته هائي كه هوس به قدرت                  
رسـيدن  دارنـد، بـه كنفـرانس لـندن مي روند و مي خواهند در تهيه حليم       

ليل نمي شود كه چوب برداريم و بر آمريكائي نقشي بازي كنند، اما اين د
 .و غيره بزنيم» نوكر شاه زاده«و » عامل سيا«آنان انگ 

سخن مي گويد  » اختالفات قومي «از پاراگـراف چهارم از سناريوي       
ــه و   ــرين قســمت مقال ــه نظــر مــن هــيجان انگيزت كــه ايــن بخــش ب

آري پنتاگون و سيا اين نقشه را دارند،      . بي مسئوليت ترين بخش آن است     
اما آيا اين درد جانسوز در      ... خـرج هـم مي كنند، نقشه هم مي كشند و            

مـيهن مـا وجود ندارد؟ آيا اقوام ايراني از يك زندگي همه با هم بسيار                
شيرين و لذت بخش و برابر حقوقي و تساوي كامل همه ي خلق ها و اقوام 

م برخوردارند؟ نمي دانم چرا كسي كه خود از تهيه كنندگان طرح فدراليس           
در ايران است، يك باره اين قدر به گرداب ناسيوناليسم و تمركزگرائي و              

 . حكومت قدرتمند مركزي مي افتد
آقـاي صـالحي، تـا زماني كه ما بخش به اصطالح آگاه جامعه اين               
حقيقت را نپذيريم كه مردم يك كشور تا زماني  كه برابر حقوقي واقعي 

ستمگر و بي مسئوليتي داشته     نداشته باشند، تا زماني كه حكومت مركزي        
نگاه كند، هميشه » عقدي و صغر«باشند كه به مردم كشور با ديده فرزند      
 .بايد جنگ اقوام و خلق ها را داشته باشيم

علـي رغم تمام فساد و جنايات سلسله هاي سلطنتي در ايران تا زمان              
رضـاخان چـرا مـا جـنگ اقوام نداشتيم و همه از مرزهاي كشور و از                 

دفاع مي كردند؟ براي آن كه دولت مركزي كارهاي عمومي را         » ايران«
، فارس،  )خوزستان(سـامان مـي داد و حكـومت هـاي اياالت، عربستان             

به سلطان باج مي دادند و ساالنه مبالغ مي فرستادند          ... آذربايجان، لرستان و    
و در جنگ ها نيرو بسيج مي كردند و در منافع سهم مي بردند و خود را با                  

 !ت سلطان يا شاه و ظل اهللا شريك مي ديدنددول
» زبان فارسي «. از زمان پهلوي اول هويت اين ملت عوض مي شود         

حال . و دولت قدرتمند مركزي و سركوب اقوام و جنگ و جدال داخلي           
يك موقع شوروي سودجوئي مي كند و در جنوب انگليس از نيروي ايل             

و (گيرد و حاال آمريكا     بختـيار و عشـاير بـه عنوان حافظ نفتي بهره مي             
يـك سناريوي تجزيه را مطالعه و طرح ريزي    ) غزيـردردانه اش اسـرائيل    

 . مي كنند
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خلق ها و . ما مسأله ملي داريم. امـا مسئله اصلي نبايد فراموش شود      
بايد هويت شان به رسميت ) ممالك محروسه(يـا اقـوام و يـا مليت هاي       

تا وقتي  . دت داشته باشند  بايد در يك شكل تازه با هم وح       . شناخته شود 
در دادگاه به زبان فارسي بايد از       ... كـه آذربايجانـي يا عرب يا كرد و          

حق خود دفاع كند و صحبت ها را بشنود و جواب دهد و آن را نفهمد و 
حـق اش پايمـال گـردد، تـا زماني كه كردستان صنعت نداشته باشد و             

ي خوزستان هنوز   بلوچستان در بدترين شرائط اقتصادي باشد و عرب ها        
باشند و تا زماني كه همه ي مردم        » زبان نفهم «و  » بـدو «چادرنشـين و    

غيـرفارس بايد از اول ابتدائي به فارسي درس بخوانند و يك باره از زبان               
مادري جدا شوند و رؤسا و مأموران اصلي ادارات در محل شان هميشه از   

 .غيرهم زبانان شان باشند، در بر همين پاشنه مي چرخد
مـا اگـر حقايـق را الپوشاني كنيم و چشم خود را ببنديم، چيزي               

ايران مال همه ي مردم ايران بايد باشد و پول نفت و            . عـوض نمـي شود    
پس بهترين راه را بايد بيان كرد و . امكانات در همه جا بايد پخش شود      

بر آن پاي فشرد، نه آن كه يك باره همه چيز را مصنوعي و ساخت سيا   
تا اين شرائط باقي باشد، هر بيگانه اي        .  و امپرياليسم دانست   و پنـتاگون  

 . مي تواند براي منافع خود از آن استفاده كند
يكي ديگر از مسائل اين است كه گويا صحبت كردن و يا دعوت   
كـردن از سران احزاب سياسي يك كشور به كشور ديگر براي آن كه              

يان دارند، از نظر شما مسائل خود را مطرح كنند و خواست هاي خود را ب 
 .خيانت است

مـا كه روزي در جريانات بزرگ سياسي و يا كوچك ولي متكي      
بـه خـود فعال بوديم، اگر كمونيست روسي بوديم، هيچ اشكالي در اين              

شمرده » گناه كار «ارتـباطات نمـي ديـديم، امـا اگر غير از آن بوديم،              
كه كنفدراسيون  ولي آقاي صالحي شما مگر يادتان رفته است         . مي شديم 

بـا دولـت ها و احزاب و سازمان هاي سياسي تماس مي گرفت و حرف                
خـود را مـي زد؟ بـه آنهـا كه با روس ها تماس داشتند، با چيني ها و يا                     
عراقـي هـا هـيچ وقـت انگ جاسوسي نزديد، چه شده كه حاال به خاطر                 

 سناريوي آمريكا اين ها حق ندارند بروند و حرف خود را بزنند؟ 
بردن غلط و محكوم است، اما وقتي       » وسـي و دسـتمال يزدي     پاب«

 باشد، گمان نكنم -كم و زياد -يـك جريان سياسي متكي به نيروي خود       
 . ايرادي داشته باشد

ايـن روزهـا سياست روباز است و ايرادي ندارد آنها كه تكيه گاه              
د مردمي دارند، بتوانند در تبادل نظراتشان با اتكاء به سازمان و نيروي خو

 .كاري بكنند، اما به شرط آن كه پايگاه مردمي داشته باشند
يك حزب  » شوراي موقت سوسياليست هاي چپ    «مـثأل اگـر مـا       

بـزرگ و قـوي و مردمـي بوديم و احتماأل پايگاه در ايران هم داشتيم،     
نـبايد در نشسـت هـاي مخـتلف مي رفتيم و با اتكاء به خود از استقالل                  

 رد مي كرديم و طرح و پيشنهاد خود را          وطـنمان مي گفتيم و نوكري را      
ــيان   بــراي اداره كشــورمان و سيســتم دموكــراتيك و فدراليســم را ب
مـي كرديم؟ و سپس گفتگوها و خواسته هاي خود را هم علنأ براي همه            

 مردم منتشر مي كرديم؟
را نوشته ايد و آن قدر خوب از » ايران و دمكراسي« شما كه كتاب 

راني دفاع كرده بوديد، چرا يك باره اين قدر         حقـوق خلـق هـا و اقوام اي        
 آزرده خاطر شده ايد؟ 

مـن مي دانم كه اين روزها همه ي مردم ايران، بخصوص ما كه در               
خـارج از كشـور هستيم، بسيار حساس شده ايم، نگرانيم و خطر را براي     

ولي درست در همين    . ميهن مان و سرزمين مشتركمان احساس مي كنيم       
يد با نوشته هاي گزنده و گاه توهين آميز سم دوئيت و            زمان است كه نبا   

 .ناسيوناليسم افراطي را بپراكنيم
من . مـن هم خطر تجزيه و درگيري هاي قومي را احساس مي كنم            

هـم بـا پهن كردن فرش سرخ زير پاي آمريكا و هر بيگانه ديگري را         
ي ها يا   بـراي ورود بـه ميهن بالزده مان قبول ندارم و به آن نوع نامه نويس               

سـخنان دل پسـند و بـاب ميل صاحبان قدرت گفتن ها را نقد مي كنم و              
به كار آن رهبران و دوستان كرد و ترك و بلوچ و عرب و فارس زبان                

و ديگــر اقــوام ايرانــي هشــدار مــي دهــم كــه بــه خاطــر جــنايات و  
سـركوب گري هاي رژيم چپاولگر اسالمي به بيگانه پناه نبرند كه قدرت             

 براي رسيدن به هدف هاي اقتصادي، سياسي و استراتژيك          بزرگ آمريكا 
با صرفه تر دست دوستي     » طرف معامله «خـود در موقع لزوم مي تواند با         

 .دهد و آنان را فدا كند
فراموش نكنيم كه ايران نفت دارد و جمهوري اسالمي هم مي تواند            
خـوب معامله كند و در صورت لزوم همه ي منافع ملت و حتي اگر الزم      

 !ها را هم فدا كند»خودي«ببيند، بخشي از 
 

 ...بيانيه درباره 
 

بـه دنـبال اين عمليات و همراه با بسط اين تهاجم عليه مردم              . دسـت زد  
كشتار مردم بيروت،   . فلسـطين، آن را تـا جنگ عليه لبنان گسترش داد          

ايجـاد رعـب و وحشـت در مـيان آنان، ويران كردن مناطق مسكوني،              
امـي، فـرودگاه بيروت، پل ها، راه هاي ارتباطي و           سـاختمان هـاي غيرنظ    

تأسيسـات سـاختاري آغـاز ايـن تجـاوز بـود كه هم چنان با شدت و                   
 .                               افسارگسيختگي خاصِ دولت صيهونيستي ادامه دارد

بـا ايـن تهاجم مردم لبنان كه پس از ساليان درازِ زندگي در آتشِ               
ي و جنگ داخلي، با آرزوي زندگي در صلح و تجاوز و تحريكات خارج

آرامـش، در تالش استقرار شرايطي عادي در كشورشان بودند، بار ديگر    
بـه زندگـي در جـنگ و وحشت، رهاكردنِ خانه و موطن و آوارگي و      

 .فرار محكوم شدند
بـنا بر گزارش خبرگزاري هاو نهادهاي بين المللي هم اكنون قريب            

 .بنان آواره و در حال فرارنديك ميليون نفر از مردم ل
تجاوزهـا و جـنايت هاي اسرائيل و اين گونه فاجعه آميزي هاي آن              

تاريخ شصت سال گذشته ي خاورميانه به كرات        . پديـدار تـازه اي نيست     
شـاهد تهـاجم هـا و جـنايت هاي رژيم صيهونيستي، در اين مقياس يا با               

ريسم دولتي،  ابعـادي  بزرگ تر يا كوچك تر، شاهد سياست جنگي، ترو           
تجاوز آشكار به حقوق انساني و بي اعتناييِ آن به مفاد منشور ملل و اصول  

 .ابتدايي حقوق بين الملل بوده است
دولـت اسـرائيل در تمامـي ايـن دوران، جنايت هاي خود را به نام       

در . توجيه كرده است  » دفاع از خود  «و  » تروريسم فلسطيني ها  «مقابله با   
 :حالي كه

.  خاورميانه صيهونيست ها براي ايجاد اسرائيل آغاز كردند        ترور را در   -١
عملـيات تروريسـتي علـيه مردم عادي و غير نظامي عرب، پيش از              

 توسط صيهونيست هايي چون ۴۰ و ۱۹۳۰تأسيس اسرائيل در سال هاي 
. سازمان داده شد) نخست وزيران بعدي(مناخيم بگين و اسحاق شمير      

يم در زمان اختالف با بريتانيا حتي  صهيونيسـت هاي بنيانگذار اين رژ     
مأموران انگليسي و تأسيسات آن ها، از جمله مركز فرماندهي بريتانيا           

 .را در فلسطين هدف عمليت تروريستي خود قرار دادند
پـس از تأسـيس دولـت اسرائيل، تروريسم صيهونيست ها در شكل              -٢

تروريسـم دولتـي، تجـاوز و سركوب، اشغال سرزمين هاي همسايه،            
ك سازي قومي و مذهبي ادامه يافت كه تازه ترين مورد آن تجاوز        پـا 

 .كنوني است
دولـت اسـرائيل از آغاز تشكيل تا كنون به رغم قطعنامه هاي متعدد               -٣

 ۱۹۴۸ دسامبر   ۱۱، مصوبه ي    ۱۹۴ از جملـه قطعنامه ي       -سـازمان ملـل   
مبنـي بر پذيرش حق تشكيل دولت مستقل فلسطين و حق بازگشت            

 . كماكان مانع تحقق اين امر است-يپناهندگان فلسطين
، شوراي امنيت در    ۱۹۶۷پـس از اشـغال سـرزمين هـاي عربي در ژوئن             

 تخليه ي سرزمين هاي اشغالي را از        ۲۴۲ طي قطعنامه ي     ۱۹۶۷نوامبـر     
 قطعنامه در مورد    ۴۵۰در پنجاه سال گذشته بيش از       . اسرائيل خواست 

ا در موظف كردن    اسرائيل، در محكوم كردن سياست ها و تجاوزها ي        
. آن به انجام اقدامات معين، توسط سازمان ملل به تصويب رسيده است           

امـا اسرائيل بي اعتناء به اين قطعنامه ها به سياست هاي غاصبانه ي خود            
هم چنان ادامه داده است و آمريكا كه لشكركشي تاريخي به عراق را             



   ۱۱۴شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي نوطرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٦  صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وسط رژيم  از جملـه بـه بهانـه ي عدم اجراي قطعنامه ي سازمان ملل ت              
صـدام انجـام داد، حامي اصلي اسرائيل در ادامه ي اين سياست و در               

 .بي اعتنايي به قطعنامه هاي سازمان ملل بوده است
دولت اسرائيل به جاي اجراي قطعنامه ي سازمان ملل در مورد پذيرش     -٤

حـق تشـكيل دولت فلسطين، بي اعتنايي به جامعه ي جهاني و حقوق              
خشونت همراه كرد و مقر ياسر عرفات رئيس        بـين المللي را با زبان       

تشـكيالت حكومت خودگردان فلسطين را به مدت سه سال به بهانه            
محاصره كرد و مانع خارج     !! عـدم مـبارزه قاطـع او با تروريست ها         

 .شدن او از مقر خود گرديد
 و اشغال اراضي كرانه ي غربي رود اردن، نوار          ۱۹۶۷جـنگ ژوئـن      -٥

لندي هاي جوالن در سوريه و صحراي غـزه، بـيت المقـدس شرقي، ب     
 در اين مناطق شـهرك سازي يهوديان سينايِ مصر و اجراي سياست  

 .انجام گرفت!! »دفاع از خود«نيز به نام 
فاجعـه هـاي فراموش نشدني صبرا و شَتيال و ديرياسين و قتل و عام            -٦

زن و مرد و پير و جوان و كودك، ويران كردن شهرها و روستاها              
ردم بر سرشان، جلوگيري از عبور و مرور آن ها و از            و خانـه هاي م    

رفتن بر سر كار، مانع شدن از انتقال زخمي ها به بيمارستان و كشتار              
بـنا بـر تحقيقات سازمان هاي بي طرف مدافع          (كـودكان فلسـطيني     

 كودك فلسطيني به دست اسرائيل به قتل   ۹۸۰حقـوق بشـر تاكـنون       
 !!انجام گرفته است» دفاع از خود«اين همه  نيز به نام )... رسيده اند

 دولـت اسرائيل كه ساليان دراز ياسر عرفات و سازمان آزاديبخش            -٧
» عمليات تروريستي «فلسـطين را عامـل مقاومـت مردم فلسطين و           

 به اميد تضعيف آن   ۸۰ و اوايل دهه ي      ۱۹۷۰مـي خواند، در سال هاي       
پس از  . سازمان، به شكل گيري و تقويت سازمان حماس ياري رساند         

در سال هاي آخر حيات     . آن مدتـي نيز در پي قتل ياسر عرفات بود         
در دوران  . عـرفات به بهانه هاي گوناگون مانع ادامه ي روند صلح شد           

پس از  . موكول كرد » بعد از عرفات  «بيماري عرفات همه چيز را به     
عرفات و به دنبال رأي اكثريت مردم فلسطين به حماس نه تنها حاضر  

 مردم و پيروزي حماس در انتخابات را بپذيرد، بلكه در نشد اين رأي
برابـر آن سياسـت بايكوت را در پيش گرفت و سپس با شانتاژ و               
تهديـد و از جملـه تهديد به ترور رهبران حماس، سرانجام با جنگ              
وحشيانه اي كه هنوز ادامه دارد، سياست درهم شكستن اين حكومت           

 زمان با آن كشتار مردم لبنان       و به زانو درآوردن مردم فلسطين و هم       
 .به اميد قلع و قمع حزب اهللا را در پيش گرفته است

 همه ي شواهد نشان مي دهد كه جنگ عليه فلسطين و لبنان به بهانه ي           -٨
آزاد كـردن سـرباز اسـرائيلي از مدت ها پيش از اسارت اين سرباز               
ن تدارك ديده شده و سازمان يافته است و هدف بالواسطه ي آن پايا

دادن بـه حكومت حماس و هدف دورتر آن خاتمه دادن به هر نوع              
حكـومت فلسطيني و تشكيالت مستقل دولت فلسطين است تا براي           
اسـرائيل مخاطـب مذاكـره وجـود نداشته باشد و همان طور كه در               
سـال هـاي آخر حكومت شارون انجام گرفت، اسرائيل بتواند به طور      

. رزهاي اسرائيل را تعيين كند    يك جانبه همه چيز و منجمله حدود م       
بـه عبارت ديگر، آن چه اسرائيل در پي آن نيست، صلح و مذاكره و               

اين سياست را آريل شارون با صراحت       . توافـق بـا فلسـطين است      
طرح و اجراء كرد و وارثان او       » تعهد زدايي «كافـي تحـت عنوان      

 .پي گيرانه آن را دنبال مي كنند
هـاي سركوب و تجاوز و       ايـن جـنگ همـان گـونه كـه تجـربه              -٩

جـنگ هـاي پنجاه سال اخير نشان داده است، به هر چيزي مي تواند               
منجـر شـود مگر تسليم خلق فلسطين و پايان يافتن يا محدود شدن              
عملـيات انـتحاري جـوانان خشـمگينِ سرخورده و نا اميدي كه از              
سـرزمين هـاي اجـدادي خود رانده شده اند يا در مناطق تحت اشغال              

 كنند و شاهد ستم و تحقيرِ روزمره و پايان ناپذير اسرائيل زندگي مي 
اين جنگ و   . و آمـريكا و جـنايت هـاي وحشـيانه ي آن ها هستند             

در . جـنايت مقاومـت مـردم فلسطين را بي شك تشديد خواهد كرد      
عين حال نمي توان ناديده گرفت كه اين جنايات زمينه ساز گسترش            

 اسالم نسبت به اسرائيل و      مـوج نفرت و دشمني دنياي عرب و جهان        
آمـريكا، زمينه ساز روي آوردن هزاران جوان سرخورده ي فلسطيني،           
عـرب و مسـلمان بـه عمليات انتحاري و پيوستن آنان به سازمان هايي     
چون القاعده شده و عاملي است در برانگيختن جنگ بين مذهب ها و             

 .فرهنگ ها
وق بشر و تهـاجم اسـرائيل بـه فلسـطين و لبـنان، نقض خشن حق       -١٠

حمايت هر دولتي  از     . تجـاوزي اسـت افسارگسيخته به حقوق انساني       
اسـرائيل در اين جنگ و يا سكوت اش در قبال آن چيزي نيست جز              
شركت مستقيم در اين پايمال كردن حقوق بشر و نشان دهنده ي آن             
اسـت كـه بـراي چنين دولت هايي دمكراسي و حقوق بشر تنها در               

 .برنامه ها و منافع شان معنا مي يابدارتباط با سياست ها و 
عملكـرد اسـرائيل همـراه با سياست آمريكا در خاورميانه عامل             -١١

اصـلي گسـترش تروريسـم و عملـيات انـتحاري و تقويت و رشد               
پايان اين گونه عمليات و استقرار      . بنيادگرايي اسالمي در منطقه است    

د صـلح و آرامـش در مـنطقه بـدون پايـان يافتن سياست و كاركر            
تاكنوني اسرائيل و آمريكا، بدون به رسميت شناختن حقوق مشروع و     
انسـانيِ مـردم فلسطين و تأمين مطالبات محقانه ي آن ها، بدون خارج              
شـدن اسرائيل از مناطق اشغالي و پذيرش حق تشكيل دولت مستقل            

 .فلسطين ممكن نخواهد بود
دولـت صيهونيسـتي اسـرائيل كه بيش از پنجاه سال است بابت              -١٢

جـنايت نـازي هـا علـيه يهوديان از جهان باج مي گيرد، خود همان                
سياسـت مجازات جمعي و نسل كشيِ نازي ها را وحشيانه عليه مردم             

 .فلسطين، لبنان و اعراب اعمال مي كند
بـا توجه به جنگ رواني دو هفته ي اخير و مطرح شدن مداوم نام                -١٣

حماس، احتمال  ايـران و سوريه به عنوان محركان حزب اهللا و حاميان            
اقـدام جنون آميز حمله نظامي به اين دو كشور يا يكي از آن ها و در                 

 !نتيجه به آتش كشيدن منطقه احتمالي بعيد نيست
 هيأت هماهنگي شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران

 ۲۰۰۶ ژوئيه ۲۳
 

 ...فدراتيو زباني 
 

های  د خود را از الگوبرداری    ياسی کشورمان با  ينظر من جنبش س    بـه 
ل و  ياسی گذشته رها کند تا بتواند تحل      يخ س يک تار يلوژودئياسـی و ا   يس

رش يران آغاز کند و باپذ    يط مشخص جامعه ا   ياز شرا  های خود را   بـرنامه 
های  اسی راه يهای حرکت س   چ و خم  يق، در پ  يگی نظرها و حقا    گونه چـند 
ـ جد ـ  ي اسی يگری بر جنبش سيد و فضای ديش جامعـه بگشا يدی را در پ

 .م گرداندکشور حاک
ا ي» اقوام«اسی واجتماعی   يت اقتصادی، س  يوضـع  بحـث راجـع بـه     

ک يا تحرير کننده يگری که تحقيا هر نام ديو »رانيهای ساکن ا تيمل«
نباشد، امروز گذشته از    " فارس زبان " ريا غ يفارس زبان   "ان  يرانيکنـنده ا  

کنند،  ن رابطه اظهار می   يا ان نظرات مختلف در   يخی که مدع  يتمامـی تار  
 .ت استيحائز اهم
ن اصل مسلم است يرش ايط فعلی با پذ  ين موضوع در شرا   يت ا ي اهم

ـ کـه ا   اش که از طرف     خیينه تار يشيران امـروز بدون در نظر گرفتن پ       ي
ل شده  يشود، از مردمی تشک    میمطرح  های مختلف    گونه نظران به  صـاحب 

 .اند های مختلف محلی شيها و گو که دارای زبان
ـ  بـا مدرن   ان روستاها و   يجاد ارتباطات م  يد و ا  يای جد يزه شـدن دن   ي
شتی خود مجبور ين مناطق برای گذران زندگی معيک از ا  يشـهرها هـر     

 . اند ش شدهير از زبان مادری خويگری غيری زبان ديادگ يبه
کی زبان  ي مردم حداقل دارای دو زبانند که         بخش از  ني در واقـع ا   

اجبار  ا بهيخ ي تـار هـای مخـتلف    در دوره   را مـادری بـوده و زبـان دوم       
ازهای شحصی حود   يا با در نظر گرفتن ن     يران  يهـای حـاکم در ا      دولـت 

 .اند دهيار برگزياخت به
ـ  ا ج و  ي زبان را  -ن زبـان دوم در کشور ما زبان فارسی بوده است          ي

 .-رفارس زبانانيران و زبان دوم غياصلی در ا
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ـ ا  ت امروزی جامعه ما   يرانکاری است که از وافع    يقت غ ين آن حق  ي
 .شود جه میينت

خی يران شده، تار  يج و اصلی در ا    يکه چرا زبان فارسی زبان را      نيا
 .ردين مورد بررسی قرار گيتواند از طرف محقق دارد که مسلماً می

اصطالح آغاز   خ کشـور مـا تا قبل از رضاخان پهلوی که به           يتـار 
ـ هـای مـدرن در ا      دولـت  ک و  يستماتيس سـرکوب     اسـت،  ران بـوده  ي

ثبت نکرده است، ولی    » ر فارس زبان  يغ«ان  يرانيرد ا  در مو  ای گسـترده 
 .ميا دهياد خوانده وشنيمردم کشورشان ز در مورد ظلم پادشاهان به

د دولتی  يهای جد  شود که نهاد   غاز می آن مشکل از زمانی     ياصوالً ا 
ـ گ شـکل مـی    د آموزشی، قضائی و اداری برقرار      يهای جد  ستميرند وس ي

» دیيعصر جد  «نويدران  يبی در ا  سبک غر  شوند و روابط شهری به     مـی 
 . است 
ـ ا و  هرپنجيمارانـی رضـاخان   يسـی ـ ا  ين همـه از کـودتای انگل  ي

 .شود مازندرانی آغاز می
ـ ا ورود بـه   ن بحـث کـه رضـا شـاه و محمد رضا شاه در جهت               ي
ری در  ي تأث ،ختنديها ر  ها کردند وخون    ستم (Assimilation) همگون سازي 

های ما با    د تالش و برنامه   ي کنونی با  طي در شرا  .ط کنونی ما ندارد   يشـرا 
 ، و باشدگر  يرسوم د  ها و  ها، فرهنگ   زبان ختنت شنا يرسمه   ب در جهـت  

ن وفاداری در عمل يا. مي به آن وفادار باش  خـود در كـردار خويش بايد      
 .های ما نشان دهد ها و برنامه د نمود خود را در  طرحيبا

 جام گرفته ران ان ي در ا  همگون سازي هائـی کـه در جهت        اسـت يس
های  سم و ضد حقوق بشر و آزادی      يرانيا  ناشـی از تفکـرات پان      اسـت، 

های   فرهنگ  زبان و  کی کردن يرنگ کردن و     هم. انسـانی بـوده است    
ها  ت نشناختن زبان يرسم به  و ، فرهنگ  زبان و  کيران در   يموجـود در ا   
 بلکه  ،ران نبوده يگر نه تنها حرکتی در جهت اتحاد ا       يهای د  و فـرهنگ  

ت رضاخانی ولی   يای آتشی را برافروخته که امروز با همان ماه        ه شـعله 
 .شود  میبيانرفارس زبان يان غيرانيابخشی از از زبان 

هائی  گری های دوران پهلوی باعث بروز افراط      گری  در وافع افراط  
 .از طرف مقابل در دوران کنونی شده است

ت ت حق و حقوق شهروندی برای مل      يت و رعا  ين واقع يرفتن ا يپذ
ران، گام اساسی است برای رفع يتنوع زبانی و فرهنگی در ا بـا تـوجه به   

 .  بان بوده انديان تا کنون با آن دست به گريرانيستمی که همه ا
  

 »ن سرنوشت ملليحق تع«و» )کیياتن(خودمختاری قومی «ه ينفد نظر
ن سرنوشت يحق تع«ا ي» خودمختاری قومی«ان شعارهائی از نوع يب
خ ایران  يهائی که تار   فرض شيد در اساس بر وجود پ     ين با رايدر ا  »ملل

ط کنونی  يانـد، متکی باشد تا بتواند تحقق خود را در شرا           را شـکل داده   
ک يری  يگ فرض که اقوامی در شکل     شين پ يرش ا يعنی پذ ي. مسلم بداند 
کنند،  رفته خود را اکنون طلب می      اند و حقوق از دست     م بوده يکشور سه 

وستن سه قوم صرب،    يهم پ  وگسالوی که از به   يل کشـور    يمانـند تشـک   
ها بر آن  جامعه حکومت   ولی صرب،ل شده بوديکروات و اسلونی تشک

 ،ل شده بود  يها تشک  ها و اسلواک   ا  چکسلواکی که از چک     ، ي کردند می
ا شوروی سابق که از اقوام ين سلطه داشتند،    يها برآن سرزم   ولـی چـک   

 .                                                                                                               حاکم بودند ها   ولی روس،ل شده بودياری تشکيبس
 در دورانی ،شوند و اداره میيهائـی که به شکل فدرات  اکثـر کشـور   

دی چون ملت، قانون اساسی و دولت       يم جد ياند که مفاه   شـکل گـرفته   
 .ندبودگرفته نمدرن شکل 

هائی است که در دوران مدرن با       ری روش يگ و بکار ي اصـوالً فدرات  
ک کشور راه حل مسالمت يها و اختالفات داخلی  در نظر گرفتن تفاوت

کپارچکی را حفظ کند، و تنوع را  يکند تا اتحاد و      زی را جستجو می   يآم
 .ت شناسديرسمه ب

ن ياوله مثابه   بالت  ي ا ۱۳وستن  ي از بهم پ   ۱۷۸۷کا در سال    ي آمر  مثأل
) ۲( کانتون ۲۲س که از اتحاد     يا سوئ ي و    تشكيل شد  ايو دن يکشور فدرات 

 )۳. (ل شده استيگون تشک های گونه با زبان
ل شده ولی در    يوستن چند قوم تشک   يهم پ  در کشـورهائی که از به     

ـ طی خـاص، قومـی بـر قـوم          يشـرا  افته و حقوق   يگر تسلط   يا اقوام د  ي
های  شـاهد جنبش   کـرده اسـت،   گـر اقـوام را نقـض        يک د يدمکـرات 
ن همان موردی است که از  يو ا . ميطلبانه هست  خـواهانه واستقالل   جدائـی 

ـ طـرف ا   ن ييحق تع «ا طرفداران   ي» خودمختاری قومی «ان طرفدار   يراني
 .شود طرح می»  سرنوشت ملل

ـ طـرح ا   تواند درست باشد  طی میيران در شراين گونه شعارها در ا  ي
ـ کـه ا   ـ گ ران از بـدو شـکل     ي  از چند قوم     به عنوان يک کشور    ودری خ ي

 ،وگسالوی، چکسلواکی يمانند  . ن شـکل گـرفته باشد     يصـاحب سـرزم   
 .... .ه ويروس

 س و ي اسـت که کشورهای مدرنی چون کانادا، سوئ        گفتنـي البـته   
ن کشورها سلطه   ي ولی در ا   ،ن کشورها هستند  يک هم در مجموعه ا    يبلـژ 

ـ    اند که   الش کرده و آنها ت  . گـر وجود نداشته است    يه قـوم د   يقومـی عل
برابر حقوقی  مشـکالت چـند زبانـی و چـند فرهنگی خود را با توجه به            

ق بر پائی پارلمان و رأی      ين حقوق بشر و دمکراسی از طر      يها ،قوان  انسان
 !.گريهمگانی حل کنند تا از طرق د

 ولی جهت   است،هم  گذشته  های سختی    دورانتاريخ بازتاب    البـته   
های قومی و نژادی     ی ها و نابرابر   ضيتبعگاری   حـرکت جامعـه بر مانده     

ـ نـبوده اسـت و آنچـه امـروز در ا           ن يم گواه بر ا   ينين کشـورها می ب    ي
 .مدعاست
 وستن چند قوم شکل گرفته است ؟يز از بهم پيران نيا ايآ

های  ن تمدن يالنهر نيائی در کناره ب   يران قبل از ورود اقوام آر     يدر ا 
 .سومر و اکد وجود داشتند بابل،

الد ي سال فبل از م    ۲۵۰۰تا   ۲۰۰۰ها را به     ائیيمهاجـرت آر  خ  يتـار 
ـ  اند که در  ها و مادها  بوده ها ،پارس اند که شامل پارت ن زده يح تخم يمس

ی چه بر کل    دهای متعد  ان آنها سلسله  يشوند و از م    ران ساکن می  يفالت ا 
 .اند ران حاکم بودهيران و چه در بخشی از ايا

ی که مورد حمله و سلطه اسکندر       کشـور مـا بعـد از دورانی طوالن        
مور قرار گرفت، توانست دوباره خود را باز        يت و زيمقدونی، اعراب، چنگ  

 .سلطه يافتندران ي سراسر ابرهای صفوی و قاجار  ابد و خانداني
  ميانوندهای قومیيخ چند هزار ساله پ    يک تار يدر واقـع در بسـتر       

ران شکل  ي گوناگونی در ا   ها و اقوام    است که زبان   يانرانيراي و غ  يانرانيا
 . دهند ن شکل میين چنيران امروز را ايرند و ايگ می

 کرد،  »ملت های « يا   »اقوام«ا اتحاد   يوستن  يهم پ  ران از به  ين ا يبنابرا
ـ بلـوچ، تـرک      ل نشده است که امروز مدعی      يا عرب و ترکمن  تشک     ي

 .استقالل و جدائی باشند
 در  رتی وسيع تر  به صو که  »  ن سرنوشت ملل  ييحق تع «طـرح شعار    

ـ اوا ست طرفدار  ينتـرن و احـزاب کمون     يسـتم از طـرف کم     يل قـرن ب   ي
ن ين و استال  يشد، تالشی بود از طرف لن      غ می يتبل» تیيساليشوروی سوس «

جاد کنند  يدی را ا  يهای مبارزاتی جد   داری جبهه  هيه کشورهای سرما  يتا عل 
 .دستی مصون بمانيالياز حمالت دشمن امپر» شوراها« کشور جوان تا

سم ، رشد و گسترش مبارزات      ياليه امپر يهای مبارزه عل   جادبلـوک يا
اردوگاه « خی که يتی بود تار  ياسـتقالل طلـبانه کشورهای مستعمره وضع      

 .کرد برداری می نفع خود بهره از آن به» زم ياليسوس
 ،کرد غ می يتبل» دولت شوراها « آنچه را که     يمدان همانطـور کـه می    

اری از اقوام در    يبس  نبود و  ششـور اجـرای آن در ک     خـود موظـف بـه     
گرجستان، ( سرکوب شدند » کیيدولت بلشو «دست    سابق به  »شوروی«

 ).رهيجان، ارمنستان و غيآذربا
ـ ا بـر  ن سرنوشت ييحق تع «  شعار ۱۹۲۲ن اسـاس بود که در سال        ي

ن سرنوشت ييشود و شعار حق تع    های حزبی حذف می    از برنامه » هاملـت   
 .رديگ مین را  آ جایهای زحمتکش توده

 ،کی قابل قبول نبوديآنچـه کـه در شوروی سابق برای دولت بلشو         
ـ   شـرکت  حـق  ـ هـای غ   تي مل به دنبال اين   .  بود  کشور رروس در اداره  ي

 ل شدند و  ستقالخواهان ا  برخي از ملت هاي غير روس      برخوردها بود که  
 . نرفتند و برای تحقق استقالل خود مبارزه کردندر بار دولت مرکزیيز

ـ    حق «کی از موارد عملی شعاري ،ميه در باال اشاره کردهمانطـور ک
 است که در اتحادی     »یئها تيمل«اي» اقوام«وجود  » لن سرنوشت مل  ييتع

يا کنفدراسيونی با هم کشور ايران را شکل داده باشند، و اين زمانی است 
.  در کشوری بوجود آمده باشند    " دولت"و  " ملت"کـه پديـده هائی چون       

 . است بر عدم چنين ادعائیتاريخ ايران گواهی
همانطـور که می دانيم کشورهائی که از به هم پيوستن يا اتحاد چند              

با سرزمين اجدادی شکل گرفته اند، نه تنها نام جديدی بر        )يا غيره (قـوم   
خـود نهادنـد وکشـور جديـدی را پايـه گذاشتند، بلکه در اين پيوندها                

 .دوين شدندمرزهای جديدی شکل گرفت و قوانين مشترکی نيز ت
تاريخ کشور . و اين موارد کامالً  با وضعيت جامعه ما متفاوت است

ما چون تاريخ کشورهای هندوستان، چين، افغانستان و غيره بيان زندگی           
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اقوام و طايفه های زيادی در ايران بوده اند که . يـک قوم يا طايفه نيست     
 .ها موجود استاکنون نيستند و اقوام و طايفه هائی که هنوز آثاری از آن

در دنـيا نيـز کشـورها از فروپاشـی امپراطوری ها شکل گرفتندـ              
امپراطوری هائی که از سرزمين های بزرگ شکل گرفته بودند، ولی رفته           
رفته جايگاه خود را از دست دادند و به کشورهای کوچک تبديل شدند             
ــ مانـند اطـريش، آلمـان، ايتالـيا، يوگسالوی، چکسلواکی، رومانی،             

کـه از اواسـط قرن نوزدهم تا اواسط قرن          ......  ان، مجارسـتان و   لهسـت 
 در اروپا بوجود Nationبيسـتم، يعنی در دورانی که ظهور پديده ناسيون          
 .آمد، به عنوان يک کشور اعالم موجوديت کردند

 حـال به کشور خودمان برگرديم و در عمل جايگاه کسانی را که             
ن ي فرض را برا. نشان دهيم  دفـاع می کنند،   » خـود مخـتاري قومـی     «از  
. ران را دارندين شعار قصد زندگی در چارچوبه ا  يم که طراحان ا   يريگ می

ـ بـا ا    بر  که در آيندهک کشور مدرنيچوبه رن شعار در چا ين فرض ا  ي
رانی ي شعار حقوق برابر شهروندان ا می شود کهک قانون اساسی بنايه يپا

منطقه از کشور که اصل     ک  يرش اداره   يمعنای پذ   به ،را  مـد نظـر دارد      
ا نژاد را   يک قوم   يگذارد و سلطه     ر پا می  يحقـوق برابـر شهروندی را ز      

 ، نيست؟شناسد ت میيرسم به
ـ ا ر کرد  يک شهروند غ  يست که   نين  يمعنای ا  ن شعار در عمل به    ي

ران حق شرکت   يجان ا ير ترک ساکن آذربا   يا غ يسـاکن در کردستان     
 .را ندارد) گر کشوریيمات ديقسا هر تي(ها  ن استانيدر اداره داخلی ا

ک زبان محلی يه فقط با   ين نظر ياگـر طـراحان و شعار دهندگان ا       
گر را هم ندهند، چگونه يهای د زبان موافقت کنند و اجازه سخن گفتن به

 ؟ !!م داشتيکشوری خواه
با توجه با دشمنی (  چه زبانی خواهد بود؟ ميان مردم زبـان ارتباطـی    .١

 )زبان فارسیا ب
ـ  .٢ ه خودمختار را برای ساکن شدن در  ق خـروج از منط    چکس حـق  يه

ری يگ های اصلی شکل   هيچون مهاجرت پا  ،  گـر نقاط کشور ندارد    يد
 و سبب محدود شدن حقوق شهروندي کشد چالش می ه را بهين نظر يا

 . افرادي مي گردد كه به مليت ساكن در يك منطقه تعلق ندارند
ـ آ .٣ دست  جانی بهياهای آذرب ا قانونـی کـه اداره امـور مـثآل تـرک          ي

 ست؟ي ننژاد پرستانهک است؟ ي دمکرات،کند ن میييجانی را تعيآذربا
ص داد که مثآل فرد ساکن کردستان کرد      يتـوان تشخ    چگـونه مـی    .٤

 رد؟يهای اداری منطقه را بپذ تيست، تا بتواند مسئولين ا کرد ياسـت   
 .)ت مثالً کرد بر کرد استيچون اصل خودمختاری بر حاکم(

ران يق دمکراسی و آزادی در ا     يتعم تنها به  گونه شعارها نه  ن  يمتأسـفانه ا  
خواهانه و    بلکـه باعث انحراف مبارزات آزادی      ،کـند  کمکـی نمـی   

 .شود ز میيک مردم نيدمکرات
 ست؟يو چيفدرات

ـ گو مـی  ن تجربه شناخته   يونان اول يه شهرهای   يکه اتحاد  نيند با ا  ي
ونان قدیم  ياسی  ين واژه در فرهنگ س    يسم است، اما ا   يشده درباره فدرال  

دادند که  ل میيها اجتماعی را تشک هين اتحاديرا اي ز،وجـود نداشته است   
عنی قراردادی  ياستوار بودـ   ) سميشه کلمه فدرال  ير (Foedasبـر اسـاس     

ـ  ـ        يب هدفـی مشترک در مسائل      دن بـه  ين شـهرهای مسـتقل بـرای رس
 .تجاری و حتی ورزشی نظامی، ک،يپلماتيد

ـ پ د شامل توافق و    يو با ياصل فدرات " :ديگو ر ژوزف پـرودون می    ي
اسـی بـر اساس دو اصل   ينظـم س  .آشـتی دادن قـدرت و آزادی باشـد        

آزادی  سم به يستم فدرال يس. گردد ازادی اسـتوار می   آمـتعارض قـدرت و    
 ."دهد شتری میيارزش ب

از ع، عبارت است    يمعنای وس  سم به يکه فدرال " :کند وی اضـافه مـی    
  ."قواعد کلی اصالح روابط اجتماعی

خواهد جامعه را با حفظ      ان نظری است که می    يسم ب يدر واقـع فدرال   
 .گانگی نگه دارديگونی در وحدت و ه گون

سمی که  يکی فدرال يتـواند در چند نوع طرح شود،         سـم مـی   يفدرال
سمی يری قدرتی متمرکز است، دومی فدرال     يگ قصـدش ممانعت از شکل    

ن نمونه يو بسمی که متعادل است    يکـه تمرکـز گراست و سومی فدرال       
 .ک و دو قرار داردي

 هر  ،ستيمی ن يستمی قد يک کشور س  يو برای اداره    يسـتم فدرات  يس
ای دوران رنسانس را بتوان به      يتاليا ا يونان و   يچـند که دولتـ شهرهای      

ـ    ستم فدراتیو و گسترش آن يستکامل  ولی ،ه کرديو تشب ينوعـی فدرات

وگسالوی ي ورهای کشبعد از جنگ جهانی اول. ستم بوده استيدر قرن ب 
 . هستند  جمله کشورهای فدراتيوو چکسلواکی از

 
 و زبانی يفدرات

ـ  ـ    يگفت ن کثرت بنا يو بر اصل اساسی حفظ اتحاد در ع  يم کـه فدرات
 .شده است
مباحث باال و با     ران با توجه به   ين اساس است که در کشور ا      يا بـر 

وی از ياتممکن بودن فدر توان به  می،تنوع زبانی که وجود دارد    تـوجه بـه   
 . ديشينوع زبانی اند

های  ائی که بر حکومت   يد آس يوه تول يش در کشـور مـا بـا توجه به        
ش از هزار سال دارد، به      يای ب  سابقه متمرکـز و اسـتبدادی استوار بوده و       

 .شتری دارديو زبانی کاربرد بيرمتمرکز فدراتيوه غينظر من ش
ی کردن روابط و زبانی بر مورد توجه قرار دادن و قانون      ياساس فدرات 

البته آن  . رسوم است  آداب و    فرهنگ و    شان در زبان،   ها در تنوع   انسـان 
  .فرهنگ و آداب و رسومی که قوانين حقوق بشر را نقض نکند

ـ بـر ا   ک زبان اداری و دولتی     يتواند   ک کشور می  ين اسـاس در     ي
 .کی باشديتواند   ولی زبان رسمی نمی،وجود داشته باشد

های آن دو زبان تا سه       شتر کانتون يکه در ب  س است   ينمونه آن سوئ  
 .زبان رسمی وجود دارد

ـ    ،شوند و اداره میيوه فدراتيش  که به ی زيادی هستند  ا کشورها يدر دن
ـ  ا ي نه براساس قوم     ،مات کشوری ي تقس به معنای وی از نـوع زبانی      يفدرات

اساس تنوع    بلکه بر  ،ن حقوق بشر است   ينـژاد که منسوخ و مخالف قوان      
 .اند ن نمونهيک از ايس، هندوستان و بلژيئسو، زبانی

ـ  و آلمان بر عدم    يه دارد و فدرات   يکا بـر تمرکـز تک     يو آمـر  يفدرات
و در  يری فدرات يگ اسی عامل شکل  يدو کشور مسائل س    در هر  تمرکـز و  

 .ا زبانیي نه مسائل قومی  استن کشورهايا
" متفقين" ايالت مهاجر نشين شکل گرفت و در آلمان          ۱۳امريکا از   

ای عـدم شـکل گيـری قدرت متمرکزدر اين کشور شيوه فدراتيو را          بـر 
 .برگزيدند

ـ    ،ديوگسالوی شاهدش بوديوی کـه شـما در شوروی و   يآن فدرات
نه برابر   ادی نه عملی بود و    يهای ز  م از جنبه  يوی قومی بود که گفت    يفدرات

 .ها را مد نظر داشت حقوقی انسان
ر يض و تحق  يتبع بهستمی آلوده   يل س يوگسالوی بدل يدر شـوروی و     

ستم غلط مناسبات   يها که ناشی از س     نيبـرای دگر اقوام ساکن آن سرزم      
نتوانستند اتحادی منطقی  های متفاوتی بود،   ها و فرهنگ   ان اقوام با زبان   يم
 .دنديهای خود برقرار کنند و از هم پاش تيان مليم

اسی، حقوق برابر   يامور س  عنی مشارکت مردم در   يدمکراسـی غربی    
ت کشورهای  ي رمز موفق   ، اسی و اجتماعی  يهـای س   ندی و آزادی  شـهرو 

 .حقوق مدرن بوده است شامدرن بهيچند قومی در گذار از مرحله حقوق پ
 

 :ها رنوشتيز
ر يان غ يرانيا«از کلمات   » ها تيمل«ا  ي» اقوام«جای نام بردن مکرر از       ن مقاله به  يدر ا  )١(

 .ام استفاده کرده» فارس زبان
مات يران تقس يهای  ا   کا و استان  يهای آمر  التيا س،يهای سوئ  ونلندهای آلمان، کانت   )٢(

 .کشوری هستند
از ۱۲۳۵ س در سال  ين اتحاد سوئ  يم که اول  يگو  البـته بـرای اطـالع خوانـندگان می          )۳(

بوجود  ها در دفاع از حمله هابسبورگ     منظور صلح داخلی و    وسـتن سه کانتون به    يپ
  .ده استيبر اساس تنوع زبانی رسو يحکومتی فدرات آمد که در تکامل خود به

 

 ...پيام به كنگره 
 

اهمـيت تـوجه مـا بـه رويـدادهاي مـنطقه تنها در اين نيست كه             
سرنوشـت ايـران بـه عنوان يك كشور بزرگ منطقه، با سرنوشت اين              

حال در  بلكه حساسيت و اهميت موضوع در عين    . مـنطقه درآميخته است   
 نيروهاي سياسي اين توهم     هايي از  آن اسـت كه كماكان در ميان بخش       

تـوان از آمريكا براي استقرار دمكراسي در ايران          وجـود دارد كـه مـي      
ي ما همراه با تمامي نيروهاي صلح  بـه همين جهت همه    . اسـتفاده كـرد   

دوسـت، آزاديخـواه و مترقـي ايراني وظيفه داريم افزون بر اعتراض و              
طقه و  خشـم و نفـرت نسـبت بـه اين تجاوزات و جنگ افروزي در من               



   ۱۱۴شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي نوطرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٩  صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

مان  مـبارزه با آن، دشمني آمريكا را با استقرار دمكراسي در كشورهاي           
.ها و تجارب نشان دهيم نيز، به استناد اين واقعيت
ي جهان در تمامي نيم      كرد امپرياليسم در عرصه    سياسـت و عمـل    

قرن گذشته و اخيرترين موارد آن، از جنگ عراق تا حمايت همه جانبه    
لسطين و لبنان بيان آشكار نقض خشن حقوق        از تهـاجم اسـراييل بـه ف       

ـ    وز افسارگسـيخته به حق حيات و حقوق انساني و دشمني با    ابشـر، تج
.صلح و آزادي و دمكراسي است

-شود كه مافياي نظامي    كنگـره شما در شرايطي برگزار مي      ! رفقـا 
امنيتـي حاكم بر جمهوري اسالمي به رغم يك دست كردن سه قوه هم              

ناشدني و تنگناهاي غير قابل خروج       شكالت حل ي م  چـنان در محاصره   
ها در   ها در ايران، نه عوام فريبي      گيري ها و دست   نـه سـركوب   . اسـت 
ي بهـبود شـرايط زندگـي و معيشـت و نه بحران سازي پروژه                زميـنه 
ي جهانـي، هـيچ يـك نتوانسته است        اي و تحـريك در عرصـه       هسـته 
هاي پيش روي  رانهـاي سر در گم نظام را بگشايد و از برآمد بح           گـره 

جمهـوري اسالمي هم چنان در برابر اكثريت بزرگ     . جلوگيـري كـند   
ها قرار دارد و مانع تحقق       ي آن  عيشتي و آزاديخواهانه  ممردم و مطالبات    

.هاست آن
هاست در كنار ديگر نيروهاي سوسياليست و        سـازمان شـما سـال     

 راه براندازي  در و عليه جمهوري اسالمي  ي بي وقفه   آزاديخواه، با مبارزه  
ايـن نظـام و اسـتقرار يك جمهوري دمكراتيك و الئيك تالش كرده          

بـه رغـم اين تالش و تمام مساعي مشابه، ما كماكان با واقعيت     . اسـت 
پراكندگـي سـازماني، بـا اختالف نظرهاي بزرگ و كوچك نظري و             

ي موجود   اكندهرهاي پ  سياسي و فقدان برنامه و سياستي كه بتواند گروه        
ـ را    مؤثـر در تحوالت ايران تبديل كند، روبرو          و جريانـي بـزرگ   ه  ب

بسط هاي تاكنوني،  ي تالش بـه همين جهت امروز نيز در ادامه      . هسـتيم 
 و  مـبارزه علـيه جمهـوري اسـالمي، گشودن چشم انداز نظام جايگزين            

پ و دمكرات به    چتري از مبارزان     مـتحد شـدن نيـروهاي هر چه بيش        
در .  است كه در برابر ما قرار دارد        ضرورت مبرمي  نچنا گـرد آن، هم   

توانند و وظيفه دارند     اين زمينه به ويژه نيروهاي چپ و سوسياليست مي        
با توجه .كـه خود بر پراكندگي موجود در صفوف خويش غلبه كنند 

 انكارناپذيـر، مبـرم و سرنوشت ساز بايد با تمام نيرو و             بـه ايـن نـيازِ     
ش مستقل، نيرومند و امكانـات از يـك سـو در راه ايجـاد يـك جنـب          

ي چـپ گام برداريم و ابزار سازماني مناسب با انجام اين      يافـته  سـازمان 
وظـيفه را بوجـود آوريـم و از سوي ديگر بكوشيم با نيروهايي كه به                
دمكراسـي بـاور دارند و در پي براندازي اين نظام به اتكاي مردم و به                

طبعاً نبايد ناديده . اند اتحادهاي الزم و ممكن را سازمان دهيم    دست مردم 
 :گرفت كه

هاي گذشته در اين عرصه       هـرگونه اتحاد بايد بر اساي بازبيني تالش        -١
 .ها صورت گيرد و بررسي داليل ناكامي اين تالش

 به طور اولي به معناي       نه  ايـن اتحادها نه به معناي نمايندگي مردم و         -٢
ـ  ت رژيم يان دادن به حيااپ. هاست  آن  ي  مـردم و مبارزه    يجايگزين

حـاكم مسـتلزم رشد مبارزه طبقاتي و مبارزات معيشتي و مطالباتي            
... طـبقات و قشرهاي مختلف اجتماعي، كارگران، زنان، دانشجويان  

 سازمانيافته و سرانجام گسترش مبارزه    هاي مقاومتِ  گسترش جنبش 
همگانـي مـردم اسـت و ايـن فقـدان همان چيزي است كه عمر                

 .ده استجمهوري اسالمي را طوالني كر
ها  تواند جايگزين مردم و مبارزه آن  حال كه نمي    اين اتحادها در عين    -٣

 شـود، بايد به اشكال مختلف و با يافتن تدابير و وسايل الزم در راهِ            
يـاري رسـاندن بـه ايـن مبارزه و ياري رساندن به برانگيختن اين               

 .مبارزه بكوشد
ام آينده، بر روي    هاي اصلي نظ    پايـدار بايـد بر روي ويژگي        اتحـادِ  -۴

هاي دمكراسي و تأمين     هاي جمهوري بديلي كه به ضرورت      ويژگي
ها و اقوام ايران پاسخ دهد و در چارچوب          حقـوق شهروندان، مليت   

تواند  تنها چنين اتحادي مي   . يك برنامه سياسي و عملي، شكل گيرد      
.به تدريج به اهرمي مؤثر در براندازي جمهوري اسالمي تبديل شود

 ! عزيزرفقاي 
اميدواريم اين كنگره بتواند با تحليل واقع بينانه از وضعيت ايران و            
مـنطقه و خـارج از كشور و با اتخاذ تصميمات و رهنمودهاي سياسي و              

.هايي مؤثر در راستاي پاسخ به اين نيازها بردارد سازماني ضروري، گام
۲۰۰۶ ژوئن ۲۸

 
 ...در رابطه با 

 
 سخنراني آقاي هجري توسط يكي از الزم بـه  يـادآوري اسـت كـه متن     

رفقـاي شـوراي مـوقت سوسياليست هاي چپ ايران كه به زبان انگليسي       
نقد و بررسي محتوي    . بسيار مسلط مي باشد، به فارسي بازگرانده شده است        

 جرگه نويسندگان.         اين سخنراني را به شماره آينده واگذار مي كنيم

 :ر متن نامه آقاي عبداهللا عزت پو-۱

 نشرية محترم طرحي نو«
 آن نشريه مقاله اي به قلم آقاي منوچهر صالحي      ۱۳۸۵ خرداد   ۱۱۲در شمارة   

 . چاپ و منتشر شده است» امپرياليسم و رخدادهاي قومي در ايران«تحت عنوان 
در آن نوشـته بعد از آسمان و ريسمان بافي هاي بسيار كوشيده است بدون               

جري دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران       توجه به محتواي گفته هاي آقاي ه      
حتي پا را فراتر    . در آمـريكا، آنچه خودش مي خواسته به ايشان نسبت داده است           

نهـاده، حزب دمكرات، كومله و ساير گروه ها را عامالن سياست هاي اسرائيل و               
 .آمريكا قلمداد كرده و القاب خائن و تجزيه طلب را هم نثارشان كرده است

ن يكي از اعضاي قديمي حزب دمكرات كردستان ايران، چنين          من به عنوا  
القـاب و تهمـت هائي را از پنجاه سال پيش از اين از زبان حكومت هاي دوران                  
پهلوي ها و تقريبأ نزديك به سه دهه است از زبان حاكمان مذهبي واليت مطلقة               

 نيست كه بنابراين قصد اين. فقـيه شـنيده ام و نسـل هـاي قيل از ما هم شنيده اند      
) يكي از دائي جان ناپلئون هاي جديد(بـه بندبـند تهمت ها و افتراهاي اين شخص           

. جوابي بدهم يا به خوش رقصي هايش در مقابل حكومت آخوندي حاكم به پردازم             
همـين قـدر كافي است كه متن كامل گفته هاي آقاي مصطفي هجري را به زبان                 

اختيار آن نشرية محترم قرار بدهم تا       انگليسي كه در امريكا قرائت كرده اند، در         
 ».چاپ و منتشر شود و خوانندگان نشريه خود به قضاوت بنشينند

 با احترام عبداهللا عزت پور

 و ايـن هـم مـتن سـخنراني آقـاي مصـطفي هجري، دبير كل حزب                  -۲
از سـوي مـا زير برخي از جمالت اين          . دمكـرات كردسـتان ايـران     

 :سخنراني خط تأكيد كشيده شده است

 اعضای محترم کنگره، خانم ها، آقايان«
رژيم بدون   ،۱۹۷۹ ران در سال  يری جمهوری اسالمی ا   يگ در ابـتدای شکل   

  روز ديپلمات های سفارت      ۴۴۴هـيچ گـونه تـوجه ای به قوانين بين المللی،  برای              
 .آمريکا را به گروگان گرفت

اين  سال، اکثريت عظيمی از مردم ايران گروگان         ۲۷امروز بعد ازگذشت    
زنان، خبرنگاران، مردم آزادانديش بطورکلی و اقليت های سرکوب         . رژيم هستند 

سرکوب و وحشيگری گسترده نتيجه     . شـده بطـور مشخص در بدترين وضع اند        
مسـتقيم ايدئولوژی و باور اسالمی به واليت مطلقه فقيه و يا حکومت بی چون و                

 . چرا فقه اسالمی است، که ويژگی رژيم اسالمی است
 زنان، در باور اسالمی به واليت مطلقه فقيه، به عنوان  شهروند درجه دو               بـا 

فراخوان به آزادی و حقوق دموکراتيک برخالف حکومت الهی . رفـتار مـی شود   
هر درخواست سياسی به عنوان     . جلـوه داده مـی شـود و سخت مجازات می گردد           

ئی طلبانه با  مطالبات حقوق ملی مهر جدا    . تضـعيف اسـالم و تفـرقه ديده می شود         
حمايـت آمـریکا و اسـرائيل را مـی خـورد و بـه سخت ترين وجهی سرکوب                   

 .می گردد
تـا کـنون هـزاران مـبارز فعال حقوق ملی کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، و                
آذری  بـه جـرم هـای جدائـی طلـبانه تحت پيگرد قانونی قرار گرفته  و مجبور                    

ست داده، زندانی و حتی     ، اموال خود را از د      بـه تـرک خانـه و کاشانه خود شده         
 .اعدام شده اند
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بـرای بدست آوردن تصوير روشنی از اثرات سياست های رژيم در مورد             
 .اقليت  های ملی، به وضعيت  کردستان اشاره می کنم

حزب دمکرات کردستان ايران به عنوان نيروی پيشتاز جنبش دمکراتيک          
ر فعاليت های   مـردم کردسـتان، تـا کـنون دو دبيـر کل حزب خود  را در اث                 

 در وين دکتر قاسملو در حالی       ۱۹۸۹ابتدا  .  تروريستی رژيم از دست داده است     
کـه بـا رژيم برای حل مسالمت آميز مسئله کردستان مذاکره می کرد،  به دست      

 دکتر شرفکندی پيش از کنگره      ۱۹۹۲ديـپلمات های رژيم ترور شد و در سال          
متعاقب . اران رژيم به قتل رسيدبـين المـل سوسياليست در برلين به دست کارگز     

آن، دادگـاه بـرلين مقـام هـای باالی رژيم را، يعنی رهبر و رياست جمهور را                  
 .به عنوان قاتالن دکتر شرفکندی و يارانش مجرم شناخت

رژيـم جمهـوری اسـالمی دستور قتل صدها مبارز فعال حزب ما و ساير               
در ايران  .  ر کرده است  تشکل ها، چه در داخل و چه در خارج از ايران، را صاد            

سرکوب تظاهرات صلح آميز مردم با کشتن و يا زخمی شدن ده ها تظاهرکننده              
ايـن هـا نمـونه های معدودی از جناياتی است که مردم             .  امـری اسـت عـادي     

اين جنايات اضافه بر فقر، . بـه صـورت روزمـره بـه دست رژيم تجربه می کنند      
حال حاضر باال است، به خصوص در       بـيکاری و اسـتفاده از مواد مخدر، که در           
احساس ناتوانی و آينده نامعلوم در . مـيان جـوانان، بـر مـردم تحميل می گردد         

 .سال های گذشته، جوانان را با مشکالت روانی متعددی روبرو کرده است
کوتاه، اين وضعيت عمومی ايران امروز است که نتيجه مستقيم حاکميت           

.  ای قدرت  را در دست گرفته است     اقليتـی کـوچک اسـت کـه تمامی اهرم ه          
همـان طـور کـه قبال اشاره کردم، اين گروه کوچک، مردم و ثروت و آينده                 

حدس مي زنم كه  سياست . ايـران را در دسـت خـود بـه گروگان گرفته است            
در چند سال   .  روشن تر باشد   من دوستان محترم ی  خارجـی ايـن رژيـم بايد برا       

 امور داخلی ديگر کشورها، پشتيبانی       دخالت در  اخيـر ستون اصلی اين سياست     
 در فلسطين و کشورهای همسايه و به ويژه در عراق  و تشـويق نيروهای افراطی    

 .می باشد
 و نهايتأ بن بست و      پشـتيبانی بی چون و چرای رژيم از تروريسم بين الملل          

درگيـری در مورد استفاده از انرژی هسته ای، صلح اين منطقه را به خطر انداخته       
تاثيرگزاری اين سياست ها، برای جامعه جهانی نقش هرچه مهم تری پيدا     . اسـت 

 آوريل خود، اعالم کرد که      ۱۱رئيس جمهور احمدی نژاد در نطق       . کرده است 
ما بدون ترديد هدف اين رژيم را       . ايـران به غنی سازی اورانيوم موفق شده است        

 .در کسب سالح هسته ای می بينيم
 دقيق از سياست های رژيم جمهوری       توضـيح مختصـر من، يک برداشت      

البته .  اسالمی در گذشته و حال است که به نظر می آيد در آينده هم دنبال شود               
رژيـم در هر مرحله با ارزيابی از سود و زيان اجرای اين سياست ها تغييراتی را         

لـيکن ايـن به معنی عقب نشينی در هدف های استراتژيک اش   .  قائـل مـی شـود    
 .ح هست، تاکتيک های رژيم در رسيدن به هدف هايش می باشدآنچه مطر. نيست

اگـر مـا بتوانيم حرکت های اين رژيم را چه در داخل و چه در خارج از                  
ايـران در روزهـای اول بـه قدرت رسيدنش مورد ارزيابی قرار دهيم، می توانيم                

از روزهای اول انقالب تا جنگ هشت ساله        .  تاکتـيک هـايش را بهتر بشناسيم      
ـ    راق و سـپس آوردن گروه اصالح طلبان به قدرت و يا انتخابات نمايشی              بـا ع

مجلـس و رياست جمهوری تا انتصاب احمدی نژاد به رياست جمهوری، تمامی             
 . تاکتيک هائی هستند برای بقای رژيم

عـدم شـناخت از طبيعت ذاتی اين رژيم مشکل اصلی جامعه بين الملل و                
.  ته اخيرأ تعداد آن کاهش پيدا کرده است       بخشی از جامعه ايران مي باشد که الب       

دلـيل اصـلی اين ناتوانی در شناخت به عقيده من اين است که پايه های سياست    
رژيم جمهوری اسالمی برای    . داخلـی و خارجی رژيم برمکر و دروغ قرار دارد         

برای اثبات نظراتم، کافی است که      .  ايـن سياسـت خـود توجيهات دينی دارد        
ات متـناقض مقامات بلند پايه اين رژيم در يک مورد           يـک هفـته بـه توضـيح       

تناقضات در توضيحات نتيجه  . کلـيدی، يعنـی بحـران هسته ای گوش فرا دهيم          
نظـرات گـونه گـون افـراد مخـتلف نمی باشد، بلکه اين يک تالش آگاهانه و                  

 .عامدانه از طرف مقام اول رژيم برای تشويش افکار جهانی است
.   اين هيوال در برابر دو آلترناتيو قرار گرفته استبـه نظر من دنيا در برابر    

آلتـرناتيو اول همـان است که جامعه بين الملل تا به حال انجام داده است، يعنی                 
کـوتاه آمدن در برابر جمهوری اسالمی که نتيجه آن يک جمهوری اسالمی با              
سـالح هسـته ای است که سعی در  گسترش بی ثباتی هر چه بيشتر در منطقه و         

سـترش سرکوب حقوق بشر در داخل ايران و پشتيبانی از تروريسم بين المل              گ
در اين حالت نتيجتأ جدائی طلبی بين مليت های تشکيل دهنده           .  را دنبال می کند   

که می تواند به از هم پاشيدگی هرج و مرج وار ايران    ايـران تقـويت مـی شـود         
 .منتهي گردد

 که مهوری اسالمی است بـرکناری کامـل و صـلح آميـزج        آلتـرناتيو دوم    
اين پروسه می تواند به برقراری روند   . خالصـی مـردم ايـران از ايـن رژيم است          

 .دمکراتيک در ايران با ضمانت کامل حقوق بشرمنجر گردد
نيرومندترين در سـطح بـين الملـل، بـا بـرکناری صلح آميز اين رژيم که                 

فلسطين و اسرائيل پشـتيبان تروريـزم بـين الملل است، می تواند برای روند صلح         
 . و به ثبات منطقه، به خصوص در عراق، کمک کندسودمند باشد

برای دستيابی به چنين هدفی، جامعه بين الملل، به خصوص غرب، می بايست             
اين رژيم توانسته است تا به حال از اختالف اروپا و           . مـتحد و يـک صـدا شـود        

بايدکمک های خود را    ] غرب[مضافأ اين كه    . آمـريکا بـه نفع خود استفاده کند       
 .به طرف اپوزيسيون دموکراتيک داخل و خارج سمت دهد

کمک به مليت های ايران     در رابطـه بـا موضـوع فوق، می خواهم به اهميت             
اشـاره کـنم، از جملـه کـردها بـرای رسـيدن به خود مختاری در ايرانی واحد،                   

 حرکت  اين مليت ها می توانند سازنده ستون فقرات يک        . دمکـراتيک و فـدرال    
 .متحد عليه رژيم شوند

مـا نبايد فراموش کنيم که پس از جمهوری اسالمی بهترين راه حل برای              
ملت کرد و   .   جغرافيائی است  -ساختار فدراتيو بر پايه ملی    شـرکت در قدرت،     

ديگـر ملـيت هـای تحـت ستم از يک چنين ساختاری برای پشت سر گذاشتن                 
 .ناعدالتی های گذشته پشتيبانی می کنند

ر پايـان، بـرای به حرکت درآوردن روند دموکراسی در منطقه و از بين               د
بـردن تروريسـم در دنـيا، نياز به وحدت و همکاری جامعه جهانی با مليت های                  

 .ايران است
، به عنوان نيروی اصلی جنبش کرد       حزب دمکرات کردستان ايران   مـا در    

راسی خواهی در    و دمک  خود را بخشی از جبهه ضد تروريسم      در کردستان ايران،    
 ».آماده عمل به وظايف خود هستيممنطقه می دانيم و 
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 ...انقالب پرولتري و 
 

به اين ترتيب دستگاه اداري غول آسائي بوجود آمد كه سرانجام عليه   
با قدرت يك چنين    . در پيش در اين باره سخن گفته ايم       . شـاه برخاسـت   

ند هرگونه مقاومتي عليه قدرت     ارتـش خريداري شده اي مي شد زماني چ        
دولتي را بي چشم انداز ساخت، اما همين امر سبب فروپاشي قدرت مطلقه             

مدتي چنين به نظر رسيد كه يك چنين قدرت دولتي كه           . اميـران گشـت   
آن چنان نيرومند گشته بود، كامأل از همه طبقات مستقل است و بر همه              

در واقع در دوران    . ضيه بود  ق Scheinاما اين فقط ظاهر     . آنـان سلطه دارد   
سـلطنت مطلقـه فقط آن بخش باالئي از طبقه اميران كه در دربار شاهي               
حضـور داشـتند و نـزد شاه و وزيران او داراي نفوذ بودند، يعني اشراف     
دربـاري، روحانـيت دربـاري، بازرگانان بزرگ حكومت مي كردند كه            

راي دولت ارزشمند  مالـيات ها را رهن كرده و بيشتر از اشراف زميندار ب           
بـه همين دليل نيز بسياري از آدم هاي خردمند غالبأ نمود            . گشـته بـودند   

Schein                ،را جانشـين واقعـيت مي سازند و از آن چه كه دولت مي پندارند 
يعني به ديوان ساالري اي كه گويا فراسوي طبقات قرار دارد، اين وظيفه را 

گاني اجتماعي، يعني   واگـذار مـي كنـند كـه با توجه به خواست هاي هم             
 مبني بر اخالقي مستقل از      Postulatعـدالت ابدي و يا ديگر اصول مسلم         

فضـا و زمان، منافع ويژه هر يك از طبقات را نمايندگي كند و متحقق               
 . سازد

و بـا ايـن حـال وجـه مشخصه دولت هاي مدرن وجود يك چنين                
ز در جهان انگلوساكسني سلطنت ا    . بوروكراسـي دولـت مطلقـه نيسـت       

به همين . پشتيباني ارتشي كه هرگونه مقاومتي را درهم شكند، محروم بود
دلـيل نيـز در آنجـا حكـومت مطلقـه و هم راه با آن قدرت همه جاگير                  

خودفرماني اشرافي توانست در آنجا     . بوروكراسـي نتوانسـت تحقق يابد     
آن قـدر دوام يابـد تـا بدون پيدايش يك حلقه ارتباطي از بوروكراسي               

 .  جاي خود را به ديوان ساالري دمكراتيك دهدنيرومند
بدون آن هيچ . طبيعـتأ در انگلسـتان نيـز بوروكراسـي وجود دارد         

سـازمان بزرگ مدرن و هم چنين هيچ دولت مدرن نمي تواند به كار خود               
اما با اين حال حجم و قدرت اين بوروكراسي به هيچ وجه با             . ادامـه دهـد   

 .سه نيستبوروكراسي قاره اروپا قابل مقاي
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بوروكراسـي قـاره اروپـا نهـادي است ممتاز كه اقتدار دولتي را              
نمايندگـي مي كند كه البته به استثناء حكومت گران دولتي و دوستانش،             

نخسـتين وظيفه  . در برابـر آن هـر عضـو جامعـه بايـد كـرنش كـند         
او براي انجام اين وظيفه از      . ديـوان ساالري دولتي اطاعت اجباري است      

ل آسـائي بهـره مي گيرد كه دولت در برابر هر يك از              فـراقدرت غـو   
سياست داخلي اين ديوان ساالري، حتي . شهروندان از آن برخوردار است 

. آنجـا كه به كاركردهاي اقتصادي مربوط مي شود، سياست قدرت است           
. او بايد مخارج كالني را تأمين كند كه دستگاه دولت بدان نيازمند است

 نه فقط از ابزار اقتصادي، بلكه از ابزار قدرت او بـراي تحقـق ايـن نياز       
و ايـن امر نه فقط در مورد تعيين ميزان ماليات ها و             . بهـره مـي گيـرد     

) شركت هاي (گمـرك هـا، بلكه حتي در رابطه با هدايت كارخانه هاي             
و چنين شركت هائي انحصاراتي هستند كه نه فقط         . دولتـي صادق است   

ي مي كنند، بلكه حتي قيمت هاي      از پـيدايش هـر گـونه رقيبي جلوگير        
 . فروش خود را به دلخواه خويش تعيين مي نمايند

امـا بـراي آن كـه ديـوا  ن سـاالري دولتي بتواند اطاعت از خود را        
آن چـه ايــن  . اجـباري سـازد، خـود بايـد كوركـورانه اطاعـت كـند       

 ديوان ساالري انجام مي دهد، نه بازتاب اراده خود او، بلكه مبتني بر اراده             
باالترين ارباب خود است كه به ناچار آن را بنا به شيوه اي كه مطالبه شده 

او خود نبايد اختياري داشته باشد و يا آن كه نبايد . است، عملي مي سازد
مسـتقل انديشـيدن خطري براي رئيسان است و         . آن را آشـكار سـازد     

ز ا. بهمـين دلـيل نيز تا آنجا كه ممكن است، بايد از آن اجتناب ورزد              
آنجـا كـه مناسـبات دولتـي در شرائط عادي بسيار كم تغيير مي يابند،                
بطـوري كه غالبأ آن چه در دستگاه اداري دولتي انجام مي گيرد، عبارت             
از كارهائـي اسـت كـه هـر بار از نو تكرار مي شوند، در نتيجه مستقل                  

آن چه با الگو تطبيق نمي كند، اگر        . انديشيدن تا حد زيادي زائد مي شود      
اين جزئيات را سنگيني قهر    . زئـي باشـد، مـورد توجه قرار نمي گيرد         ج

اما براي آن كه بتوان استثنائي از الگو را اجازه          . دولتـي ناديده مي گيرد    
در كنار . داد، بايـد نخست نظر تعداد زيادي از مراجع باالتر را جويا شد      

كاركردي الگووار و فسيل گونه، كندكاري يكي ديگر از خصيصه هاي            
 . شم گير بوروكراسي دولتي استچ

لـيكن بوروكراسـي اي كـه سرمايه داري براي مقاصد خود بوجود             
اين بوروكراسي از يك سو با      . مـي آورد، كـامأل بـه گونه ديگري است         

ديـوان سـاالري دولتـي شـباهت دارد و در عين حال از ديوان ساالري                 
ساالري از سنديكاها و شركت هاي تعاوني متفاوت است، زيرا اين ديوان 

 در اينجا شهروندان دولتي -منافع اعضاي خود كه آنها را رهبري مي كند
 حمايـت نمي كند و بلكه نماينده منافع  -و در آنجـا كارگـران مـزدور     

 در اينجا شاه و در آنجا       -اربابـي اسـت كـه فراسـوي اعضاء قرار دارد          
ري بـا ايـن حـال برخالف  ديوان ساالري دولتي، ديوان ساال            . سـرمايه دار  

سرمايه داري در تقابل با فرد از فراقدرت       ) شـركت هاي  (كارخانـه هـاي   
كارمندان سرمايه در مقايسه با كارمندان دولتي       . زيادي برخوردار نيست  

 . نمي توانند به سادگي به سياست قدرت متوسل شوند
ايـن امر از آن جا ناشي مي شود كه كارمندان سرمايه فقط در روند               

و . و بلكه بيشتر از آن در روند گردش فعال هستند         توليد كار نمي كنند     
اينجا . در ايـن رونـد سياسـت قدرت قاعدتأ فاقد هرگونه كارائي است            

كارخانـه هـاي هـم سـان در برابريك ديگر قرار دارند، در اينجا قوانين                
اقتصـادي خـود را نيرومندتـر از هر اراده شخصي نمايان مي سازند، در               

شتاب دگرگون مي شوند، در اينجا آگاهي       ايـنجا شـرائط و مناسبات با        
تخصصـي، زبردسـتي و قـدرت تصميم گيري فوري خود را جا خواهد              

در ايـنجا بـا اطاعت كوركورانه كارمندان از رئيسان خود و            . انـداخت 
سرمايه دار نيز البته . فرامين الگووار آنان نمي توان به موفقيت دست يافت  

همه كارمندان وظائف خود را     هم چون يك وزير، بايد مواظب باشد كه         
انجـام و تمامي تالش و منافع خود را در خدمت كارخانه قرار دهند، اما     
اسـتقالل عمل زيردستان براي رئيسان سرمايه دار نه فقط خطري نيست،            

يـك سـرمايه دار كم تر با        . بلكـه حتـي امتـيازي محسـوب مـي شـود           
 بيشتر سـخت گيـري فـرامين يـك رئيس نسبت به كارمندانش  و بلكه          

توسـط گـزينش هدفمـند نيروهائي كه برايش كار مي كند، مي كوشد              
 . خود را ممكن سازد) شركت(كاميابي كارخانه 

بـرخالف آن، دولـت مي تواند به دوگانگي شخصي كارمنداني كه            
حجم . اسـتخدام و از آنهـا اسـتفاده مـي كـند، كـم تر توجه داشته باشد        

در اين زمينه خود به مانعي بدل       غول آساي دستگاهي كه در اختيار دارد،        

دولت براي گزينش كساني كه مي خواهد استخدام كند، بايد از . مي گردد
آن چه كه از    . ابزارهاي مكانيكي، چون داشتن مدرك معيني، ياري گيرد       

انـتخاب شخصـي فراتـر مي رود، عبارت از ترفيع فقط كساني است كه               
ين و نه مستعدترين افراد   نورچشـمي اند كه منجر به گزينش بي استعدادتر        

 . مي گردد
عناصـر با استعداد حد متوسط بر حسب سابقه كاري خود به مقامات    

به اين ترتيب، صرف نظر از كساني كه با پارتي          . باالتـر ارتقـاء مي يابند     
به اين مناصب دست يافته اند، و نيز برخي استثنائات ناخوش آيند، مقامات             

شغال مي شوند كه پير، خسته و بي رمق         بـاال غالـبأ فقـط توسط آقاياني ا        
هستند و كاركردهاي شان مبتني بر الگوهاي ابدي است و در نتيجه قادر             

 . به نوآوري نيستند
در همـين امـر مي توان توفيري را كه ميان ديوان ساالري دولتي و               

تفاوت ميان اين دو هم چون      . بوروكراسي سرمايه داري وجود دارد، يافت     
 هاي جمهوري اول فرانسه و ناپلئون تازه به دوران          تفـاوت مـيان ارتـش     

ارتش هاي گروه   . رسـيده است كه با آن عليه قدرت هاي سلطنتي جنگيد          
اول پيـروزي خـود را مديـون ژنرال هاني بودند كه همگي تقريبأ جوان          

 .بودند، در حالي كه ارتش دشمن را ژنرال هاي پير فرماندهي مي كردند
ي هاي دولتي سطح دستمزدها نيز منطبق       عالوه بر آن در بوروكراس    

بـا خصيصه الگووار اين ديوان ساالري مبتني بر الگوهاي درجه بندي شده         
در ايـنجا نـه بخشي از ازياد درآمد شركت هاي دولتي به كارمند              . اسـت 

تعلـق مـي گيرد و نه كسي به خاطر توانائي خارق العاده خود مزد بيشتري       
 .         دريافت مي كند

سرمايه داري در اين امر بسيار آزادتر است و         ) شـركت (نـه   كارخا
مـي تواند به دلخواه خود براي هر يك از كاركنان نوع و سطح دستمزدي         

و در اين زمينه . را برگزيند كه از نقطه نظر اقتصادي موفقيت آميزتر است
در پيش اشاره كرديم كه به مقدار       . حتـي تـا حـدي افراط گرائي مي كند         

 كه در دست سرمايه داران جمع مي شود، به شدت افزوده شده       اضافه ارزشي 
بهمـين دلـيل نيز سرمايه داران كالن مي توانند به كساني كه قادر              . اسـت 

هسـتند در حوزه هاي مختلف دست به كارهاي خارق العاده زنند كه مورد              
پسـند آنـان اسـت و يا آن كه سبب پيش برد مقاصدشان مي شود، مبالغ            

چنين است در مورد اسب هاي تازي، گل هاي اُركيده،          . ندكالنـي به پرداز   
 .آثار هنري، آوازخوانان مرد و زن، نقاشان و ديگران

آنهـا آماده اند ميليون ها براي يك چيز لوكس بي مصرف بپردازند،             
البته در خريد آن چه كه براي شكم و سود خود مفيد بيابند، نيز پس انداز                

اميد دستيابي به تندرستي، مبالغ گزافي      آنهـا هـر از گاهي به        .نمـي كنـند   
 . هم چنين به سازمانده ممتاز پول  كالني مي دهند. به پزشكان مي پردازند

اما سازماندهندگي  . فـن آوري سـازماندهي را مـي تـوان آموخت          «
 )  ۹۰ (»هميشه فقط امري مادرزادي است

و هر  . سازماندهندگان بزرگ هم چون هنرمندان بزرگ نادر هستند       
بزرگ نقش با اهميت تري و نيز روابط ) شركت هاي(ازه كارخانه هاي اند

تـنگ و گوناگونـي با مجموعه روند اقتصادي داشته باشند، وجود چنين             
  .كساني براي آنها ناگزيرتر مي شود

سـرمايه زمـان درازي است كه به اين امر پي برده است و به همين                
 سازماندهندگان با تجربه      در پي يافتن  ) شركتي(دليل نيز هر كارخانه اي      

اسـت و بـا عرضه امتيازات خارق العاده و آزادي  عمل فراوان به آنها، در      
 . پي جلب آنان به خود است

بوروكراسـي دولتـي نيـز نه كم تر، بلكه به سازماندهندگان برجسته          
اما اين بوروكراسي به آنها نه آزادي عمل و نه         . بيشـتري نيازمـند اسـت     

تا زماني كه صنايع سرمايه داري و مراوده        . لعاده مي دهد  امتيازهاي خارق ا  
جهانـي انكشاف نيافته بودند، براي تازه فرهيختگان بهترين امكان براي           
. دسـتيابي بـه موقعيت اقتصادي و اجتماعي خدمت در ادارات دولتي بود            

تعداد زيادي از نيروهاي خردمند كه مي خواستند در حوزه سازماندهي و            
امـا آنجا كه صنايع     . باشـند، بـه ايـن سـو مـي گـرائيدند           ادارات فعـال    

سـرمايه داري و مراوده جهاني انكشاف مي يابند، از شدت چنين گرايشي             
هـر چـه بيشـتر كاسـته مي شود، بوروكراسي دولتي از داشتن نيروهائي         
محـروم مي گردد كه بدان ها بيش از هر زمان ديگري نيازمند است، زيرا     

 .  سازماندهندگان با سرمايه رقابت كندنمي تواند در رابطه با
اجتماعي شده مي بايد در اين زمينه با سرمايه         ) شركت(اما كارخانه   

نمي توانند بدون در اختيار     ) شركت ها (چنـين كارخانه ها     . رقابـت كـند   
داشـتن سـازماندهندگان برجسته به پيشرفت خود ادامه دهند و در نتيجه         
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) شركت هاي(تي را داد كه كارخانه هاي       بايد به آنان حداقل همان امتيازا     
 . سرمايه داري در اختيار آنها قرار مي دهند

درست به همين خاطر تحقق خواسته ماركس كه از سوي لنين نيز            
پذيـرفته شد، مبني بر  اين كه هيچ يك از كارمندان دولتي نبايد مزدي               
. بيشـتر از دسـتمزد يـك كارگر معمولي دريافت دارند، ناممكن است            

نـين خواسـته اي البته حساسيت پرولتاريا و نگرش سوسياليستي ما را             چ
اما چنين خواسته اي با احكام اقتصادي سازگاري ندارد         . نمـودار مي سازد   

و ايـن احكام خود را به تدريج جا مي اندازند و ما هر چه بيش تر به پيش                   
 مـي تـازيم، مـي توانـيم خردمندتر گرديم، هر گاه از همان آغاز به اين                

ضـرورت هـا پي بريم و نه پس از تجربه هاي تلخي كه مي توانند سبب                 
 .ورشكستگي مان گردند، آنها را آويزه گوش خويش سازيم

ــه هــا   در يــك جامعــه كــامأل سوسياليســتي كــه در آن كارخان
ديگر مجبور نيستند با سرمايه  رقابت كنند، سازماندهندگان         ) شركت ها (

آنها در  . ليت ديگري نخواهند يافت   ممتاز جز خدمت به جامعه حوزه فعا      
يـك چنـين جامعه اي بايد بپذيرند كه به آنها نمي تواند حقوق بيشتري از       

با اين حال . آن چـه كـه ديگر فرهيختگان دريافت مي كنند، تعلق گيرد   
در هنـر، دانش و در حوزه سازماندهي توانمندي هاي خارق العاده از بين              

پروازي، خرسندي از قدرت و اعتبار      انگيزه دروني، بلند  . نخواهـند رفت  
 . اجتماعي انگيزه هاي كافي براي آفرينش چنين توانمندي ها خواهند بود

لـيكن ايـن امـر در مورد دوران گذار توليد سرمايه داري به توليد               
تا زماني كه سرمايه قادر است اضافه ارزش        .  سوسياليسـتي صادق نيست    

هد كوشيد سازماندهندگان تولـيد كـند و اضافه ارزش بدست آورد، خوا      
برجسـته را با دادن امتيازات مادي زياد به سوي خود جلب كند تا بتواند            
برتري خود را بر تمامي كارخانه ها و انواع شركت هاي ديگر حفظ كند         
و اجـازه ندهد كه كارخانه ها و شركت هاي ديگر چيزهاي مشابه اي را               

 . عرضه كنند
ابطه با برتري  بوروكراسي     در كـنار تمامـي علـت هائـي كه در ر           

سـرمايه داري بـر بوروكراسي دولتي ترسيم كرديم، بايد به اين نكته نيز              
اشـاره كنيم كه در جوامع مدرن بوروكراسي دولتي بزرگ ترين پيكره            

همين امر سبب مي شود تا      . سـفت و بهـم پيوسـته اي را تشكيل مي دهد           
ي ديگر براي حل بوروكراسـي دولتي نسبت به تمامي پيكره هاي اجتماع       

مسـائل مخـتلف، حتي مسائلي كه نسبت به آنها بي عالقه است و مجبور               
 .به مقاومت مي شود، از قدرت پشتكار زيادي برخوردار باشد

و بـا اين حال دولت نه تنها حجيم ترين و مهم ترين، بلكه هم چنين                
البته اين نيز   . كهـن تـرين سـازمان  اجتماعي است كه هنوز زنده است            

ون همه سازمان هائي كه در گذشته وجود داشتند، خواهد مرد، اما            هـم چ  
بهمين دليل . در مقايسه با تك تك انسان ها از ماندگاري برخوردار است         

نيـز كارمـندان دولت براي تمامي طول عمر خود كه در خدمت دولت         
ليكن كارخانه ها   . هسـتند، بـه يـك كـار و بـه يك اداره زنجير شده اند               

مايه داري، هر اندازه نيز بزرگ باشند، در مقايسه با          سر) شـركت هـاي   (
دولـت سازمان هاي كوچكي هستند با عمري محدود كه سرشت شان با             

نيـروهاي كـار و كارمندان پائيني چنين     . شـتاب دگـرگون مـي شـود       
بطـور دائمـي به او زنجير نشده اند و بر عكس            ) شـركتي (كارخانـه اي    

اين امر سبب مي شود تا در       . نيستنيز به آنها وابسته     ) شركت(كارخانه  
) شركت هاي(رابطـه با خصوصييات سرشتي مطرح شده ي كارخانه هاي           

سـرمايه داري، سرمايه دار همان گونه كه آزادانه در زمينه انطباق خود با              
شـرائط متغيـر ودسـتيابي بـه باالتـرين وجه اقتصادي عمل مي كند كه                

 گونه نيز آزاد است كه      ضرورت زندگي اش را تشكيل مي دهند، به همان        
ميان كارگران خود كساني را دست چين كند كه از استعداد انطباق خود             

 . با چنين شرائطي برخوردارند
بــرعكس، بوروكراســي دولتــي داراي كاركــردي بســيار كــند، 
غيراقتصـادي، بـدون ابزار گزينشي كاركردي ويژه براي هر فرد است       

ا زنده ترين كارها را بر مبناي     كـه بـر مبناي آن بتواند مناسب ترين و ي          
طـي دو سـده گذشـته آشكار شد كه اين    . اسـتعدادهايش انجـام دهـد     

اين . بوروكراسـي بـزرگ تـرين مانـع بـراي هـرگونه پيشرفتي است             
بوروكراسـي انقالب هاي بسياري را پشت سر نهاد و پس از هر يك از               

اه خود  ايـن انقـالب ها كه شاهان، اشراف ها، كليساي دولتي را از سر ر              
 . برداشتند، نيرومندتر گشت

با توجه به اين امر كه هر چند قهر دولتي مدرن طي دو سده گذشته 
كـه همـراه با پيشرفت هاي دائمي بود، ليكن ماهيت دمكراسي در اين              

 هر :دوران دچـار دگرگونـي هاي اندكي شد، به طوري كه مي توان گفت      
). ۹۱ (ته مي ماندچـه بيشـتر دگـرگون گشت، به همان اندازه چون گذش       

 .اين امر در مورد بوروكراسي نيز صدق مي كند
و همـين امـر بايد آن قدرتي باشد كه سوسياليسم دولتي مي كوشد              

 . توسط آن انقالب اجتماعي را متحقق سازد و پرولتاريا را آزاد گرداند
انسـان هـاي ساكن در قاره اروپا از دوران سلطنت هاي استبدادي و              

عادت كرده اند كه از اولياي امور تحقق نيازهايشان را          دولت هاي نظامي    
مطالبه كنند و چنين حكومت هائي را مسئول هرگونه نابساماني بدانند، اما            
در عـين حـال از آنـان انتظار همه گونه شكوه و عظمتي را داشته باشند،         
حتـي انديشه دولتي ساختن بوروكراتيك تمامي توليد را كه بسياري در            

 . ناكي را نمي بينندآن امر دهشت
هـم چنين كساني در ميان ما كه مخالف يك چنين تفكري هستند،             

به همين  . نيازي نديدند با تمامي توان خود با چنين انديشه اي مبارزه كنند           
دلـيل دولت روسيه شوروي توانست توسط سوسياليست هائي بوجود آيد           

ي كه كامأل  كه تمامي توليد را دولتي كرد و توسط بوروكراسي قدرقدرت         
متمركـز سازماندهي شده است، سازمان هاي مستقل را تعقيب نمود و از             
مـيان برداشـت و همـه چيـز را تحت حاكميت دولت درآورد، و حتي        
چنـين حكومتي از سوي سوسياليست هاي كشورهاي ديگر به مثابه شيوه            

 .  توليد پيشرفته تر و به مثابه ابزار رهائي پرولتاريا پذيرفته شود
وكراسـي دولتي در كشورهاي انگلوساكسن هرگز آن نقشي را      بور

ايفاء نمود، توده ها در اين كشورها      ] اروپا[بازي نكرد كه نزد ما در قاره        
هرگـز بوروكراسـي را به حساب نگرفتند و هميشه بطور غريزي به آن              

ــا پــيدايش اونيســم . اعــتماد نداشــتند و چارتيســم ) Owenismus) ۹۲ب
Chartismus) ۹۳ ( درسـتي سوسياليسم در انگلستان زودتر از هر جاي       بـه 

اما هنگامي كه جنبش دوم در      . ديگـري بـه قدرتي كاربردي بدل گشت       
كارگران در ) ۹۴( متالشي شد، از سال هاي شست سده پيش   ۱۸۴۸سـال   

نوسـازي جنـبش كارگـري با قدرت تمام در جهت تكامل سازمان هاي           
ر چيز در بوجود آوردن     مستقل خويش، تعاوني هاي مصرف و پيش از ه        

در عوض آنها از خود نسبت به سوسياليسم كه از . سنديكاها تالش كردند
قـاره بـه كشورشـان آمده و از خصلت سوسياليسم دولتي برخوردار بود،       

 . تمايل زيادي نشان ندادند
بـي زاري از بوروكراسـي دولتـي نقـش كمـي در عـدم موفقيت                

سوسياليسم هنگامي در   . ده است سوسياليسـم نوين در انگلستان بازي نكر      
ميان توده هاي انگليس ريشه خواهد دواند كه ما براي خود روشن سازيم             

و .  استدستگاه سلطه و نه نهادي اقتصادي    كـه بوروكراسي دولتي فقط      
ايـن كـه بوروكراسي را نه فقط از حوزه سياست، بلكه به ويژه از حوزه                

 . اقتصاد بايد دور ساخت
 خواهان آن باشيم، اجتماعي كردن ابزار توليد         آن چـه كـه ما بايد      

 مهم ترين اين ابزار توليد      مالكيتاسـت، امـري كـه سـبب دولتي شدن           
كارخانه ها مـي گـردد، امـا ايـن امر نبايد سبب گردد كه رهبري چنين          

 .  به دست بوروكراسي دولتي بي افتد)شركت ها(
سوسياليسم  كارگران بايد با چنين رخدادي مخالفت كنند، زيرا كه          

آنجا كه شركت هاي دولتي     . بايـد سـبب رهائي و نه بردگي آنان گردد         
وجود دارند، بايد بكوشيم در عين حفظ مالكيت دولت بر اين مؤسسات،            

تا زماني كه ما در . آنهـا را از چـنگ بوروكراسـي دولتي بيرون آوريم       
مجلـس رايشتاگ اكثريت نداريم و در نتيجه يك حكومت سوسياليستي         

 نـدارد، ايـن جنـبه از اجتماعـي كـردن يگانه جنبه اي است كه            وجـود 
. اين امر به هيچ وجه كار بي اهميتي نيست        . مـي توانيم آن را متحقق سازيم      

دولتي را بر شالوده    ) شركت هاي (هـر اندازه زودتر بتوانيم كارخانه هاي        
سـالمي قـرار دهـيم كـه بـراي كارگران و مصرف كنندگان مناسبات            

 بوجود آورد، به همان نسبت نيز ساده تر مي توانيم روند            رضـايت مندي را   
و شاخه هاي توليدي ديگر   ) شركت ها (اجتماعـي ساختن را به كارخانه ها        

البـته مـي تـوان در اين باره مشاجره كرد كه آيا بايد     . گسـترش دهـيم   
به كارمندان دولت، يعني نمايندگان اقتدار دولتي نيز حق اعتصاب را داد            

امر البته بطور كامل با تاريخ و ماهيت بوروكراسي دولتي در           اين  . يـا نه  
امـا هر گاه بطور قاطعانه تر با حق اعتصاب كارمندان         . تضـاد قـرار دارد    

مخالفت كنيم، در آن صورت ضروري است كه سرشت كارمندان دولتي 
. را به عناصري محدود سازيم كه واقعأ نماينده و مددكار حكومت هستند           

است كه از رانندگان لوكوموتيو و پاسبانان و يا كارمندان كـامأل بي معنا    
كسي كه در   . گمـرك بخواهـيم بـر مبـناي انظباط مشابه اي كار كنند            
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دولتي كار مي كند، بايد هم چون ديگر      ) شـركت هـاي   (كارخانـه هـاي     
ما . كارگران نسبت به كارفرمايان خود از حقوق مشابه اي برخوردار باشد

ع پرولتاريا هر گونه اعتصاب سبك سرانه را محكوم و بايد با توجه به مناف
ما حتي مي توانيم خواستار آن باشيم كه كارگران         . بـا آن مـبارزه كنيم     

كه براي زندگي ضروري اند، هيچ گاه حق   ) شركت هائي (كارخانـه هائي    
نداشته باشند به تنهائي به اعمالي دست زنند و بلكه بايد هميشه كاركرد             

البته بايد با   . پـرولتارياي متشـكل هم ساز گردانند      خـود را بـا تمامـي        
قاطعيت با تبديل كارگران به كارمندان مخالفت ورزيم، زيرا اين امر با            
هـدف سـلب حقـوق از آنـان دنبال مي شود تا نتوانند از خود در برابر                  

 .بوروكراسي اي كه متكبر و بي هرگونه تفاهم است، دفاع كنند
ي كه به كارمند بدل مي شوند، به        امـا آيـا وظائف بزرگ كارگران      

امتــيازهاي مــادي آنهــا هــم چــون تضــمين موجــوديت شــان، تأمــين 
مربوط نمي شود؟ ... خانـواده هاشـان پـس از مـرگ نـان رسـان شان و              

كارگرانـي كـه در خـدمت دولت هستند، نبايد چنين امتيازهائي را از              
 را مـا بدون توجه به محل كار كارگران همه اين حقوق       . دسـت بدهـند   

و همه شهروندان بايد از چنين حقوقي       . بـراي همه كارگران خواستاريم    
كه در آن   ) شركتي(بـه مثابه كاردهي جامعه و نه كاردهي كارخانه ائي           

خدمات "براي كارگران تمامي نهادهاي     . كار مي كنند، برخوردار باشند    
به باري سنگين بدل     بـه جاي آن كه امتيازي محسوب شوند،       " اجتماعـي 

ـ    تعلق داشته  ) شركتي(ردند، هر گاه كه اين نهادها به كارخانه اي          مـي گ
. باشـند كه مي تواند كارگران را با زنجير اين نهادها به خود وابسته سازد       

دولتي ) شركت هاي(بنابراين بايد با بوروكراسي دولتي در كارخانه هاي      
 !مخالفت كرد

د بر دستاورد   سوسياليسم باي . سوسياليسم بايد از سرمايه داري برويد     
سـازمان هـاي اقتصادي كه در دوران سرمايه داري به وجود آمدند، نظير              

سـازمان هاي اقتصادي مبتني بر كارگر مزدوري، سنديكاها و تعاوني ها             
 . و سازمان هاي اقتصادي سرمايه داري بنا گردد

بـرعكس ايـن روند، سوسياليسم نبايد از آن دستگاه هاي حكومتي          
ت مطلقه در سده هيجدهم بوجود آمدند، و هم چنين          كـه در دوران سلطن    

نـبايد از آن بخـش هائـي كـه بـراي تحقـق اضافه ارزش و حسابداري                  
 ادامه دارد.               بوجود آمدند، نمو كند) شركت ها(كارخانه ها 

 
 :پي نوشت ها

  ۳۴برلين، صفحه ۱۹۱۹ ،»راه ها و هدف هاي اجتماعي سازي«: كارل كائوتسكي -۹۰
 ,Plus ca change:  كائوتسـكي در اينجا اين ضرب المثل ايتاليائي را نقل كرده است -۹۱

plus cést la même chose 
او با .  درگذشت۱۸۵۸ زاده شد و در سال ۱۷۷۱ در سال Robert Owen روبـرت اون  -۹۲

آن كـه كارخانـه دار بـود، اما در تدوين سياست رفاء اجتماعي نقشي بزرگ بازي               
ي بهبود وضعيت زندگي كارگران كارخانه ريسندگي خود، كارخانه را          او برا . كرد

. به يك شركت تعاوني تبديل نمود و كارگران را در مالكيت كارخانه سهيم ساخت     
او حتـي مـنطقه مسـكوني كارگري را بوجود آورد و با خانه سازي براي كارگران       

هم چنين در . كارخانـه خـود كوشـيد بـه وضعيت زندگي آنها و سر و سامان دهد               
 ساعت كار تقليل داد و بهره گيري از         ۱۰كارخانـه خـود ساعات كار روزانه را به          

 سال را كه در آن دوران بسيار مرسوم بود، در كارخانه            ۱۰كـار كودكان كم تر از       
او حتي مغازه هائي را بوجود آورد كه در آنها كاالها به قيمت             . خـود ممنوع ساخت   

متاسفانه اين آزمايش ها با شكست . خته مي شدندخـريداري شـده بـه كارگران فرو     
اون چندين كتاب نيز    . روبرو شدند و اون تقريبأ تمامي ثروت خود را از دست داد           

كتابي درباره  "و  " درك نويني از جامعه   ": نوشـته است كه مهم ترين آنها عبارتند از        
 و انگلس او ماركس.  اونيسم  مكتبي است مبتني بر ارزش هاي اخالقي اون"اخالق نو

 . را بنيانگذار سوسياليسم تخيلي ناميده اند
 توسط بخشي از رهبران سنديكاهاي كارگري       ۱۸۳۸ جنـبش چارتيسـت در سـال         -۹۳

آنهـا در آن گردهمائـي منشوري را تدوين كردند كه در آن براي              . بوجـود آمـد   
منشور نخسـتين بار از جنبش كارگري به مثابه نيروئي مستقل نام برده شد و در اين        

 اصل آن عبارت بودند از حق رأي همگاني براي          ۳ خواسـته تـدوين گرديد كه        ۸
بعدها از بطن جنبش    .  سال، انتخابات مخفي و ساالنه پارلمان      ۲۱مـردان مسـن تر از       

هـنوز نيز پيكره اين حزب را سازمان هاي      . جارتيسـتي حـزب كـار بوجـود آمـد         
 . سنديكائي تشميل مي دهند

 .سده نوزدهم است منظور كانوتسكي -۹۴
 

 ... خنجر از 
  

مقـاالت او کـه مـرتبا در سـايت ايـن جنبش و نيز برخی رسانه ها منتشر                   
مـی شـود، بازگـو کنـنده ديـدگاه مخالفين سياست دولت اسرائيل و بخشی از                 

 نوشته  ۲۰۰۶مقاله زير که در تاريخ دوم اوت        . طـرفداران واقعـی صـلح اسـت       
 .ادی را نشان می دهدشده است، گوشه ای از اين نگاه انتق

 
 .روز پس از خاتمه جنگ، روز خنجرهای بلند خواهد بود

سياستمداران  يکديگر را    . هر کسی ديگران را مالمت خواهد کرد      
اما .  ژنرال ها که به همديگر انتقاد خواهند کرد       . سـرزنش خواهـند کرد    

 .بيش از همه، ژنرال ها سياستمداران را مالمت خواهند کرد
ـ     ر کشـوری پـس از هر جنگی، زمانی که ژنرال ها            هميشـه، در ه

، سر بلند می کند که اگر       »خنجر از پشت  «شکسـت خـورده انـد، افسانه        
سياستمداران، درست در آستانه پيروزی با شکوه و تاريخی ارتش، آن را   

 ....متوقف نمی  كردند، چه ها و چه ها می شد
اد، ايـن امـری اسـت که در آلمان پس از جنگ جهانی اول رخ د               

شبيه اين ماجرا   . هنگامی که اين افسانه منجر به تولد جنبش نازی گرديد         
. و اين حادثه دراينجا در حال وقوع است      . پس از جنگ ويتنام پيش آمد     

 .نخستين نشانه های آن احساس مي شود
حقـيقت سـاده اين است که تا امروز، بيست وسومين روز جنگ،             

 ۱۹۶۷ارتشی که در سال     . حتی يک هدف نظامی نيز بدست نيامده است       
فقط در شش روز، سه ارتش بزرگ عرب را به زانو درآورد، هنوز موفق              

کوچک برآيد و آن هم  » گروه تروريستی«نشده است که از عهده يک 
. طوالنی تر شده است   ] ۱۹۷۳اکتبر  [در مدتـی که از جنگ خطير کيپور         

ی در آن زمـان، ارتـش موفـق شد در مدت بيست روز، شکست روزها              
 .نخستين جنگ را به يک پيروزی نظامی بدل سازد

ديـروز سـخنگويان ارتـش، برای ارائه تصويری از پيروزی اعالم            
 جنگجوی حزب اله    ۱۰۰۰ نفر از    ۲۰۰مـا موفق به کشتن      «کـردند کـه     

اما پافشاری بر اين    )  نفر، چه کسی می شمارد؟     ۴۰۰ يا   ۳۰۰يا(» شـده ايم  
ک هزار نفر است، خود بسيار نکـته که کل جنگجويان حزب اله وحشتنا   

 .معنادار است
بار «ارتش اسرائيل   . گزارش ها حاکی از ياس پرزيدنت بوش است       

بوش با اين اعتقاد آن ها را به جنگ اعزام          .  نرسانده است » را بـه منـزل    
کـرده که ارتش نيرومند مجهز به پيشرفته ترين سالح های آمريکائی در              

پيش بينی شده بود که     . »ردکـار را تمـام خواهد ک      «عـرض چـند روز      
حزب اله نابود، لبنان دست نشانده آمريکا، ايران تضعيف و شايد راه برای             

نبايد از خشمگينی بوش . همـوار خواهد شد » تغييـر رژيـم در سـوريه     «
 .تعجب کرد

او جنگ را با . حتـی اهـود اولمـرت از او نيـز عصـبانی تـر است           
ا که ژنرال های نيروی هوائی روحيه ای باال و دلی اميدوار شروع کرد، چر

قول داده بودند که در چند روز حزب اله و موشک هايش را نابود خواهند     
اکنون قايق او به گل نشسته است و هيچ پيروزی در افق نمايان             . ساخت
 . نيست

، جنگ ژنرال ها    )وگاه پيش از آن   ( طـبق معمول، در پايان نبردها       
 .ون در حال شکل گرفتن استخطوط جبهه، از هم اکن. شروع خواهد شد

فـرماندهان نيـروی زمينـی، رئيس مغرور ستاد و نيروی هوائی را             
سرزنش خواهند کرد ، زيرا آنان قول داده بودند که فقط با اتکا به قدرت   

القاء کرده بودند که با ريختن بمب،       .  خـود، به تنهائی پيروز خواهند شد      
 روستاها را ويران    بمـب و بمـب، جـاده هـا، پـل ها، مناطق مسکونی و              

پيروان رئيس ستاد و ديگر ژنرال های       . کـار تمام است   ... مـی کنـيم و      
نيـروی هوائـی از نيروی زمينی  و به ويژه فرمانده نيروی شمال شماتت               

سخنگويان آن ها در رسانه ها، از هم اکنون اعالم مي کنند            . خواهـند کرد  
ه شمال پرت کرده اند،     آن ها را ب   . کـه اين ستاد پر از افسران نااليق است        

زيرا تصور مي شد که شمال جای پرتی است و عمليات واقعی در جنوب              
 .جريان دارد) کرانه باختری(و مرکز ) غزه(

زمزمه مي شود که دليل انتصاب . از هـم اکنون کنايه ها را مي شنويم    
ژنرال اودی آدام به فرماندهی شمال، احترام به پدر وی، ژنرال کوتی آدام             

 .ه در جنگ اول لبنان کشته شده استبود ک
اين جنگ، چه در هوا، چه در       .  انـتقادات مـتقابل، همگـی واردند      

 .زمين و چه در دريا با اشتباهات نظامی همراه است
آن هـا در غـرور وحشـتناکی غـرق هستند، غروری که ما در آن          

اين امر حتی در    . پرورانده شده ايم و بخشی از شخصيت ملی ما شده است          
 .د ارتش بارزتر است و به درجات باالی نيروی هوائی هم مي رسدمور
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در طـول سـال هـا ما به همديگر گفته ايم که ما دارای عالی ترين،                  
نه تنها خود ما به اين مطلب       . عالـی ترين، عالی ترين ارتش جهان هستيم       

از همه گذشته، ما پيروزی     . معـتقد بـوديم، بلکه بوش و همه جهان نيز         
اما بايد .  کسب کرديم۱۹۶۷را در شـش روز در سال        حيـرت انگيـزی     

نتـيجه گـرفت که اين بار، ارتش پيروزی عظيم ديگری در شش روز              
 چرا، چه اتفاقی افتاده است؟. کسب نکرد، همه گيج و مبهوت شده اند

يکـی از هـدف هـای اعالم شده اين جنگ، اعاده حيثيت از توان               
 .ين امری اتفاق نيافتاددر وافع، چن. بازدارنده ارتش اسرائيل بود

دلـيل آن ايـن اسـت کـه روی ديگر سکه غرور و تکبر، تحقير                
مـنش و روشـی کـه پـيش از اين نيز موجب             . عمـيق اعـراب اسـت     

کافی است که جنگ کيپور را بياد       . شکسـت هـای نظامـی گشته است       
ها اراده »تروريست«حاال سربازان ما، به سختی در مي يابند که    . بـياوريم   

ئـی دارنـد، که آنان جنگجويان مقاومی بوده و فقط کسانی            بسـيار باال  
در بهشت  » شان«نيسـتند كـه در عالم هپروت در رويای فرشته  باکره           

 .بسر مي برند
اما فراتر از غرور و تحقير دشمن، يک مشکل اساسی نظامی وجود         

ما اين  . پيـروزی درجـنگ بـر مـبارزان چريک غيرممکن است          . دارد
با .  سال طول کشيد، ديديم    ۱۸ر لبـنان کـه      تجـربه را در حضـورمان د      

حقيقت اين است   . نتيجه ای غيرقابل اجتناب، اين کشور را ترک کرديم        
. کـه بدون مصلحت انديشی و بدون توافقی با طرف مقابل خارج شديم            

 حتی اگر آن ها -ما با تروريست ها گفتگو نمي کنيم، غير از اين است؟      (
 .لی ما فلنگ را بستيمو) . مسلط ترين نيرو در محل باشند

خـدا مـي دانـد که ژنرال های کنونی از کجا چنين اعتماد به نفس                
نايابی يافته اند که به پيروزی در جنگی معتقد شوند که هم قطاران شان در               

 .گذشته، با آن فضاحت شکست خوردند
و از همـه مهـم تـر ايـن که حتی بهترين ارتش دنيا نمي تواند در                  

کارل کالوس  . ف های آن مشخص نيست    جنگـی پيـروز شـود که هد       
جنگ چيزی نيست مگر ادامه «ويتز، تئوريسين دانش نظامی گفته است 

اولمـرت و پرتز، دو آماتور تمام عيار،        . »سياسـت بـه راه هـای ديگـر        
جنگ چيزی نيست جز    «واقعـيت را بـه اين صورت آشکار کردند که           

 ».ادامه بی سياستی به روش های ديگر
مـی گويـند کـه برای پيروزی در جنگ می        کارشناسـان نظامـی     

 هدف قابل دسترس    - ۲.  هـدف روشنی وجود داشته باشد      - ۱ بايسـت    
اين سه شرط .  ابزار الزم برای رسيدن به هدف در اختيار باشد  - ۳. باشـد 

 .اين به روشنی تقصير رهبری سياسی است. در اين جنگ وجود ندارد
آنها در  . رتز است به همين جهت، مالمت اصلی متوجه اولمرت و پ        

برابـر وسوسـه زمان حاضر تسليم شدند و با تصميمی دولت را به سوی               
 .جنگ کشاندند که شتاب زده، نسنجيده و بی مالحظه بود

آنها می توانستند،   : هـم چنان که نهميا استراسلر در هآرتص نوشت        
پـس از دو سـه روز جـنگ را مـتوقف کنـند، زمانـی کـه همه دنيا                    

کات حزب اله پاسخ اسرائيل را توجيه می کند،         مـی پذيـرفت کـه تحري      
. هنگامـی که در مورد توانائی ارتش اسرائيل جای ترديد وجود نداشت           

 .عمليات می بايست حساس و سنجيده می بود
نظير آدم های   . امـا، اولمرت و اميرپرتز قادر به توقف جنگ نشدند         

ت ژنرال ها   هالـو در مقابلـه با جنگ، اين دو نفهميدند که نبايد به حماي             
 تکيه کرد؛

 کـه حتی بهترين طرح های نظامی ارزش کاغذی را که بر رويش        
 نوشته شده اند، را نيزندارند، 

کـه در جـنگ بايـد منتظـر وقايـع غيرمترقبه بود، که هيچ چيز                
مقبوليت جنگ در افکار عمومی     . بـی دوام تـر از افـتخار جـنگ نيست          

نامه نگاران چاپلوس نيز آن  جمعی از روز  . آنان را مسموم کرد   ] اسرائيل[
دو را تشـويق کردند و دچار اين توهم شدند که می توانند نقش رهبران    

 . جنگی مشهور را ايفا کنند
سخنانی .  مشوق اولمرت، سخنان پرطمطراق و ناباورانه خودش بود

پرتز، گويا در مقابل آينه  . کـه افـراد سـربار خـودش تعليم داده بودند        
اسـت که نخست وزير آينده، آقای امنيتی و         ايسـتاده و فکـر کـرده        

 . بن گوريون ثانی است
و بـدين ترتيب، مثل دو ساده لوح روستائی، به صدای بوق و کرنا،     

 .در راه پيمائی مستقيم به سوی اشتباهات سياسی و نظامی به راه افتادند

منطقـی است که بر اين نکته صحه بگذاريم که آنان پس از خاتمه           
 .م کاری خود را خواهند پرداختجنگ، بهای ندان

 از اين مخمصه کامل، چه چيزی بيرون خواهد آمد؟
ديگـر کسـی از حذف حزب اله، يا خلع سالح آنان و نابودی همه               

در . اين امر مدتی است که فراموش شده است       . راکـت ها حرفی نمی زند     
آغاز جنگ، دولت خشم آلود، نظريه استقرار نيروی بين المللی را در طول       

ـ  ارتش معتقد بود که چنين نيروئی از اسرائيل        . رز بـا لبـنان رد کـرد       م
اکنون، .  حفاظـت نکـرده و تنها آزادی عمل آن را محدود خواهدکرد           

ناگهـان، استقرار نيروی بين المللی به هدف اصلی اين کارزار تبديل شده             
زمين را برای نيروی «ارتش به تنهائی به عمليات ادامه خواهد داد تا       . است

ـ  و اولمرت اعالم می کند که او تا استقرار نيروی          . آماده کند » ين المللی ب
 .بين المللی به جنگ ادامه خواهد داد

متاسفانه اين ترفند تاسف باری است، نردبانی است برای پائين  مدن            
نيروی بين المللی را می توان تنها با موافقت حزب اله  . از باالی درختی بلند   

 حاضر نخواهد شد که سربازانش را به نقطه ای          هيچ کشوری . مستقر کرد 
در هر نقطه ای    . بفرستد که آنان مجبور به جنگ با نيروهای محلی گردند         

از منطقه، ساکنان شيعه به روستاهای خويش بازخواهند گشت و از جمله            
 .جنگجويان مخفی حزب اله

مضـافا بر اين که حضور اين نيرو منوط به موافقت حزب اله خواهد              
 اگر بمبی در زير اتوبوس حامل سربازان فرانسوی منفجر شود، در            .بـود 

شبيه . پـاريس فـرياد برخواهد خاست که پسران ما را به خانه برگردانيد            
ايـن ماجرا هنگام انفجار محل استقرار تفنگ داران آمريکائی در بيروت            

 .اتفاق افتاد
ا آلمانـی ها که در هفته جاری با مخالفت خود با آتش بس جهان ر              
. بـه حيـرت انداختند، به يقين سربازی به مرزهای اسرائيل نخواهند فرستاد            

تـنها چيـزی کـه کم دارند، اين است که مجبور شوند بر روی سربازان       
 !اسرائيلی آتش بگشايند

و مهـم تر از آن، هيچ چيز مانع حزب اله در انداختن موشک بر سر                
در آن صورت   . هد شد نيروهای بين المللی، هر وقت که اراده کنند، نخوا        

نيروهای بين المللی چه خواهند کرد؟ همه منطقه تا بيروت را فلج خواهند 
 کرد؟ اسرائيل چه پاسخی خواهد داد؟

اولمـرت نيروئـی می خواهد که بر مرزهای سوريه و لبنان نظارت             
آن مرز از غرب تا شمال لبنان       . ايـن امـر خيلـی توهم آميز است        . کـند 

 بخواهد اسلحه وارد کند ، دور از جاده های          هر کسی . کشـيده شده است   
در . اصلی که تحت نظارت سربازان بين المللی خواهد بود، رد خواهد شد           

گذشته از آن،   . طول مرز، صدها نقطه وجود دارد که آنان بتوانند بگذرند         
 .در لبنان نيز می شود با تطميع و رشوه خيلی کارها کرد

در همان نقطه ای خواهيم بود      بنابراين، پس از جنگ، ما کم و بيش         
قبل از کشتن هزار    . کـه پـيش از آغاز اين حوادث غمگين قرار داشتيم          

لبنانـی و اسـرائيلی، پـيش از فـراری دادن بـيش از يک ميليون انسان،                 
اسـرائيلی و لبنانی از خانه هاي شان، پيش از نابودی بيش از هزار خانه در           

 .لبنان و اسرائيل
ساکنان شمال  . ن فرو خواهد نشست   پـس از جـنگ، شـور و هيجا        

و ارتش به بررسی . اسـرائيل هـم زخـم هـای شـان را التـيام خواهند داد           
هر کسی از مرد و زن اعالم خواهدکرد که         . خطاهايش خواهد پرداخت  

. و سپس روز داوری خواهد رسيد     . او از روز نخسـت علـيه جـنگ بود         
تز را بفرستند پی    پر. نتـيجه  مـی گيـرند که اولمرت را بيرون بی اندازند            

 .کارش و هالوتز را اخراج کنند
بـا تـوجه بـه شـروع مسابقه ای جديد، تنها چيزی که مسئله را حل                

و نيز . خواهد کرد، مذاکرات صلح با فلسطينی ها، لبنانی ها و سوری هاست
 .با حماس و حزب اله

 .زيرا تنها با دشمنان است که پيمان صلح می بندند
  ,The Knife in the Back, Uri Avnery, 2/08/2006 : اصل مقاله

www.gush-shalom.org 
 

 ...رژيم اسالمي بر 
  

در سياسـت خارجي، مقاومت حزب اهللا در برابر ارتش اسرائيل كه            
نيرومندتـرين ارتـش خاورمـيانه است، سبب شده است تا رژيم اسالمي             
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امي بخـود غره شود، زيرا كه حزب اهللا لبنان بدون كمك هاي مالي و نظ             
 .ايران قادر به چنين مقاومت حيرت انگيزي نبود

. تا كنون چنين تصور مي شد كه ارتش اسرائيل شكست ناپذير است
 روز ارتش هاي مصر، ۶  ارتـش اسـرائيل توانسـت طي    ۱۹۶۷در سـال   

سـوريه و اردن را درهم شكند و تمامي صحراي سينا، بلندي هاي جوالن   
ارتش هاي سوريه و مصر براي      .  دو كرانه غربي رود اردن را اشغال كن       

 به مواضع ارتش    ۱۹۷۴بـازپس گرفتن سرزمين هاي اشغالي خود در سال          
اسـرائيل بطور غافلگيرانه يورش بردند، با اين حال اسرائيل توانست طي         
سه هفته تا نزديكي دمشق پيش رود و از كانال سوئز عبور و بخشي از               

پيروزي ها سبب شدند تا     همين  . سـرزمين افريقائـي مصر را اشغال كند       
انور سادات تن به مذاكره با اسرائيل دهد و براي بازپس گرفتن صحراي             

امضاء » صلح«سـينا ايـن كشـور را به رسميت بشناسد و با آن قرارداد               
 .كند

اما جنبش رهائي بخش لبنان به رهبري حزب اهللا و فلسطين به رهبري             
 كه هر چند ارتش تمامـي سـازمان هـاي مبارز فلسطيني آشكار ساختند        

اسـرائيل مـي تـواند در جنگ با ديگر ارتش هاي منطقه به پيروزي هاي                
چشـمگير دسـت يابد، آن هم به اين دليل كه ارتش اسرائيل از حمايت               
بـي پايـان امريكا و اتحاديه اروپابرخوردار است، اما حريف جنبش هاي         

رائيل همين مبارزه سبب شد تا ارتش اس      . پارتيزانـي و چريكي نمي شود     
 سال اشغال منطقه جنوبي لبنان، بدون آن كه توانسته باشد از            ۱۸پس از   

دولت لبنان امتيازي به سود خود دريافت كند، از اين مناطق عقب نشيني             
همين مبارزه آشكار ساخته است كه ارتش اسرائيل حريف جنبش          . كند

ك فلسـطينيان سـاكن در نـوار غزه نمي شود و نمي تواند از توليد و شلي       
و اينك نيز دولت    . به خاك خود جلوگيري كند    » القاسم«موشـك هاي    

 هفته نبرد سنگين كه منجر به اشغال نواري به عرض           ۵اسـرائيل پس از     
 كيلومتر از خاك لبنان شده، مجبور گشته است به مصوبه           ۱۰كمتـر از    

شـوراي امنـيت مبنـي بـر آتـش بس فوري تن در دهد، بدون آن كه                  
 سرباز ربوده شده اسرائيلي و ۲خود مبني بر آزادي به هيچ يك از اهداف      

در اين  .  خلـع سـالح حـزب اهللا حتي گامي كوچك نزديك شده باشد            
 سرباز اسرائيلي كشته شده اند، در حالي كه         ۱۰۰جنگ تا كنون بيش از      

 سرباز  ۲۰۰تلفـات انسـاني امريكا و انگلستان در جنگ عراق كمتر از             
ي ضد تانكي كه حزب اهللا در اختيار      عالوه بر آن موشك ها    . بـوده است  

دارد، موجب نابودي ده ها تانك اسرائيلي گشته اند كه از سوي آلمان در         
اختـيار ايـن كشـور گذاشته شده اند، تانك هائي كه به ادعاي رسانه هاي                

 . بوده اند» شكست ناپذير«خبري آلمان تا اين زمان 
رائيل، رژيم  موفقيت هاي حزب اهللا در جنگ چريكي عليه ارتش اس         

اسـالمي را آن چنان بخود مغرور كرده است كه مي پندارد توانسته است              
بوسـيله حـزب اهللا قـدرت نظامي خود رابه امريكا و متحدين اروپائي اش               
بـنماياند و بـه آنهـا بفهمانـد كه هر چند ارتش امريكا هم چون ارتش                 

امي امريكا  اسرائيل بسيار نيرومند است، اما ايران، هرگاه مورد تجاوز نظ         
و اسـرائيل قرار گيرد، از توان موشكي خوبي براي مقابله با كشتي هاي              
جنگـي امـريكا در خلـيج فـارس و دريـاي عمان و نيز غرق ساختن                 
كشـتي هـاي نفتكش برخوردار است و مي تواند هم چون حزب اهللا با در                
پـيش گرفتن جنگ چريكي فرسايشي عليه ارتش امريكا از منافع خود            

 . دفاع و از صدور نفت خليج فارس جلوگيري كنددر منطقه
سبب شده است تا مسئولين    » بخـود غـره بودن    «همـين احسـاس     

مصوبه شوراي امنيت را به دليل      » قاطعيت«مذاكـرات هسـته اي ايران با        
عدم مشروعيت قانوني براي يك چنين مصوبه اي رد كنند و مدعي شوند             

 نامه آژانس اتمي انجام و      كـه بـرنامه هسته اي ايران در چارچوب توافق         
توسـط ايـن سازمان مورد بازرسي و كنترل قرار مي گيرد و غني سازي               

 .اورانيوم حق هر كشوري است كه عضو اين آژانس است
باال رفتن بهاي نفت در بازارهاي جهاني نيز سبب باال رفتن درآمد            

 بازسازي لوله هاي نفتي آالسكا كه مي تواند تا        . ارزي رژيـم گشته است    
يـك سـال طول كشد و سبب كاهش و حتي تعطيل توليد نفت در اين                

 درصد مصرف ساالنه نفت اين ابرقدرت را ۸ايالت گردد كه نزديك به 
رژيـم روشن ساخته است كه      » اسـتراتژهاي «تولـيد مـي كـند، بـراي         

احتمالي عليه ايران نمي تواند آن چنان كه امريكا و          » محاصره اقتصادي «
 .د، سبب كاهش درآمدهاي ارزي رژيم گرددمتحدانش خواهان آنن

در سياست خارجي باعث شده است تا رژيم        » خـود بـزرگ بيني    «
از آن چه كه » توانمندتر«واليـت فقـيه در عرصـه داخلـي نيز خود را            

مـي نمايايـد، بپـندارد و در نتـيجه به محدود ساختن باز هم بيشتر حقوق                 
هفته گذشته نهاد در چند . شـهروندي و مدنـي مردم همت گماشته است      

دفـاع از حقـوق بشـر كـه توسط خانم شيرين عبادي بوجود آمده بود،                
تعطـيل و ممنوع شد، آن هم به اين بهانه كه اين نهاد از سوي كشورهاي             
امپرياليسـتي كمـك هـاي مالـي دريافت مي كند و در نتيجه در خدمت                

هم چنين اكبر محمدي كه     . سياسـت هـاي امـريكا و متحدانش قرار دارد         
يكـي از رهبـران جنبش دانشجوئي در دوران خاتمي بود، پس از تحمل              
چـندين سـال زندان، بطور مشكوكي در زندان درگذشت و همه شواهد             
نشان مي دهند كه باندهاي آدم كش توانسته اند كنترل زندان هائي را از آن  

و بنا  . خـود سـازند كـه در آنهـا زندانـيان سياسـي نگاهداري مي شوند               
رامين جهانبگلو  » اقرارهاي«زنامه هاي ايران قرار است فيلم       به گزارش رو  

دريابند كه چگونه   » مردم ايران «در تلويـزيون به نمايش گذارده شود تا         
» انقالب مخملي  «در پي دامن زدن به    » عامل امپرياليست ها  «او بـه مـثابه      

هم چنين فشار به آن بخش از روحانيت        . بـراي سرنگوني رژيم بوده است     
 . نبش اصالحات و مدني پشتيباني مي كند، بيشتر شده استكه از ج

بـه ايـن ترتيب چنين به نظر مي رسد كه جناح محافظه كار حكومت               
است، تا بتواند   » مجلس خبرگان «اسـالمي كـه در پـي قبضـه كـردن            

خامـنه اي را بيشتر از گذشته بخود وابسته سازد، مي پندارد كه مي تواند از      
د آمدن آن هم امريكا و هم اسرائيل نقشي         وضـعيت كنوني كه در بوجو     

در اين رابطه دو راه     . تعيـين كننده بازي كرده اند، به نفع خود بهره گيرد          
 :در برابر رژيم قرار دارد

تا زماني كه امريكا و متحدانش حاضر نباشند رژيم اسالمي را به مثابه              -١
 خود  قدرت منطقه اي برتر بپذيرند، رژيم اسالمي به سياست بحران زائي          

در منطقه ادامه خواهد داد و با گسترش سياست هسته اي خود خواهد             
ادامه اين راه همراه است . كوشـيد امريكا و اتحاديه را به چالش گيرد     

بـا محاصـره اقتصـادي، نظامـي و سياسـي ايـران از سوي امريكا و           
مـتحدانش، امري كه سبب فقر بيشتر مردم خواهد گشت و ايران از             

. شـرفت باز هم بيشتر از گذشته عقب خواهد افتاد         قافلـه تمـدن و پي     
جـناح راسـت و محافظه كار رژيم اسالمي كه اينك در قدرت است،          

 .  بهترين مجري چنين سياست خطرناكي خواهد بود
رژيـم اسالمي براي دستيابي به اهداف درازمدت خويش راه گفتگو با             -٢

ابطه امـريكا و غرب را در پيش خواهد گرفت و خواهد كوشيد در ر          
با برنامه هسته اي خود به توافقي آبرومندانه دست يابد و با بهره گيري              
از امكاناتي كه در نتيجه چنين توافقي مي تواند از آن برخوردار شود،             
زميـنه را بـراي رشـد اقتصادي و بهبود وضعيت زندگي مردم فراهم             

در چنين صورتي رژيم اسالمي بايد چه آشكارا و چه          . خواهد ساخت 
نـي، موجـوديت اسـرائيل را بـه رسميت بشناسد و از سياست تا               پنها

جناح . دست بردارد» شيطان بزرگ«كنوني خويش مبني بر مبارزه با 
اصـالح طلـب رژيـم جمهوري اسالمي مي تواند مجري چنين سياستي             
باشـد، امـا مـي دانـيم كـه ايـن نيرو در حال حاضر در هيچ يك از             

 . دنهادهاي رهبري كالن كشور نقشي ندار
در حال حاضر رژيم جمهوري اسالمي در راه نخست گام برمي دارد            
و  تـا زماني كه احمدي نژاد رئيس جمهور اين رژيم است، نمي توان اميد                
چنداني داشت كه رژيم اسالمي بتواند با امريكا و اتحاديه اروپا به توافقي             

ست به اين ترتيب هر چند كه رژيم مي پندارد كه توانسته ا           . دسـت يابـد   
» توانمندي«خود را به  امريكا و متحدانش بنماياند، اما همين » توانمندي«

 .پاشنه آشيلي است كه مي تواند سبب  فروپاشي زودرس رژيم گردد
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اي  هر نويسنده. دانند اي از جنبش سوسياليستي چپ دمكراتيك ايران مي آزاد است براي پخش انديشه كساني كه خود را پارهتريبوني » طرحي نو«
 . نيستند»هاي چپ ايران شوراي موقت سوسياليست« مطرح شده الزامأ نظر برداشت  هاي. مسئول محتواي نوشته خويش است
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 در رابطه با نامه اي دريافتي

امپرياليسم و رخدادهاي قومي    «ه با عنوان    در رابطـه با مقاله اي ك      
 انتشار يافت، نظرات موافق و      ۱۱۲شماره  » طرحـي نو  «  در    »در ايـران  

مخالف فراواني مطرح شده اند كه در جامعه اي باز چنين عكس العملي از              
در همين . سـوي انديشمندان و صاحب نظران امري طبيعي و عادي است         

نقدي بر «زاده در نوشته خود  رفيق عباس عاقلي    » طرحـي نـو   «شـماره   
 در تقابل با برخي از نظراتي كه صالحي در مقاله   »نوشـته يـك دوسـت     

هم چنين  . خـود طـرح كـرد، نظرات انتقادي خود را مطرح نموده  است             
آقـاي عـبداهللا عزت پور نامه اي نوشته است و به همراه آن متن انگليسي            

تان ايران را   سخنراني آقاي مصطفي هجري، رهبر حزب دمكرات كردس       
طرحي «فرسـتاده اسـت، تا با انتشار آن در اين نشريه براي خوانندگان       

 .آشكار شود كه اتهامات وارده به آقاي هجري ناوارد است» نو
برعكس بسياري از نشريات و سايت هاي اينترنتي        » طرحـي نـو   «

ايراني كه در خارج از كشور انتشار مي يابند و فعاليت مي كنند و مدعي                 
هستند و با اين حال از انتشار       » آزادي گفـتار و نوشـتار     «اري از   هـواد 

انديشـه هـا و نظراتـي كـه با خط سياسي شان هم سوئي ندارد، خودداري       
مي كنند و برخي از آنان از هم اكنون قيچي سانسور را در دست گرفته               
و بـه نفـع برخـي از گـروه هـاي سياسي ايراني و چندين دولت غربي                  

ه ها مي پردازند و اگر فردا به قدرت سياسي دست يابند،            بـه  سانسور انديش    
در محدود سازي آزادي گفتار و نوشتار مخالفان حكومتي خويش روي           
جمهـوري اسـالمي را سـفيد خواهـند كـرد، از انتشار نظرات و افكار                

به همين دليل نيز هم زمان نامه آقاي عزت پور و        . ديگـران وحشتي ندارد   
 .را در اين شماره انتشار مي دهيممتن سخنراني آقاي هجري 
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هاي چپ ايران به كنگره  پيام شوراي موقت سوسياليست
هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران كه توسط هيات 

.نده شدنمايندگي شورا در كنگره خوا

!رفقاي گرامي
هـاي چـپ ايران درودهاي گرم و         شـوراي مـوقت سوسياليسـت     

ي هفتم شما ابراز     ي خـود را بـه مناسـبت برگـزاري كنگره           صـميمانه 
تر در  بـار و موفقـيت هر چه بيش        تـان نشسـتي پـر      دارد و بـراي    مـي 

.هاي آتي آرزو دارد ها و تدوين برنامه و سياست گيري تصميم
!رفقاي عزيز

 اوضاع ايران، بحران داخلي و      ي شـما در شرايط نابسامانيِ      گـره كن
تهديـدها و خطـرهاي خارجـي، در شـرايط تـنش و بحران عميق در                

ي  ي تجـاوزات آمـريكا در منطقه و تهاجم گسترده          خاورمـيانه، ادامـه   
ي آمريكا عليه فلسطين و لبنان، برگزار        اسـرائيل بـا حمايت همه جانبه      

مدهاي   آ طقه از آتش جنگ آمريكا و پي      مـردم عـراق و من     . شـود  مـي 
كشتار مردم  . گـر آن رهايـي نيافته، فجايع ديگري آفريده شد          ويـران 

ها،  هاي ارتباطي، پل    راه ،فلسـطين و لبـنان، ويرانـي مـناطق مسـكوني          
تأسيسات ساختاري، منابع آب و برق و آوارگي، فرار يك مليون نفر از 

بايد در انتظار قربانيان بعدي و      مردم لبنان هنوز آغاز اين فاجعه است و         
.آميز به كشورهاي ديگر بود گسترش احتمالي اين فاجعه جنون

 ۹ بازمانده در صفحه

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 انقالب اقتصادي

 )۲(بوروكراسي  -۶
 

بازي مي كرد، كليسا بود كه      عامـل سومي كه در اداره دولت نقش         
از  نيرومندتـرين، باهوش ترين و بزرگ ترين سازمان هاي سده هاي ميانه              

 .بود
پادشـاهان در قـبال ايـن سـه عنصـري كه هر يك خود را اداره                 

شاهان فقط هنگامي مي توانستند     . مي كرد، نقشي كامأل گاليه آميز داشتند      
خارجي خود از سياستي    از قدرت برخوردار شوند، هرگاه كه در سياست         

پيـروي مي كردند كه منافع مجموعه طبقات حاكم را مد نظر داشت و يا          
آن كـه مـي توانسـتند خردمندانه از يك و يا دو از سه عامل عليه ديگر         
عامـل هـا بهره گيرند، بطور مشخص هنگامي كه شاه عليه فئودال ها و يا                

 . تندكليسا فعال مي شد، شهرها هميشه به كمك او مي شتاف
در عـين حـال اين شاهان خواهان تقويت قهر دولتي تا تبديل آن              

 . به قدرت مطلقه بودند
با تكامل توليد كاالئي در شهرها اقتصاد پولي نيز انكشاف يافت و            

همين كه امير زادگان به پول . امكـان دريافـت ماليات پولي فراهم گشت     
ند مرتبأ جنگ جويان و  كالني مي رسيدند، اين امكان را مي يافتند كه بتوان         

چنين سربازان  . كارمـندان جديدي را در برابر پرداخت پول اجاره كنند         
مزدور و كارمندان در مقايسه با جنگ جويان و كارمندان دوران سده هاي 
مـيانه در رابطـه با اربابان خود در وابستگي اقتصادي كامأل ديگري قرار    

داشتند كه بدون دخالت اميران     اينان زمين هائي را در اختيار خود        . داشتند
اميران جز زميني كه در     . خود اداره مي كردند و صاحب درآمد آن بودند        

اختـيار آنها قرار داده بودند، چيز ديگري نمي توانستند به آنها دهند، مگر          
 . زمين ديگري كه آن را نيز بايد نخست از كس ديگري پس مي گرفتند

 متكي بر ِ مندان اداري دولتٍبر عكس، هرگاه سربازان مزدور و كار
اقتصـاد پولي حقوق ماهيانه خود را دريافت نمي كردند، چيزي در اختيار   

هر چند سربازان مزدور مسلح مي توانستند با سركشي و غارت           . نداشـتند 
مردم مشكل خود را حل كنند، اما كارمندان اداري بدون دفاع از خود، از      

 كامل به اميران زميندار خود      آنهـا بطور  . چنـين امكانـي محـروم بـودند       
 . وابسته بودند

از ايـن پس گسترش ارتش مزدور و كارمندان به يكي از مهم ترين              
هر اندازه آنان در اين زمينه پيش رفتند،        . وظائـف شـاهان بـدل گشت      

به همان نسبت نيز اشكال قديمي خودگرداني كليسائي، فئودالي و شهري           
 كليسائي در سلسله مراتب اداري      Hierarchieسلسله مراتب   . از بـين رفتـند    

مسـتحيل شـد، آزادي هـاي شهري از ميان برداشته شدند، درآمد اربابان              
فـئودال بـه  درآمد از زمين هايشان محدود گشت و انجام وظائف امنيتي،         
اداري و قضـائي از آن ها سلب و به ارتش مزدور و ديوان ساالري دولت                
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