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 طرحي نو ۱۲۰ شماره

 ١٣٨۵                                    اسفند چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى   شورا                                         يازدهمسال  

 

 سردبير

 سالگرد انقالبي ضد سكوالر
 كه سبب سقوط رژيم استبدادي پهلوي و تحقق نظام          ۱۳۵۷انقالب  

.  ساله شد  ۲۸ديني جمهوري اسالمي در ايران گشت، در هفته گذشته           
آغاز شد، ولي ديري نپائيد كه استبداد ديني » بهار آزادي«آن انقالب با 

د و با پبوند دين و       جانشين استبداد سلطنتي ش   »  ولي فقيه «در هيبت   
 .هم، حكومت اوليگارشي روحانيت در ايران استقرار يافت دولت به

تا پيش از انقالب ايران، تمامي انقالب هاي تاريخ، انقالب هائي            
بودند كه در آنها گروهي اندك از مردم شركت داشتند، هر چند                
حكومت هائي كه در نتيجه چنين انقالب هائي به قدرت سياسي دست            

ه بودند، خود را نماينده طبقات و اقشاري مي دانستند كه اكثريت             يافت
يك نمونه از چنين انقالب هائي انقالب كبير       .  جامعه را تشكيل مي دادند   

به قدرت رسيد كه به جز    »  طبقه سوم «فرانسه است كه با پيروزي آن        
اشراف و روحانيت، در برگيرنده ديگر اقشار و طبقات اجتماعي، يعني           

ردم بود و يا انقالب اكتبر روسيه كه در آن جمعيت فقط دو             اكثريت م 
شهر مسكو و پتروگراد شركت داشتند و سبب به حكومت رسيدن              
نيروئي شد كه خود را نماينده كارگران، دهقانان و سربازان مي دانست            
و بر اين پندار بود كه مي تواند در كشوري عقب مانده سوسياليسم را              

 ۱۵ بازمانده در صفحه                               .         متحقق گرداند
______________________________________________ 

 ق يدان وثيش

 » استينقِد س«تأملی بر مبانی 
 نزد ارسطو » اسیيدگی سيسنج«

  »یئی استعال شهياند«از » اسیيی س شهياند«فلسفی گُسست  ی لحظه
 )روس يکا(  »مناسبی  ظهلح«و » شور« ، »احتمالی شامديپ«

 ،ی ما کنوناصلی دوران    کی از معضالت  يرامون  يی تأمل پ    ادامه در
ی گسست   ، لحظه »استيس«چه که در نقدِ      و آن » استيس بحران«عنی  ي

ـ ) ١( » موجـود  واقعـاً اسـت   يس«از   ـ ا دهينام گر از  يکی د يم، اکنون با    ي
ی  ر سده زمانی که د  . شویم آشنا می ) ٢( اسیي س -های مهم فلسفی   لحظه

ـ    . دهد نی رخ می  ياديبن) ٣( »گُسست«ونان،  يالد در   يش از م  يچهـارم پ
 ارسطو متأخر در اثر مهم و moment» لحظه«آن  جا به نيی من در ا اشاره

ر در  يرپذييتغ ی شهيا اند  ي fronèsisکوماخوس است که    ين عنـی اخـالق   ي
ـ رپذييتغامـور     بر  ريرناپذيي از دانش تغ   -»استيس«ژه در امر    يو بـه  -ري

ــتی تغ ــرناپذييهس ــی از اندير ي ــهيعن ــتعال ش ــخدا«ی، ئی اس ــ» یئ ا ي
 .شود افالطونی، جدا می» های دهيا« دانش

د يتفاهمی، با ؤری از هر گونه س     يگ شيز و برای پ   ي از هر چ   قبل
طور  اش، همان  اسیيتمامی س ه ن اثر ب  ي در ا  ارسطودگاه  يد کنم که د   يتأک

و )  یئخدا(»  نيبر نشدا«ا نفی   يز خواهم کرد، حذف      يکه اشاره ن  
ی انسانر  يپذ ا دانش دگرگون  ي)  سيفرونز( »اسیيدگی س يسنج«نشاندن  

ها چون دو    ی کار آن   حوزه»  یئجدا«ست، بلکه اعالم     يجای آن ن   به
گذاری ارسطو،   سزای بدعت ه ت ب ياما اهم .   است متفاوتا تعقل   ينش  يب

ی کرديرا با رو   »  استيس نقد«ز  يانگ م مسأله يخواه برای ما که می     
 مضمونت در   ين اهم يا.  گری است يم، در جای د   ياسی بنگر ي س -فلسفی

ی  س، از فلسفه  ير مفهوم فرونز  يين برهه، با تغ   يگُسستی است که در ا    
ن گسست، هم در    يامدهای مهم ا  يرد و در پ   يپذ  می صورتاسی مسلط   يس
) اسیيک س يپرات( دان عمل يمو هم در     )  اسیيتئوری س (دان نظر   يم

  ۵بازمانده در صفحه                                                      .است
 

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

 بازگردان از بهروز عارفي :اسرائيل چگونه به اينجا رسيده است؟ 

 مجيد زربخش

 چپ و جنبش دانشجوئي
در صحنة سياسي   در ايران، جنبش دانشجوئي و حضور فعال آن           

همواره نقشي مهم در مقابله با استبداد و خودكامگي حاكمان، در                
بيداري و برانگيختن مردم به مقاومت و در گسترش مبارزات                 

انگيزه مبارزه و ايستادگي دانشجويان، افزون      .  آزاديخواهانه داشته است  
بر ستم و ناهنجاري هاي موجود در جامعه و تمايل دانشجويان                 

هاي عدالت خواهانه و ترقي خواهانه ي نياز دانشجو به فضاي          به گرايش 
دانشجويان به اقتضاي موقعيت خويش به آزادي و       .  آزادي انديشه است  

فضاي باز براي مطالعه، تبادل فكر و پژوهش و براي بيان آزادانه انديشه 
به همين جهت جنبش دانشجوئي غالبأ در صف مقدم         .  نياز حياتي دارند  

يكتاتوري و خفقان قرار داشته و در بسياري موارد آغازگر       پيكار عليه د  
 . و پيشگام اين پيكار بوده است

مبارزه و مقاومت جسورانه دانشجويان ايراني در داخل،در دوران          
رژيم گذشته و در نظام كنوني و دو دهه مبارزات و فعاليت هاي پيگير              

يراني در  و خستگي ناپذير كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ا        
خارج از كشور عليه ديكتاتوري محمدرضا شاه و حاميان خارجي آن،            

 . برگ هاي درخشاني از تاريخ معاصر ايران است
، با ايجاد اختناق و سركوب دانشگاه ها و          ١٣٥٧پس از انقالب     

، فضاي دانشگاه ها به حضور »مزاحم«دانشجويان و استادان » پاك سازي«
 .وابسته به نظام محدود ماند» يانجمن هاي اسالم«بالمنازع 

با آشكار شدن روزافزون فساد و جنايت گردانندگان نظام و              
عوارض فاجعه بار حاكميت جمهوري اسالمي، جدائي از نظام نيز              
به تدريج در ميان دانشجويان آغاز گرديد كه از جمله به صورت ابراز             

قدامات مخالفت انجمن هاي اسالمي دانشجويان با برخي سياست ها و ا          
 ۱۲بازمانده در صفحه                                حاكميت بازتاب يافت

______________________________________________ 
 محمود راسخ

 مالحظاتي درباره ي ماجراجويي بوش در عراق
ناگفته پيداست كه آن چه اكنون در عراق مي گذرد و پي آمدهاي           

 طور كلي و طبيعتاً براي ما ايرانيان از اهميت       آن، براي آينده ي منطقه به    
 .زيادي برخوردار است

هر چه انگيزه  هاي واقعيِ دولت جورج دبليو بوش به هنگام تجاوز           
به خاك عراق بوده باشد، كه به رغم مخالفت بخش بزرگي از جامعه ي            
بين المللي و نزديك ترين متحدان سنتيِ اروپائي اياالت متحده و               

و ...  چون مصر، عربستان سعودي، اردن و          »  دوستي«دولت هاي  
 اين موضوع بارها از -هم چنين بدون موافقت شوراي امنيت انجام گرفت

جوانب گوناگون و به دست مفسران و تحليل گران مختلف بررسي شده           
است و در اين جا لزومي به تكرار آن نيست، البته مگر در مواردي كه               

 روندِ واقعي آن تجاوز، پس از          -براي ادامه ي بحث ضروري باشد      
پيروزي هاي سريع نظامي كه با توجه به توازن نيروي نظامي ميان عراق           
و اياالت متحده امري بديهي بود، آن طور كه بوش، مشاوران وي و               
ايدئولوگ هاي محافظه كاران جديد تصور مي كردند و انتظار داشتند،           

 .جريان نيافته است
بخوان (منيت منطقه ي خاورميانه      بوش ابتدا مدعي بود كه ا         

، اروپا و اياالت متحده را صدامِ ديكتاتور با سالح هاي انهدام             )اسرائيل
تبديل عراق به يكي از مراكز تربيت         جمعي كه در اختيار دارد و       

تروريست ها و تأمين نيازهاي مالي و لوژيستيكي تروريسم جهاني             
تمر همه ي كوشش هاي   و از آن جا كه صدام به طور مس       .  تهديد مي كرد 

تاكنونيِ سازمان ملل را طي چندين سال در همكاري با بازرسان و                
كارشناسان آن سازمان و سازمان هاي بين المللي ديگر در اجراي              
قعطنامه هاي شوراي امنيت در جستجو، يافتن و انهدام آن سالح ها با              

آب كرده  استفاده از انواع و اقسام حيله ها و وقت گذاراني ها نقش بر             
است، براي دولت اياالت متحده، كه گويا تاريخ و نيروهاي مافوق              
طبيعي وظيفه ي سنگينِ اخالقيِ حفظِ صلح و امنيت جهاني را بر دوش             

   ۳بازمانده در صفحه                            ، !!آن دولت گذاشته است؟



   ۱۲۰شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٢  صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ... چگونه اسرائيل
 

دي ها را به شهروندان   حکومت نظامي همراه با محدود ساختن آزا        
از طرف ديگر، اين امر خود دليل عدم         .  عرب اسرائيل تحميل کردند   

اکثريت کوبنده جمعيت يهودي،    :  پذيرش ارزش هاي دموکراتيک است   
از جمله برجسته ترين نخبگان، سياست تبعيض نهادي شده نسبت              

 .به اقليت عرب را به عنوان امري بديهي پذيرفته اند
وزشي بايد گفت که مسائلي نظير  پايبندي            در مورد نظام آم    

 اعراب، يهودستيزي و خدمت سربازي        -به دولت، کشمکش اسرائيل  
صفحات جزوه کوچک تعليمات مدني       .  نقش عمده اي در آن دارد      

مدارس که مي بايست ارزش هاي برابري و دموکراسي به نسل هاي جوان         
، ادبيات  ١٩٨٠تا سال هاي    .  بياموزد، از کليشه هاي قالبي پر است        

کودکان اعراب را موجوداتي پست، بدون هويت ملي و تشنه خون              
يهودي معرفي مي کرد و در مورد کتاب هاي آموزشي نيز وضع به همين           

 .منوال بود
» گوئيم«اين نوع معرفي اعراب، هم چون ديدگاه منفي نسبت به            

يا بيان قوم پرستي قوي، مراحل مهمي را در شکل گيري          )  غيريهوديان(
 اي نشان مي دهد که مورد تاييد        »حکومت نظامي «احساس توافق با     

آنان همواره مردم يهود را به مثابه قربانيان       :  اسرائيلي ها قرار گرفته است   
اين برداشت آن چنان قوي است که . ملت هاي ديگر به حساب آورده اند   

يهوديان تاريخ خود را، از جمله دو هزار سال دربدري خود را به عنوان              
دنباله آزاري تلقي کردند که خلق هائي که در ميان شان زندگي                

 .مي کردند، نسبت به آنان روا داشته اند
هر .  بديهي است که در اين شماي کلي، شوآ جايگاه واالئي دارد           

سال، موسسات آموزشي متعددي، دانش آموزان خود اعم از پسر و دختر          
اين سفر در    .  ندرا به زيارت اردوگاه هاي مرگ در لهستان مي بر          

دانش آموزان احساس قوي تشويش ايجاد کرده و بر باور آن ها نسبت            
برخالف آن، عدم بلوغ فکري آنها       .  به قرباني بودن يهوديان مي افزايد   

مانع مي شود که اين جوانان از نسل کشي يهوديان آموزش هاي کاملي           
 آنان را   بگيرند که بتواند راهنماي زندگي آنان بوده و از جمله رفتار            

براي پذيرش فلسفه اشغال ساير مناطق که در دوره سربازي با آن                
از اين سفرها، آنان اغلب با پيام هاي        .  روبرو مي شوند، آماده مي سازد   

يا به عبارت ديگر   »  نه هرگز، ديگر بس است     «ساده گرايانه اي نظير   
 از  بسياري.  بر مي گردند »  براي جلوگيري از فاجعه، ما بايد قوي باشيم       «

آنان از بازديد خود از آشويتز تنها اين نتيجه را مي گيرند که نسل کشي             
نازي ها و بطور کلي تر تاريخ يهودستيزي به اسرائيلي ها اين حق ويژه را           
مي دهد که تا به حقوق اساسي همسايگانشان تجاوز کند و در عين حال            

 .معاف از هرگونه انتقادي باشد
او يکي از يهودياني است که      .  نيستانتصاب ليبرمن امري تصادفي     

پيش از مهاجرت به اسرائيل در شوروي زندگي مي کرده و نيز از                
از .  حمايت قابل مالحظه اي در ميان مهاجران شوروي برخوردار است         

 به اين سو، بيش از يک ميليون شهروند        ١٩٩٠ و به ويژه    ١٩٧٠سال هاي  
ان هيچ تجربه اي   اغلب آن .  مهاجرت کردند »  سرزمين موعود «شوروي به 

 اعراب  -از دموکراسي غربي نداشته و نسبت به کشمکش اسرائيل           
بهمين جهت، آنان چنان شيفته نيروهاي دست       .  هيچ گونه آگاهي ندارند  

نظم «راستي بودند که به دنبال مردي نيرومند مي گشتند تا در اسرائيل             
 اعراب  مطبوعات روسي زبان با تبليغات بي وقفه اي که ضد      .  کند»  برقرار

. و چپ به راه انداخته اند، به شدت اين نوع ديدگاه ها را تقويت مي کند            
اما، يهوديان ارتدکس هم چون مذهبيون راست ملي گرا، به ارزش هاي          

از اين پس، اينان تقريبا يک چهارم جمعيت        .  دموکراسي واقف نيستند  
ن ها که  اسرائيل را تشکيل مي دهند و با توجه به ميزان زاد و ولد ميان آ             

 .سه برابر حد متوسط ملي است، اين نسبت در حال رشد است
عدم آگاهي به ارزش هاي دموکراسي يا بي تفاوتي نسبت به آنها،           
. تنها بر روابط با اقليت عرب و کشمکش با فلسطيني ها تاثير نمي گذارد      

اين اثر را هم چنين مي توان در بحث ميان چپ و راست و نيز ميان                 
قتل اسحاق رابين نخست وزير، بيانگر ميزان      .  ئيک ها ديد مذهبيون و ال  

روامداري اسرائيلي هائي است که  خاک براي آنها  ارزشي بس واالتر             
 .دارد تا آنهائي که جستجوي صلح را مهم تر مي دانند

صندوق ايميل من مرتبا از پيام هاي ناسزا و تهديدات به مرگ پر             
ودي روزنامه مي فرستند که نظرگاه     بيشتر آنها را خوانندگان يه    .  مي شود

هرچند که اين ديدگاه ها تفاوتي با         .  مرا در مقاله هايم نمي پسندند    
در )  طرفداران خط ميانه   (عقايدي ندارد که چپ و سانتريست ها          

کشورهاي دموکراتيک بيان مي کنند، اين ايده ها در اسرائيل به عنوان           
ودي ارتدکس مرد   در سال گذشته، يک يه     .  افراطي تلقي مي گردند  

جواني را که در يک راه پيمائي  هم جنس گرايان در بيت المقدس               
امسال، به دنبال  .  شرکت کرده بود، مورد ضربات چاقو قرار داد            

تظاهرات و تهديدات يهوديان ارتدکس، پليس به اين بهانه که حوادث           
بيت حانون شرايطي را پديد آورده است که نمي تواند امنيت                  

 .ن را تامين نمايد، راه پيمائي را لغو کردتظاهرکنندگا
نزديک به شصت سال پس از ايجاد دولت اسرائيل، اسرائيل نه يک           
جامعه مدني نيرومند که قادر به مقاومت در برابر نهادهاي اقتصادي و             
سياسي حاکم باشد، بوجود آورده و نه حتي عوامل موثراجتماعي شدن            

عي که حزب کارگر، تنها بديل      به دين صورت موق  .  را پديد آورده است   
نظري موجود در برابر راست، در دولتي شرکت مي کند که مي خواهد            
تشکيالت فلسطين را منزوي نمايد، چگونه ممکن است که مردم ميان            
پديده اخالقي و غيراخالقي تمايزي قائل شوند، يا ميان آن چه                 

صلح، دموکراتيک است و آن چه نيست؟ زماني که برنده جايزه نوبل             
شيمون پرز معاونت نخست وزيري حکومتي را مي پذيرند که محالت           
مسکوني بيروت و غزه را بمباران مي کند، براي مردم کوچه و خيابان             
مشکل است که بتوانند خوب و بد  را از هم تشخيص دهند و آدم                   

 .خوب را از شرور متمايز سازند
 اسرائيلي   با راي چپي ها و اعراب      ١٩٩٩اهود باراک که در سال       

به نخست وزيري انتخاب شد، پس از شکست کنفرانس سران در کمپ           
چهره واقعي عرفات   «، مرتبا تکرار مي کند که او       ٢٠٠٠ديويد در سال    

طرف هاي «که نمايندگان فلسطيني    »  کشف کرده «و  »  را نشان داده  
اين روايت  .  براي استقرار دولتي در کنار اسرائيل نيستند      »  اقعي مذاکره 

ست اسلو، بسياري از اسرائيلي ها را به سوي پذيرش راه حل هاي           از شک 
که بر روي   »  حايل«افراطي سوق داده است، نظير ساختمان ديوار           

خاک کرانه باختري ساخته مي شود يا طرح جداسازي يک جانبه آريل           
که از ابتکارات نژادپرستانه ليبرمن     »  انتقال«شارون و يا باز هم پروژه       

 .است
 اخير، تهديدات واقعي ديگري به اين داده هاي تاريخي،        در سال هاي 

سوءقصدهاي انتحاري  :  روانشناحتي و سياسي اساسي اضافه شده است        
حماس يا جهاد اسالمي، پرتاب راکت هاي حزب اهللا و برنامه هسته اي            

روزي نمي گذرد که سخنگوي دولت، اين خطرها را يادآور            .  ايران
تصه جامعه يهودي اسرائيلي، باعث      تشويش جمعي به عنوان مخ    .  نشود

اعتقاد زياده از حد به نيروي نظامي به مثابه تنها تضمين حيات دولت و             
درست .   اعراب گشته است   -لذا به تاخير انداختن حل کشمکش اسرائيل     

. است که جامعه اسرائيل قدم هاي بزرگي به سوي پيشرفت برداشته است         
اد يک دولت رسيده است     و از نفي کامل خلق فلسطين به پذيرش ايج        

اما اين جامعه هنوز     .  که در آن اين خلق بتواند آزادانه زندگي کند          
کامال قانع نشده است که خود را به صورت روشن از کرانه باختري جدا         

 .و اين دليل عدم پيشرفت در جهت حل کشمکش است. سازد
بمباران هاي شمال کشور توسط حزب اهللا در تابستان گذشته،             

خطاهاي حکومت و ارتش در      .  ضطراري پديد آورده است    وضعيت ا 
جبهه و نيز پشت جبهه، بر اعتماد اسرائيلي ها نسبت به نهادهاي رسمي             

و اين عاملي بود که ليبرمن از آن به عنوان           .  ضربه وارد کرده است    
نردبان ترقي براي حضور در حکومت استفاده کرد و اين امر تصادفي             

ت وزارت امور استراتژي شد و آن را هم نيست که وي خواستار مسئولي
در فقدان تمايل روشن اسرائيلي ها براي خاتمه دادن           .  به دست آورد 

به کشمکش خونين با اعراب، حزب کارگر تصميم گرفت که               
و هرچند که برادر بزرگ آمريکائي       .  درفش هاي صلح را پائين کشد    

نان پرچم  تظاهر مي کند، آ   »  دموکراتيزه کردن خاورميانه   «به تمايل  
 .دموکراسي و برابري  را نيز بپائين آورده اند

 خاک حاصل خيز
شخصيت هاي سياسي که به روشن بيني و ليبرالي شهرت دارند، نظير         
يولي تامير وزير آموزش، آمي يالون نماينده مجلس که پيشنهاد               
جسورانه اي را براي صلح به اتفاق پرفسور ساري نصيبه امضاء کرده             

همگي به انتخاب   :   برخالف جهت جريان شنا کنند       است، نخواستند 
هم در طبقه   »  سانتريست ها  «به عالوه، در ميان    .  آقاي ليبرمن راي دادند   

سياسي و هم در رسانه ها، شخصيت هاي با نفوذ متعددي از برنامه ايشان             
خواهد بر   اما در مورد انتقال، بايد گفت که ليبرمن مي        .  حمايت مي کنند 

رقابل اغماضي از اعراب اسرائيل و دهکده هايشان  را         طبق آن تعداد غي   
اين ميانه روها اطمينان مي دهند که     .  به سرزمين هاي فلسطيني انتقال دهد   

اعراب اسرائيلي  «تنها تمايل دارد که     »    اسرائيل بيتنو «حزب  »  ارباب«
 ...» .مليت خود را با مليت فلسطيني عوض کنند
به خود ديده است که شرايط      تاريخ بشريت نمونه هاي بسياري را       

توام با تهديدات طوالني يا افول اقتصادي خاک حاصل خيزي براي              
رژيم هاي فاشيست به وجود آورده است و آن ها به زور اسلحه و حتي             
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با نمونه هاي مشابه در    .  به صورتي دموکراتيک خود را تحميل کرده اند      
اوضاع .  رده ايمقرن گذشته در کشورهاي پيشرفته قاره اروپا برخورد ک        

جامعه اسرائيل در اين آغاز قرن بيست و يکم از شرايط لهستان و                 
لهستاني ها و چک ها    .   وخيم تر است   ١٩٦٠چک اسالواکي سال هاي    

مي دانستند که تحت لواي کمونيسم و در رژيم هاي غيردموکراتيک            
آن گاه آنان به سوي نمونه هاي ديگري چرخيدند و در        .  زندگي مي کنند 

به راديو هاي غربي گوش دادند و ارزش هاي آزادي و عدالت را            خفا  
 .به کودکانشان آموختند

آنان اطمينان دارند که      .  اما اسرائيلي ها به دنبال تغيير نيستند       
دموکراسي آن ها نمونه اي است که همسايگانشان بايد از آن تقليد کنند           

ش جهان  با وجدان ترين ارت  )  تصاهل(و معتقدند که  ارتش اسرائيل         
آنان شعار مي دهند، ولي اصول اساسي دموکراسي از جمله حق            .  است

اما در مورد چپ ها مي توان گفت با اين         .  اقليت ها را فراموش مي کنند   
که خطري را که جامعه را تهديد مي کند، تقبيح مي کنند، اما خود را               

لکه نه تنها چپ تاثيري بر حکومت ندارد، ب        .  گرفتار دام انزوا کرده اند   
تنها موجب شده است که راست افراطي در حال رشد، به حکومت               

 .نزديک تر شود
خلقي که گذشته خود را فراموش کند، به سختي مي تواند در زمان            

اما هم چنين، خلقي که عمدتا بر حافظه       .  حال  هويتي براي خود بسازد     
گذشته تکيه مي کند، او نيز به سختي مي تواند آينده اي متفاوت در              

شعارها و خودارضائي هاي   .  وضاعي جديد با واقعيت هاي جديد بنا نهد       ا
چپ نمي تواند جاي ايجاد جامعه اي دموکراتيک بر پايه ارزش هاي             

شکست ماجراجوئي لبنان در تابستان گذشته، فرصتي       .  اخالقي را بگيرد  
متاسفانه اربابان قدرت   .  به دست مي داد تا اين بناي عظيم آغاز شود          

 .نظامي و سياسي فرار به جلو جنگجويانه را ترجيح دادند) نتاستابليشم(
  انتشار يافته است٢٠٠٦اين مقاله در لوموند ديپلماتيک،  دسامبر 

 :پانوشت ها
براي يک حل و    "  برخالف جريان "يک آرزوي   « به مقاله ژرژ کورم تحت عنوان        -۱

 .پلماتيک مراجعه نمائيددر همين شماره لوموند دي» صل کليف
صحبت کرده بود که پس از تجمع، از چهارگوشه          »  غبار انساني «بن گوريون از      -۲

» جايگاهي آبرومندانه در خانواده ملت ها       «جهان به دولتي مستقل تبديل شدند تا        
 .اشغال نمايند

 
 ...مالحظاتي درباره 

  
هيچ راه ديگري باقي نمانده بود، جز توسل به آخرين وسيله، يعني         

 .و برچيدن بساط رژيم صداماشغال نظامي عراق 
از يك سو،   .  ولي از همان ابتدا اين ادعا البته شمشيري دو لبه بود           

، بهانه ي خوب و مناسبي بود براي       ٢٠٠١در پرتو رويداد يازده سپتامبر      
متقاعد ساختن افكار عمومي اياالت متحده و خوش باوران براي تجاوز           

 رياست جمهوري   به خاك عراق كه بنا بر شايعات محتمل در زمان           
بوشِ پدر به دست ولفُوويتز معاون رامسفلد در وزارت دفاع آمريكا             

اما از سوي ديگر هرآينه اگر پس از اشغال          .  طرح آن ريخته شده بود    
عراق و سرنگونيِ رژيم صدام معلوم مي شد كه در سراسر عراق چنان              

هم سالح هائي وجود نداشته و در جائي پنهان نشده است، اين واقعيت              
باعث رسوائي و بي آبروئي بوش مي شد و هم نشان مي داد كه                  
سازمان هاي نُه گانه ي جاسوسيِ اياالت متحده با دستگاه هاي عريض و           
طويل و بودجه هاي هنگفت تا چه اندازه در كار خود توانا هستند و اين           

اين امر البته   .  كه انگيزه هاي واقعي تجاوزگران چيز ديگري بوده است       
نست جايگاه اياالت متحده را نزد آن ساده لوحان و خوش باوراني         مي توا

از بخت بد   !!  كه به چنين پندار واهي اي باور داشتند، متزلزل مي ساخت        
 .در هيچ جاي عراق چنان سالح هائي پيدا نشد. بوش همين طور هم شد

اكنون بوش و حواريون اش مجبور شدند به دروغي ديگر متوسل           
چيدن بساط ديكتاتوري صدام و استقرار دموكراسي       گفتند كه بر  .  شوند

 .هدف اصليِ تجاوز به آن سرزمين و ويران كردن آن بوده است
البته پرسيدني است در حالي كه در منطقه در يك كشور، يعني              
اسرائيل، رژيم آپارتايدي و در بقيه ي كشورها رژيم هاي ديكتاتوري           

ز متحدان اياالت    حاكم است، كه به جز ايران و سوريه، همگي ا             
متحده اند و سال ها است كه در ازاي همكاري با حاكمان آمريكا و               
مماشات در قبال سياست آن كشور در پشتيباني از اشغالگران اسرائيلي            
و ويران كردن فلسطين از كمك ها و پشتيبانيِ مالي و سياسي آن                
 برخوردار مي شوند و علي القاعده آمريكا روي آنان نفوذ بيش تري            
داشته و اهرم هاي فشار مؤثرتري در اختيار دارد، چرا جورج دبليو و              
محافظه كاران جديد كه بنا بر ادعاي خود گويا تشنه ي استقرار                

دموكراسي در سراسر جهان اند و رژيم هاي ديكتاتوري و ستم و ظلمي            
كه اين نظام ها بر مردم خود روا مي دارند، قلب رئوف آنان را جريه دار              

و خواب شب را از چشم آنان ربوده است، به جاي فشار آوردن             ساخته  
به اين رژيم ها براي استقرار دموكراسي در كشورهاي خود و فشار              
به اسرائيل براي حل مسئله ي فلسطين، كه برا ي دولت آمريكا هزينه ي            
سياسي و جاني و مالي بسيار كم تري از ماجراجوئي اش در عراق داشت،            

 را در عراق در صدر برنامه ي دموكراسي سازيِ خود     استقرار دموكراسي 
چنين پرسش هائي حتا در    !!  در كشورهاي با رژيم استبدادي قرار داد؟       

جريان بحث هاي داغي كه پيش از حمله ي آمريكا ميان طرفداران و             
ولي نه جرج دبليو و نه       .  مخالفان صورت مي گرفت، نيز مطرح مي شد      

زيرا در اين باره حرفي براي      .    دادند حواريون اش به اين پرسش پاسخي   
 .زدن نداشتند

در اوان حمله ي آمريكا به عراق و پيروزي هاي سريع آن و               
سرنگونيِ صدام،  بسياري از اعضاي وابسته به سازمان هاي اپوزيسيون هاي        
ايراني در داخل و خارج از كشور و از هر رنگ و مسلكي، آزرده                  

ا آمريكا به جاي لشكركشي به عراق     خاطر شدند و شِكوه داشتند كه چر      
و دموكراسي سازي در آن كشور به ايران لشكر نكشيد و مردم ايران              
را از دست استبداد آخوندها رها نساخت و دموكراسي را در آن كشور             

مركز فساد در   .  مي گفتند كه آمريكا اشتباه مي كند     !!  مستقر نساخت 
 كج مي كرد و به جاي     آمريكا مي بايست سر خر را    .  منطقه، ايران است  

 .عراق به ايران مي رفت
اين بينوايانِ مفلوك، اين ساده لوحان و خوش پنداران باور داشتند          
كه آمريكا واقعاٌ آماده است في سبيل اله ميلياردها دالرِ عزيزِ خود را              
خرج كند و جوانان اش را به كشتن دهد تا فالن ايرانيِ بدبختِ نكبت               

مي كشيده را، از شر استبداد خودكامگان واليت        زده يِ ظلم و ستمِ اسال    
فقيهي رها سازد و آزادي و دموكراسي را براي مردم ايران مفت و                

تو گوئي تجربه ي تلخ كودتاي بيست هشتم         .  مجاني به ارمغان آورد    
مرداد كه در نهايت رژيم خميني را براي ما به ارمغان آورد، ويتنام،               

وده است تا چشمان كم سوي آنان را        شيلي و ده ها مورد ديگر كافي نب      
باز يك فاجعه ي   .  به مقاصد واقعي آمريكا از چنين اعمالي باز كند           

ديگر،  فاجعه ي عراق، الزم بود تا آنان را به هوش آورد و دريابند كه               
استقرار دموكراسي و آزادي واقعي و پايدار نه به دست آمريكا يا                

نها مي تواند كار خود مردم هر      تنها  و ت   نيروي بيگانه ي ديگري، بلكه       
مگر اين جهاني كه امروز داريم، خوب و بد، فرآورده ي          .   باشد كشوري

 دست چه كساني است؟
در سه قرن گذشته ما ايرانيان و ساير مردمانِ از نظر تاريخي مانند             
ما عقب مانده، به رغم داشتن تاريخ هاي متفاوت، فرهنگ و سنن گذشته            

تاريخيِ رشد و تكامل فرهنگي، چه دوست        و گوناگوني در درجات      
داشته يا نداشته باشيم، در زمينه هاي علمي، تكنيكي، فلسفي، هنري،             
سياسي و فرهنگي و غيره هيچ يك سهمي اساسي و عمده در پيش رفت         

سرنوشت جهان را در اين دوران، خوب و بد،         .  جامعه ي بشري نداشته ايم  
ت در آفريقا نتيجه ي سه قرن       منازعا.  كشورهاي پبشرفته رقم زده اند    

استعمار آن قاره به دست متمدنان اروپايي و در رأس آن انگلستان است            
كه هنگامي كه ديگر تسلط بر اين قاره پس از جنگ جهاني دوم ممكن 
نبود، خط كش به دست گرفتند و بر روي نقشه ي جغرافيا آن را به                

دشمني در ميان اقوام گونه اي خود سرانه و به منظور كاشتن تخم نفاق و 
به گونه اي كه گاهي مرز رسمي     .  آن به كشورهاي مستقل تقسيم كردند     

در عوض  .  دو كشور همجوار از ميان قوم يا قبيله ي واحدي مي گذرد           
قوم ها يا قبيله هايي را در يك كشور گنجاندند كه يا قرابتي با هم                 

دوستان به هنگام   در هن .  نداشتند يا از نظر تاريخي با هم درگير بوده اند         
دادن استقالل به آن پاكستان را علم كردند تا تخم نفاق و دشمني را                

در خاورميانه با ايجاد سرزمين هاي مصنوعي مانند         .  ميان آنان بكارند  
اردن و اسراييل و با مستعمره ساختن مستقيم و غيرمستقيم كشورهاي            

ند تا هيچ يك    منطقه و تسلط بر منابع نفتي آن ها شرايطي را ايجاد كرد          
در هر بخش   .  از آن ها نتواند روي آرامش و پيشرفت و ترقي را ببيند           

ديگر از جهان، در هندو چين سابق، در آمريكاي جنوبي، در اندونزي و  
بنابراين، تروريسم كنوني   .  مي توان نمونه هاي هم مانندي را ارايه داد     ...  

ل اين  هر چه مضمون عقيدتي آن باشد، شكلي است از عكس العم             
مردمان در برابر سياست سلطه و چپاول كشورهايي كه در تعيين                

 .سرنوشت جهان نقش تعيين كننده را داشته اند
درست است كه وجود نظام هاي استبداديِ عقب مانده در اين             
كشورها ريشه در شرايط تاريخي، فرهنگي و سنت و آگاهيِ                 

ته با اين جوامع، ولي در تماس كشورهاي پبشرف .  عقب مانده ي آنان دارد  
آنان هميشه از اين شرايطِ موجود به سود خود و به زيان اين مردمان                

از برده داري، استعمار مستقيم و غيرمستقيم گرفته تا         .  استفاده كرده اند 
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غارت ثروت هاي ملي و طبيعي اين سرزمين ها، آنان در همه جا به جاي            
ين طبقات و قشرهاي    پشتيباني از نيروهاي ترقي خواه از عقب مانده تر      

فساد و رشوه خواري را    .  بومي پشتيباني كرده اند و متحد آنان شده اند       
رواج داده اند و به دوام مناسبات و حاكميت هاي استبدادي و عقب مانده            

چرا؟ زيرا فقط در چنين اتحادي مي توانسته اند منافع         .  ياري رسانيده اند 
 آرزوهاي نيروهاي    خود را كه در تضاد با خواست ها و آمال و              

ترقي خواه و مردم اين جوامع قرار داشته است، متحقق و سلطه ي همه              
 .جانبه ي خود را بر آنان استوار سازند

نيروهاي ترقي خواه جوامع عقب مانده البته انديشه ها و افكار             
ترقي خواهانه ي خود را  دقيقاً از طريق آشنا شدن با جوامع پيشرفته و از    

آنان در اين جوامع الگوهائي را مي ديدند       .   و مي كنند  آنان كسب كرده  
جوامع .  و مي بينند كه آرزوي تبديل جامعه ي خود را به آن ها دارند            

پبشرفته البته در دگرگوني هائي كه در اين سرزمين هاي با مناسبات             
كهنه و پوسيده صورت گرفته و گام هائي كه به سوي تجدد برداشته              

نقشي فعال، آگاهانه و از روي        ولي اين نقش،    .  شده، نقشي داشته اند  
بلكه اين امور محصوالت     .   نبوده است   هدف و مقصود و برنامه        

 . اين مناسبات بوده استجانبِي و تصادفي
و »  طينت«ولي نبايد پنداشت كه دليل اين رفتار و كردار               

مردمان اين  .  بد و فاسد مردمان جوامع پيشرفته بوده است         »  طبيعت«
خود همان گونه اند كه مردم جامعه ي      »  طبيعتِ«و  »  ينتط«جوامع در   

بلكه دليل آن را بايد در سلطه ي نظام           .  ما يا هر جامعه ي ديگري      
اقتصاديِ سرمايه داري در اين كشورها ديد كه كسب سود و سودِ               
حداكثر را به هر وسيله و از هر راهي در مركز زندگي و تفكر                   

سرمايه داري در اين كشورها    .  ده است سرمايه دارانه ي اين جوامع قرار دا    
آخرين نمونه ي آن فرستادن     :  حتا به مردمان خود نيز رحم نمي كند        

جوانان آمريكائي به كشتارگاه عراق براي تأمين سودِ شركت هاي عظيم         
توليد تسليحات كه فرآورده هاي خود را نمي توانند مانند فرآورده هاي          

ه دولت آمريكا و ديگر دولت ها     مصرفي معمولي در بازار بفروشند، بلك     
بازار مصرف آن ميدان     .  متقاضيان اصلي آن كاالهاي نابود كننده اند      

هم چنين آرزوي كنترل كامل بر منابع عظيم نفت عراق و          .  جنگ است 
 .كشورهاي خليج فارس، الخ

به هر حال جورج دبليو بوش با تجاوز به خاك عراق يك            .  باري
در باتالقِ تجاوز به آن كشور گير كرده        ي خورده و اكنون مثل خر       ...

افكار عمومي آمريكا   .  است و روز به روز بيش تر در آن فرو مي رود          
كه چندان عمقي در فهم حوادث و رويدادهاي جامعه ي خود و جهان              
ندارد و اطالعات  و فهم و شعور سياسي و اجتماعي اش در فهم و دركِ               

هم كم تر است، و اال      حوادث و رويدادهاي كشورهاي ديگر از آن          
جورج دبليو را براي بار دوم به رياست جمهوري انتخاب نمي كرد، پس            

 سپتامبر دچارش ساخته بود، تقريباً يك پارچه       ١١از شوكي كه حادثه ي     
براي انتقام جوئي از مسببان آن حادثه در آن چنان وضع رواني قرار               

فرصت طلبان داشت كه حاضر بود هر توضيحي را بپذيرد كه حاكمان،           
و سرويس هاي تبليغاتيِ روابط جمعيِ توليد افكار و ساختن و شكل              
دادن عقايد و باورهاي عمومي، كه هر يك منافع فراكسيوني از                
سرمايه داري و سرمايه داران آمريكا را نمايندگي مي كند، به آنان ارايه           

ر اين  بنا ب .  آنان تشنه ي خونِ دشمنان واقعي و خيالي خود بودند         .   دهند
حاضر بودند از هر سياستي كه عطش آنان را به انتقام فرو نشاند،                 

محافظه كاران جديد كه نقشه ي تجاوز به عراق را براي          .  حمايت كنند 
تسلط بر منابع نفتي آن كشور و كنترل بر خليج فارس حتا پيش از                 
روي كار آمدن جورج دبليو بوش تدارك ديده بودند، بر اين موج               

ر و انتقام سوار شدند و نقشه هاي شيطاني خود را به رغم             احساساتِ تنف 
ولي اكنون همان افكار     .  مخالفت بين المللي به مرحله اجرا گذاشتند      

عمومي با مشاهده يِ نتايج ملموسِ خياالتِ ماجراجويانه ي خود در تجاوز 
به خاك عراق و خوني شدن دماغ اش به اصطالح بر سرِ عقل آمده است             

ي مخالف سياست هاي بوش و خواهان خروج آمريكا         و اكثريت عظيم  
 .از خاك عراق شده اند

حتا بسياري از نظريه پردازان محافظه كاران جديد كه آتش بيار اين   
براي .  خود اعتراف كنند  »  گناهان«ماجرا بودند، اكنون مجبور شده اند به     

 و  يكي از محافظه كارترين محافظه كاران آمريكاPerlنمونه ريچارد پِرل    
اگر من در آن     «:  مشاوران سياسيِ جورج دبليو در مصاحبه اي گفت        

زمان اطالعات كنوني را مي داشتم، هرگز با حمله به عراق موافقت              
 !!؟»نمي كردم

 ، تيزبين و تيزانديشي كه    واقعاً كه چه نظريه پردازانِ كاردان و نابغه      
كم تازه پس از وقوع حادثه و به دست آمدن نتايج عملي كه براي                 

هوش ترين و ساده لوح ترين آدم ها و افراد عامي هم قابل مشاهده و فهم            
واقعاً كه چه كساني بر جهان حكومت        !!  است، به واقعيت پي مي برند؟   

كشورهاي »  نظريه پردازان«و اين در حالي كه بسياري از         !!  مي كنند؟
 در  ديگر و از جمله ايراني، به گونه اي تقريباً دقيق وضعي را كه اكنون            

عراق براي آمريكا پيش آمده است، پيش بيني مي كردند و دولت              
 .آمريكا را از دست زدن به اين ماجراجوئي بر حذر مي داشتند

در ضمن نمونه ي حمله ي آمريكا به عراق و نتايج آن، كه صد و              
هشتاد درجه با آن چه جورج دبليو بوش و مردم آمريكا از آن انتظار                

 . ايران را به خاطر مي آورد٥٧ورد انقالب داشتند، متفاوت است، م
وقتي دولت و مردمِ متجدد، پيشرفته و سوپر مدرن آمريكا با               
داشتنِ آن همه دستگاه هاي عريض و طويل جاسوسي و اطالعاتي، آن            
همه دانشگاه ها و محققان و پژوهشگران سياسي، اقتصادي، اجتماعي،           

نامه هاي آزاد و    تاريخي، مردم شناسي و امور ملل، آن همه روز            
جستجوگر با خبرنگارانِ جوراجور پخش شده در سراسر جهان،               
سيستم هاي ارتباط جمعيِ عريض و طويل، با نظام سياسيِ دموكراسي و            
آزاد و آن همه دانشمندان و نظريه پردازان فلسفي و سياسي و فرهنگي             
و اجتماعي و غيره يك چنين گافي مي كنند، از مردم عقب مانده، با               

مه ي عواقب عقب ماندگي، و استبدادزده  ي جامعه اي چون ايران چه           ه
 را دست پخت بيگانگان مي دانند، چون        ٥٧انتظار؟ آنان كه انقالب       

نتيجه ي واقعي آن با آن چه مردم درباره ي آن مي پنداشتند و از آن                
انتظار داشتند، مغاير از آب درآمد، اكنون درباره ي مردم آمريكا و              

 جورج دبليو در عراق چه مي گويند؟ آيا جورج دبليو و              ماجراجوئي
 !كدام بيگانگان!! مردم آمريكا هم فريب بيگانگان را خوردند؟

به هر حال، اكنون مسئله اين است كه راه حل مشكل عراق چه              
 مي تواند باشد؟

جورج دبليو در دهم ژانويه ادامه ي سياست تاكنوني را با افزايش            
ر سرباز به نيروي نظاميِ آمريكا در عراق         بيش از بيست و يك هزا      

واقع بين اين بار نيز اين بود      »  كارشناسانِ«نظر مفسران و    .  اعالن داشت 
كه اين كار هم گريبان جرج دبليو را از مشكل عراق رها نخواهد                 

و اين كه جورج دبليو به هيچ وجه نمي خواهد اذعان كند كه در            .  ساخت
دام درست، خروج نيروهاي     عراق شكست خورده است و تنها اق         

او با اين اقدام خود فقط مي خواهد جنگ را در . آمريكائي از عراق است
عراق تا پايان دوران رياست جمهوري اش ادامه دهد تا بعد و بعدها               
بتواند ادعا كند كه سياست او در عراق به هيچ وجه با شكست مواجه نشد 

ن را به پيروزي    و اگر در مقام رياست جمهوري باقي مي ماند، آ             
در ضمن آخرين گزارش كارشناسان امنيتي اياالت متحده         .  مي رسانيد

در پيش بينيِ نتايج اعزام بيش از بيست هزار نيروي نظاميِ تازه نفس              
به عراق كه در اين هفته انتشار يافت، اين است كه اين اقدام نيز نه تنها               

كردن اعمال  از وضع بحراني در عراق نخواهد كاست و قادر به محار           
بلكه بر  .  تروريستي ميان فرقه هاي گوناگون مذهبي و قومي نخواهد شد        
در اين  .  عكس بايد انتظار گسترش آشوب را در آن كشور داشت            

گزارش ديگر از احتمال تبديل درگيري ها به جنگ داخلي سخن              
بلكه محققان امنيتي بر اين نظرند كه جنگ داخلي هم اكنون            .  نمي رود

آن چه بايد انتظار آن را داشت گسترش هر چه بيشتر           .  تدر جريان اس  
 .آن است

بسياري نيز مي پندارند كه حضور نيروهاي آمريكائي در عراق، تا          
زماني كه به ترتيبي اوضاع سياسي در عراق آرامش بيابد و آن كشور              
قادر گردد به دولتي با ثبات در يك نظام دموكراسي و آزاد دست يابد              

 اكثريت سه بخش شيعه، سني و كرد كه جمعيت عراق           كه از پشتيبانيِ  
كنوني را تشكيل مي دهند، برخوردار شود، خروج نيروهاي آمريكائي از 
عراق منجر به گسترش آشوب و در نهايت از هم پاشيدگي و تجزيه              

گزارش اخير مقامات امنيتي نيز همين نظر را ابراز           .  عراق خواهد شد  
 قرار دارد با اين واقعيت كه حضور         ولي اين نظر در تناقض     .  مي دارد

ارتش آمريكا در عراق و حتا ازدياد تعداد آن كمكي به حل بحران               
 .نخواهد كرد

به نظر من دست يابي به اهداف فوق دقيقاً با خروج نيروهاي                
بيگانه از عراق ممكن است و ادامه حضور آن ها زمينه ي موجود ناآرامي 

 :قرار استداليل من بدين . را حفظ خواهد كرد
تا زماني كه نيروهاي نظاميِ اشغالگر آمريكائي در عراق هستند،             -١

دو دولت در منطقه،  ايران وسوريه، و به ويژه دولتِ ايران، از تجاوز            
آمريكا به عراق بيش از همه سود برده  است و بنابراين عالقمند است 

از اين رو آن ها به اقدامات خود در        .  كه وضع موجود را حفظ كند     
دامن زدن به ناآرامي و اعمال تروريستي در عراق مانند گذشته ادامه           
خواهند داد و هر يك از دو دولتِ ايران و سوريه به نيروهائي كه               

زيرا .  بر آن نفوذ دارند كمك هاي الزم را در اين راه خواهند كرد            
از يك سو گرفتاري دولت آمريكا در عراق مانع از آن مي شود كه             

مكانات سياسي، اقتصادي و نظامي خود را عليه          آن دولت تمام ا    
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از سوي ديگر هر چه بيشتر      .  ايران و سوريه بسيج و متمركز سازد      
به حيثيت جهاني آمريكا ضربه  وارد آيد و هر چه آن كشور مقام              
اخالقي خود را نزد افكار عموميِ كشورهاي غربي و جهان بيش تر            

مريكايي در عراق   از دست بدهد و هرچه به تعداد كشته شدگان آ          
اضافه شود از اشتهاي افكار عمومي آمريكا براي دخالت و تجاوز             
نظامي به ايران بيش تر كاسته خواهد شد و رژيم مالها خود را در               

 .خطر كم تري حس خواهد كرد
به سود رژيم ايران است كه نيروهاي اشغالگر آمريكا در عراق باقي           

حدود دو سال بيش تر باقي     از دوران حكومت جورج دبليو      .  به مانند
و اگر در اين مدت نيروهاي آمريكا در عراق باقي            .  نمانده است 

 كه به احتمال قوي باقي خواهند ماند، در انتخابات                به مانند،
رئيس جمهور بعدي مسئله ي اصلي و مركزي مبارزات انتخاباتي،           
عراق و سرنوشت حضور نيروهاي نظامي آمريكا در آن كشور             

اگر انتخابات اخير كنگره ي آمريكا نشانه اي باشد و اگر .  خواهد بود 
حادثه ي غيرمترقبه اي روي ندهد، به احتمال زياد، رئيس جمهور           
بعدي آمريكا از حزب دمكرات خواهد بود كه به احتمال زياد با              
شعار بيرون آوردن نيروهاي آمريكائي از عراق در مبارزات              

 .روز شده استانتخاباتي بر حريف جمهوريخواه خود پي
    ولي بيرون كشيدن نيروهاي نظامي آمريكا از عراق، همان طور كه           
كميسيون مشتركِ بِيكِر به آن رسيد و به دولت نيز توصيه كرد،             
بدون همكاري دولت هاي ايران و سوريه و هم چنين دولت هاي            
. ديگر منطقه بسيار دشوار و براي حيثيت آمريكا ناگوار خواهد بود          

 ديگر آمريكا براي مناسب سازيِ زمينه براي خروج             به عبارت
نيروهايش از عراق نياز به اين دارد كه كنفرانسي با حضور تمامي             

 .دولت هاي ذي نفع تشكيل شود
    البته تشكيل چنين كنفرانسي منوط به اين است كه مشكالت و              
معضالتي كه از يك سو محصول شرايط تاريخي اين كشورها و از            

حصول دخالت هاي آمريكا در منطقه از جنگ بين الملل سوي ديگر م
دوم به بعد و ايجاد دولت اسرائيل است تمامي مطرح شود و كوششي          
همه جانبه براي يافتن راه حل هائي كه مورد قبول دولت هاي ذي نفع           

معضل فلسطين، مناطق اشغالي سوريه به دست        .  باشد به عمل آيد   
آمريكا نسبت به رژيم اسالمي و      اسرائيل، تغيير سياستِ خصمانه ي      

به رسميت شناختنِ موجوديت آن، پايان دادن به تحريم هاي اقتصادي        
در برابر تضمين توقف غني سازيِ اورانيوم، مسئله ي افغانستان،            

از ...  بهره برداري از منابع نفتي كشورهاي آسياي ميانه، بحر خزر و          
 .جمله مسائل اساسي منطقه است

نه دولت هاي غربي يا روسيه و هيچ يك از قدرت هاي           نه آمريكا و      -٢
مؤثر منطقه، ايران، تركيه، سوريه، عربستان سعودي، مصر و غيره،           

زيرا آنان همگي مي دانند كه       .  خواهان تجزيه ي  عراق نيستند      
تجزيه ي عراق به سه بخشِ شيعه، سني و كردنشين بحران آن كشور           

خواهد كرد و تمامي منطقه را،     و به همراه آن بحران منطقه را تشديد        
يعني مهم ترين منطقه ي جهان از نظر مخازن انرژي نفتي و گازي، با            
بحران و درگيري نظامي روبرو خواهد ساخت كه به احتمال زياد            
جريان صدور نفت را به آمريكا، اروپا، چين، هندوستان و الخ، با              

 .اهد ساختتمام پي آمدهايي كه براي اقتصاد جهان دارد، متوقف خو
    در چنين حالتي به احتمال زياد تركيه فوراً دست به كار خواهد شد و            

چون تركيه  .  در كردستان عراق نيروي نظامي پياده خواهد كرد         
به هيچ قيمتي حاضر به تحمل كشور مستقل كردستان در همسايگي          

به احتمال زياد ايران نيز پنهان يا آشكار روش          .  خود نخواهد شد  
از سوي ديگر در صورت تجزيه ي عراق . اتخاذ خواهد كرد مشابه اي  

ايران به نفع شيعيان، كه مهم ترين ذخائر نفت عراق و تنها راه دريائي 
آن كشور به خليج فارس در منظقه ي زندگيِ آنان قرار دارد، وارد             
عمليات خواهد شد و در پاسخ به اين عملِ ايران كشورهاي عربي             

روسيه نيز  .  ارد ميدان درگيري خواهند شد     به جانبداري از سنييان و   
به عنوان بزرگ ترين قدرت منطقه بي كار نخواهد نشست و يا به طور          
مستقل يا در جانبداري از يكي از نيروهاي درگير وارد عمل خواهد            

اين وضعيت و به خطر افتادن جريان صدور نفت به جهان             .  شد
هان را با   قدرت هاي جهاني را به صحنه دعوت خواهد كرد و ج           

بحراني روبرو خواهد ساخت كه پي آمدهاي آن به هيچ وجه قابل            
 .پيش بيني نيست

نه به نفع مردم   .      از اين رو تجزيه ي عراق به نفع هيچ كسي نيست          
. عراق و نه به نفع قدرت هاي منطقه و نه به نفع قدرت هاي جهان              

 با توجه   بنابراين، خروج فوريِ نيروهاي نظاميِ اشغالگر از عراق،          
به شرايطي كه در باال به آن  ها اشاره شد، هم بخش هاي سه گانه ي             
مردم عراق و هم نيروهاي منطقه و به ويژه ايران و سوريه را مجبور             

خواهد ساخت كه با حفظ تماميت ارضيِ عراق به راه حلي برسند كه            
 .مورد پذيرش همه ي نيروهاي سهيم باشد

اه حل هائي بايد در انتظار انتخاب            ولي براي رسيدن به چنين ر       
زيرا جورج دبليو بوش كه فاقد      .  رئيس جمهور جديد در آمريكا بود    

قدرت اخالقي است، حاضر نخواهد شد شكست خود را در عراق             
بپذيرد و نيروهاي خود را هم اكنون از عراق خارج سازد يا دست              

او حاضر است براي حفظ     .  كم خروج نزديك آن را تدارك ببيند       
كه ندارد به كشتن هزاران تن از مردم عراق و جوانان            »  آبروئي«

آمريكائي و ويران ساختن آن كشور تحت نام آزادي و دموكراسي           
 .تا دو سال ديگر ادامه دهد

اگر چه سرنوشت نهائيِ تجاوز آمريكا به عراق و پي آمدهاي آن           
 براي آمريكا و جهان تا پايان اين ماجراجوئي به طور كامل آشكار             

 .نخواهد شد، ولي هم اكنون مي توان درس هائي از آن آموخت
تجاوز آمريكا و مقاومت در برابر آن، مرز كاركرد نيروي نظامي           
را در حل پيش برد اهداف مغرضانه و تحميل اراده ي نيروهاي پر قدرت           

در غلبه ي نيروهاي نظامي آمريكا     .  بر كشورهاي ضعيف آشكار ساخت    
ولي .  رجزخواني هاي صدام، كسي شكي نداشت    بر ارتش عراق، به رغم     

مقاومتي كه در برابر آن سازمان داده شد، هر چه ماهيت نيروهاي                
گوناگون مقاومت كننده باشد، نشان داد كه مي توان به دست نيروي             
نسبتاً كمي در برابر نيرومندترين نيروي نظاميِ موجود در جهان               

در همين رابطه   .  ختمقاومت كرد و نقشه هاي آن را نقش بر آب سا          
تجاوز اسرائيل به خاك لبنان و مقاومت نيروهاي حزب اله در برابر آن            

در آن جا نيز نشان داده شد كه قدرت نظامي            .  را بايد ارزيابي كرد   
اسرائيل به عنوان ابزاري برنده در پيش برد اهداف سياسي آن كه اسرائيل 

 آن استفاده كرده     سال گذشته با پشتيبانيِ بي دريغ آمريكا از         ٥٠در  
با توجه  .  است نيز  به سرحد كاركرد و كارآئي خود رسيده است             

به حضور اقتصاديِ هر چه بيشتر چين و هندوستان در عرصه ي بين المللي 
كه طبيعتاً حضور هر چه بيشتر نظامي آن را نيز در پي خواهد داشت و               

ستاره ي هم چنين بازسازي اقتصادي روسيه مي توان تصور كرد كه افول          
موقعيت يگانه ي نظامي و اقتصادي آمريكا و اصوالً دوران تسلط               
بالمنازع غرب بر جهان آغاز شده است و بايد در آينده اي نه چندان               
دور در انتظار صف آرائي و توازن جديدي ميان نيروها در سطح                

 .بين المللي بود
 هم چنين با انتخاب رئيس جمهوراني با گرايشات آشكارِ چپي در          
كشورهاي آمريكاي التين در سال هاي گذشته كه برخي از آنان               
ضديت خود را آشكارا با دولت آمريكا ابراز مي دارند اين واقعيت              
آشكار مي شود كه دولت اياالت متحده كه بيش از دو قرن با                   
كشورهاي آمريكاي جنوبي چون حيات خلوت خود رفتار مي كرد،            

 از دست داده است و اين دولت ها        سلطه و نفوذ خود را در اين كشورها       
. به سوي همكاري هاي اقتصادي و سياسيِ با يك ديگر گام برمي دارند          
 .بايد در انتظار تحوالت جالبي در آينده در اين كشورها و در جهان بود

 

 ...تأملي بر 
  

 ی مسأله  ابیيرد«ندی است که من     ين فرا يامدها، تکو يکی از آن پ   ي
عنی جدا شدن   ي):  ۴(دم  ياست نام يسفه و س  خ فل ير تار يدر س »  کيالئ
) ۵(یئنش استعال ي از ب  Res publica»  عمومی امر«  شه و عمل ناظر بر    ياند

ن يگری که مورد توجه خاص ا     يامد د ياما پ .   عمل آن  و...    نیيچون د 
و »  استيس« اصلی نسبت به     نگرشی و تقابل دو     ئرساله قرار دارد، جدا   

 :است» ورزی استيس«
باور،  باور، اقتدارجو، مرجع   قاني ا گرا، ر، مطلق يرناپذيينش تغ يکی، ب  ي-

خ غالب  ي طول تار  درساز است که همواره      گانهينافی چندگانگی و    
 .باشد ز میين... نی، بلکه امروزه مدرن و سکوالريبوده و نه تنها د

ال و  يی س  شهيت بوده، اند  يخ در اقل  يگری، که همواره در طول تار     ي د-
  قانیي، ناا )۷(  ارگونگیي، بس )۶(  چندانی که   استری  يپذ دگرگون

 ،  contingence   »احتمالی شامدپي«،  )۹(  ، نابهنگامی، بغرنجی  )۸(
 و  اصلرا  )  ...  مناسب ی لحظه  (kairos   »روس  يکا«، و   »شور«
» عمومی امر«ی خود در        گرانه های اصلی کار مداخله       نهيزم
 .دهد قرار می) استيس(

نقد «اسی  ي س - مبانی فلسفی   قت، تأملی بر   ي حاضر، در حق    بحث -
س و استنتاج ما    يد ارسطو از فرونز   يجدف  ي، در پرتو تعر   »استيس

و »  یاستس«نش فوق نسبت به    ياز آن در راستای تقابل دو ب        
 .ورزی است استيس
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 »جداشدن«  ،»کيالئ ی مسئله ابیيرد«در    نوشتاری  ن، در ياز ا   شيپ
اسی يس  -ی فلسفی  را در چند لحظه     نيامر عمومی از امر د     )  ۱۰(
در گفتمان   :  ميا ی و مطالعه قرار داده        بررسمورد     ونانیي

ی  خطابه  درو  )  سوفوکل(گون  يپروتاگوراس، در تراژدی آنت     
دگی يسنج»  شدن جدا«ی   اکنون، نزد ارسطو، لحظه   ).  ۱۱(  کلسيپر
ی را مورد مطالعه قرار داده، مضمون و         ئی استعال  شهيانداسی از   يس
         .م دادي خواهنشان »استيس نقد«گاه آن را در يجا

ه   عمده و ب   طور ونانی، به يی   در فلسفه )  fronèsis)(  )۱۲س  يفرونز
در .  شود ف می ين و تعر  ييشمند تب يژه نزد افالطون، همسان روح اند      يو
ده يس نام يا فرونز يا  يقی، که سوف  يا دانش حق  يشه  يی، اند افالطوننش  يب

) ۱۴(   جسم دان در مقابل   يجاو)  ۱۳(شود، خصلت اصلی روح        می
ا تنها معرفت ي) ۱۵( »یئخدادانش «ا تأملی، ين تفکر يچن. است ريفناپذ
نی يزمای  ياش، نه دن   ورزی شهيشود، چون موضوع اند    قی محسوب می  يحق

بلکه ...   ريپذ رنده و دگرگون  ياجسام و محسوسات مرکب، چندگانه، م     
رمرکبی است که   يغ عنی آن هستی  ير  يناپذ  دگرگون ودان  يجاو هستی

دانشی -س افالطونی، شاه  يفرونز.  »ماند همواره همان و همانند خود می     «
و )  ۱۷  (معقوالتر جهان مثل،     يلسوف، در س  ياست که نزد ف    )  ۱۶(
ژه يوه ی زندگی و عمل و ب      د و در حوزه   يآ وجود می  ، به )۱۸(ن  يبر ريخ

قت مطلق يحق به) ۱۹( )»استيس«ا يداری  -شهر  (politeiaا  يتي پول امردر  
 .ديآ می در» شهر «وروای مردمان  فرمان
س يفرونزر افالطونی از    يف و تعب  ين تعر يز، هم ي ابتدا، ارسطو ن   در 
سو، هنجار عمل    کيف، از   ين تعر يطبق ا .  کند ر می يار و تفس  يرا اخت 
است و از   »  دانشی«ن  يروی از چن  ي، پ )»استيس« در   جملهاز  (ن  يراست

، )فرم(  ثُلافتن م يای  »شهياند«ن  يگر، چون موضوع چن     يسوی د 
ک ينزدن است، پس تنها افراد نادری که            يی بر  دهيا ا يگم  يپاراد
ی کسب  ئت و توانا  ي، قابل )۲۰(  ها»لسوفيف -گذار انيبن«عنی  يند،  يخدا به

 .اند جه سزاوار سرآمدی و ساالریي و در نتدارندآن را 
س، که افالطون   يیف فرونز تعری فلسفی در      شهير اند ي س اما    

: شود یمن متوقف   يی مع  ک لحظه و نقطه   ينهد، در    می مبانی آن را پی   
های پنجم و هفتم که موضوع  کوماخوس، کتاب ششم، فصل  ين در اخالق 
د ترجمه و   يک بازنگری جد  ين دو فصل را در      يا.  باشند  می مای   مطالعه
ف ياش، تعر  اسیين اثر مهم س   ي در ا  ارسطو.  ام ن رساله کرده  يی ا  مهيضم

افت يف و در  فتعردهد که با     ه می ئس ارا يگری از فرونز  ير د يو تفس 
س، يفرونز.  ن خود، کامالً متفاوت است    يشيف پ يافالطونی و حتا با تعر    

ر و جاودانه   يرناپذييی امور تغ   ر درباره يرناپذييگر، شناخت مطلق و تغ    يد
ست بلکه تأملی نسبی،     يی ن ئا خدا ين، ترافرازنده    ي بر معقوالتعنی  ي
. رانديال و متغ  يوری است که حود س     ی ام  بارهال در ير و س  يرپذييتغ
ی که انسانی،    ئزهايچ.  شوند ی که متحول و دگرگون می        ئدارهايپد
 و اتفاقاموری که عموماً بر حسب . راندينی، جندگانه، شدنی و فناپذ يزم

ها، بر حسب اوضاع،     ی آن  اند و در باره    شوند، محتمل  حادث می  تصادف
روس يکا(ی مناسب    لحظهط مشخص و متحول زمانه و در        ئشرااحوال و   

د يم با يد کرد و تصم   يد کرد، شور با   يبااست، فکر    ، که گاه نابهنگام   )
مالک .  ری وجود ندارد  ينامتغن جا، هنجار مطلق، ثابت و       يدر ا ...  گرفت

» شاونديخو«لسوف  يی ف ئا دانش استعال  يا  ياست، سوف يراستی عمل در س   
 مبنای   اسی، بر  يس»  دگیيسنج«بلکه   ...  ستيان ن  يا خدا  يخدا   

امری .  است»  ی مناسب  لحظه«ری در   يگ مي و تصم  »شور«،  »ندیيشايپ«
ر است، که عامالن يرپذيي و تغنامعلوم،وی، انسانی، بغرنج، يکه همواره دن

... اب او ي خدا، در غ   ازدر دوری   :  هستند ها و مردمان   ز خودِ انسان  يآن ن 
 .ا در نبود اوي
 واژهک يتحول معنا شناختی . ١

 .ی، سرمد و سرآمدئدانشی استعال: الطونیس افيفرونز  
الد در زبان   يش از م  يی پنحم پ   ی سده  س در آستانه  يفرونز   واژه

س ي، فرون )۲۱(سه  ي نزد هومر در اُد    آن،ش از   يپ.  شود ونانی ظاهر می  ي
ی دوم سخنان    پارهاما رد پای فلسفی آن را نخست در           .  شد گفته می 
ن يا.  ط است ي آن گسترده و بس    ی هيمعنای اول .  ميکن دا می يتوس پ يهراکل
 در ابتدا، جمع روح و احساس، فکر و تعقل در جهات مختلف را               معنا،

 )۲۲. (رديگ در بر می
 noosا نوس   ي  logosس را با لوگوس     يتوس، فرونز ي هراکل کهن  ي ا با

کی، تفکر مشترک   يولوژيزيت ف ي را همانند فعال   آن اما   ،کند همسان نمی 
س را امری   يا فرونز ي که تفکر    بابتن  ياز ا شناسد و عامه را      ان می يآدم

 .کند پندارد، سرزنش می شخصی می
 نزد همه   logonن که عقل     يبا ا «  :ی دوم  پاره در   -توسيهراکل 

 را چون   fronèsin کردن   فکری مردم عادی      مشترک است، اما توده    
 )۲۳(. »کند امری شخصی تلقی می

» کردن فکر«و  »  کردن حس«عنی  يس،  يفرونزی    گسترده مفهوم
. دا کرد يپ...    و)  ۲۴(  زوکراتياشاه،   پيتوان نزد سوفوکل در اُد     را می 
    آناکساگور،  )۲۵(  ديان خود، چون پارمِن   ينيشيپ ی که ارسطو به    ئتا جا 

س را با ادراک حسی      يرد که فرونز  يگ راد می يو حتا هومر، ا    )  ۲۶(
(aisthèsis ) اند  گرفتهاشتباه . 

دست  س به يفی از فرونز  يت تعر يی پنجم، دموکر   ان سده ي پا در
است و برای آن سه نقش      )  ۲۷(  »عملی حکمت«ک به ي که نزد  دهد می
راستی سخن گفتن و      شور کردن، به   خوب:  رديگ ا کارکرد در نظر می    ي

کوماخوس، ينبحث ارسطو، در اخالق      .  د عمل کردن  يآن طور که با    
 .تی استين سه فرمول دموکريمتأثر از ا
شود که راه را     س آغاز می  يف فرونز يتعرر   با سقراط، تحولی د    اما

س چون  يفرونز.  کند یمی افالطونی هموار     »ها دهيا«ی  ئبر دانش خدا  
را خوب و بد را ي ز،کردی عملی دارديات روح، نقش و رويفيکی از ک  ي
که نزد   لت عملی و اخالقی   ين است آن فض   يا).  ۲۸(  آموزد مردمان می  به

ستمه يا اِپ يا  يگری چون سوف  يد و همسان    مترادفهای   سقراط، تحت نام  
Epistèmè عمل  کين«برای   .رسد یمسرمدی و سرآمدی مطلق        ، به 

 متعال  خوبسوی   عنی به ي،  contemplationد مراقبه کرد    يابتدا با   ،»کردن
 .ن و شناخت آن رفتير بريا خي

مردمان برآنند که     «):افالطونی پروتاگوراس    در رساله ( سقراط  
Epistèmè  راند و او را      فرمانندارد که بتواند بر آدمی       ی  ئروي چنان ن 

مند باشد    بهره Epistèmèرهبری کند، بلکه بسا ممکن است که کسی از          
ر از آن باشد، گاه شور و يزی غيدست چ ارش بهين همه، عنان اختي با او

ن ياز ا .  شتر اوقات ترس  ي و زمانی عشق و ب     اندوهک وقت   يگاه لذت،   
الت ي و زبون که تما      ناتوانای است      برده Epistèmèند  يگو رو، می 

ن يچنا تو   ياکنون آ .  برند نفسانی و هوی و هوس آن را به هر سو می           
تواند بر آدمی    دانی که می   با می يزی ز ي را چ  Epistèmèا  ياندیشی   می

تواند او   چ عاملی نمی  ي اگر کسی خوب و بد را بشناسد، ه        وفرمان براند   
 به او    Epistèmèز راهی که      ج سازد،گر وادار    يرفتن راهی د    را به 
 »شناسی؟  آدمی میمطمئن را نقطه اتکأ مسلم و Fronèsisاند و ينما می

 )ن نام يهم ی افالطون به   الوگ سقراط با پروتاگوراس در رساله     يد( 
)۲۹.( 

م که هنوز يشو یمسی آشنا ي فراز باال، از زبان افالطون، با فرونز     در 
: شود ستمه می يس برابر اپ  يفرونز.  است ولی نه کامالً افالطونی     سقراطی

راند، مالک خوب و بد و        می»  فرمان«ی که بر مردم      ئی استعال ئروين
راه  تواند او را به    چ عملی نمی  يه«گردد، بطوری که     یمراهنمای آدمی   

 .»گری وادار سازد يد
با  ای شهيس چون اند  يج فرونز يف را ي با حرکت از تعر     افالطون،

ا حکمتی برخاسته   يلت  يفض ل به يه را تبد  ن واژ ياافت عملی، مفهوم    يره
ف مفهوم،  يب، در تعر   يترتن  يبد.  کند ی می ئر جهان استعال   ياز س 

گرای  س عمل يد و بنا بر آن، فرونز       يآ د می يپد»  کيارگان تحولی«
ن همه،  يبا ا ).  ۳۰(  شود می س اهل مراقبه  يل به فرونز  يسقراطی تبد  شيپ
کرد عملی خود   يگاه رو  چيس افالطونی ه  ي فرونز کهم  يد کن يد تأک يبا
ژگی يدهد، بلکه و  از دست نمیرا) داری -ا شهريا يتيژه در امر پوليوه ب(

و )  ورزی استيس(اسی  يت عمل س   ين است که برای هدا      يآن در ا   
نی يزمای اجسام يد، فراسوی دنيابتدا با» شهياند«، )ا يتِيپول( ی شهر  اداره

   ترافرازنده  ر متعالی و    يرناپذييسوی جهان تغ     و محسوسات، به    
trenscendantal   گم راهنمای عمل را     ي تا در آن جا پاراد      آورد روی

 .ابديب
  اس يو گُرگ )  ۳۱( از منون    پسست که نزد افالطون،     ا ن رو ي ا از 

ل يتبدس  يفرونز...    )۳۴(لبس  يو ف )  ۳۳(دون  يژه در فا  يو و به )  ۳۲(
س، ي فرونز .شود ن می ير بر يده و خ  ير تماشای ا  يی در س  ئای خدا  شهياند به

ان است، که هست، اما در       يسوی رستگاری آدم   ی عمل به  راهنمااگر  
د يک و راستی بايد که هر عمل نيآ گمی در میيپارادهنجار و  ن جا به يا
ن يا.   را کسب کند    خودآن رجوع کند و از آن مرجع سرمشق             به

س، يکسان، فرونز يطور   ای که افالطون، به     ری و مراقبه   ظحکمت ن 
در )  یئخدا(ی   را و جاودانه  ينامد، همان روح نام     ا می يسوفا  يستِمه  ياپ

ر يگانه، غ يرا، جاودانه،    يزهای نام ي در مورد چ    تنهاآدمی است که     
ی که واقعاً موجودند، چون      ئزهايچعنی  ي.  شدياند مرکب و ناشدنی می   

های  ، تنها فرم  Réel»  واقعی«زهای  يسم او، چ  يدئاليزعم افالطون و در ا     به
 چونجه،  يدر نت .   هستند و بس    transcendantalتراگذرنده  رِ  يرناپذييتغ

ن جا، آنی است که همواره همان و همانند         يدر ا  موضوع تفکر و تعمق   
ن افالطونی از ييف و تبيتعر. است شهين انديتر قیيحقپس ... خود است 

ادآوری يلبس،  يدون و ف  ير، از فا  يزس را در چند فراز کوتاه        يفرونز
 . ميکن می

 ):۳۵(دون ير فا دافالطون



   ۱۲۰شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٧  صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

رمرکب يغ)  ۳۶(ماند    آنچه همواره همان و همسان خود می         -« 
شود و گاه چنان، و همواره        ن می ي چن گاهاست و حال آنکه مرکب       
 .ماند همان و همسان خود نمی

 ... 
م که  يق کرد يش تصد يزها که اندکی پ   يچ)  ۳۷(ن جوهر   يا ا يآ...  

ا هر  يماند   باقی نمی  همان و همسان خود       هموارهن دارد،   يهستی راست 
ی، خودِ  ئباي برابری، خودِ ز   خودِعنوان نمونه،    شود؟ به  روز دگرگون می  

را )  ۳۹  (هستقتاً  يز در خود و خودِ آن چه حق        يهر چ )  ۳۸(»  هستی«
توانند دگرگونی را، هرگونه      ها می  ن هستی يا ا يم، آ يريدر نظر بگ   

(ها فرم  تین هس يک از ا  يا چون هر    يرند؟ و   يی را در خود بپذ    دگرگون
 و با خود دارد، همواره همان و همانند خود باقی خودواحدی را در ) ۴۰
چ يچ وجهی، ه  يه ای و به   چ نقطه ي ه درچ زمانی،   يماند و هرگز، در ه     می
      رد؟ يپذ ری را در خود نمیييتغ
 .مانند  همان و همانند حود میضرورتاًآن ها، -
دنی و  يمانند، د   خود می  نندهمای که همواره همان و      ئزهاي ولی چ    ...  -

ی  لهيوس بهعنی  يها را تنها از راه تفکر،         ستند و آن  يکردندی ن  لمس
 . افتيتوان در خود روح، می

- .... 
جست و جو    به)  ۴۲(خود   ی لهيوس بهتنها و تنها    )  ۴۱(و اگر روح    ...  -

دان ي و جاو  نابز  يجا که هر چ    جا برد، آن   آن پردازد و خود را به     
ماند؛ و چون    شه همان و همانند خود می     يه هست و هم   شياست و هم  

شی دارد، هرگاه که حواس خود را در        ين گونه هستی خو   ياخود با   
ش يماند و سرگردان    هستی می  آن  دسر باشد، نز  يخود جمع کند و م    

نی با  ينش همسبب   ابد و به   يرسد و آرامش خود را باز می        ان می يپا به
ن يو ا .  ماند ن و همانند خود می    ز همواره هما  يها، خود ن   ن هستی يا

   . مينام  می)Fronèsis(شه يراستی اند  همان است که بهروح،حالت 
آن چه  :  ن است که  يد ا يآ دست می  ها به  قين تصد ي از ا  کهای   جهينت...   -

 است، فرم واحدی دارد،     تعقلدان است، موضوع    يی است، جاو  ئخدا
ن ي ا وماند،   د می ر است و همواره همان و همانند خو        يانحالل ناپذ 

در حالی  .  ه است يآن شب  ش از همه به   يزی است که روح ب    يهمان چ 
رقابل دسترس  ير است، غ  يی است، فناپذ  انسانچه   که، برعکس، آن  
 هرگز همان و    ور است   يپذ فرمی است، انحالل   تفکر است، چند  

ش از همه   يی است که تن ب    يزن آن چ  يماند، ا  همانند خود باقی نمی   
 ». رد داشباهتآن  به

 ): ۴۳(لبس ي در فافالطون
ی از خرد دارد، دانشی را      ا بهره من برآنم که هر کس اندک         -  «

زی که بنا يچعنی يکه موضوعش هستی و آن چه که واقعاً هست باشد،  
ن يتر قیيماند، حق  عتش همواره کامالً همان و همانند خود می         يبر طب 
 ... شمارد  میها دانش

 .... 
 با  ،پردازند  می ها آن ها و کسانی که به       دانش شتريدانی که ب   چ می يه-

ی  خواهد درباره  کار دارند و حتا وقتی هم که می           و  د سر يعقا
کاوش و پژوهش در      ی عمر خود را به      ق کند همه  يتحقعت  يطب

ن صدد است که بداند     ي ا درگذراند و همواره     ن جهان می  يقلمرو ا 
تأثر د آمده است و از کدام عوامل م            ين حهان چگونه پد     يا
 ... شود یم

 . آری، حق با تو است-
 ،ديآ  هست بر نمی   هموارهافتن آن چه    يگاه در صدد در    چين ه يبنابرا-

چه شده است یا      آن بلکه کوشش و تالشش معطوف است به         
 .»ا خواهد شديشود و  می

 : کوماخوسيی گُسست در اخالق ن لحظه. ۲
 اسیيدگی سيا سنجيس يفرونز

ف و  ي همان تعر  آثارش،مختلفی از   م که ارسطو، در جاهای      يگفت 
» دهيعق«ز، در مقابل ياو ن. کند س را تکرار میيدرک افالطونی از فرونز

opinion   احساس« و  «sensation     ال و  يخود س  چون موضوع   که هم
عنی ي  ،ريرناپذييی هستی تغ   ر درباره يرناپذيي تغ دانشرند،  يپذ دگرگون
 .دهد س را قرار میيفرونز

س افالطونی،  يک خود، در دفاع از فرونز     يزيمتاف در کتاب    ارسطو،
ای محسوسات  يم که دن  يت را باور کن   ي هراکل سخنسد که اگر    ينو می

ا دانشی بتواند وجود    ين که شناختی    يال است، پس برای ا     يهمواره س 
س را يفرونزت و هم ارسطو، اصطالح      يجا، هم هراکل   نيدر ا (داشته باشد   

ی خارج از    ئاي که دن    م  يريد بپذ ي، با )برند کار می  به  »دانش«برای  
ر است و تنها     ير و فناناپذ  يرناپذييز وجود دارد که تغ     ينمحسوسات  

زهای يچ را به يرد، ز يتواند قرار گ   یمن  يا دانش راست  يموضوع شناخت   
 .ستيالن شناختی نيدر س

 :سدينو ک خود میيزي متافکتاب در ارسطو
ش آمد که   ي پ آن هن ب ياز آن روی برای قائل     )  ۴۴(مثُل   ده به يعق«

ی  همه«  :ديگو توس باور داشتند که می       يقت سخنان هراکل   يحق به
؛ چنان که اگر شناختی و دانشی       )۴۵(»  اند الني در س  هموارهمحسوسات  

ع يد طبا ي، پس با  Epistèmè tinos xai fronèsisزی وجود داشته باشد     يار چ 
زهای يچ را بهي باشند، زداشتهگری فراسوی محسوسات وجود     يی د  ندهيپا

 )۴۶( ».ستيالن شناختی نيدر س
 :ديگو ، ارسطو می)De Coelo(گري جای ددر
 gnosis e fronèsisا دانشی ير، شناخت يرناپذييع تغيبدون وجود طبا«
 )۴۷( ».تواند وجود داشته باشد نمی

ان خود و   ينيشيکا، ارسطو همان باور پ     يزيفا  يعت  ي کتاب طب  در 
جنب و جوش،     (تحرکزگاری دانش و    ی ناسا  ژه افالطون درباره  يوه ب

 :کند نام خود، تکرار می را، به...) ر و دگرگونیييتحول، تغ
شناخت   تنها در سکون و توقف است که به        dianiaی ادراک    قوه« 
 :ن کهي او Epistas thai Xai fronein.»رسد ی میئو دانا
 و جوشی که در      جنبانسان، تنها در آرامش روح، پس از           « 
 تواند صاحب شناخت و دانش گردد              ، می  عت اوست  يطب

fronimon Xai Epistèmon  «)۴۸(  
ک را در   يالکتيدکا، ارسطو نقش    يا توپ ي سرانجام، در کتاب جدل      و
 Pros tè gnosis xai  :کند ادآوری می يشناخت و دانش فلسفی      دن به يرس

ten xata filosofian fronèsin ) ۴۹.( 
دن ي فوق، برای نام    تونمم که در     يکن ب مشاهده می   ين ترت يبد
عنی ي  ،قی و فلسفی  ير، حق يرناپذيين شکل و نوع دانش، دانش تغ      يواالتر

 بلکه جهان    ،ر محسوسات يای فناپذ يدانشی که موضوعش نه دن       
را  س و مشتقات آن   يی فرونز   ارسطو واژه  است،ر  يفرامحسوسات فناناپذ 

 Gnosisس  ي و گنوز   Epistèméستمه  يها را با اپ     برد و آن    کار می  به
 معرفن و   يس مب ين متون، فرونز  يدر تمام ا  .  کند مترادف و همسان می   

عنی ي  ،ن دانش يگر ا يی نوع افالطونی است که با نام د         ئدانش استعال 
 . شود  میهمسانا مترادف و يسوف

 واژهن  يم که هم  يشو کباره متوجه می   يکوماخوس،  يدر اخالق ن   
ان يگری را ب  ي د تيکند و واقع   دا می يگری پ يس کامالً معنای د   يفرونز
س يف افالطونی از فرونز   يجا، نه تنها تعر    نيی که، در ا   بطور.  دارد می

ف قبلی خود   يد ارسطو حتا با تعار    ي جد نظر بلکه   ،شود کنار گذاشته می  
 .شود  میمتفاوتز کامالً ين) ميدر متونی که اشاره کرد(او 

ف افالطونی  يس که با تعر    ين فرونز ييد در تب  ين مضمون جد   يا
کوماخوس ين  آشکار دارد و بطور عمده در کتاب ششم اخالق          یتناقض

 )۵۰( ست؟يچاست،  طرح شده
خردمند (  دو بخش عقالنی   را به   )  psykhèا نفس،   ي( روح   ارسطو    
logon  (رعقالنیي غ و  )    ،عاری از خردalogon  (او بخش  .  کند م می يتقس

 ی که ئجز.  کند م می يربخش تقس يا ز ي  جزءز به دو    يعقالنی روح را ن   
عنی يرند،  يرناپذييتغهستند که اصولشان       یئزهايموضوع تعقلش چ   

ی ئزهايگر ناظر بر چ   يمانند و جزء د    همواره همان و همسان خود می      
ا يری که بودن  يپذ قرار و دگرگون   زهای بی يعنی چ يراند،  ي که متغ  است

 حاصل اوضاع و احوال، اتفاق و احتمال است         شان تحولو   نبودن، شدن 
ری يا رخدادپذ يری  يپذ ری، احتمال يپذ امکاند احتمالی،   شاميکه آن را پ   

contingence یعلم«ارسطو بخش اول را      .  نامند  می  «epistèmonikon  و 
) یخارجزبان فارسی و حتا      به(های نارسا    بخش دوم را که در ترجمه      

 a  ۱۲  کتاب ششم، فصل دوم،     (logistikonاند،   برگردانده»  گری حساب«
نزد . نامد می) b 1140 ۲۶ کتاب ششم، فصل پنجم،(  doxastikonا  ي)  1139

ال است، تأمل   ي ناظر بر امور س     کهژگی بحش دوم روح      يارسطو، و 
و »  کردن شور«.   است  bouléutikhoçکردن و شور کردن           

انسان .  اند ک سنخ ي در امور اتفاقی و احتمالی هر دو از           »کردن تعقل«
زهای ي و نه چ   �  contingentر  يپذ ا دگرگون ي محتمل   امورتنها در مورد    

) روسيکا(ی مناسب    کند و در لحظه    یمشور    -ر و جاودانه  يرناپذييتغ
 . رديگ م میيتصم

 : کوماخوس ، کتاب ششمين در اخالق ارسطو
 جزءو  )  logon(  ور از خرد   جزء بهره :  روح دارای دو جزء است     

م يز تقس يور از خرد را ن      اکنون جزء بهره  ).  alogon(  عاری از خرد  
کی ي: م دو جزء خردمند وجود دارديکن  که فرض میمعنان يم، بديکن می
رند و همواره همان و       يرناپذييتغی نظر دارد که اصولشان        ئزهايچ به

...   رنديرپذيي تغ کهی نظر دارد    ئزهايچ هبگری  يمانند و د   همانند خود می  
گری را جزء    يم و د   ينام می)  علمی  (epistèmonikonکی را جزء      ي

ار يها که بس   ای ترجمه  در پاره »  گر حساب«ا  ي  (logistikonسنجشگر  
ی  باره چ کس در  يکی است و ه    يدن  يسنجشور کردن و     ).  نارساست

کی از دو   يپس جزء سنجشگر    .  کند ر شور نمی  يرناپذييموضوعات تغ 
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ا ي  a 1139)  لطفی(  کتاب ششم، فصل دوم   (  »جزء خردمند روح است   
 ).۶ و ۵پاراگراف ) فرانسوی( اولفصل 
س نامی است که    يفرونر   ا  ي»  دگیيسنج«  کوماخوس،  يق ن  اخال در
کتاب ششم، فصل   (  دهد جزء سنجشگر بخش خردمند روح می      هبارسطو  
لت کسانی است که فکر و دانش       يس، آن فض  يفرونز).  b 1140  ۲۶پنجم،

برای مردمان،  )  »کيکار ن «(»   خوب عمل«خود را در جهت انجام       
 رنديگ  در نظر می   »ست ها ع آن نف به«رند و آن چه را که        يگ کار می  به
    .(b 1140 ۲۱همانجا، (

ر هم  ينک مغا ي بودند، ا  همسانا که تا کنون      يس و سوف  يفرونز
 شناسد ینما مرگ   يا ناظر بر ضرورت است و تولد          يسوف.  گردند می

چون موضوع خود که جاودانه      ا ، هم  يسوف).  زدهميکتاب ششم، فصل س   (
کتاب ششم،  (  ر است يناپذ گرگونر است، جاودانه و د    يناپذ و دگرگون 
  ندی و اتفاق  يشايری، پ يپذ امکانس ناظر بر    ياما فرونز ).  فصل هفتم 

contingence هشتمهای پنجم، ششم و        کتاب ششم، فصل   (   است .(
ر و ييط و اوضاع و احوال زمانه تغئس بر حسب افراد و بنا به شرايفرونز
ی  گفته ا، به يوفدر حالی که س   ).  هفتم کتاب ششم، فصل  (  کند یمتحول  

ل و تملکش از توان     ي دانشی است که تحص    آن«گر،  يارسطو در جای د   
تنها خدا  «:  دِسيموني س گفتاربدانسان که بنا بر     ...    رود انسانی فراتر می  

   فصل دوم،    گ،ربزک، آلفای   يزيمتاف  ( »  از برخوردار است  ين امت ياز ا 
۲۸  b 982)  (51  .(  س خصلتی  يزا فرون يدگی  يا، سنج ياما برخالف سوف
 . ی و کامالً انسانی داردانسان

 :کوماخوس ، کتاب ششمي در اخالق نارسطو
توان حالت آمادگی برای عمل       را می  fronèsisب،  ين ترت يپس بد « 

ی اموری که     ، در حوزه   aléthouçی درست دانست    داورکردن همراه با    
 poiéton)  ديعمل تول   (=نندگی  يآفرت  يغا.  اند کيا ن يبرای آدمی بد    

 عمل کردن   اماشود،   می)  ديتول  (=ده  يزی است که آفر   يمتفاوت از چ  
prakhton جا، هدف عمل کردن همواره خودِ عمل        نيدر ا .  ستين ن ي چن

تواند  دهد تنها می   تی که عمل در برابر خود قرار می         يرا غا يزاست،  
 .خوب عمل کردن باشد

لس و  کي را نزد پر   fronèsisراستی ما    ل است که به   ين دل ي هم به 
ص يتشخ  (=théoreinدن  يد کسانی که قادر به   :  مياب يیمکسانی همانند او    

ها و هم برای مردمانی که        آن خوداموری هستند که هم برای      )  نييو تع 
ها،  تين قابل يانان، با   يا.  دانديکنند، خوب و مف     ها حکومت می   بر آن 

-ا دولت يشهر  (س  يک پول يا  يک خانه و    يی   ی اداره  واقعاً از عهده  
ونانی ي، اصطالحی که در     )ميعقل سل   (=Sophrosuné.  نديآ یم بر)  شهر 

دگی را حفظ   يت سنج يی است که قابل   خصلت است،   fronèsisهم معنای   
  .کند می

ا ي ،   politèkéاسی  ي س دانشم که   ئيم زد اگر بگو   ي پوچی خواه  حرف
fronèsis)  ست چون آدمی که      ا ها ن دانش ياسی، بهتر يس)  دگیيسنح
 » .ستين موجودات عالم نيتر  عالی، استfronèsis کار موضوع
 ،ن موجودات زنده است   يتر  آدمی عالی  کهن ادعا   يگر، ا ي سوی د  از

 و  برتر   ار  يگری هستند که بس    يرا ذوات د   ي ز ،سخنی پوچ است   
ای که آسمان از     ان اجسام درخشنده  ياند، مثالً در م    انيتر از آدم   یئخدا
 .ابد يل میيتشکها  آن

جمع )  فلسفه    (=sofiaم که   يريگ جه می يفته شد نت   چه گ   آن از 
épistèmè=)    علم  (  وnous=)     است و در شناخت    )  خردورزی، عقل

کار   به ،اند ن موجودات يشان واالتر  عتيطبحسب    موجوداتی که بر   
 Thalès ، تالس    Anaxagoreرو، کسانی چون آناکساگور      نياز ا .  رود می

ها  را آن يزده،  يهای سنح  آدم   نه نامند و  لسوف می يو همانند آنان را ف     
 ولی با امور    ،شناختند ی که برای خودشان سودمند بود را نمی         ئزهايچ

ی، هر چند سودی در بر نداشتند، آشنا        ئز و حتا خدا   يانگ رتيحدشوار و   
ک است را   يان ن يچه که برای آدم     آن فاضلن بزرگان   يرا ا يبودند؛ ز 

ی پنجم و    ها فصل  کوماخوس، کتاب ششم،   ياخالق ن (»  .جستند نمی
 ).هفتم
ی آثار  برخن در   يچن ای که نزد افالطون و هم       ب، واژه ين ترت يبد 

کوماخوس يمترادف بود، در اخالق ن    »  یئخدا دانش«ا  يا  يارسطو، با سوف  
شود که   اسی می يدگی س يس، سنج يفرونز.  شود  آن جدا می    ازکامالً  

ی از  ئجز«قول ارسطو    ا به يی  خردمندمعنای تأمل، تعقل و       همواره به 
دگی يسنجت که موضوع     ين خصوص ياست، اما با ا    »  نفس خردمند 

ر است و    يرپذييشه تغ ياست، خودِ اند    ريزهای دگرگونپذ ياسی چ يس
س يگر، فرونز يعبارت د  به.  ت همگان است  ي قابل درز  يل آن ن  يتحص
شود  ال می يی، س ئخدا شود تا  یمانسانی  )  ا دانشی ي(لتی  ضيف ل به يتبد
( محتملر و    يرپذييوی، تغ يز امور دن   يآن ن سرمدی، و موضوع      تا

contingent(  ،و »  شهر«ستی  يبهروزی و بهز    ل مربوط به   ئعنی مسا ي
که قادر  ]  باشند   می[کسانی  «ده،  يهای سنج  انسان.  گردد یم»  شهروندان«

اموری هستند که هم برای خود       )  نييتعص و   يتشخ  (théoreinدن  يد به
ده، پس کسی   يسنج).  ۵۲(  »ددانيها و هم برای مردمان خوب و مف         آن

گرای نابی   تجربه«عنی  ي،  )théorein(کند   است که تفکر و تأمل می       
پ و دورنما و روز به روز زندگی کند، بلکه            يست که بدون پرنس   ين

چه که او    اما آن ...     برخوردار است  کالنکسی است که از نگرش       
تی ي و نه کل   -فرد خوبی کل جامعه و       -تی مشخص است  ينگرد، کل  می

های  دهيای ا يرواقعی، که دن   يمجرد و انتزاعی و به قول ارسطو، غ           
 )۵۳( ».ی استافالطون
ی ئاستعالی    شهيس از اند    ير مفهوم فرونز    ييی تغ    باره  در    
ارسطو » گُسستِ «کوماخوس و پرسش ياسی در اخالق نيدگی سيسنج به

های فراوان و متفاوتی     ن مورد مشخص، بحث   يی در ا  افالطونی   از فلسفه 
ها، تز وِِرنِر    ان آن يشتر، از م  ي ب کردناند که برای روشن      صورت گرفته 

 را  Pierre Aubenque  اُبانکار    و نقد آن توسط پی     Werner Jaegerگِر  ي
 . ميکن اجماالً بررسی می

 ) : ۵۴(گِر ي تز
س، يف فرونز يگِر، ارسطوشناس آلمانی، معتقد است که در تعر         ي

انسجامی  ی بی  جه نشانه ياقض و در نت   د متن ي نبا رانظرات مختلف ارسطو    
انگر يقت، ب ين واژه، در حق   ي ا ازف متفاوت ارسطو    يتعار.  ها دانست  آن

ع يی بد  هينظرش  يدايپ باشند، که به   های مختلف تحول فکری او می      لحظه
ن ين شرط که بتوان تداوم منطقی ا        يگردد، با ا   دی منجر می  يو جد 

 . دادنشانتحول را 
 کند لبس حرکت می  يف افالطونی واژه در ف     ير ابتدا از تع   ارسطو، 

ی معنوی   ا مراقبه يس  يفرونز).   مقاله نيبخش اول ا    بهد  ينگاه کن (
contemplation      اد يو بن  »  خوب زندگی«دهنده    ليتشک، عنصر

ی  شهيی اند  شناسانه زداني ی مرحلهجا با    نيدر ا .  است»  نيراست عمل«
شناسی نظری   زدانيپس،  س.  مي رو برو هست   phase théologiqueی  ئارسطو

thélogie spéculative     گردان خدا«اخالق    ی خود به       در ادامه «
morale théonome  خدا، چون موضوع مراقبه و تأمل، در        .  ابد ي سوق می

شناخت .  شود  اخالقی مطلق می   nomosا قانون   ي قاعدهن حال، هنجار،    يع
است و  )  استيدر س (ن  ي راست عملهم مبانی وجودی    )  معقوالت(مثُل  

ی  مرحلهدر  .  استيا س يی اصول هنجاری آن عمل         کننده نييهم تع 
را »  ها دهيا«ا  ي»  معقوالت«ی افالطونی    هيبعدی است که ارسطو نظر     

پاشد،  می وحدت هستی و ارزش فرو    «  ن دوره،   يدر ا .  گذارد یمکنار  
شتر وابسته و   ي نظری و عقل عملی که پ      عقل...  ک و اخالق  يزين متاف يب

 ).۵۵( »افتد   افتراق می د، مرتبط بودن
، خداوند، همواره، اصل راهنما و       )۵۶(ودموس  ي در اخالق    اگر    
کوماخوس، يی است، در کتاب ششم اخالق ن       بشری عمل    کننده ميتنظ
آدمی، برای  .   است خاموشا  ين پس پنهان    يخدا از ا  :  ستين ن يگر چن يد

خود روهای  يگری جز ن   يروی د ين اش، به  نیيسازماندهی زندگی زم   
 دهيچ انتظاری از ا   يد ه يگر نبا يد)  استيس(  عمل.  ديتواند اتکا نما   ینم
 .داشته باشد) contemplationمراقبه (

ی ئد تا جا  يزدا یمس هر گونه معنای نظری را        يارسطو از فرونز  « 
. بخشد ک مفهوم اخالقی می   يدش، تنها   يف جد ين واژه، در تعر   يا که به 
د و  يچه که برای او مف     سوی آن  بهی که قادر است عمل انسان را        اخالق

هنجار  گونه ارجاعی به   چين همه، بدون ه   ي و ا  کندت  يهدا ک است، ين
 ).۵۷( »یئاستعال
دگی، در اخالق   يا سنج يس  ي فرونز  گِر،  يباور   بهک کالم،   ي  در      

 شناسانه زدانيهای   یدلمشغولی  يجشه در دور شدن تدر    يکوماخوس ، ر  ين
ی دور دست   خدا  théologieشناسی   زدانيه در   شيتر گفته شود، ر    قيا دق  ي

ی  کی و هنجارهای بالواسطه   يزين آگاهی متاف  يی ب ئشه در جدا  ير.  دارد
 ). ۵۸( ک متارکه و انفصال دارديزي در متافسرانجام،عمل و 

 :)۵۹ (اوبانکگِر توسط ي تز نقدِ
س ي ارسطوشناس فرانسوی، دگرگون شدن مفهوم فرونز       اوبانک، 

 prudenceکه  (اسیيدگی س يسنج ل آن به  يخوس و تبد  کومايندر اخالق   
را »  ها دهيا«ی افالطونی    هي از نطر  ارسطوجه گسستِ   يو در نت  )  نامد می

ی  ه ديعق ن است که به    ياگِر بر سر     ياما اختالف با     .  کند انکار نمی 
 درتوان   رات آن را نمی   ييس و تغ  يی فرونز ئی ارسطو  هينظر«اوبانک،  

ی  و غلبه »  آل فلسفی ناظر بر زندگی     دهي ا دو«ان  يچهارچوب مبارزه م  
اسی ينزد ارسطو، زندگی س   (*).    »ح داد   يگری، توض يدکی بر   يمتناوب  

 قرار  contemplationی  ئی استعال  مراقبههای عملی آن در تقابل با        و الزام 
از هم جدا    »  یتئور«و  »  کيپرات«تر،   ان کلی يا به ب   يرد و    يگ نمی
 راکوماخوس  ين ای که ازسطو اخالق    خیيرژه در زمان تا   يبه و .  شوند نمی
گر يونانی د ي »شهر«و  »  دموکراسی«که از    عنی در دورانی  ي  ،سدينو می

ای درآمده که     ت امپراتوری يرع  آتنی به   شهروند«  ست و    يخبری ن 
اما ).  ۶۰(  »کنند ت نمی يتبعگر  ياز شور کردن با او د      نيحکومت و قوان  
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جا است   آنصرفاً در   »  یئعالاست«و  »  اسیيس«آل   دهيز دو ا  يموضوع تما 
گم و ينمونه، پاراد«ی افالطونی،  هيگر، بر خالف نظر  ياسی د يکه عمل س  

 بلکه هنجار خود را،     ،کند دا نمی يای معقوالت پ  يی خود را در دن    راهنما
. ابديد در سطح خود ب    ي نظری خواهد داشت، با    خصلتکه البته همواره    

ی تئوری از    ئجدان که    ياش از    ياسی ب يدگی س يب، سنج ين ترت يبد
ی تئورا انتقام عمل از تئوری باشد، گسست در درون خود           يک و   يپرات

 ).۶۱( )د از من استيتأک( »است 
است که در    ینکاتگِر بر سر     ين همه، اختالف اوبانک با       ي ا با 

ن جر و بحث     يچه که در ا     را آن يز.  ی فرعی دارند    بحث ما جنبه   
باشد و برای کار   الح می  و مورد توافق دو ارسطوشناس ص      استمشترک  

: دهد ی است که اوبانک انجام می      آخرق  يت دارد، همان تصد   يما اهم 
ن يگر، ا ي د عبارت به.  »خردورزی«ا  ي»  گسست در درون خودِ تئوری    «

از » خردورزی«اسی ارسطو، دو نوع ين اثر سياشتراک نظر که، در واپس  
ابل ک و مناسبات متق   يشوند، صرف نظر از مقام هر         ک می ي تفک هم
ی که موضوعی اختصاصی است و در        ئارسطوی   شهير اند يدو در س   آن
کی، ي.  ر است يتأث ز بی ينی آن اتفاق نظر وجود ندارد و در بحث ما            باره
 بر  کها تراگذرنده   ي»  یئخدا«ر،  يرناپذييدر امور تغ  »  خردورزی«آن  
ا ي»  خردورزی«گری آن   يو د ...    گم مطلق استوار است   يادت پاراد يس
، »ندیيشايپ«ری که بر سه اصل       يپذ ی و دگرگون  انسان  »دگیيسنج«
 بازمانده در شماره آينده              . قرار دارد» روس يکا« و » شور«

 :پانوشت ها
س يعنی تأس يونانی  ي  politeiaمعنای   در اصل به  »  استيس«ن است که مفهوم     يتز من ا  -١

constitution  شهر  )  امور(ی    و ادارهpolis   چه که   آن.  استوده   توسط شهروندان ب
 مبنای  وکند   زی می ير هيپا»  استيس«نام   ی ساسی، افالطون، به     گذار فلسفه  انيبن
ا يی  ئشه و عملی استعال    يرد، اند يگ امروز قرار می   تا به »  استِ واقعاً موجود   يس«

ی آن چون    هيل و اول  يا سکوالری است که با مفهوم اص      ينی  يتراگذرنده در شکل د   
. ر استيمتفاوت و حتا مغا »  مداری -شهروند«بر اساس   »  داری -شهر«عنی  يا  يتيپول
در عمل و بطور » استيس«است که تحت نام » زیيچ«آن » استِ واقعاً موجود  يس«
. ش غالب بوده استيده و اِعمال شده و همواره کم و بيشيده، انديفلسفنی همواره يع

،به بخش سوم   )  »داستِ واقعاً موجو  يس«(برده    از اصطالح نام   منف  يرعی ت  درباره
ن يچن هم.  ديرجوع کن »  استيس نقد«ی در   ئارسطو»  دگیيسنج«گاه  يجا:  ن مقاله يا

ه طرحی نو ين باره در نشريگر در ايتوان به مقاالت د یمشتر يل بيبرای شرح و تفص
سال پنجم،  .  »است در پرتو قرائتی از پرواگوراس و مارکس        يسنقدِ  «  :رجوع کرد 

ادآوری کنم که در    ي.  ۴۴،  ۴۵،  ۴۷،  ۵۰،  ۵۱:یه هاشمار:  طرحی نو .  ۱۳۸۰  -۱۳۷۹
معنای  ، به )  اداری -ا شهر ي( با خط فاصل    »  داری -شهر«های من، اصطالح     نوشته
ا يو  )  Res publica(ا بخش عمومی    ي)  Citéا  ي  Polisس  يپول(»  شهر«ی امور    اداره

 گری شهروندان   و دخالت   مشارکت  ق شور و    يطرو کشور از    )  Etat(امور دولت   
 .است

های  ن مفهوم و لحظه    يی ا  درباره.  Moments philosophiques:  های فلسفی  لحظه-٢
ی  لحظه  چهار«:د به يک رجوع کن   ياسی کالس يسی   مشخص گسست از فلسفه    

ی و  ئنوزا  ياولی، اسپ يی، ماک پروتاگوراس:  کياسی کالس يگسست از فلسفه س     
۷۲، ۷۰، ۶۶، ۶۳: شماره های. ۱۳۸۲-۱۳۸۱طرحی نو، سال هفتم و هشتم، . »مارکسی

 ،۷۳ ،۷۵ ،۷۷ . 
  Rupture: گسستا يی، انفصال ئجدا-٣
ا ي  Problématiqueز  يانگ  ، مسئله  Question laïque»  کيی الئ  مسئله«تحت عنوان   -٤

 مورد نظر   ران  يا کشورداری از د   يی امور مردم و شهر       ند اداره يبغرنج جدا شدن فرا   
 . دارم

 Vision transcendantale: ا متعالیيی، تراگذرنده، ترافرازنده ئنش استعاليب-٥
  Pluralité: چندانی، چندگانی، کثرت تعدد-٦
د ي رجوع کن  multitudeی معنا و مفهوم       درباره  .  Multitudeبرابر با   :  ارگونگیيبس-٧

ف هستی شناسانه   يک تعر يبه سوی   «:   تحت عنوان  Toni Negriی   ی مقاله  ترجمه به
  .۶۸ طرحی نو شماره ،»"گونهار يبس"از 
  Incertitude...: قانی، نامسلمی ، نامحتومیيناا-٨
: ی بغرنج  شهياند  .  Complexe, Complexité:  دگیيجيا پ يبغرنجی، غامض، دشواری    -٩

Pensée complexe  
١٠-Séparation 
 -ونانياسی  يی س   فلسفه -، بخش اول   »کيالئی   مساله«اسی  ي س -مبانی فلسفی  -١١

 های  شمارهه طرحی نو    ينشر.  لسکيپری   گون و خطابه  يافالطون، آنت   -پروتاگوراس
 ۱۱۰ و ۱۰۹، ۱۰۸: 
١٢- Fronèsis  ا  يPhronèsis)    ان يونانی است که در م    يای   واژه)  در نگارش فرانسوی

ها   و بعضیPrudence، )اوبانک (Aubenqueها چون  یبعضارسطوشناسان فرانسوی، 
ی  ژهمن عموماً همان وا   .  اند  ترجمه کرده  Sagesse،  )هيگوت  (Gauthierز، چون   ين
ق يجا معادل فارسی و نادق      جا و آن   ني ا اگربرم و    کار می   را به  Fronèsisونانی  ي
ن يک از ا   يچ  ي که ه   کنمد  يد تأک ي با ،ام دهيرا برگز »  اسیيدگی س يسنج«

 .باشند بخش نمی تيرضاکنند و ي ا فارسی حق مطلب را ادا نمين يهای الت برابرسازی
  Âme, Esprit :ا نفس ي روح -١٣
  Corps, Matièreا يجسم  -١٤
ن، يبرا دانش   ي  Sophiaا  ي ، منظور همان سوف     Science divine»  یئدانش خدا « -١٥

آن، هستی   »گم  يپاراد«  و   »موضوع«ی و علم معقوالت افالطونی است که        ئاستعال
 . باشد ش میير و نمودهاير ناپذييتغ

ی افالطونی   هي که از نظر     است اصطالحی    Science royale»  دانش  -شاه« -١٦
ن و  يبر»  علم«ا  ي»  یئداخ دانش«منظور آن    .  ميا برگرفته»  پادشاه -وفلسيف«

 بر شهر   ولسوفِ شهر قرار دارد      يف  -ار پادشاه يی است که تنها در اخت      ئروا فرمان
 . مطلق برقرار شود» خوب«د از آن اطاعت کنند تا يکند و همه با حکومت می

  Intelligibles: معقوالت، مثُل -١٧
  Bien transcendant: ن ير بريخ -١٨
 وه  يف اول يعنی تعر ي(ا  يتيکه با پول  )  با خط فاصل  (»  داری -شهر«در مورد مفهوم     -١٩

 ).۱(س يرنويز د بهيم، نگاه کنيکن برابر می) »استيس«ل از ياص
. تفاوتی وجود دارد  »   پادشاه -لسوفيف«س و   يپول»  گذار انيبن«ان  ي م افالطون، نزد  -٢٠

ان است و دومی، تحت       يشاوند خدا يرسی داشته، خو    دست»  دهيا  «عالَم اولی به 
ی آن را   ئت اجرا يس و هدا  يی عملی اداره پول    فهي، وظ »گذار انيبن«  های یئراهنما

 جمله  زها، ا  ادداشت يد به ين باره رجوع کن    يدر ا .  داردسوی سعادت بر عهده       به
ی مبانی   مالحظاتی بر تز های آقای اکبر گنجی در باره        « در   ۳۵ادداشت شماره    يبه

 . ۱۱۷ و ۱۱۶، ۱۱۵های  در طرحی نو شماره» رانياک در يول دموکراتجنبش تح
، شرکت انتشارات   ۱۳۶۶سی،  يد نف يی سع  ترجمه ، اثر هومر،      Odysseyسه،  ياُد -٢١

معنای انسان    به fronisس  يفرون:  ونانیيمی  يی قد  واژهنزد هومر   .  علمی و فرهنگی  
ت يبار، هراکل نيرای نخسترسد که ب نظر می به. شود یماستعمال » دهيسنح«و » عادل«

 . برد کار می ی هومری به ی اصطالح کهنهجا  را بهfronèsisس يی فرونز کلمه
  :به نقل از -٢٢

Jolif Jean Yves & Antoine Gauthier Renè Nicomaque Aristote Traductions et 
etudes, l'éthique à Editions peeters, Nauwelaerts, 2002 Tome II- 2 ème 

partie commentaires livres VI X, Louvain-la-Neuve, 
 :ی دوم ت ، پارهيهراکل -٢٣

Diels-Kranz,t1,p 151. Sexus Empiricus, contre les mathématiciensn VII,133 
editions de minuit, 1972 heinz wismann , Les & Héraclite ou la séparation, 

Jean bollack 
٢٤-Isocrate  
٢٥- Parménide  
٢٦- Anaxagore  
س يفرونزها   لیينامند و خ   ز می يدگی ن ي که سنج  Vertu pratique:  حکمت عملی  -٢٧

 .ق استيقداند که البته نا ن ترجمه کردهيی را چنئارسطو
  Platon, Ménon, 88a - 89a  :  مِنونافالطون،در  -٢٨
 ۳۵۲. ( ۱۱۹انی، ص ي رضا کاو- محمد حسن لطفیاول،پروتاگورا ، جلد : افالطون -٢٩

c-d ).  
  . Contemplation: ريا سيمراقبه  -٣٠
 . انیيکاو رضا -جلد اول، محمد حسن لطفی:  ،افالطونMénonمنون  -٣١
 . انیي رضا کاو-جلد اول، محمد حسن لطفی:  ،افالطونGorgiasاس يگرگ-٣٢
 . انیي رضا کاو�جلد اول، محمد حسن لطفی :  ،افالطونPhédonدون يفا -٣٣
 . محمد حسن لطفیجلد سوم،:  ،افالطونPhilèbeلبس يف -٣٤
 Platon, Phédon, Monique Dixsaut, 78c - 80c Flammarion 1991 :دون دريفا  -٣٥
٣٦-Les choses qui   toujours sont mêmes qu'elles-mêmes et semblables à 

elles-mêmes 
٣٧-Essence   
٣٨-ce qu'est  
٣٩-Le véritablement étant   
٤٠-Forme unique   
٤١-Âme   
٤٢-seulement par elle-même   
٤٣-Platon, Philèbe, Pradeau  Jean François, Flammarion, 78c - 80c  
  Forme: مثُل ، فرم ، معقول  -٤٤
 ). ۲۳(س يرنويد به زينگاه کن -٤٥
ن يی شرف الد     ، ترجمه   b  -  ۱۰۷۸  - فصل چهارم   - مو -ک،يزيارسطو، متاف  -٤٦

 . خراسانی، نشر گفتار
  Aristote, De Coelo, III,I,298b23: در -٤٧
  Aristote, Physique, VII,3,247b11: در -٤٨
  Topica, VIII, 14, 163b9: در -٤٩
فارسی  فرازهای ارسطو به   ن مقاله در ترجمه مجدد       يع مورد استفاده در ا     بسه من  -٥٠

 ,Aristote, Ethique de Nicomaque,  Jean Voilquin  -۱  :اند از   عبارت
Flammarion, 1965 Paris  ،۲-  Jean Voilquin Flammarion, 1965 Paris, 

Aristote, Ethique de Nicomaque    ۳  و-    Barthélemy Saint-Hilaire, Poche, 
1992 Aristote, Ethique à Nicomaque, J  

 . ۱۳۷۸ی، تهران، طرحی نو، لطفکوماخوس، محمد حسن يارسطو، اخالق ن -٥١
 ). ۴۶(س ير نويد به زينگاه کن -٥٢
 . ريمه در زيی ضم  به ترجمهديرجوع کن. کوماخوس، فصل پنجمي ناخالقارسطو،  -٥٣
٥٤-Pierre Aubenque, La prudence chez Aristote PUF, 1963   
 ,La prudence chez Aristote, Pierre Aubenque, PUF:  »دگی نزد ارسطو  يسنج« -٥٥
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 . همانجا -٥٦
٥٧-Ethique d'Eudème   
 . ۸۵گر، ص ي، تز »دگی نزد ارسطويسنج«در  -٥٨
 . همانجا -٥٩
 . ۳۰ تا ۱۵فحات همانجا ص -٦٠
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  . ۱۵همانجا، ص  -٦١
 ...انقالب پرولتري 

  
بـراي ايـن سوسياليسـم توليد در هر شاخه صنعتي امري است كه فقط               

 : توله چنين مي گويد. به كارگران همان شاخه مربوط مي شود
امـر بسـيار روشني است كه تمامي سرپرستي توليد و مسئوليت          «

ه ها باشد و دولت و هر نهاد        بـراي ايـن امـر فقـط بايـد در اختـيار رست             
بيرونـي ديگـري نـبايد از حـق دخالت در انتصاب كارگزاران رسته ها           

 ).۱۱۵ (»برخوردار باشند
 :و كمي پس از آن

انسـان رسـته اي بـر ايـن پـندار است كه سرپرستي توليد وظيفه           «
فقـــط هـــرگاه . تولـــيد كنـــندگان و نـــه مصـــرف كنـــندگان اســـت

 چه را كه توليد مي كنند، بدهيم، در  به توليدكنندگان قدرت كنترل آن    
آن صــورت بــه اصــول واقعــي دمكراســي وفــادار مانــده ايــم، زيــرا از  
خودگردانـي مـي توان هم در بخش صنايع و هم در بخش سياسي بهره                

 ). ۱۱۶(» گرفت
متكي بر اين پندار » واقعي«ليكن چنين درك عجيبي از دمكراسي 

. گان هايش انجام مي دهنداسـت كـه جمـع نبايد دلواپس آن چه باشد ار       
خوبـي دولـت تا آنجا خوب است كه بتواند هر سنديكائي را به اربابان               

و آن چه اين سنديكاها با اين       . ابـزار توليد شاخه صنعتي خود بدل سازد       
مالكـيت همگاني انجام مي دهند، جز به خود آنان، به  كسان ديگر نبايد               

 . ربطي داشته باشد
فقط آن زماني كه    . د كامأل مستقل باشند   آنهـا بايـد در روند تولي      

آنهـا فرآورده هاي خود را به بازار عرضه مي كنند، مصرف كنندگان بايد    
و بهمين دليل بايد . از حق شركت در تعيين نرخ كاالها برخوردار شوند   

 :آنها را سازماندهي كرد
سوسياليست هاي رسته اي بر اين باورند كه روابط اقتصادي ميان       «

سـان هـا فقـط هنگامي مي تواند بطور كامل از ميان برداشته              يكايـك ان  
شـود، هـرگاه كـه توليدكنـندگان و مصرف كنندگان به شيوه همساني         
سـازماندهي شـده باشـند و هـنگام مذاكـره بـا هـم از حقـوق همساني              

 ).۱۱۷(» برخوردار باشند
امـا چه خواهد شد هرگاه مذاكرات به نتيجه  نرسند، يا آن كه يك               

نقطه نظر قدرت بخواهد مذاكره كند؟ آيا در آن صورت ميان           رسـته از    
برخي از رسته ها و برخي از سازمان هاي مصرف كنندگان  مبارزه بر سر               

 دستيابي به قدرت رخ نخواهد داد؟
 :حتي توله خود درمي يابد كه چنين وضعيتي مطلوب نيست

اجـزاي ملت به يكديگر وابسته اند، توليد و مصرف آن چنان در              «
ميان توليدكنندگان و  (م تنـيده انـد كـه هـرگونه تقسـيم كاركردي             هـ 

نمـي تـواند به زيرپايه تئوريك جامعه مدرن تبديل   ) مصـرف كنـندگان   
مـن مـي پذيـريم كـه ايـن مشكل را نمي توان در چنين سطحي                 . گـردد 

 ...نگاه داشت
م مشــاجره مابــين يكــي از رســته هــا بــا پارلمــان بايــد حــق هــنگا

ــي ر  ــري نهائ ــميم گي ــان     تص ــم زم ــه ه ــرد ك ــذار ك ــي واگ ــه ارگان ا ب
. توليدكنـندگان و مصـرف كنندگان سازمان يافته را نمايندگي مي كند         

باالتـرين مـرجع تصـميم گيـري در حـوزه صنعتي بايد هيئتي باشد كه                
اعضـايش بطـور مشترك از ميان نمايندگان پارلمان و اتحاديه رسته ها             

ئي كه گرفته مي شوند     در غير اين صورت تصميم ها     . برگـزيده شده اند   
 ).۱۱۸ (»به ناحق به ضرر اين و يا آن گروه مي توانند اتخاذ شوند

طبيعتأ امر بسيار گمراه كننده اي خواهد بود، هرگاه اتحاديه  رسته ها             
هيچ رسته اي را نمي توان      . فقـط مـنافع توليدكنـندگان را در نظر گيرد         

. ه ظاهر نگردد  يافـت كـه در برابر ديگر رسته ها در نقش مصرف كنند            
تمامـي رسـته هـا در برابـر رسـته تولـيد كنندگان زغال سنگ داراي                 

از سـوي ديگر در يك جامعه       . خواسـت هـاي مصـرف كنـندگان انـد         
سوسياليسـتي هـر انسـان مسـتعد كـار نـه فقـط مصرف كننده، بلكه                 
توليدكنـنده نيز است و هيچ كس را نمي توان آن چنان به دو نيمه تقسيم                

ديه رسته ها به گونه ديگري بي انديشد تا در پارلمان كه            كرد كه در اتحا   
 .  اعضايش توسط همان افراد برگزيده شده اند

از آنجـا كـه هـر دو هيـئت بر مبني روش هاي مختلف برگزيده              
مـي شـوند، مي تواند هر از گاهي ميان آنها اختالف سليقه بروز كند، اما    

كننده ي خواست هاي   بـه نـدرت مـي توان اين اختالف ها را بر خط مجزا             
 .توليدكنندگان و مصرف كنندگان منطبق ساخت

امـا فـرض كنيم كه اتحاديه رسته ها خواست هاي مشترك تمامي             
شـاخه هـاي تولـيدي را كه در يك جامعه سوسياليستي وجود خارجي              

و باز فرض كنيم كه اختالف ميان احزابي كه . ندارند، نمايندگي مي كند

نه در نتيجه انگيزه هاي ديگر، بلكه فقط و فقط      در پارلمان حضور دارند،     
پارلمان «هيئتي كه از    . از منافع مشترك مصرف كنندگان نأشي مي شود       

، در اين زمينه چه     »و اتحاديـه رسته ها بطور مشترك تشكيل شده است         
تصميمي مي تواند اتخاذ كند؟ اين هيئت بايد آن چنان تشكيل شده باشد             

. ه رسته ها نتوانند از اكثريت برخوردار شوند    كه در آن پارلمان و اتحادي     
امـا هـرگاه دو طـرف نتوانـند هم ديگر را درك كنند، در آن صورت                 
چگـونه آن هيئت مي تواند به تفاهم مشتركي دست يابد؟ در اين موارد              
هـم چـون هر هيئت منصفه ديگري به كس سومي نياز است كه وابسته               

 . ندگان نباشدبه هيچ يك از دو طرف كارگران و مصرف كن
قابـل درك اسـت كـه چرا توله بوجود آوردن يك چنين موجود         
آسـماني را بـه آيـنده و آفرينش تئوري نويني موكول مي كند كه بايد        

 )۱۱۹. (وظيفه اش را با تبديل سطح دايره به مربع بسنجد
امـا با اين حال هرگاه در بوجود آوردن فراحاكميت نويني كه بر         

 و پارلماني كه كمتر از آن از حاكميت برخوردار          فراز اتحاديه رسته ها   
كافي است به اين    . نيسـت، موفق باشيم، باز چيزي را بدست نياورده ايم         

نكته بي انديشيم كه چه وضعيت پيچيده اي خواهد بود هرگاه كه اتحاديه   
رسـته هـا و پارلمان بابت هر اختالف نظري مجبور شوند به عالي ترين               

در ايـن حالت تمامي زندگي توليدي  با         ! دديـوان داوري رجـوع كنـن      
هر رسته اي از    . اصـطكاك هـا، عدم اطمينان و كُندي روبرو خواهد شد          

آزادي كامـل عقـيده در رابطه با توليد برخوردار خواهد بود، امري كه              
. شــايد بــزرگ تــرين زيــان هــا را بــه مصــرف كنــندگان وارد ســازد

وانند وارد عمل شوند    مصـرف كنندگان پس از آن كه زيان ديدند، مي ت          
زيرا بسياري از زيان ها     . تا بتوانند تشخيص دهند كه واقعأ زيان كرده اند        

 . را نمي توان جبران كرد
بسـيار مناسب تر و مؤثرتر خواهد بود، هرگاه مصرف كنندگان و            
توليدكنـندگان هر مرافعه خود را فورأ نزد باالترين ديوان داوري طرح            

ر است تشكيالتي بوجود آيد، بهتر آن است  نسـازند و بلكـه هرگاه قرا      
كـه در آن مصـرف كنـندگان و توليدكنندگان در آغاز توليد دور هم            
گرد آيند تا متحد با هم سازماندهي و تعيين و سرپرستي توليد را تعيين              

در اين رابطه نه دو، بلكه سه عامل را بايد مورد توجه         . و مشـخص كنند   
پس آن دسته از مصرف كنندگان كه       نخست توليدكنندگان، س  : قرار داد 

بالواسـطه در تولـيد مـنافع دارنـد، هـم چـون كشاورزان كه در توليد                 
ماشـين هـاي كشـاورزي منافعي دارند و سرانجام جامعه كه تركيبي از              
توليدكنـندگان و مصـرف كنندگان است، پس پيش از هر چيز دولت             

 .به شناخت علمي اجتماعي متكي است
نـين دولتي كه توسط دانش هدايت       در يـك رژيـم پرولتـري چ       

مـي شود، دولتي فراحزبي است و به مثابه باالترين ديوان داوري مي تواند         
دربـاره خواسـت هـاي ويژه يكايك توليدكنندگان و مصرف كنندگان           

با . بـارآور كـه دربرگيـرنده ديگر توليدكنندگان است، قضاوت كند          
توليدي كه در رابطه چنين شيوه اي مي توان جامعه اي هماهنگ، متكي بر 

 . با تأمين نيازها برنامه ريزي شده  است، را ممكن ساخت
د کارگاهی،  يتواند هنگام تول   ای می  ستم رسته يا س يد و   يتعاونی تول 

د آنها زندگی افراد    ير در تول  يد باشد که تأخ   يداتی مف يهنگام ساختن تول  
د يشاخه تول ک  يکن هراندازه   يل.  اندازد مخاطره نمی  د را به  يم در تول  يسه

نقطع و دائمی   يد ال يا آن که تول   ياز تکامل فنی باالتری برخوردار باشد،       
اشکالی از   ز به يهمان نسبت ن   ضرورت زندگی بدل گشته باشد، به      آن به 

از است که در آن نه فقط کارگران، بلکه تمامی کسانی            يسازماندهی ن 
 ت اظهار يريمداند، بتوانند درباره چگونگی سازماندهی و        که دارای منافع  

). ١٢٠(اند   دهين شکل از سازماندهی را اقتصاد همگانی نام       يا.  نظر کنند 
ده يای در انگلستان بوجود آمد، اما ا        سم رسته ياليهرچند اصطالح سوس  

ن يا ز از نظر فکری به    يش ن يد و اتر  پديد آم اقتصاد همگانی در آلمان     
در امپراتوری  ده  ين ا ين ا ين حامل يتر ها مهم  شیياتر.  حوزه تعلق دارد  

سم يده را دستاورد مارکس    ين ا يتوان ا  آلمان هستند، بطوری که می      
 .شی دانستياتر

 Ottoاتو باوئر )  ١٩١٩(»  سمياليسوی سوس  راه به «ده در اثر    ين ا يا
Bauer  النبوگن.  و.  افته است يان خود را    ين ب ي بهتر  W. Ellenobgen ز ي ن

طرحی از تئوری   خود نه فقط    »  شيسازی در اتر   اجتماعی«ه  رسالدر  
ن يهای عملی در ا    ن کوشش يدهد، بلکه هم چن    سازی ارائه می   اجتماعی

سم ياليرا سوس يز.  شمارد اند، برمی  ش انجام گرفته  ينه را که در اتر     يزم
 در محدوده تئوريك    فقط هم چون سوسياليسم اقتصاد همگاني     ای   رسته

اقتصاد های   ن در آلمان شرکت   يچن ش و هم  يدر اتر .  محدود نمانده است  
های دولتی   ت سازماندهی شدند که غالب آنها شرکت      يهمگانی با موفق  

د يبودند که در دوران جنگ مصالح الزم را برای ادامه جنگ تول                
 . اند زتر روی آوردهيم آد صلحيهای تول شاخه نک بهيکردند و ا می
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ست ياليشنهادهای اعضای سوس  يده اقتصاد همگانی در پ    يدر آلمان ا  
ها  ه آن يافتند که در ته   يسازی اول و دوم انعکاس        عیون اجتما يسيکم
ش از همه نقش     يب  Lederer و پروفسور لدرر      Hilferdingنگ  يلفرديه

ن کنگره  ي در نخست  ١٩١٨گ در دسامبر     يلفرديه.  اند ای داشته  برجسته
ن يچن هم. سازی سخنرانی کرد  ي شوراهای کارگری آلمان درباره اجتماع    

گری نمودم   ي سخنرانی د  ١٩١٩نگره دوم   ن موضوع در ک   يمن درباره هم  
» سازی و شوراهای کارگری    اجتماعی«ن با عنوان    ي آن در و   رسالهکه  

 . افتيانتشار » ست؟يسازی چ اجتماعی«ن با عنوان يو در برل
 :آمده استچنين در آنجا 

كه قدرت دولتي بتواند بدون دليل         ست  يای ن  البته امر ساده   «
ا از آن خود سازد تا اداره آنها را به             تمامي مالكيت سرمايه دارانه ر    

همراه با هر شاخه توليد كه از مالكيت         .  بوروكراسي حكومتي بسپارد  
سرمايه دارانه به مالكيت دولت و يا شهر و روستا درمي آيد، بايد شكل            
نويني از سازماندهي را بوجود آورد كه بر مبناي آن كارگران،                  

رنهي در آرايش روند توليد      مصرف كنندگان و دانش ها از امكان تأثي      
چنين سازماني نسبت به بوروكراسي دولتي كنوني         .  برخوردار شوند 

چنين سازماني براي شاخه هاي مختلف توليد      .  كامأل چيز ديگري است   
 بايد كش آيند     چنين سازماني  .  كال متفاوت باشد    بايد داراي اش    

elastischو مستعد براي تطبيق باشد  . 
كان پياده سازي سازماندهي نو در تمامي           البته هميشه اين ام      

برخي از آنها بايد مراحل        .  شاخه هاي توليد وجود نخواهد داشت       
اما آنجا كه اجتماعي سازي انجام       .  آموزشي تداركاتي را طي كنند      

مي گيرد، با تمامي تفاوت هائي كه در جزئيات مي توانند وجود داشته          
اري مشترك سه    باشند، ضروري خواهد بود كه توليد توسط همك           

 .كارگران، مصرف كنندگان، دانش ها: عامل بزرگ هدايت شود
تشريك مساعي اين سه عامل با هم بايد سبب پيدايش                       

ليكن هرگاه اين فعاليت ها فقط به يكي . خوشبختانه ترين تأثيرات گردد
از اين سه عامل واگذار شود، در آن صورت اين خطر وجود دارد كه              

و از زمان كار كاسته شود، مقدار توليد كاهش          مزدها افزايش يابند،    
يابد و به بهاي فرآورده ها افزوده شود، آن هم بدون آن كه دلواپس               

پيش از همه كارگراني كه از كارشان نمي توان           .  كليت امور باشيم   
و افزايش  .  چشم پوشيد، مي توانند خواست هايشان را تحميل كنند          

 كارشان چشم پوشيد، به زودي بهاي توليدات كارگراني كه مي توان از
تمامي اين روند سبب مي شود تا  سنديكاي            .  متوقف خواهد شد    

كارگراني كه كارشان ضروري است، بر سنديكاي كارگراني كه              
كارشان آن قدرها ضروري نيست، چيره شود، هم چون كارگران معادن 
ها زغال سنگ در برابر كارگران پارچه بافي ها، خياط ها، كفاش ها، نجار
 . و غيره، وضعيتي كه به اندازه استثمار سرمايه داري پذيرفتني نيست

هرگاه مصرف كنندگان به تنهائي از حق تصميم گيري درباره هر         
يك از شاخه هاي توليد برخوردار باشند، در آن صورت با خطر كاهش 
قيمت ها با بكارگيري هرگونه ابزاري و حتي به ضرر كارگران روبرو           

 . خواهيم شد
هرگاه كارگران و مصرف كنندگان در سازماني متشكل باشند كه 
هيچ يك نتواند خود را بر ديگري تحميل كند، در آن صورت هر دو              
طرف بايد به  اختالفات خود به گونه اي پايان دهند كه سود خود را در      
 . توافق مشترك بيابند، يعني هر دو طرف بايد احساس پيروزي كنند

 عامل سوم را در سازماندهي اقتصاد تشكيل        وظيفه دانشمندان كه  
. مي دهند، آن خواهد بود كه راه حل ها براي عبور از مشكالت را بيابند

آنها بايد بطور مؤثر در بكارگيري كامل ترين فناوري و سازماندهي در 
هر يك از كارخانه ها دخالت كنند، بطوري كه بتوانيم با كمترين                

 . دست يابيمهزينه به بيش ترين نتيجه ممكن
در .  سود نيروي محركه چنين تالشي در سرمايه داري است             

سوسياليسم سود از بين مي رود، اما هرگاه تضادهاي ميان كارگران و            
مصرف كنندگان را با سازماندهي تنظيم كنيم و دانش را در برطرف              
ساختن آن اختالف ها دخالت دهيم، در آن صورت سود جاي خود را             

 . م ساني خواهد دادبه نيروي محركه ه
اما دانش مي تواند در كارخانه هاي اجتماعي شده نقش بيشتري را          

وظيفه .  بر عهده گيرد، امري كه در سرمايه داري نمي تواند بازي كند          
دانش آن خواهد بود كه هدفمند نه فقط توليد، بلكه هم چنين مصرف            

د، اما  دانش امروز نمي تواند چنين كاري را انجام ده           .  را بي آرايد 
هرگاه در روند توليد نه فقط سازمان هاي كارگري، بلكه هم چنين               
سازمان هاي مصرف كنندگان سهيم گردند، مي تواند از چنين قابليتي          

بكوشند تا با   )  تكنسين ها(هرگاه از يك سو فن ورزها     .  برخوردار شود 
همان هزينه بتوان بيشتر توليد كرد، در آن صورت اقتصاددانان و                

ان مي توانند از سوي ديگر فروش را به حوزه اصلي اش انتقال          آمارگير

دهند و از اين امر جلوگيري كنند كه بخشي از توليد بدون استفاده                
بماند و يا آن كه آسيب ديده هدر رود و بلكه با همان ميزان توليد                   
 . بتوان نسبت به امروز رضايت بيشتر مصرف كنندگان را بدست آورد

ه با هدر رفتن ماده و نيرو و بيهودگي يا تكبر            بي برنامه گي همرا 
. يكي از تيره ترين جنبه هاي سرمايه داري است      ]  فرآورده ها[صاحبان  

اين امر به گونه اي فزاينده سبب رخوت نيروهاي مولده مي شود و بر            
سوسياليسم مي تواند   .  تكامل سترگ آنان تأثير منفي مي گذارد           

 بيشتري چنين آخرين تكاملي را         توانمندانه، شايد هم با توانمندي      
. به پيش راند، اما در عين حال به اصراف سرمايه داري نيز پايان دهد              

اين چنين است كه سوسياليسم مي تواند انسان ها را به مثابه كارگران و            
 .»مصرف كنندگان به باالترين پله كاميابي برساند

ين امر  ا.  سازماندهي مي تواند اشكال بسيار متنوعي داشته باشد         
مي تواند در شاخه هاي مختلف توليد، در كشورهاي متفاوت، در مراحل          

 . مختلف از تكامل خود متفاوت باشد
نقل »  راه بسوي سوسياليسم  «در اينجا من پيشنهاد اتو باوئر را از          

 : او در آنجا مي گويد. مي كنيم
چه كسي بايد صنايع اجتماعي شده را اداره كند؟ حكومت؟             «

) شركت هاي(هرگاه حكومت بر تمامي كارخانه هاي         !  البته كه نه   
ممكن سلطه داشته باشد، در آن صورت در برابر خلق و نمايندگان                
خلق بسيار قدرتمند خواهد بود؛ چنين ارتقاء قدرت حكومت براي             

و در عين حال حكومت صنايع      .  دمكراسي بسيار خطرناك خواهد بود    
ا هيچ كس بدتر از دولت       اجتماعي شده را بد اداره خواهد كرد، زير        
بهمين دليل نيز ما سوسيال . نمي تواند كارخانه هاي صنعتي را اداره كند

دمكرات ها هيچگاه خواستار دولتي ساختن نبوده، بلكه خواهان                
اما با اين حال چه كسي جز حكومت         .  اجتماعي سازي صنايع بوده ايم  

 بايد صنايع اجتماعي شده را هدايت كند؟
 اداري كه از سوي صاحبان بورس برگزيده            امروزه شوراهاي 

  در   .)۱۲۲(مي شوند، كارخانه هاي صنعتي بزرگ را اداره مي كنند           
آينده نيز آن شاخه هاي صنعتي كه اجتماعي مي شوند، توسط شوراي           
اداري هدايت خواهند شد، اما اين شوراهاي اداري ديگر توسط                 

يندگان اعضائي كه   سرمايه داران برگزيده نمي شوند و بلكه توسط نما       
پس .  آن شاخه صنعتي اجتماعي شده بايد نيازهايشان را برآورده سازد         

چه كساني در سرپرستي شاخه صنعتي اجتماعي شده داراي منافع اند؟           
نخست كارگران، كارمندان غيررسمي و رسمي كه در شاخه صنعتي            
كار مي كنند؛ دوم مصرف كنندگان كه به توليدات اين شاخه صنعتي           

بهمين دليل نيز   .  زمندند و سوم دولت به مثابه نماينده تمامي خلق          نيا
شوراي اداري هر يك از شاخه هاي توليد مي تواند داراي تقريبأ                 

يك سوم از اعضاي شوراي اداري توسط          .  يك چنين تركيبي باشد   
سنديكاهاي كارگري و آن بخش از سازمان هاي كارمندي كه                   

يك .   مي گيرند، تعيين مي شوند   كارمندان اين شاخه صنعتي را در بر       
سوم ديگر از اعضاي شوراي اداري توسط مصرف كنندگان معين              

بطور مثال بخشي از يك سوم شوراي اداري معادن زغال            .  مي گردند
سنگ توسط نمايندگان مصرف كنندگان، بخش ديگري توسط                
اتحاديه هاي مصرف كنندگان زغال سنگ خانگي، بخش ديگري توسط       

نعتي به مثابه مصرف كنندگان زغال سنگ صنعتي            سازمان هاي ص  
سرانجام آن كه نمايندگان دولت يك سوم آخرين . برگزيده مي شوند 

بخشي از اين افراد توسط . از اعضاي شوراي اداري را تشكيل مي دهند 
وزير مشاور مالي منصوب مي شوند، تا منافع بودجه دولتي را در نظر             

برگزيده مي شوند تا منافع     گيرند، بخش ديگري اما توسط مجلس          
نمايندگان كارگران و كارمندان و .  اقتصاد همگاني را نمايندگي كنند    

نمايندگان مصرف كنندگان داراي منافع متضاد هستند؛ زيرا اين يك          
. خواهان دستمزد بيشتر و آن يك خواهان قيمت هاي ارزان تر است            

گرايش قرار  نمايندگان دولت به مثابه ميانجي و داور ميان اين دو               
 . خواهند گرفت

آن شوراي اداري كه بر چنين اسلوبي بوجود آيد، باالترين مقام           
انتصاب كارمندان برتر، تعيين    :  رهبري يك شاخه صنعتي خواهد بود     

نرخ كاالها، بستن قراردادهاي كار اشتراكي با سنديكاها و سازمان هاي 
سرمايه  كارمندي، در اختيار داشتن سود و تصميم گيري درباره                 

به راه چاره هاي ويژه اي نياز است تا شوراهاي اداري       .  گذاري هاي كالن 
كارمندان برتر را نه بر مبناي الطاف شخصي خود و يا انگيزه هاي                 
سياسي و بلكه از ميان فن آوران، مهندسين، شيميدانان كوشنده                  

براي دستيابي به چنين هدفي مي توان از شيوه زير           .  منصوب سازيم 
هيئتي تشكيل مي شود از استادان مدارس عالي فني و            :  رفتبهره گ 

اين هيئت حق دارد در هنگام         .  كارمندان فني برتر تمامي صنايع       
انتصاب كاركنان برتر در هر شاخه صنعتي پيشنهادات خود را ارائه              
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شوراهاي اداري هر يك از شاخه هاي صنعتي حق دارند از ميان            .  دهد
 »ندپيشنهاد شدگان يكي را برگزين

اين طرح با پيشنهاد اكثريت نخستين كميسيون اجتماعي سازي          
 درباره تعيين رهبران معادن زغال سنگ       ۱۹۱۹ فوريه   ۱۵آلمان كه در    

 :در آنجا چنين آمده است. اجتماعي گشته ارائه شد، كمي تفاوت دارد
پيشنهاد مي شود كه تمامي اقتصاد زغال سنگ آلمان زير نظر             «

 عضو باشد و تقريبأ ۱۰۰داده شود كه داراي شوراي زغال سنگ قرار 
 عضو از سوي مديران      ۲۵هر  .  چهار بار در سال تشكيل جلسه دهد        

 عضو  ۲۵شركت ها، كارگران و مصرف كنندگان برگزيده شوند و           
 تن از نمايندگان ۱۰. تعيين گردند) رايش(آخرين از سوي امپراتوري 

وزير و نه وزير    رايش به وسيله پارلمان و مابقي توسط شخص نخست          
در اين رابطه بايد توجه داشت كه حداكثر           .  مسئول، انتصاب شوند  

مابقي بايد .  يك سوم از نمايندگان رايش مي توانند از كارمندان باشند        
 öffentlichenاز حوزه هاي مختلف دانش، اقتصاد و زندگي عمومي          

Leben    مصرف كنندگان عبارت خواهند بود از         .   برگزيده شوند
نايع خريدار زغال سنگ، كارخانه هاي متعلق به شهرها و           صاحبان ص 

 ).۱۲۳(» روستاها، سازمان هاي مصرف كنندگان و غيره
البته تناسب تعداد نمايندگان هر يك از عواملي كه در توليد داراي 

پيشنهاد نخستين كميسيون   .  منافع اند، در اينجا مورد توجه من نيستند        
 تعداد اعضاء با پيشنهاد باوئر تفاوت       اجتماعي سازي نه فقط در رابطه با     

دارد، بلكه هم چنين تفاوتي ميان پيشنهاد اكثريت سوسياليستي نخستين          
كميسيون و اكثريت سوسياليستي دومين كميسيون اجتماعي سازي          

 عضو شوراي    ۱۰۰بر مبناي پيشنهاد جديد بايد از           .  وجود دارد 
 نخستين   تن، آن طور كه    ۲۵و نه    ( تن    ۱۵زغال سنگ رايش فقط     

 تن از   ۲۵از سوي مديران كارخانه ها،      )  كميسيون پيشنهاد كرده بود   
در اين  .   تن از سوي كارمندان برگزيده شوند         ۱۰سوي كارگران،    

پيشنهاد در مقايسه با مديران كارخانه ها به تعداد نمايندگان كارگران           
 . افزوده شده است

 . چنين اجزائي را مي توان در اشكال مختلفي ارائه كرد
از سوي ديگر بايد روي اين امكان حساب كرد كه تجربيات و              
سنجش هاي تئوريك مي توانند موجب ارائه پيشنهادهاي ديگري براي         

 . عملي ساختن اجتماعي سازي گردند
اين پيشنهادها هرگونه كه ارائه شوند، هرگاه بخواهند موجب نتايج 

يك از شاخه هاي   رضايتمندانه گردند، بايد به گونه اي باشند كه هيچ          
توليد، هيچ يك از كارخانه ها فقط در اختيار كارگراني كه در آن كار             
مي كنند، قرار نگيرد، بلكه در كنار آنها  بايد مصرف كنندگاني كه              
داراي منافع اند، هم چنين مجموعه جامعه و دانش از حق تصميم گيري            

 توليد و اين حق تصميم گيري نبايد هميشه فقط به          .  برخوردار شوند 
 . محدود گردد، بلكه هم چنين بايد روند توليد را دربرگيرد

البته سوسياليسم رسته اي در اين گفتار محق است، كه كارگر نه            
او .  فقط در پي وضعيت كار خوب، بلكه خواهان آزادي نيز است              

 . خواهان دمكراسي در صنعت مي باشد
رج نيست، بلكه   اما توله نيز مي بيند كه دمكراسي به  معني هرج و م          

به معني تسليم فرد به تصميمات اكثريت و پيروي از مديريتي است كه            
 .توسط رأي اكثريت برگزيده شده است

 :با اين حال او مطرح مي سازد
تا زماني كه سرپرستان و مديران كارگران مقهور قدرت                «

بيگانه اي هستند، كارگر آزاد نيست، حتي اگر اينان با او رفتار ماليمي 
كارگران بايد در راه كسب خودگرداني صنايع حق            .  شته باشند دا

 ).۱۲۴(» گزينش اينانرا داشته باشند
حتي در عالي ترين دمكراسي صنعتي نيز هر يك از كارگران             
مجبور است از سرپرستان و مديران خود توسط قدرتي بيگانه، يعني              

 .رأي اكثريت پيروي كند
اي حيرت آور تفاوتي قائل     سوسياليسم رسته اي در اينجا به گونه      

 شغلي در برابر تك تك         اكثريت اتحاديه هاي  براي او    .  مي شود
 را  اتحاديه ها طبقه  نيستند، اما اكثريت      »  قدرت بيگانه «كارگران  

تشكيل مي دهند كه در يك جامعه سوسياليستي مترادف با توده                
براي سوسياليسم رسته اي قوانين رسته اي         .  مصرف كنندگان است  

دي تبديل مي شوند، در حالي كه قوانين همه گير اجتماعي برايش           به آزا
به اين ترتيب سوسياليسم    .  به بردگي غيرقابل تحمل تبديل مي گردد      

رسته اي نمي تواند خود را از پوسته سنديكائي خود رها سازد، هر چند              
كه هم چون سنديكاها مخالف مالكيت دولت بر ابزار توليدي تعيين              

  بازمانده در شماره آينده                                   .    كننده است
 : پانوشت ها

  ۱۱۲، صفحه »خودگرداني در صنايع« توله، -۱۱۵

 ۱۴۵همانجا، صفحه  -۱۱۶
  ۱۲۸ همانجا، صفحه -۱۱۷
  ۱۲۹-۱۳۰ همانجا، صفحات -۱۱۸
۱۱۹-  Quadratur des Zirkels 
۱۲۰- Gemeinwirtschaft 
 Gemeinwirtschaftاصطالح اقتصاد همگانی        « گويدمیيرنويسي  در ز کائوتسکی    -۱۲۱

ار دولت قرار دارند، هر     يشود که در اخت    د بکار گرفته می   يبرای همه اشکالی از تول    
ن ين جا ا  ياو اما در ا   .  »دانجام مي گير   دارانه هيسرماچنان  هم د هنوز   يچند که تول  
 . ستی بکار گرفته استياليژه اقتصاد سوسيکی از اشکال ويمثابه  اصطالح را به

 ۹به زبان آلماني، صفحه » راه بسوي سوسياليسم« اتو باوئر، -۱۲۲
گزارش كميسيون اجتماعي سازي درباره مشكل اجتماعي سازي معادن                «-۱۲۳

  ۳۹، صفحه ۱۹۲۰به زبان آلماني، برلين » زغال سنگ
  ۱۷۶به زبان آلماني، صفحه » خودگرداني در صنايع« توله، -۱۲۴
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از سوي ديگر نسلي كه از كودكي در نظام جمهوري اسالمي و فضاي              
بسته آن پرورش يافته بود، با حركت از خواست ها و نيازهاي خويش و 
با مشاهده اين واقعيت كه نظام حاكم مانع اصلي تحقق اين نيازها است،             

رزه عليه  براي دستيابي به خواست هاي خود بطور اجتناب ناپذير به مبا         
بدين گونه جواناني كه در زير بمباران      .  استبداد ديني حاكم كشيده شد    

تبليغاتي مستمر و تلقين هاي ايدئولوژيك يك جانبه حكومت اسالمي          
بزرگ شده بودند، به حكم نيازها و مطالبات خود كه مغاير با منافع،               

ازها ارزش ها و فرهنگ تحميلي نظام بود، به مبارزه براي تأمين اين ني            
 .روي آوردند

 و اعتماد به نفسي كه از اين رويداد در          ٧٦شرائط پس از خرداد     
جوانان و دانشجويان بوجود آورد، جنبش دانشجوئي را به مثابه يك اهرم 

تالش .  مؤثر مبارزه، هر روز بيش تر به صحنه سياسي وارد ساخت            
و شكست خوردگان دوم خرداد براي بستن فضاي ايجاد شده و توطئه ها           

جنايت هاي آنها در اين راستا، به جاي واداركردن دانشجويان                
به عقب نشيني، آنها را بيش از پيش به مقابله با باند حاكم كشاند و                
. زمينه ها و عوامل راديكال شدن جنبش دانشجوئي را بارورتر نمود             

 تير  ٢٠ تا   ١٨حادثه كوي دانشگاه و شورش دانشجويان در روزهاي           
در اين رويداد، دانشگاه به منزلة كانون      .  ين فرايند بود   تجلي بارز ا   ١٣٧٨

مبارزه براي آزادي و دمكراسي و عليه استبداد و دانشجويان آزادي خواه       
به مثابة ادامه دهندگان سنت هاي ديرين جنبش دانشجوئي ايران جايگاه          

 . تاريخي و حضور فعال خود را در صحنه سياسي نشان دادند
 جوانه هاي استقالل در آن، نه تنها          شكل گيري اين جنبش با    

اقتدارگرايان حاكم، بلكه هم چنين بخش هاي قابل مالحظه اي از              
در نتيجه آنها به خاطر وحشت از        .  اصالح طلبان را به هراس انداخت    

احتمال بسط آن، بدون كنترل و نفوذ آنان، از اين جنبش فاصله گرفتند          
رعايت «يرامون لزوم   و با تضعيف جبهة همبستگي با آن و موعظه پ           

زمينه هاي »  حفظ نظم و آرامش    «و  »  پرهيز از خشونت   «،  »قانون
 .فروكش و سركوب آن را هموار كردند

 تن از دانشجويان،    ١٤٠٠سركوب اين جنبش، دستگيري قريب       
دستگيري شمار بزرگي از رهبران و فعاالن دانشجوئي و روشنفكران و            

آن ايجاد محيط ارعاب در      آزاديخواهان حامي اين جنبش و به همراه        
... دانشگاه ها و گسترش حمله هاي تبليغاتي و تهديدها عليه دانشجويان           

نه تنها فروكش آن حركت، بلكه دوراني از عقب نشيني ناگزير جنبش           
اين رويداد در عين حال تجربه اي بزرگ        .  دانشجوئي را به دنبال آورد   

 . به آنان بودبراي آزمودن اصالح طلبان و رهائي از توهم نسبت
پس از اين حوادث رويگرداني دانشجويان فعال و آزاديخواه از            

به موازات ناكامي سياست و عملكرد . اصالح طلبان شتاب بيشتري گرفت 
اصالح طلبان و توهم زدائي نسبت به اصالح نظام و سپس جريان انشعاب ها         

بش در انجمن هاي اسالمي دانشجويان و دفتر تحكيم وحدت، انديشة جن         
دانشجوئي مستقل و جنبش دانشجوئي در بر گيرنده تمامي دانشجويان و           
هم چنين تمايل به گرايش هاي سياسي ديگر، از جمله چپ، نفوذ و              

 . گسترش بيشتري يافت
 پاگيري دوبارة چپ در جنبش دانشجوئي

شعارهاي مطرح شده در سالروز شانزدهم آذر در دانشگاه هاي            
الن انجمن هاي اسالمي دانشجويان و       تهران و واكنش برخي از فعا       

وابستگان به اصالح طلبان حاكي از پاگيري و حضور فعال دانشجويان           
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دربارة اين كه چه عواملي سبب اين        .  چپ در جنبش دانشجوئي است    
پاگيري و نفوذ چپ در ميان بخشي از دانشجويان شده است، حداقل              

 :مي توان به سه مورد زير اشاره كرد
  اصالح طلبانيمي هاتجربه ناكا -١

چالش چند ساله جريان هاي اصالح طلبي و سرنوشت آن، به بسياري    
از كساني كه به آن اميد بسته بودند، نشان داد كه استقرار آزادي و                 
مردم ساالري در چارچوب اين نظام توهمي بيش نيست و رفتن به دنبال            

ساالري مردم «مقوله هاي مردم ساالري در چارچوب جمهوري اسالمي و        
چيزي جز افتادن به كوره راه هاي بي فرجام نيست و از اين سوي           »  ديني

بنابراين بايد در پي انديشه ها و      .  هيچ گشايشي به خارج نمي توان يافت    
راه حل هائي بود كه تحقق نظامي دمكراتيك و غيرديني، نظامي مبتني بر 

، عقيده و آزادي و برابري تمام شهروندان، صرف نظر از باورهاي مذهبي
 .را ممكن سازد... جنسي 

شكل گيري اين انديشه ها از جمله در ميان دانشجويان از يك سو و           
مشاهدة ناكارائي و نازائي گرايش هاي غالب در جنبش دانشجوئي از            
سوي ديگر بطور منطقي به عاملي براي جدائي از اصالح طلبان و از               

اگيري ساير  محدودة تشكل دانشجوئي اسالمي و ايجاد زمينة پ             
 .گرايش هاي فكري و از جمله چپ تبديل گرديد

 عدالت خواهي و ترقي خواهي چپ -۲
سوسياليسم «با وجود نتايج و تأثيرات منفي هفتاد سال حاكميت           

در بخشي از جهان، نمي توان ناديده گرفت كه جنبش           »  واقعأ موجود 
 سال تاريخ مبارزة متشكل خود        ١٥٠كارگري و سوسياليستي طي       

اره نيروي اصلي مبارزه در راه بهبود شرائط زندگي زحمتكشان،            همو
براي صلح، آزادي و عدالت اجتماعي و نيروي اصلي در مبارزه عليه              
اجحاف و ستم سرمايه داري بوده است و به پاس اين مبارزه توانست              
به دستاوردهاي بزرگي در عرصه هاي گوناگون اقتصادي، سياسي،           

كاهش ساعات كار كارگران، ممنوع      .  يداجتماعي و فرهنگي نائل آ     
شدن كار كودكان، تأمين حقوق و بيمه هاي اجتماعي، دستيابي به حقوق          
سنديكائي و حقوق زنان و گسترش دمكراسي و آزادي هاي سياسي قرن 
گذشته در جوامع سرمايه داري بطور عمده مرهون مبارزات                 

 سنديكاهاي خستگي ناپذير جنبش سوسياليستي و كمونيستي و احزاب و
 .چپ كارگري در اين كشورها بوده است

در ايران نيز چپ با وجود اشتباهات و خطاهاي بزرگ و نفود               
نقطه نظرهاي غيردمكراتيك در آن، از پرچمداران پيگير مبارزه عليه           
استبداد و پيكار براي آزادي، ترقي و عدالت اجتماعي بوده است و               

اور به آرمان هاي ترقي خواهانه و    مبارزان چپ طي ده ها سال با انگيزة ب        
به روزي و رهائي زحمتكشان بطور خستگي ناپذير تالش كرده و              

بهمين جهت چپ و سوسياليسم به مثابه        .  قرباني هاي بي شمار داده اند   
راه حل يا اتوپيا، به حق همچنان از ظرفيت هاي الزم براي جلب مردم و             

حلة تاريخي كنوني، در    به ويژه اين كه در مر     .  جوانان برخوردار است  
شرائط سلطة سرماية جهاني شده، جهان بيش از پيش در آتش فقر و               
اجحاف و ستم و نابرابري، در آتش جنگ هاي پايان ناپذير، ويراني             
محيط زيست و بي عدالتي هاي گستردة اجتماعي مي سوزد و كودكان،           

گ زنان و زحمتكشان كشورهاي مختلف قرباني اين بي عدالتي ها و جن          
بهمين جهت گرايش به چپ در چنين شرائطي، به رغم        .  و زور و ستم اند   

عوامل نامساعد متعدد، هم چنان از زمينه هاي مادي و ذهني مستحكمي            
به ويژه اين كه نظام ها و جرياناتي از نوع نظام ها و             .  برخوردار است 

 از جمهوري اسالمي ايران تا عربستان        -جريانات اسالمي و اسالم گرا   
دي و گروه هاي وابسته به آنها كه مدعي راه حل هاي جديد بودند،            سعو

 .چيزي به جز استبداد و واپس گرائي به ارمغان نياورده اند
 ريشه هاي تاريخي چپ در جنبش دانشجوئي ايران 

به استثاي دوران اختناق جمهوري اسالمي در دانشگاه و سركوب و             
يش، چپ و تاريخ     جلوگيري از فعاليت دانشجويان چپ  و دگراند         

جنبش دانشجوئي و در برانگيختن، سازماندهي و هدايت اين جنبش             
گر چه جمهوري اسالمي با جعل . همواره نقشي فعال و مؤثر داشته است   

و تحريف تاريخ و كارزارهاي تبليغاتي بي وقفه، كوشيد مانع انعكاس            
يد با  اين حقايق، به ويژه در ميان نسل پس از انقالب گردد، ولي بي ترد           

هيچ تالشي نمي توان واقعيت هائي را كه هنوز در حافظة بسياري از مردم 
فداكاري ها . ما زنده است، براي هميشه پنهان نگه داشت و مخدوش كرد  

و مساعي بزرگ دانشجويان چپ در مبارزه عليه ديكتاتوري شاه، در             
 مرداد در   ٢٨، در فعاليت هاي طوالني پس از كودتاي        ٣٢شانزدهم آذر   

داخل و خارج از كشور، در مبارزات خستگي ناپذير سال هاي آخر              
يادگارهائي فراموش نشدني در تاريخ        ...  ٥٧حكومت شاه و انقالب      

كشور ما است و تحريف ها و سانسور جمهوري اسالمي نمي تواند مانع            
. از آشنائي ذهن جستجوگر دانشجويان با اين گذشته تاريخي گردد            

قش تاريخي يكي از عوامل پاگيري و نفوذ          بي ترديد اين ريشه و ن     
 .دوباره چپ در ميان دانشجويان فعال و مبارز است

 كدام چپ؟
رشد گرايشات چپ در ميان دانشجويان پديداري است كه              
مي تواند به گسترش جنبش دانشجوئي و مأآل به مبارزه عليه استبداد ديني          

 ممكن خواهد   اما اين تنها در صورتي    .  حاكم بطور مؤثري ياري رساند    
بود كه اين چپ با گذشته و با آن چه به نام چپ و سوسياليسم اعمال                
شده است، مرزهاي روشني داشته باشد و روشن سازد كه به كدام چپ             

 . تعلق دارد
 سال حاكميت استبداد ديني در ايران، جلوگيري از اشاعة              ٢٨

در انتقال انديشه هاي مخالف، تالشي تمام سازمان هاي چپ، ايجاد انقطاع 
تجربه به نسل جوان، جامعه و جوانان ايران را از نقد و بررسي آزادانه و               
همه جانبه چپ و گذشته آن محروم ساخت و اين در شرائطي بود كه               

جهان سرمايه داري  »  سوسياليسم موجود «در غرب نيز به دنبال فروپاشي      
اركسيسم تبليغات گسترده اي عليه ماركسيسم، كمونيسم به راه انداخت، م    

را ايدئولوژي كهنه و شكست خورده اعالم كرد، مرگ سوسياليسم و            
گر چه به قول   .  تئوري هاي ماركس را نويد داد و آن را به خاك سپرد          

مجله آلماني اشپيگل اين اولين بار نبود كه ماركسيسم را به خاك               
مي سپردند و با شگفتي دوباره زنده مي شد، معهذا ويژگي تبليغات پس            

وط اردوگاه شوروي در اين بود كه آن چه هفت دهه به نام                از سق 
در .  سوسياليسم در بخشي از جهان وجود داشت، واقعأ فروريخته بود           

ايران اين گونه تبليغات در حالي اشاعه مي يافت كه هيچ گونه امكاني            
براي به چالش گرفتن همه جانبة آنها، دامن زدن به مباحثه در اين زمينه و     

فاوت و تمايز تئوري هاي ماركس و سوسياليسم ماركس    روشن كردن ت  
 . روسي و عمل كرد آن وجود نداشت» سوسياليسم توتاليتر«با 

با توجه به همه اين شرائط و در وضعيت ناممكن بودن كار نظري             
آزادانه و نبودن آزادي تبادل انديشه در ايران البته غيرعادي نخواهد              

ر ايران، ما با رگه هائي از گذشته       بود، اگر در شكل گيري دوبارة چپ د      
بهمين جهت فعاالن چپ در ايران، امروز، در شرائط            .  روبرو شويم 

آنها بايد هشيار باشند    .  پاگيري چپ، با وظيفه اي دشوار روبرو هستند       
به نام چپ و ماركسيسم، چه از لحاظ نظري و چه به لحاظ سبك                كه  

چيز را به عنوان برنامه كار، كدام چپ را تبليغ و ترويج مي كنند و چه 
بهرحال آن چه نبايد ناديده گرفته شود،      .  و سياست چپ ارائه مي دهند     

ما بدون ارزيابي و نقد گذشته با ادامة انديشه و عمل               اين است كه    
 . چپ سنتي، فقط گذشته و شكست هاي آن را تكرار خواهيم كرد

واقعيت اين است كه طي بيش از هفتاد سال سوسياليسم و                 
سيسم بطور عمده مترادف با سيستمي شد كه در شوروي حاكم بود مارك

اين سيستم  .  و توسط رهبران و نظريه پردازان آن تفسير و تبليغ مي شد          
الهام بخش افكار، تئوري ها، سياست ها، استراتژي و تاكتيك اكثريت          

فلسفه ماركسيستي، اقتصاد و    .  بزرگ كمونيست ها و نيروهاي چپ بود     
ي و مفاهيم دمكراسي و سوسياليسم، حزب و             سياست ماركسيست 

در . مناسبات دروني آن در چارچوب اين سيستم تعريف و تفسير مي شد
اين سيستم، حزب كمونيست كه مي بايستي به مثابه جنبش سازمان يافته          
طبقه كارگر يكي از ابزارهاي رهائي اين طبقه و وسيله اي براي آزادي             

ر كارگران و زحمتكشان، توجيه        انسان ها باشد، به ابزار سلطه ب       
. ديكتاتوري و استبداد و به عامل بازدارندة رشد آزادانة مردم تبديل شد           

كه بنا بر   »  دولت دوران گذار  «يا  »  دولت سوسياليستي «در اين سيستم    
تئوري هاي ماركس مي بايستي پروسة الغاء تدريجي خود را طي كند و            

تكامل «ستقيم، زمينة   آغازگر زوال خود باشد و گسترش دمكراسي م        
و شرائط سلطة تدريجي توليدكنندگان بر روند توليد را         »  آزادانه همگان 

فراهم كند، به ماشيني عظيم براي توليد و بازتوليد بوروكراسي و فساد            
يك دستگاه هيوالئي تبديل شد كه در رأس آن گروه كوچكي همه              

جاد وحشت و   اهرم هاي قدرت را در اختيار داشت و با ديكتاتوري و اي          
بدين ترتيب سوسياليسم كه نزد      .  خفقان بر مردم حكومت مي كرد      

ماركس بيان و تحقق عملي آزادي واقعي انسان است، در اين سيستم              
 .برابر با ديكتاتوري شد

با توجه به چنين گذشته اي، چپ و جنبش سوسياليستي، بدون             
ن روشن  تعريف دوبارة خود، بدون بازبيني انتقادي اين سيستم و بدو           
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... ساختن مباني نظري و درك خود از چپ، سوسياليسم، دمكراسي              
نمي تواند مبارزه به خاطر آزادي، دمكراسي و عدالت اجتماعي را با              

جنبش چپ ايران تنها از اين طريق       .  موفقيت سازمان دهد و به پيش برد     
و با تسويه حساب با تفكر مذهبي و مطلق گراي ماركسيسم روسي قادر            

الت وبود به مثابه نيروئي پيشرو، نقش واقعي خود را در تح             خواهد  
 . اجتماعي و سياسي ايران ايفاء كند
 فعاالن چپ در جنبش دانشجوئي

فعاالن و سازمان دهندگان چپ در جنبش دانشجوئي نيز بايد نشان          
آنها .  دهند كه نه با تكرار چپ سنتي، بلكه با تولدي نو روبرو هستند             

 ها و شعارها طبعأ به ويژگي هاي جنبش دانشجوئي       بايد در تعيين سياست   
و وضعيت كنوني آن و هم به تجارب مثبت و منفي گذشته و قواعد                

راديكاليسم و طرح   .  عمومي مبارزه دمكراتيك توجه جدي مبذول دارند      
فعاالن چپ  .  شعارهاي تند در هر شرائطي، نشانه چپ بودن نيست           

د از ديگران، چه در شعارها و       به ويژه بايد از سكتاريسم و جداكردن خو      
چه در عمل، پرهيز كنند و همواره هم راه با ديگران و با توجه به اوضاع              

وظيفه نيروهاي چپ كمك به سازماندهي جنبش هاي . موجود عمل كنند
 اجتماعي و رشد و اعتالي آنها است، نه عمل كردن به جاي              -سياسي
 كشاندن توده هاي هر    مهم ترين مسئله در سازماندهي دانشجويان     .  آنها

چه بيشتري در فعاليت و فراگير شدن مبارزه براي تحقق خواست هاي            
مشاركت گستردة  .  است...  آنها، براي آزادي، عليه تضييقات حاكميت       

دانشجويان امكان پيروزي را بيشتر و آسيب پذيري را كمتر مي كند و            
 حال مستلزم فراگير شدن مبارزه در عين .  بايد همواره به آن توجه داشت    

طرح شعارهاي عمومي و اتخاذ شيوه هائي است كه حمايت وسيع               
 . دانشجويان و همراهي عملي آنها را در پي داشته باشد

در شرائط كنوني، شركت محدود دانشجويان در فعاليت ها امري           
معهذا با توجه به تعداد دانشجويان و ظرفيت هاي موجود . غيرعادي نيست

اقدامات سنجيده و رعايت اعتدال بخش هاي        بايد كوشيد از طريق       
بيشتري را به مبارزه كشاند و حداقل روزهائي چون شانزدهم آذر را              
به نمايش بزرگ همبستگي دانشجويان و يا اعتراض عليه سياست ها و           
اقدامات حكومت را به فرصتي جهت گردهمائي وسيع براي طرح              

 .خواست هاي عمومي دانشجويان تبديل كرد
 مسائل مهم ديگري كه فعاالن چپ بايد در راستاي آن             از جمله 

 :تالش كنند، عبارتند از
گر چه در سال هاي اخير، جنبش         :  استقالل جنبش دانشجوئي    -١

دانشجوئي گام هاي بلندي در راستاي استقالل از سازمان، احزاب و           
حاكميت برداشته است، معهذا هنوز در اين زمينه هم از لحاط نظري            

جنبش دانشجوئي  .  عملي بايد تالش الزم انجام گيرد     و هم از لحاط     
بايد با  .  بدون استقالل نمي تواند نقش واقعي خويش را ايفاء كند          

روشنگري پيرامون ضرورت و اهميت اين استقالل در ميان               
دانشجويان و جلب حمايت آنها به فعاليت و مبارزه در راه تحقق اين          

 .امر مهم ادامه داد
و فعاليت ها بر اساس روابط دروني دمكراتيك سازماندهي تشكيالت   -٢

وجود ديدگاه هاي متفاوت در جنبش دانشجوئي در فعاليت : و آزادانه
تنوع .   اجتماعي و رهبري سازمان، امري كامأل طبيعي است        -سياسي

ديدگاه ها و نظرات يكي از عوامل شادابي و رشد و شكوفائي سازمان 
ع ديدگاه ها مي تواند در     در عين حال اين تنو     .  و فعاليت ها است  

لحظه هاي حساس، يك فعاليت مشترك را به تفرقه و چنددستگي           
در شرائط پر التهاب و پيچيده كه برداشت ها و ارزيابي هاي          .  بكشاند

متفاوتي در مورد چگونگي ادامه كار، ادامه يك حركت بزرگ             
آغاز شده و رفتار آن در قبال تعرض نيروهاي سركوب گر يا در              

 از قبيل عقب نشيني، پيش روي، لزوم تغيير سياست و              مسائلي
مطرح مي گردد، وجود ديدگاه هاي مختلف و پافشاري        ...  تاكتيك  

. بر آنها، مي تواند جنبش يا سازمان را تا مرز تجزيه و تفرقه بكشاند            
در چنين شرائطي مهم ترين مسئله به ويژه براي فعاالن چپ اجتناب           

راي جلوگيري از تفرقه در صفوف       از ايجاد چنددستگي و تالش ب      
در اين گونه موقعيت ها بايد تمام مساعي را در جهت         .  مشترك است 

رسيدن به تصميم گيري مشترك و حفظ يك پارچگي بكار گرفت و         
 . در نهايت به نظرات اكثريت احترام گذارد و آن را مبنا قرار داد

 هر  جنبش دانشجوئي و تشكيالت آن بايد همه دانشجويان را با             -٣
بايد كوشيد وضعيت    :  گرايش سياسي و باور مذهبي دربرگيرد       

كنوني را كه در آن تشكل هاي دانشجوئي محدود به انجمن هاي             
اسالمي است، تغيير داد و تشكل دانشجوئي را به محلي براي                

طبيعي است با توجه به اين     .  مشاركت تمامي دانشجويان تبديل كرد    
ل هاي ديگر و يا فراگير      كه جمهوري اسالمي مانع پاگيري تشك      

شدن انجمن هاي دانشجوئي است، متحقق ساختن اين امر، كار              
معهذا با توجه به اين كه خواست تغيير و رفع          .  ساده اي نخواهد بود  

تبعيص تا كنوني، خواستي محقانه است، مي توان با برخورداري از            
حمايت دانشجويان و چه بسا بسياري از اعضاي انجمن هاي اسالمي           

 .ر جهت دستيابي به آن مبارزه كردد
يكي از ضعف هاي اساسي جنبش      :   سياسي و برنامه    -مباني نظري -٤

. دانشجوئي امروز، فقدان مباني نظري، راه برد سياسي و برنامه است          
فعاالن چپ مي توانند با رويكردي واقع بينانه و در مشاركت با              

پاية ديگران به رفع اين كمبود بزرگ كمك كنند و بكوشند بر              
برنامه اي منسجم و داراي استمرار، زنجيره اي از فعاليت هاي اعتراضي         
و مطالباتي مرتبط را سازمان دهند و شيوة كار با برنامه و با ابتكار               

 .عمل را جانشين اقدامات واكنشي و لحظه اي سازند
تالش براي پيوند جنبش    :  همراهي و همبستگي دانشجوئي با مردم       -٥

ز سنت هاي مثبت ديرين فعاليت چپ به شمار        دانشجوئي با مردم ا   
اين پيوند عامل مهمي در سمت گيري درست، در ياري            .  مي رود

رساندن به مبارزة همگاني، در ايجاد و تحكيم همبستگي متقابل و            
فعاالن چپ هم چون گذشته،    .  برخوردار شدن از حمايت مردم است     

ي نقشي مهم در متحقق كردن آن، در سمت گيري فعاليت ها              
 .دانشجوئي در اين راستا دارند

دفاع از خواست ها و مطالبات مردم، حلقه اصلي پيوند جنبش                   
در شرائط سلطة رژيم هاي      .  دانشجوئي با مبارزات مردم است       

 ديني در ايران بطور     -ديكتاتوري بطور كلي و سلطه رژيم استبدادي      
مشخص، خواست هاي دانشجويان در بسياري موارد بطور               

اپذير با خواست هاي عمومي مردم درآميخته است، هم چنان        تفكيك ن
كه خواست هاي صنفي دانشجويان نيز عمومأ داراي وجه سياسي            

 . است
 اجتماعي در ايران نه مشكل يك        -براي مثال، نقض حقوق سياسي        

گروه اجتماعي خاص، بلكه مشكل همگاني، مشكل همه اقشار و            
ر، تعطيل مطبوعات،    مسئله حقوق بشر، سانسو      .  طبقات است  

دستگيري روشنفكران و نويسندگان، زندانيان سياسي و يا سركوب         
. اعتصاب ها و مطالبات كارگري مسئله مشترك تمام جامعه است          

نقض حقوق و تجاوزات حاكميت، گر چه ممكن است در لحظه اي            
معين عليه گروه خاصي اعمال گردد، ولي به همة مردم مربوط              

انشجويان وظيفه دارند عليه تمامي اين تجاوزات        بنابراين د .  مي باشد
اعتراض كنند و با توجه به شرائط، فعاليت هاي اعتراضي در اين زمينه 

 . را سازمان دهند
پرداختن به اين مسائل و خواست هاي مشترك حلقه اصلي پيوند با          

حتي در زمينة سياست هاي     .  مردم و تحكيم همبستگي متقابل است       
نمي توان مرزي ميان دانشجو و     ...  رم، اشتغال و    اقتصادي حكومت، تو  

در اين جا نيز اثرات اين عوارض شامل اكثريت           .  غيردانشجو كشيد 
 . مردم و از جمله دانشجويان و خانواده آنها و آينده آنها است

در مورد مسائل خاص دانشجوئي نيز حقوق و خواست هاي صنفي           
. عارض قرار مي گيرد  بطور مستقيم با حاكميت و سياست هاي آن در ت         

فشارها و سياست هاي مديريت دانشگاه بازتاب فشار و سياست               
حاكميت است، زيرا مديريت دانشگاه عمأل وسيله اي براي اجراء و             

اخراج دانشجويان، فشار    .  اعمال خواست و سياست حاكميت است       
به استادان و يا اخراج آنها، از بين بردن استقالل دانشگاه در تعرض عليه             

همة اين ها در عين حال كه به حقوق خاص           ...  قوق دانشجويان    ح
دانشجوئي و دانشگاه مربوط مي شود، تمامأ به ماهيت و سيادت حاكميت         
برمي گردد و نتيجتأ مبارزه براي حقوق و خواست هاي دانشجوئي بطور           

در چنين نظامي   .  اجتناب ناپذير با مبارزه عليه حاكميت گره مي خورد       
ي صنفي و سياسي دانشجويان تفكيك ناپذيرند، ثانيأ          اوأل خواست ها 

بسياري از خواست هاي مردم و دانشجويان مشترك اند و ثالثأ بطور             
 . منطقي حاكميت آماج مبارزه براي تحقق اين خواست ها است

اين ويژگي ها، پيوند جنبش دانشجوئي با مردم و حمايت ها و              
 حال ضامني براي     همبستگي متقابل را به امري ضروري و در عين          

همبستگي مردم با جنبش دانشجوئي عاملي مهم       .  پيروزي تبديل مي كند  
هنگامي كه جنبش دانشجوئي و      .  در كاهش آسيب پذيري آن است     

مبارزات آن از همبستگي مردمي برخوردار باشد، نيروهاي حاكم             
به سختي قادر خواهند بود عليه آن به خشونت متوسل شوند و آن را               
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بديهي است جنبش دانشجوئي و فعاليت هاي آن زماني         .  سركوب كنند 
مي تواند از همبستگي گسترده برخوردار گردد كه توده هاي هر چه             
بيشتري از دانشجويان را در بر داشته باشد و شعارهاي مطرح شده و                
 .شيوه هاي اتخاذ شده در مبارزه عملي بتواند پشتيباني مردم را جلب كند

در ايران، بيش از پيش گسترش خواهد        بي ترديد گرايش به چپ    
در عين حال اين گسترش، هر چه بيشتر شود، تالش ها براي              .  يافت

جلوگيري و درهم شكستن آن، چه از جانب حاكميت و چه از سوي              
با همه  .  پاره اي از گرايش هاي سياسي مخالف، افزايش خواهد يافت         
 ها، بلكه  اين ها، خطر اصلي و عامل اصلي شكست نه اين گونه تالش            

چپي كه نه با انديشه هاي جزمي و استاليني، بلكه           .  خطر دروني است  
مستمر به پيش  »   انتقادي -فعاليت عملي «به گفتة ماركس در پرتو       

مي رود، چپ دمكرات، چپ پرچمدار آزادي و عدالت به رغم تمامي            
اين تالش هاي دشمنان و مخالفان راه خود را خواهد گشود و به پيش              

 و چپي كه بي اعتناء به تمامي تجارب در پي تكرار گذشته            خواهد رفت 
 .باشد، سرنوشتي جز شكست نخواهد داشت

اميد است فعاالن چپ در جنبش دانشجوئي به نكات مطرح شده در           
اين نوشته كه حاصل تجارب نگارنده به عنوان يك فعال چپ و فعال              

 . پيشين جنبش دانشجوئي است، توجه الزم را معطوف دارند
 

 ...سالگرد انقالبي 
  

بخاطر پيشرفت و گسترش ابزارها و      . اما در ايران به اين گونه نبود      
نهادهـاي مـراوده و رسانه هاي همگاني، اكثريت مردم ايران در انقالب    

 ۳۶ ميليون از جمعيت  ۲۰در آن زمـان بيش از       . شـركت داشـتند   ۱۳۷۵
 ها شركت   ميليونـي ايـران عليه حكومت استبدادي پهلوي در راه پيمائي          

كـردند و خواسـتار سرنگوني آن رژيم ضد مردمي گشتند و در روزي             
كـه خميني از پاريس به ايران بازگشت، تقريبأ تمامي جمعيت ايران با             

رفتند » رهبر انقالب «حضـور در خيابان هاي شهرهاي بزرگ به استقبال          
باين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه  . و اقـتدار رهبـري او را پذيرفتند       

نقـالب ايـران، انقالبي بود كه در آن، به استثاي بوروكراسي وابسته به              ا
 رژيـم پهلـوي و بـورژوازي كمپرادور، هم زمان تمامي طبقات و اقشار       

 . جامعه شركت فعال داشتند
 قدرت سياسي را از     ۱۳۵۷بـرعكس انقـالب هـاي پيشين، انقالب         

 و در اختيار     دست طبقه اي كه به جامعه سنتي تعلق داشت، بيرون نياورد          
طبقه اي كه تازه به عرصه تاريخ پا نهاده بود، قرار نداد و بلكه برعكس،               

ديوانسـاالري دولتـي را از چـنگ بوروكراسـي وابسته       ايـن انقـالب       
به بورژوازي كمپرادور بيرون آورد و آنرا در اختيار روحانيتي قرار داد            

يد اجتماعي كـه خـود طـبقه اي مولد نيست و در توليد و ساماندهي تول              
نقشـي نـدارد و بلكـه جامعـه سـنتي، يعني بورژوازي سنتي تجاري و                
روستائيان را نمايندگي مي كرد و هنوز نيز تركيب دروني ديوانساالري           

براي نخستين .  كم و بيش همان گونه است كه بود۱۳۷۵ناشي از انقالب 
بـار در تـاريخ، نيـروهاي مـتعلق بـه جامعـه كهن ايران توانستند عليه                 

جامعه «نيروهائي كه وابسته به امپرياليسم جهاني بودند و عليه به اصطالح            
كـه جامعـه اي بيروني بود، پيروزمندانه انقالب كنند و اين بار         » مـدرن 

» مردگان«را به خاك سپارند،     » زنـدگان مـردگان   «بـه جـاي آن كـه        
را دفـن كنـند كه بخاطر وابستگي به امپرياليسم        » زندگانـي «توانسـتند   

بودند و در تعيين سرنوشت     » زنده«ن پارازيت از قبل آن هيوال       هـم چو  
 . ايران از خود استقاللي نداشتند

ويژه گي ديگر انقالب ايران آن است كه هر چند نخستين انقالب            
ضـد سكوالريسـتي تـاريخ بـود، اما در عين حال ادامه منطقي انقالب               

» وارداتي«مشروطه است كه كوشيد الگوي دولت مدني را كه پديده اي 
از غـرب بـود، با ديانت اسالم پيوند دهد و دولت مدني متكي به اصول                

اما انقالب مشروطه شكست خورد، چون      .  شـريعت اسـالم را بنياد نهد      
طبقه و اقشاري كه بايد آن چنان دولتي را بنياد مي نهادند، توانائي مادي               

 خواهي هاي   تحقـق چنان ساختاري را نداشتند و نتوانستند در برابر زياده          
قـدرت هـاي امپرياليستي كه ايران را از شمال و جنوب در چنبره خود               

باين ترتيب پس از پيروزي انقالب اكتبر   . گـرفته بودند، مقاومت كنند    
و نابـودي تزاريسـم در روسـيه، انگلستان توانست تمامي ايران را زير              
 سـلطه خـود گيـرد و حكومتـي هم سو با منافع امپرياليستي خود، يعني           

از آن زمان تا پيروزي     . سـلطنت پهلـوي را در مـيهن مـا مستقر سازد           
 دولتـي در ايران سلطه داشت كه نوكر امپرياليسم بود و            ۱۳۵۷انقـالب   

آن پدر را امپرياليسم انگليس     . بـه دسـتور آنـان نيـز از ايران رانده شد           
بـه جزيره موريس تبعيد كرد و اين پسر را امپرياليسم امريكا در جهان              

 .  ساخت تا به خفت در مصر بميردآواره
و مـي دانـيم كـه انقـالب ها بدون آرمانخواهي و اتوپي نمي توانند             

مردمي كه در يك انقالب اجتماعي شركت مي كنند، به          . تحقـق يابـند   
چشـم انـدازي نـياز دارنـد مبنـي بر آزادي گسترده تر، عدالت بيشتر و            

بود و  » و برادريآزادي، برابري «شـعار انقالب فرانسه  . زندگـي بهتـر   
توانستند توده هاي محروم روس » نان، آزادي، صلح«بلشويك ها با شعار 

آزادي، «شعار انقالب ايران نيز نخست    . را بـه حـركت انقالبـي وادارند       
بود و پس از آن كه روحانيت توانست هژموني         » اسـتقالل، جمهـوري   

وري آزادي، استقالل، جمه  «انقـالب را بـه دسـت گيـرد، اين شعار به             
اما آرمان ها و اتوپي ها زماني مي توانند تحقق يابند           . تغيير كرد » اسالمي

به همين . كـه زميـنه مـادي اجتماعي براي تحقق آنان فراهم آمده باشد      
دليل نيز رهبراني كه در نتيجه انقالب ها به قدرت مي رسند، تنها مي توانند  

نجام آنها را   بـه كارهائـي دسـت زنند كه شرائط مادي اجتماعي زمينه ا            
آنهـا مجبورند آن چه را كه مي توانند انجام دهند،           . فـراهم آورده اسـت    

در . بـه مـثابه كاركردهائـي كه منطبق با آرمان هاي انقالب اند، جا زنند             
ديوانساالري جمهوري  . ايران نيز همين روند تاريخي انجام گرفته است       

ز ده بكاهد و    اسـالمي توانست كم و بيش ناموفق از ابعاد جدائي شهر ا           
بـا ايجاد جاده هاي ارتباطي ماشين رو ميان شهرها و  روستاها، با رساندن               
برق و آب و تلفن به مناطق روستائي، با صنعتي ساختن كشت و توليد              
فرآورده هاي كشاورزي و جذب مازاد نيروي كار روستائي در شهرها،           
 بـا گسـترش نهادهـاي آموزش و پرورش در سراسر كشور و از ميان              

برداشـتن تقريبـي بي سوادي، با تأسيس دانشگاه هاي خصوصي و دولتي      
زمينه هاي ضروري را براي تحقق جامعه مدني        ... در سراسـر كشـور و       

تحقق يابد،  » اقتصاد اسالمي «در ايـن رژيم كه قرار بود        . فـراهم آورد  
كاركـرد سـرمايه دارانه سيستم پولي هم چنان پابرجا باقي مانده است و              

هم چنان وجود   » اسالمي«ر بورس و بهره بانكي نيز در اشكال         حتي بازا 
به عبارت ديگر، با    . دارنـد و زندگـي اقتصادي كشور را سامان مي دهند          

تحقـق جمهوري اسالمي هر چند حكومتي ديني بوجود آمده است، اما            
ايـن حكـومت تـنها توانسـت به آن كارهائي دست زند كه در جامعه                

 . ته استظرفيت تحقق آنها وجود داش
نمي تواند به آساني ايدئولوژي را مهار كند و آن را           » واقعيت«امـا   

حكومت هاي ايدئولوژيك مجبورند به هر كاركردي       . بخود وابسته سازد  
كه ضرورت هاي اجتماعي بر آنها تحميل مي كنند، هيبتي ايدئولوژيك           
دهـند و در نتـيجه دائمـأ ميان واقعيت ها و باورهاي ايدئولوژيك خود               

ـ  اما با  . رگردانند و در برخي موارد حاضر به پذيرش واقعيت ها نيستند          س
ايـن حـال واقعـيت خود را بر ايدئولوژي تحميل مي كند و دين باوران                
مجـبور مـي شوند باورهاي ديني خود را با منطق واقعيت منطبق سازند،              
يعني دين باوري خود را با كاركردهاي جامعه مدني كه طبيعتأ جامعه اي             

ر و متكي بر توليد سرمايه داري است، تطبيق دهند، يعني خود نيز   سكوال
 . سكوالر شوند

 سال از انقالب ايران گذشته است، اما تا سكوالر ۲۸البته با آن كه    
با اين حال بحث . شـدن ديـن اسـالم هنوز راه درازي را در پيش داريم    

اينك حتي در حوزه هاي ديني نيز       ) دولـت (جدائـي ديـن از سياسـت        
ـ  و اينك كسي چون . ه بحثـي كلـيدي و تعيـين كنـنده بدل شده است     ب

در قانون » واليت فقيه«آيت اهللا عظمي منتظري كه به كوشش او انديشه     
اساسي جمهوري اسالمي گنجانيده شد، از انديشه جدائي دين و دولت از           
يكديگر پشتيباني مي كند و يا كسي چون سروش كه انديشمندي ديني            

را آلوده مي داند و بر اين باور است كه دين هنگامي            است، دين سياسي    
مي تواند گوهر ناآلوده داشته باشد كه دامن خود را از سياست و قدرت              

 . دور بدارد
سوسياليست ها كه مي خواهند جامعه سوسياليستي را تحقق بخشند،          
هم چون لنين مي دانند كه سوسياليسم چيز ديگري نيست، مگر دمكراسي 

ما بدون طبقه سرمايه دار و توليد صنعتي، اما بدون مناسبات           بورژوائـي، ا  
بنابراين سكوالريسم بنياد هر جنبش سوسياليستي      .  توليدي سرمايه داري  

را تشـكيل مـي دهـد و مـبارزه بـا هر گونه ايدئولوژي و از آن جمله                   
تقسيم » كافر«و  » مومن« ايدئولـوژي دينـي كـه مردم را به گروه هاي             

 را بر عده ديگري برتري مي دهد، با گوهر جنبش           مـي كـند و عـده اي       
مـبارزه بـا رژيم جمهوري اسالمي     . سوسياليسـتي در تضـاد قـرار دارد       

نخسـتين وظـيفه هـر سوسياليست آزاديخواه و عدالت طلب است، زيرا             
 .و نه مردم است» برگزيدگان«حكومت ديني حكومت 
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 چگونه اسرائيل به اينجا رسيده است؟
 ارتقاء مقام آويگدور ليبرمن در دولت اسرائيل

 بهروز عارفي: برگردان به فارسي 
از شواهد پيدا بود که شکست ارتش اسرائيل در تابستان گذشته،                     

آيا امکان اين وجود داشت که آنان دولت          .  اسرائيلي ها را تکان داده است     
ئي که از    »آرزو« همچون    -ه با همسايگان مجبور کنند         خود را به مذاکر   

نه .  امري که جامه عمل نپوشيد    )  ۱(ابتکارات جديد بين المللي الهام مي گيرد؟      
جنايات جنگي در لبنان، نه کشتارهاي پس از آن در غزه، نه انتصاب سياست                
پيشه اي با گرايش فاشيستي به معاونت نخست وزيري، واکنشي توده اي بر               

 چرا؟. گيختنيان
بر سر جامعه اسرائيل چه آمده است که رهبران سياسي فرد                

خانه ما  (»  اسرائيل بيتنو «نژادپرستي نظير سردسته حزب راست افراطي       
را به عنوان معاون نخست وزير به حکومت بر مي گرداند؟ اين         )  اسرائيل

مفيدتر اين است که . سئوال حتي نبايد جائي براي طرح شدن داشته باشد
رسيم چرا اين پديده، اکنون تقريبا شصت سال پس از ايجاد دولت              بپ

 .اسرائيل پديدار مي گردد
همين طور به نظر مي رسد که بي مورد است که سئوال کنيم چرا             
اسرائيلي ها رفتار خشونت آميز نظير نابودي کامل يک خانواده فلسطيني         

ي توان دچار  برعکس، در اين اوضاع، تنها م     .  در نوار غزه را مي پذيرند    
حيرت شد که پس از چهل سال اشغال، هنوز تعداد غيرقابل اغماضي از             
اسرائيلي ها به خيابان ها مي ريزند تا بي عدالتي هائي نظير بمباران بيت            

 .                                  حانون را تقبيح کنند
از زمان تاسيس دولت اسرائيل، لحظه اي نبوده است که اين دولت            

ا صدائي بلند و گوش خراش اعالم نکند که  اسرائيل تنها دموکراسي              ب
در مقايسه با سوريه، ايران و در درجه اي         .  موجود در خاورميانه است   

کمتر با مصر يا اردن، حتما اسرائيل مي تواند با دفاع از ارزش هاي                
دموکراتيک نظير آزادي بيان، حکومت قانون و برگزاري انتخابات            

در زمينه ساختاري و صوري اسرائيل يک دموکراسي        .   ببالد آزاد به خود 
بسيار پيشرفته است؛ اما در زمينه ارزش هاي اخالقي، اين دموکراسي            

، حتي به پائين تر سقوط کرده      -شکننده و آسيب پذير باقي مانده است      
است و برخالف کشورهاي اروپاي غربي و اياالت متحده، در اسرائيل            

ازن وجود ندارد که امکان دهد تا تعادل            عامل ترمز کننده و تو      
دموکراسي حفظ شود؛ و جامعه مدني هنوز افرادي را در بر مي يرد که              

 .مستقيما به کمک دولت متکي هستند
در فرهنگ سياسي که پدران بنيان گذار از جمله داويد بن گوريون           
. با خود از اروپاي شرقي آوردند، ارزش هاي دموکراتيک جائي نداشت         

جال در ابتدا در کشمکشي براي موجوديت اسرائيل با اعراب             اين ر 
آنها به دنبال   .  درگير شدند و چالش اصلي آنها بنياد ملتي جديد بود           

آرمان هائي چون پايبندي به دولت، وحدت و همگون کردن ساکنين           
براي آنان، دولت از معجون بزرگي تشکيل شده بود . اين سرزمين بودند

عيتي بسيار ناهمگن از جمله نجات يافتگان        که مي بايست در آن جم     
تلقي مي شدند، گرد   )  ۲(»  غبار انساني «که به عنوان   ]  هولوکاست[شوآ  

 .ارزش هاي مشترکي جمع شوند
 
 »حکومت نظامي«

به همين دليل است که آنان به نمودهاي خارجي دموکراسي نظير              
آزادي انتخابات منظم دلبستگي داشته و در عين حال به بهانه امنيت،              

. مطبوعات را از جمله با اعمال سانسور نظامي محدود مي کردند               
، ١٩٦٦ تا   ١٩٤٨هم چنين، تحت لواي امنيت است که آنان از سال             

 ۲بازمانده در صفحه  سال،                                         ١٨به مدت 

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

    سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 انقالب اقتصادي

 اشكال اجتماعي سازي  -۸
  سازمان اقتصاد اجتماعي-ث

يـك شـركت سـاختماني در مقايسـه بـا يك كارگاه پيشه وري       
چنين شركتي نه فقط يك گروه، بلكه       . پهناورتـر و متـنوع تـر اسـت        

 را چـندين گروه پيشه ور مانند بنا، درودگر، سفالچين، كوزه ساز و غيره  
با اين حال هر يك از اين پيشه وران در محل ساختمان            . در بر مي گيرد   

اينان در كنار هم و يا در پي هم و نه با هم             . كـار خود را انجام مي دهد      
 .كار مي كنند

امـا در شـركت هاي بزرگ مدرن صنعتي اين امر به گونه ديگري              
ر بر  هـر يـك از اين شركت ها افراد با مشاغل گوناگوني را د             . اسـت 

مـي گيـرد كه با يكديگر و براي يكديگر كار مي كنند، بطوري كه هر    
. يـك از كارگـران به كار تعداد زياد ديگري از كارگران وابسته است             

ايـن امـر  اسـتعداد سازماندهي فوق العاده اي را مي طلبد و رهبري چنين                 
شـركتي بايـد از آگاهـي كارشناسي كاملي برخوردار باشد تا بتواند از       

كاك و ممانعـت جلوگيـري و از هـر نيروي كاري بطور كامل              اصـط 
و در كنار اين نيروهاي كار زنده كه تعدادشان بسيار زياد           . استفاده كند 

و متنوع است و غالبأ هزاران تن را در بر مي گيرد، انبوهي از ماشين هاي 
غول آسا و تأسيسات ساختماني  و نيز انبوهي از مواد خام بسيار متنوع و               

رهاي كمكي ديگر قرار دارند كه از كشورهاي مختلفي وارد شده اند            ابزا
. و براي دستيابي به آنها به دستگاه مالي بسيار گسترش يافته اي نياز است             

و هـم چنـين بـراي فـروش كاالهـا غالـبأ چنـين دستگاه هاي عظيمي          
 . ضروري اند

بـاين تـرتيب نـياز به دانش و به شخصيت هاي فوق العاده اي كه از                 
سـتعداد و اراده سرپرسـتي چنـين شـركت هائـي برخوردارند، افزوده              ا

چنـين دانشـي را فقط مي توان در مدارس عالي آموخت كه             . مـي شـود   
 .  درهايش به روي كارگران عادي گشوده نيست

هـر چند دانش مديريت شركت ها نسبت به  دانش يك كارگر با              
دي در بسياري   تجربه و باهوش بشدت باال رفته، در عوض تكامل اقتصا         

از شـركت هاي مدرن سبب شده است تا از سطح دانش توده كارگران              
جاي پيشه وري را كه با  همه جنبه هاي حرفه . به مقدار زيادي كاسته شود   

خود آشنائي داشت، كارگران ساده اي گرفته اند كه فقط كار با چند فن              
نه آگاهي  را آموخـته اند و جز همان فن ها از تمامي روند توليد هيچگو             

 . ندارند
 ممكـن اسـت در بخش پيشه وري و ساختمان اكثريت كارگران            
بـه انـدازه كافـي بـر رونـد توليد نظارت داشته باشند و در نتيجه خود                  
بـه تنهائـي و بـه سادگي بتوانند دريابند كه چه كسي قادر به سرپرستي                
شـركت شـان اسـت، امـا چنـين تشخيصي در تناسب با تكامل باالي                

در . اري يـك شـاخه توليد به امري بسيار دشوار بدل مي گردد       سـرمايه د  
عـين حال نتايج يك تصميم اشتباه مي توانند بسيار بدشگون باشند، زيرا            
شـدت و حجم تأثيرات اقتصادي در تناسب با تكامل عالي تر شركت ها              

 . بيشتر مي شود
همان گونه كه در پيش     . امـا در ايـن رابطه اين سنجش مهم است         

سوسياليسم رسته اي توليد و مصرف را به گونه اي مكانيكي از هم             ديديم،  
 ۱۰ بازمانده در صفحه  .                                         جدا مي سازد


