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 طرحي نو ۱۲۱ شماره

 ١٣٨۶                                    فروردين چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى   شورا                                      يازدهمسال  
 سردبير

 »امام غائب«بوش، احمدي نژاد و ظهور 
فرهنگ «   كه   Thomas Patrick Hughesتوماس پاتريك هاگس  

  در به زبان انگليسي نوشته شده است،    خود را     Lexikon des Islam»  اسالم
خاري كه پيرو   يكي از دانشمندان اسالمي به نام الب       از كتاب هاي     آن

خاري ان كسي باشد كه به امام ب      ابوحنيفه و سني مذهب بود و بايد هم       
جامع «شهرت يافت و در سده سوم هجري قمري مي زيست و كتاب              

 نقل   است، مسلمانان سني مذهب او يكي از منابع بسيار مهم         »  صحيح
ه گفتچنين  »  مهدي«محمد پيامبر اسالم در رابطه با پيدايش        كه    مي كند
بر سرزمين هاي  تا زماني كه مردي از خاندان من و هم نام من             «:  است

خاري در جاي   الب.  »عربي سيادت نيابد، جهان به پايان نخواهد رسيد         
مهدي از خاندان من     «ديگري از سوي پيامبر اسالم آورده است كه           

او جهان را، حتي اگر تا آن زمان پر از ظلم و ستم باشد،               .  خواهد بود 
 سال حكومت خواهد    ٧از انصاف و عدالت سرشار خواهد ساخت و           

ميان   « گفته است كه   خاري پيامبر اسالم  بنا به همين روايت الب   .  »كرد
انسان ها مشاجره و ستيزه وجود خواهد داشت و در آن هنگام مردي              
از ميان خلق مدينه برخواهد خاست و از مدينه به مكه خواهد رفت و              

پس از آن حكمران     .  مردم مكه او را به امامي خود برخواهند گزيد         
فرستاد، اما ارتش سوريه در نزديكي   مهدي خواهدسوريه ارتشي عليه

 ۱۵ بازمانده در صفحه       مكه قرار دارد،   كه ميان مدينه وBadaبدأ 
__________________________________________ 

 ق يدان وثيش

 )۲(» استينقِد س«تأملی بر مبانی 
 نزد ارسطو » اسیيدگی سيسنج«

 :اسیيدگی سيسه رکن سنج. ۳
  »روسيکا«و » شور«، »مد احتمالیشايپ«
  endèkhoménonشامد احتمالی يپ
  )۵فصل. ن. ا.(» چه که هست شود ر از آنيغتواند  چه که می آن«
زی يآن چ «اسی، نزد ارسطو،    يسدگی  يا سنج يس  ي فرونز موضوع 

). ۶۲  (» شود ،ر از آن چه که هست     يگری غ يز د يتواند چ  است که می  
 ,Contingence»شامد احتمالی  يپ«شناسان عموماً آن را           ارسطو

Contingency)   Zufälligkeit,(   گر آن  ينامند که، در برداشتی، نام د        می
در .  باشد)  زبان فرانسه  به  (Hasardا  ي)  ونانی ي در  (Tukhèتواند اتفاق    می

ند، يشايری، پ يپذ  احتمال احتمال،ری،  يپذن فارسی آن را امکان، امکا     
اند،   کرده ترجمههم  ...    وقوع، اتفاق ال ری، محتمل يپذ تصادف، رخداد 

 contingence   دهم که با مفهوم    ح می ي ترج  را »احتمالی شامديپ«ولی من   
معنای فلسفی  .  شتری دارد ي آن تقارن ب     زی ا ئافت ارسطو ي در و
طی بتواند باشد ئد در شراينظر آ  که به استزی  يهر چ »  احتمالی شامديپ«
را آن  »  شامد احتمالی يپ«و،  نزد ارسط .  گری شود يا جور د  يا نباشد و    ي
» های دهيا«ا علم   ي»  یئدانش خدا «چ علمی، حتا     يند که ه  يز گو يچ

تواند کامالً پی    ن است، نمی  يافالطونی که هنجار و هادی عمل راست        
ا رخ ندادن   يدادن   جه رخ يا بر آن احاطه داشته باشد و در نت        ي  بردآن   به

ای يم، دن ئيز ما در آن می   ی که   ئايرا دن يز.  نی کند يب شيپآن را کامالً    
امکان خاص، اتفاقی   ممکن بهمشروط،ای حدوثی، يعنی دني ،بشری است

ا خاموش  ي  ناتوانن جا   يان در ا  يلت خدا يفض«جه  يو تصادفی و در نت     
  ۲بازمانده در صفحه                     .یئو به هر حال، فاقد کارا» است

 
 :ديگر مقاالت اين شماره

 
 نوروزتان پيروز

فرارسيدن سال نو را به         
همه هم ميهنان تبريك گفته و      
آرزومند نيك بختي، شادكامي و    
به روزي همه كساني هستيم كه 
نوروز را جشن مي گيرند و خود را    
نسبت به منشور  حقوق بشر و       

ادي هاي فردي و حقوق مدني      آز
متعهد مي دانند و براي تحقق       
دولتي مستقل و دمكراتيك        

 »»»»طرحي نوطرحي نوطرحي نوطرحي نو««««.       مبارزه مي گنند
__________________________________________ 

 منوچهر صالحي

 آيا ايران كشوري چند مليتي است يا چند قومي؟
 ... ملت -مفهوم ملت، مليت، خلق، قوم، دولت

 پيشگفتار
به خاطر رخدادهاي چند ماه گذشته در ايران، بحث در اين مورد             
. كه آيا ايران كشوري چند مليتي است يا چند قومي؟ باال گرفته است             

براي آن كه بحث از حوزه احساسي و سياسي محض بيرون آورده شود             
فراهم را  و در  حوزه دانش سياسي مورد بررسي قرار گيرد، اين نوشته             

 . مآورد
رسش آن است كه آيا ايران كشوري چند مليتي است يا      نخستين پ 

چـند قومـي؟ از نقطـه نظر من ايران كنوني كشوري است كه در آن                 
هـم زمـان چـند مليت و چند قوم با هم و در كنار هم زندگي مي كنند،                  
آن هـم به اين دليل كه مناطق مختلف ايران در مراحل تکامل ناهمگونی        

" مليت"رشد كرده است، بطور حتم با       آنجا كه شهرنشيني    . قـرار دارنـد   
سـر و كـار داريم و آنجا كه توليد غالب روستائي و عشايري است، با               

براي روشن ساختن اين بغرنج تركيب جمعيتي       . قوم روبرو خواهيم بود   
 ۵ بازمانده در صفحه  .و زباني مردم ايران را مورد بررسي قرار مي دهيم

__________________________________________                    
 اسالوور صمن

 رانيت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ايوضع
خ بشری شکل گرفته يدی در تاريش چرخه جد  ياز پانـزده سـال پ     

تبع آن در  ت کنونی طبقه کارگر جهان و به ياست که ماحصل آن وضع    
ـ ا ره بـا فروپاشی نظام اقتصاد جمعی در بخش مهمی از ک          . ران اسـت    ي

ش پــای ياری از دســتاوردهای آن از پــيجــی بســين و رفــع تدريزمــ
ــه  هيســرما) ســازی  جهانــیglobalisasion( ونيزاســيگلوبال داری ، حمل

دسـتاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی طبقه         بـه 
جی يو محو تدر  . افتيای گسترش    سابقه کارگـر در جهـان بـا ابعاد بی        

مثل حداقل ساعات کار، قراردادهای رسمی و    دسـتاوردهای کارگـران     
الت کارگری در برخی از     يکوبش تشک  بـا پشتوانه کار و سپس در هم       

ـ کشـورها؟، تغ   المللی کارگری،   نير موضـع رهبران برخی نهادهای ب      يي
ت جمعی يی و احساس مسئول   ئجای جمعگرا  ی به ئه فردگرا يپرورش روح 
ـ    و جهانـی؟،   رامون بهداشت و   يهای دولتی پ   ارانـه ياری از   يحـذف بس

شان در  يها ل و خوراک و مسکن کارگران و خانواده       يستی و تحص  يبهز
) privatization(سازی   ون و خصوصی  يزاسيچارچـوب دستورالعمل گلوبال   
 

 كارل كائوتسكي: ي آن برنامهانقالب پرولتري و 
 بازگردان از بهروز عارفي :بن بست سياسي در فلسطين 

 .سم در سراسر جهان شکل گرفتيبرالياسی نئوليو اشاعه س
 ۱۳بازمانده در صفحه 
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 ...تأملي بر مباني 
 

نزد ارسطو، اوبانک   »  یاحتمال  شامديپ«ح فلسفی مفهوم    ي توض در
 تحت  ارسطوک  يزيشناسی و متاف   زدانيسازد که تمام     خاطر نشان می  

ی خدا  ئاعتنا تفاوتی و بی   کی، بی ي:  ای قرار دارد   نفوذ احساس دوگانه  
ن يگری ناتوانی او در حکومت کردن بر ا         يای ما و د    ي دن بهنسبت  

ور خاص  ی ام  گر، در اداره   يدعبارت   ا، به ياتش  يجهان در جزئ   
، که   »دست دور خدای«د،   يترد بی.  ویيدن)  مشخص، کنکرت  (

ابد، در منشأ    يها کاهش می   اش از آن   نسبت دوری  زها به يچ بر قدرتش
قرار »  احتمالی شامديپ«ی   ارسطو درباره )  ۶۳(  ی شناسانه هانيک هينظر
ست، بلکه  ي، نزد او، فقدان قانون کلی ن          »احتمالی شامديپ«.  دارد
ان قانون و متحقق شدن ينشدنی م ی پر ولز  يهر چند ناچ  ای است،    فاصله

 امر کنکرت را    کهن فاصله   يا.  ل کنکرت ئات و مسا  يقانون در جزئ  
کند،  ل می يآن تبد )  ۶۴(  ناتييافتنی برای قانون و تع     ين مرز دست  به

ن يروی نامع يای که ن   ماده).  ۶۵(  نام ماده  زی است به  ي معلول چ  خود،
ز يتواند چ  ن سبب، همواره باالقوه می    ي، بد جهينتاست و در    )  ۶۶(اضداد  

» حرکت«ری يپذ  امکانشرطگر، ياز سوی د. ر از خود شوديگری غيد
ی دور  ئاز سکون و ثبات خدا     »  حرکت«شتر  يماده است و هر چه ب      

قانون (نات  ييشرط حرکت است، در برابر تع       شيکه پ  ز،ي ماده ن  شود،
 »نظمی بی«و  »  شامديپ«ب،  ين ترت يبد.  کند یمشتر نافرمانی   يب)  کلی

زمانی تظاهر «ی بغرنجکند و  نسبت بغرنجی رشد می به) ۶۷( )آشفتگی(
فضای در  (ی تحتانی ماه       منطقه کند که از کرات فوقانی به          می
را ي، ز»مياجسام مرکب رو و از عناصر ساده به) ن تا ماهيی زم رندهيبرگ

وناگون روهای گ يعنی از ن  ي  ،زها دارای ماده باشند   يچشتر  يهر چه ب  «
ها  در آن )  ۶۹(»  یگانگدچن«و  )  ۶۸(»  نیينامع«ل شده باشند،    يتشک

 .)۷۰(»شترخواهد بوديب
شامد يی پ  اسی تنها در حوزه     يدگی س يا سنج يس  ي فرونر پس

ز يتواند چ  ز می ي چ هر«آن جا که     .  کند ا اتفاق عمل می    ياحتمالی  
ست که   ا ن جا يدر ا ).  ۷۱(  »ر از آن چه که هست شود       يگری غ يد

ر و  يرناپذييزهای تغ يا علم ناظر بر ضرورت، بر چ      يا  ي سوف ازس  يفرونر
ان، علم در آن جا     يونانينزد  .  شود ز می يمتما،  »ها شدنی» گانه نسبت به  يب

شامد در آن جا ظاهر      يپشامد را حذف کند و        يکند که پ   رشد می 
 . نی آن عاجز باشديب شود که علم از پبش می

رامون يط پير محييبرای تغاقدام .  کردن استعمل، »استيس« اما و
ر غييا هنرورزی، ت  ياثر  )  ۷۲(  ديتولو عمل کردن، هم چون      .  خود است 

د ي و تول  کردنجه، عمل   يدر نت .  د است يا تول يل موضوع عمل    يو تبد 
» نیينامع«و  »  ناکمالی«،  »ناکاملی«،  »ناتمامی«کردن مستلزم وجود    

پس موضوع عمل   .  است  »  بازی«و  »  جای حرکت « مستلزم   است،
تواند دگر   چه که می   آن«ی   حوزه ، به )هنری(د  ي، چون تول  )اسیيس(

     . ، تعلق دارد»شود
ر از  يغ ز به يچ چ ي شفاف است، که ه    کامالًی که بر علم      ئاي دن در

 و در جای خود     منظمشه  يز هم يشود، که همه چ     نمی ،چه که هست   آن
، »حرکت«ی برای    ئجا...    است»  ضرورت«ز  ياست، که همه چ    

د و خلق کردن، برای      ي، برای تول  )۷۴(  »بازی  «و)  ۷۳(  »انحراف«
ی  ردهندهيي و عمل تغ    اقدامطور کلی برای      شکنی و آزادی و به      نظم

ح و  يتوضرقابل  ياما برعکس، وجود اتفاق، امر غ       .  ماند بشری نمی 
ر برای  يپذ ديفراخوانی است همواره تجد   «  ...    نی، نابهنگامی و  يب شيپ

 ).۷۵( »ها   انسانخالقابتکار 
ست، يننی  يد»  شامد احتمالی يپ«ا  ي»  اتفاق«جا، برداشت از     ني ا در 
ست، سرنوشت محتوم تراژدی    يی بشری ن   ر خارج از هرگونه اراده    يتقد
ز ين و مسلط بر همه چ     يی بر ئرويا پنهان ن  يی نامرئی   روست،  يونانی ن ي
ی ئی و خدا  ئرا امری استعال  »  یاحتمالشامد  يپ«د،  يبرداشت جد ...    ستين

ی و ضعف امر    ناتوانشناسد بلکه، درست برعکس، آن را ناشی از           نمی
وی و بشری   يل خاص دن  ئی در حل و فصل مسا       ئا خدا يترافرازنده  

 .داند می
 و  من است، چون نابهنگا    يشامد احتمالی، چون نامع    ي پ سرانجام،

. سازد و تبادل نظر را ممکن و ضروری می         »  شور  «است،ناشناخته  
امد آن  ي که پ  - اين دن ي در ا  ارسطوورد نظر   م  )  tukheتوخه  (»  اتفاق«
ن حال  يسازد، در ع   یم انسان را آزاد     - نده است يری آ يناپذ نیيب شيپ

ی تراژدی   سان، توخه  نيبد.  کند د می يدار و تهد  يکه هستی او را ناپا     
را رقم   انيی است و سرنوشت مسلم و محتوم آدم          ئونانی که خدا  ي

) ۷۶(  »زهيسيبشری و الئ  «وس،  کوماخي اخالق ن  درد ارسطو   ززند، ن  می
ها  ان انسان ي و تبادل م    مراوده و مشاوره، به  »  شور» شود و راه به     می
 .برد می
 
  Boulèusis» شور « -

 ) ۵ فصل. ن. ا( »کند ک شور میيده، کسی است که نيانسان سنح«
و حتا  )  ۷۷(کند ی ارسطو کسی است که شور می        دهيسنج  انسان

را خدا  ي کار انسان است، ز    تنهاکردن،  شور  ).  ۷۸(کند خوب شور می  
ژگی و  يوپس شور کردن،    .  نيهم جن  ز به يوانات ن يکند و ح   شور نمی 

 .)۷۹( استثأ آدمی است
عنوان  بهکند،   نی نمی يزارا  يزی شور   ي انسان در مورد هر چ      اما 

زنی ياند، را   ا جاودانه  ير   يرناپذييی که تغ    ئزهايی چ   نمونه درباره  
کند که توسط    ی شور می  ئزهايی آن چ   ها در باره  انسان تن .  ستا معنا بی

و »  احتمالی شامديپ«ست که   ا جا نيدر ا .  باشندر  يپذ عمل او دگرگون  
ط دومی  ئنه و شرا  يزمخورند و اولی شرط،       با هم گره می    »  شور«
) احتمالی شامديپ(ا ممکن   يانسان تنها در مورد امر محتمل        .  گردد می

. و محتوم است  »  ضرورت«که  چه   ی آن  کند و نه در باره      شور می 
ندهد، در  ا رخيدهد   رود رخ  چه که احتمال می    ی آن   در باره  تنهاانسان  

ر از آن چه که هست گردد،       يگری غ يز د يتواند چ  یمچه که    مورد آن 
 .کند شور می

تواند  ر می يپذ های امکان  ی نامعلومی  باره شور کردن در        اما 
نی را  يچنان نامع  انجامد و هم  ين  ی معلومی  نقطه عنی به ي  ،سرانجام نرسد  به

نده باز است،   يآست که راه    ان معنا   ين حال، شور بد   يبا ا .  رديدر بر گ  
 بلکه  ،م نشده و سرنوشت محتومی ندارد       ينده از پبش ترس    يکه آ 
بلکه بتوانند   تا   ، مي كنند )زنیيرا(  ق شور و مشورت   ي طر ازها،   انسان
دار و نامسلم، برای ي، ناپایموقتا افقی را، هر چند ير، هدف، دورنما يمس

 .ن کنندييخود تب
ری و  يپذ شور امکان .  ستين نظر ارسطو، شور مصون از خطا         در 
اما ). ۸۰(ابدي يمرا در  »  ی امکان  نقطه«کند،   ری را طرح می   يناپذ امکان

در .  شود می»  ضرورت«،  »ممکن«د که   يتواند بطور حتم بگو    شور نمی 
ن همه، با يبا ا. نديرو به ر شکست روز با خطيها ن زنیين رايجه، بهترينت

ان برداشتنی  ي از خطا و احتمال شکست که از م           نبودنوجود مبرا   
ه ي شور کردن توسط مردم را توجعملچه که از نظر ارسطو،  ست، آنين

ی ئ استعال احکامت از   يگری، چون تبع  ين است که هر راه د     ي ا ،کند می
 امر باا يو )  دهياز ا (نی ماده   شتر با نافرما  يا معقوالت افالطونی، بازهم ب    ي
      . ر زمان مواجه خواهد گشتيناپذ نیيب شيپ

ن يی چن ئارسطو»  شور«اسی  يخی و س  يتاری معنای    درباره  اوبانک
 : سدينو می

از نهادی که   )  شور کردن   (Boulèusisس  يونانی بولئوز يی   واژه
ه بود، اطالق کرد) ۸۱(قدما  شورای شد و هومر به  خوانده می  boulèبوله  

 پانصدسپس، در دموکراسی آتنی، بوله نام شورای        .  برگرفته شده است  
زنی در درون خود، مصوبات مجلس خلق را        يای بود که پس از را      نفره
ا يگرفت   م می يکرد و مجلس خلق تصم       شور می  شورا.  کرد ه می يته

تنها )  ۸۲(ی هومری     تجربه ارسطو، با استناد به     .  کرد ب می يتصو
 با.  م بدون شور قبلی وجود ندارد      يوری کند که تصم   ادآيخواهد   می

د که شور کردن    يگو ، ارسطو به ما می    Boulèusisای چون    انتخاب واژه 
ی شورکردن جمعی است که در مجلس         درونی شده  شکلبا خود تنها    

  .)۸۳( »رديگ  میصورتهای مجرب  ان انسانيا حداقل در ميخلق 
. آورد یملی  ئ ارسطو دال  اند؟  چرا مردم در شور کردن صالح       اما 

ست که انسان دانشمند    يکه برای قضاوت کردن، الزم ن        نينخست ا 
ی ئتنها سپس، اگر فرد به   .  ست ا کافی)  ۸۴(  »ختگیيفره«   بلکه ،باشد
، اما مردم مجتمع در      )۸۵(  کندز داوری   يی همه چ   تواند در باره   نمی

 تقضاوتوانند بس    های خاص خود، می    تيمجلس، با جمع کردن قابل    
عالمان، قاضی   ی، نسبت به  ئتنها اگر هر فرد به   «که    ، بطوری )۸۶(  کنند

ن يا حداقل بدتر  ين قاضی خواهد بود و      ي بهتر مجتمعبدی است، خلق    
در )  سميپلورال(ی  ئگرا کثرتب  ين ترت يبد).  ۸۷(  »قاضی نخواهد بود  

 نسبت  جملهو از    ها بدی ن بد نسبت به   يدگاه ارسطو، کمتر  يشور، از د  
ری در  يگ ميتصم).  ۸۸(  سلطنتی علم است  )  ستوکراسیيآر(ت  ياشراف به
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نه شدن نقادی و    يگرا، با نهاد   ی جمعی کثرت   ا مشاوره يند شور   يفرا
ی جبار   ری خودسرانه يگ مي از تصم  بهترد مختلف،   ئزنی افکار و عقا   يرا
 .ا پادشاه استي

ن ينزد ارسطو را جن    »  شور انسانی «گاه  يجا اوبانک    سرانجام،
انی يعنی راه م  ي  ،گر راه بشری   انيشور کردن نما  «  :کند ف می يتوص
ی ئايدنراه انسانی که نه کامالً فاضل است و نه کامالً نادان، در              .  است

سته است که به آن ي، ولی شا چکه نه کامالً عقالنی است و نه کامالً پو        
ا در  ين دن يای که ا   انی امکانات متزلزل و شکننده    يم، با پادرم  يدهنظمی  

 .)۸۹( »گذارد یمارمان ياخت
      

- Kairos ی مناسب ا لحظهي 
ر از  يهنگام پرتاب کردن ت   ه ن حال، ب  ياسی، در ع  يسدگی  يسنج 

 !موقع بهرتر، بلکه ينه رودتر، نه د: کمان است
آن هنگام . ا زمان مناسب استي ونانی، لحظه يروس ، در زبان     ي کا

روس، ياک.  کند هدف اصابت می   شود و به    کمان پرتاب می   ازر  يکه ت 
(  برش و مرزکشی است    مند، هدف و کنندهن  ييچون زمان مصمم، تع   

 بجا و   مناسب،فرصت  .  ی بحرانی، حاد و خطرناک است       لحظه).  ۹۰
م گرفت  يزد، تصم  د قاپ يبا درنگ و بی »  لحظه«موقعی است که در      به

تواند از دست رود     ت مناسب و نادری است که می      يموقع.  کردو اقدام   
   . نگرددا هرگز باز يزودی ه گر بيو د

روس چون تقارن عمل انسانی و       يان، کاربرد کا  يونانيان  ي م در
گذاری  اما بدعت .   مساعد برای اقدام، متداول بود      زمانزمان، چون   

اسی وارد  ي در گفتمان س    ران مفهوم   يست که ا  ا ارسطو در آن جا    
 وی بس مهم    ئی، آن هم جا   ئجا»  ورزی استيس«کند و برای آن در       می
 .کند ی، باز میديکل

اش  ست، چون موضوع  يق ن ي، نزد ارسطو، چون علم دق      »استيس«
ست، پس، يدار نيی کارش ثابت و پا     نهيا زم ي و چون حوزه     استر  يمتغ

توسط »  عمل مناسب « برای   »مناسب فرصت«جه، تشخیص   يدر نت 
عاملی که  .  کند یمدا  ياتی پ يت بس مهم و ح      يعامل انسانی، اهم   

ط ئاوضاع و احوال و شرا      عنی به ي توجه کند،     ديگذرنده با »  زمان» به
. رديگ عاً متحولی که در بستر آن، عمل انجام می             ي و سر   خاص
ص يتشخ.  موقع در زمان به موقع است       بهسان، اقدام    نيروس، بد يکا

 .ی مناسب برای اقدام مناسب است لحظه
ری از زمان   يگ کناره انسان را به  )  ۹۱(   حالی که اخالق رواقی    در

زگارانه همانندی  يی پزه  کند و در لحظه     یموی دعوت   ينزودگذر د 
ن دعوت  ي در ح  عکس،کوماخوس، بر   يد، اخالق ن  يجو برای آخرت می  

ا، در  ين دن ين جهان، واقف است که ا      يک در ا  يتحقق امر ن   انسان به 
حرکتش »  زانيم«کند و زمان،     ر می يي دوام دارد و در زمان تغ       زمان
ی  بخش فلسفه  ی سقراطی الهام  ها  مکتب نقدارسطو، در   ).  ۹۲(  است

زمان  ی نسبت به   اعتناع تفاوتی و بی    را حالت بی    لتيرواقی که فض   
ف يکند که تعر    ها را سرزنش می     مکتب نيشمردند، مروجان ا    می
ها  لتي بلکه فض  ،ک يدهند، که نه   دست می  به)  ۹۳(    لتيی از فض  مطلق

گونه د، چ يچگونه با «ست از   يبا لت می يفضح  يوجود دارند و در توض    
 ). ۹۴( سخن گفت» ديد و در چه زمانی باينبا

در «عمل کردن : دهد ح میين توضيرا چن» اسیيلت سيفض «ارسطو
قصد هدفی   د، به يموضوعی که با   ط و نسبت به   ئشراد، در   يزمانی که با  

ک يک، تنها   ي برای کار ن   اگر).  ۹۵(  »ديای که با   وهيش د و به  يکه با 
ی وجود  مختلفهای   وهيفق شدن، ش  ی عمل وجود دارد، برای نامو       وهيش

ر يلی د يا خ يلی زود و    ين است که خ   يها عبارت از ا    کی از آن  ي.  دارند
      ميداد ا زودتر انجام می   يرتر و   يست د يبا م که می  ي انجام ده  راعملی  

ا يزمان مناسب    :گردد زمان می »  لتِيفض  «سان، نيروس، بد يکا).  ۹۶(
 .کيموقع برای عمل ن ی به لحظه

ابتکارات دلبخواهی   نی دارد و ارجاع به    ي، ابتدا مفهومی د   روسيکا
ج، مفهوم آن   يتدر سپس، به .  کند می»  بازی« با زمان    کهدهد   ی می ئخدا

ی ئگر، زمان عمل خدا   يروس، د يکا.  شود یم)  ۹۷(  »زهيسيانسانی و الئ  «
ست، بلکه عمل    ين»  خارج از زمان   «و   کننده نييساز و تع    سرنوشت

ای  روس، لحظه يکا.   جای گرفته در زمان است      رِ و يپذ انسانی امکان 
ص يشود، بر سر تشخ    می  د و تزلزل  يان زمان دچار ترد   ي جر کهاست  

روس ، سرانجام،   يپس اگر کا  .  دی انجامد با  يکی  ين تواند به  راهی که می  
ن حال  ي ع درک است،   يبه معنای فرصت مناسب برای انجام کار ن         

لکی که سرنوشت    ی مه  لحظه:  رساند ز می يمفهوم عکس آن را ن      
 .ديی گرابخت رهيت تواند به می

 
 .»استينقد س«ی در ئارسطو» دگیيسنج«گاه يجا. ۴

ی فکری، در بازنگری و      و مشغله )  ۹۸(  چه که چون نگرانی    آن 
چه در رابطه با     (اسی موجود   يهای س  کيها و پرات   هينظرشی  يبازاند
بطه با  رانی و چه در را    ياسی ا يسون  يسيدر اپوز  ی شخصی خود   تجربه
سوق داده » استيس نقد«سوی  ، من را به)اسی بطور کلی  يهای س  تيفعال

اش  دنيفلسفی  ی کوتاهی از مارکس جوان در دوره دهد، در جمله و می
که هشتاد  (ی حق هگل     ای بر نقد فلسفه    ، در مقدمه  )۱۸۴۶  -۱۸۴۳(

امروز مورد بی    شود و همواره تا به      آن منتشر می   نگارشسال پس از    
، )سم متحجر قرار دارد     يمارکس  -اطالعی یبم  ئياگر نگو   -یئاعتنا

 :منعکس است
خ، ي فلسفه ای در خدمت تار    فلسفه،فه ی  ين گام، وظ  يدر نخست «    

 برمال  انسانگانگی  ي ب - خود  گاه که شکل مقدس     ن است که، آن    يا
.  بر مال  سازد    گانگی را در اشکال نامقدسش       ي ب - شده است، خود   

نقد  م، از نقد مذهب به     ين می رس يان به نقد زم     نقد آسم  ازن سان،  يبد
  ).۹۹(  »استي سنقد ات بهيحقوق و از نقد االه

است يس«چه که    ا آن ي»  استيس«ی مدعای من در نقد       عصاره  
  :ن قرار استي از ا،نامم می»  موجودواقعاً
 استيس« و   politique»  استيس«امروز،    طول زمان و تا به       در 

 امر«و  »  شهر«ال و گفتار ناظر بر اداره ی          عم معنای اَ  به»  ورزی 
ط ئخی و برخاسته از شرا    يداری تار يی پد  منزله ، به res publica»  عمومی

است  مفهوم سازی شده (م  ياسی تفه يخی، چونان که در  فلسفه ی س      يتار
conceptualize  (  عمل   درو )مورد اجرا گذاشته شده     اسی به يس)  کيپرات

 : است، عبارت بوده است از
م کاری  ي حرفه ای، انحصاری و اختصاصی، استوار بر تقس        ،ا ی حوزه  -۱

که )کيرارشيه( مناسباتی سلسله مراتبی        واسی   ي س  -اجتماعی
) مدنی ی( جامعه ازرا  »  استيس«کند و همواره     جلوه می "  عیيطب"
 . سازد و حاکم بر آن می» جدا«

رِ، نی مدرن و سکوال   يردينی و غ  يدهای   ی، در شکل  ئنشی استعال ي ب -۲
ر يغ  (extrinsequeگمی برونی   يا پاراد يرو سرمشق   يباور، پ  مرجع

گرا که خود را صاحب انحصاری         ، توهم ساز و مطلق    )اندرباشی
 .پندارد ن میي بر»قتِيحق«

 ستم ساز و اقتدار  يس  -»اتحاد«ت  رنام ضرو   به -ساز گانه ي عملکردی   -۳ 
 افت بغرنجی،  ينگر و عاجز از در         جانبه کيشناختی   .  طلب

اسی يهای س شهيدارهای اجتماعی و انديری پديرپذييتغچندگانگی و 
  تهيپلورال(ت  ي نافی چندان  کهی  ئها سرانجام، روش .  ها ناظر بر آن  

pluralité  ( ار گونگی يو بس  )multitude( زی، يهمستستی در   ي، همز
 .باشند اختالف، تضاد و تعارض در مناسبات اجتماعی می

م که روند   يريگ جه می ين اصلی، نت  ييتبعنوان   بهن همه، و     ي از ا  -۴ 
است واقعاً  يس« را   آنورزی که ما     استيو س »  استيس«حاکم بر   
ادت، سلطه، سرآمدی و ساالری     يس م، همواره رو به   ينام می»  موجود

 . جامعه آورده استبر
، در  »استيس«،  قی فو  سان و بر مبنای تزهای چهارگانه        نيبد
اره قدرت پرست، اقتدار طلب و    همو  -ش و کم ي ب - ی گونه گونش نمودها

مثابه ی  ، در جوهر خود، همواره به      »استيس«.  استتمامت خواه بوده   
جامعه ی مدنی و شهروندی (ی اجتماعروهای يو ن» شهر«ی مافوق  ئروين

شبان «، چون   »یئخداراهبر  «ها، چون    ، مسلط و حاکم بر آن     )امروزی
در »  استيس«ن رو، اصالح     ياز ا .  ، عمل کرده است    )۱۰۰(  »گله

ده و ناممکن ي، همواره ناممکن گرد  »است واقعاً موجود  يس«چهارچوب  
نش يو فلسفه، دانش، ب   »  است واقعاً موجود  يس« نقد و رد      پس.  می گردد
گری اجتماعی از نوع     خالتدزی  يه ريناظر بر آن، و پا    ...    های و روش 

 ونش  ينی، در گسست از فلسفه، دانش، ب        يگری و بر مبنای نو      يد
 ، در دستور کار» است واقعاً موجوديس«سنتی و غالب بر     ...    های روش
 .رديدانی قرار می گيم -ی و  عملی نظر -فلسفی
ابی و آشکار ساختن      يردبا   توان مهم فوق را تنها می         اما 

اسی و   يی س   خ فلسفه  ير تار  ين در س    يآفر  های پرسش   گسست
لبته جدا از   ها، انجام داد، امری که ا      اسی برآمده از آن   يهای س  کيپرات

ن عمل دگرسازی و وضع موجود ، قابل        يی  خود در ح   دگرسازانه عمل  
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ی، ئن، در نوشتارها  يش از ا  ي که پ  ستا رون  ياز ا .  تصور نخواهد بود  
 تآمل قرار   موردرا  »  است واقعاً موجود  يس«گسست از    ی چند لحظه 

طور   و به   sophistes   ونانیيست های  ين بار نزد سوف    ينخست:  ميا داده
نوزا و  ياولی، اسپ ي و سپس نزد ماک     Protagoras پروتاگوراس   صمشخ

 .مارکس
» دگیيسنج«د  يی مفهوم جد   چه که در باره    آن  توجه به  با  اکنون، 
های  ا حلقه يها   کی از نقطه  يتوان    می رای  ئارسطو»  س  يفرونز«  م،  ينوشت
نوزا و  ياولی، اسپ يماکگسستی دانست که پروتاگوراس را به           خط

طور  ز، همان ين حلقه را ن   يسه شاخص اصلی ا   .  کند مارکس متصل می  
دهند، که   ل می يروس تشک ياحتمالی، شور و کا      شامديم، پ ي گفت که
ا يسنتی  »  استيس«ی ما را از       ئ و ادعا   نظرمورد  »  دِگر استِيس«
 .سازد جدا می» موجود واقعاً است يس«
ها،  ریيپذ دان دگرگون ي، م »استيس«د،  ين جد ييف و تب  يدر تعر   -

. گردد  می contingencesشامدهای احتمالی   يپت، ناممکنات و    ممکنا
ر، يرپذيي خود، تغ  موضوعچون   ز، هم ياسی ن يس»  دانش«سان،   نيهم به

 وسر  »  دِگر استِيس«جا، با    نيپس در ا  .  گردد ن می يقينامسلم و نا  
ی، نه مطلق است و نه       ئنی است و نه استعال     يم که نه د   يکار دار 

» دِگر استِيس«.  ر است ير و حتا نسخ پذ    يپذ جاودانه، بلکه دگرگون  
جه يو در نت  ...    احتمالشامد و   يعواملی چون حادثه، نابهنگامی، پ     

» مرکز«ض و بحران را در        ربغرنجی، چندگانگی، آشفتگی، تعا    
  . دهد ه و عمل خود قرار میينظرنش، يب

ی ئا استعال ي»  یئخدا«ی   شهيد، چون از اند   يدجن  ييف و تب  يدر تعر   -
نظر مردمان   و تبادل »  شور«دان  ي، م »استيس«، پس   ستيخبری ن 

) ۱۰۱(»  جهان خُرد «اسی از   يس»  دانش«و  »  استيس«.  گردد یم
انحصاری  ورزان، که مداری بسته،    استيسعنی از کاستِ    ي  ،ونياسيس

 جدلی و   آرام، نای   گستره شود و به   و اختصاصی است، خارج می     
» شور«ن جا،   يدر ا .  رود های مجتمع می   ستی افراد و انسان   يپلورال
ی مردم در امور خود      م و بالواسطه  يواقعی، مستق »  یگر دخالت«به

 امرِ  » ادی، به ين بن ي، بر چن  »دِگر استِيس«سان،   نيد و بد  يآ در می 
      . گردد ک میينزد) و نه مجازی( واقعی res publica» عمومی

 شامد احتمالی و شور را    يکه پ »  استيس«د،  ين جد ييف و تب  يدر تعر   -
ا ي»  ی مناسب  لحظه«گاه   نيدهد، در کم    قرار می »  مرکز«در  
ی نامعلوم مرز شکنی     روس، که لحظه  يکا.  رديگ یمروس، قرار   يکا

وی و  يدرون خلع دن    به خودکردن    روس، که زمان پرتاب   يکا.  است
اری ما   يگمی به ينه و پاراد  يشيچ پ يآن جا که ه    .  زمانمند است 

د از  يل خود با  يروی تخ يمک ن  كم و تنها به   يد و ما تنها هست    يآ ینم
) ۱۰۲(س  يدن و تآس  يآفر.  ميس کن ي تآس وجاد  يچ اختراع، ا   يه
ای نامعلوم   ندهي آ اماای دِگر است،     ندهيسوی آ  داری نو، پرش به   يپد

روس که  يبا کا »  دِگر استِيس«سان،   نيبد.  یئو نامسلم و معما    
 نندگی احتمالی، پرمخاطره و نامعلوم      يی مناسب برای آفر     لحظه

   . شود ن میياست، عج
 **** 

 بندی و چالشی نظری     زی که برای ما شرط    ي چ -»استِ دِگر ي س «
م و ي مشارکت مستق-قتی مسلم استيتی محتوم و حقي عملی و نه غا  و

، در تقابل »دِگر استِيس«.  در امر عمومی است   شهروندانبالواسطه ی  
ماوردی و  ، ه »است واقعاً موجود  يس  «واحدِبا گفتمان از خودراضی و      

ی و  ئی، راز زدا ئاسطوره  زداان گفتمان های متفاوت و متضاد،      يچالش م 
 .آن است» نيبر قتيحق«اسی و يی از گفتار مسلط سئتوهم زدا

ستم سازی يجانبه نگری و س    کيدر تقابل با      »  دِگر  استِيس«
ت ها و  يی است که جهان، واقع    منش و    نشيای، ب  ورزان حرفه  استيس
ت شان، در مناسبات و    يچندانی را در چند گانی   و       دار های اجتماع يپد
ری يپذ دگرگونالی،  يزی شان، در س  يی و هم ست  ئت شان، در هم سو  ينسب

مورد توجه و نظر    ...    قانی شانيی بودن و ناا   ئشان، در معما   و ناثباتی 
گری شهروندی  ن دخالتيسان، موضوع کار ا   نيا به.  دهد  می  قرارخود  
 -  گردان، خود  -  مختار، خود  - خود   جنبش شافانکز  يد، مسئله انگ يجد

سازی اسباب و مقدمات     نهيعنی زم يی اجتماعی،   ئ رها   - سامانده و خود  
 و  سلطهآزاد از هر گونه      .  برآمدن جامعه ی آزاد مشارکتی است     

آزاد از هر اقتدار و ارجاع       .  Aliénation   وابستگی   -گانگیيب خود از
 که  -نی، چه کهن و چه مدرن     يردينی و چه غ   ي چه د  -اندرباشی ريغ
، »  نيد«،  »خدا«کی چون    يدئولوژيا و ی  ئاستعالن،  يی بر ئروين به

...   و»  وانيد«،  »دولت  «،»بازار«،  »تيمالک«  ،  »هنيم«،  »ملت«
 .دياست درآيس«

  
 :شت هاپانو
 To  entekhomènon:  » شود ،چه که هست   ر از آن  يتواند غ  ز که می  يآن چ « -٦٢
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 ) مهيضم(

 ) ۱(کوماخوس ي ناخالق
  ششم کتاب
 ) ۲(پنجم فصل

 ) ف داخل پارانتزها از من استيا تعريح يتوض: توجه(
م ينيد ابتدا بب  يست، با يچ)  دگیيسنج  (fronèsisس  يم فرونِز ين که بدان  يبرای ا   .  ۱&
د که شاخص    ينما ن می يچن.  مينام  می fronimosده  يهای سنج  ی را آدم   کسانچه  
چه که برای خود او      ی آن  ن آدمی درباره  ين است که چن   يده ا ي سنج انسانی   زدهندهيتم
ات، مثالً ي نه در جزئ-کند  و داوری می bouléusiçدرستی شور     به است،ک و سودمند    ين

ی سعادت و    د است، بلکه به طور کلی در باره        يتندرستی مف   ی و سالمتآن چه برای    
 . بختی کين

های  ای، کسانی را آدم    نهين است که ما، در هر زم      ين سخن ا  يل درستی ا  يلد  .  ۲&
ی هنر   حوزه ق خود، در اموری که به     يگری دق   که با حساب   fronimosم  ينام ده می يسنج

tekhné)    ن در  يبنابرا.  گردند ل می ئی با ارزشی نا   ئهدف نها  تعلق ندارند، به  )  ا فن يهنر
 خصلت کسی است که خوب تأمل و        fronèsisده  يتوان گفت که سنج    ک کالم می  ي

 .کند  میbouléutikhoçشور 
توانند  ی که نمی  ئزهايچ(ر  يرناپذييزهای تغ يی چ  چ کس درباره  يوانگهی ه   .  ۳ &

آن برای او    ی به بخش ی امری که تحقق    ا درباره يو  )  ر از آن گونه باشند که هستند      يغ
) ا علم يدانش    (épistèmèب، چون   ين ترت يهم به.  کند ست، شور و تأمل نمی    يممکن ن 

 باشند  گونه ر از آن  يتوانند غ  شان می  بر برهان مبتنی است و چون در اموری که مبادی         
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 و چون   -رنديرپذييتغال و   يز س يجا همه چ   نيرا در ا  ي ز -که هستند، برهان وجود ندارد    
 نه  fronèsisه  يجنت شور کرد، در     ،ضرورت وجود دارد   زی که به  يی چ  توان درباره  نمی

épistèmè تواند باشد و نه       میtekhné . épistèmè ی عمل،    حوزه چونتواند باشد     نمی
و )  هستندر از آن گونه شوند که        يتوانند غ  ی که می  ئزهايچ(ر است   يرپذييامور تغ 
tekhné ی معنا نندگی به يق کلمه و آفر   ي چون عمل کردن به معنای دق      ،تواند باشد   نمی

 .دان زها، از دو سنخ متفاوتيد چيتول
توان حالت آمادگی برای عمل کردن        یم را   fronèsisب،  ين ترت يپس بد   .  ۴ &

ا يی که برای آدمی بد       اموری    ، در حوزه   aléthouçهمراه با داوری درست دانست       
زی است که   ي از چ  متفاوت  poiéton)   مترجم -ديعمل تول (نندگی  يت آفر يغا.  اند کين

ن جا، هدف عمل يادر . ستين ني چنprakhtonشود، اما عمل کردن  می) ديتول(ده يآفر
 تنها  ،دهد یمتی که عمل در برابر خود قرار         يرا غا يکردن همواره خودِ عمل است، ز     

 .تواند خوب عمل کردن باشد می
و کسانی  )  ۳(کلس  ي را نزد پر   fronèsisی ما   راست ل است که به   ين دل يهم به  .  ۵ &

اموری (  )نييص و تع  يتشخ  (théoreinدن  يد کسانی که قادر به    :  مياب يهمانند او می  
کنند،  ها حکومت می   ی که بر آن   مردمانها و هم برای       هستند که هم برای خود آن      

ک يا  يک خانه و    يی   ی اداره   از عهده  واقعاًها،   تين قابل ينان، با ا  يا.  اند ديخوب و مف  
، اصطالحی که در )ميعقل سل (Sophrosuné. نديآ می بر) شهر -ا دولتيشهر (س يپول

دگی را حفظ   يت سنج ي که قابل  است است، خصلتی    fronèsisونانی هم معنای    يزبان  
 .کند می

 upolépsiç قدرت داوری    ،کند م می يتحکت را حفظ و      ين قابل يآن چه ا    .  ۶ &
مثالً قدرت  .  کنند گمراه می   اي  فلجی موارد قدرت داوری را       لذت و رنج در همه    .  است

 مقهور  ،ستيا ن ي قائمه است    دوثلث برابر با    ای م يا مجموع زوا  ين که آ  يداوری در ا  
د کرد، يچه نبا د کرد ويبان که چه ي بلکه تنها قدرت داوری در ا،شود لذت و رنج نمی

 هر عمل   محرکمبادی  .  شود ، چنان می  )عمل اخالقی (ی عمل    عنی داوری درباره  ي
 ،ت ولی کسی که لذت و رنج درونش را فلح کرده اس           ،ت آنند يدر غا )  عمل اخالقی (
دارد و هر انتخابی که      گامی که برمی    داند که هر   ند و نمی  يب گر آن مبادی را نمی    يد
را شر در ما مبادی اخالقی عمل را يز. ت باشديآن غا بخشی به د برای تحققيکند با  یم
ک حالت آمادگی برای     ي fronèsisجه گرفت که    يد نت ير با يپس ناگز .  کند ران می يو

اش سعادت مردمان    قی است و موضوع   يست و حق   با داوری در   همراهعمل کردن   
 .است

ل ي درجات مختلف ن   Tekhnéد توجه کرد که اگر در        يز با ين نکته ن  يبد  .  ۷&
ی  م که درحوزه   ياضافه کن .  ستين ن ي چن fronèsisی در    ولکمال وجود دارند،      به

Tekhné     بر خطاکار ناخواسته ارجح است     ،کند ی می ئخطال خود   ي آن کس که به م ، 
ن روشن  يبنابرا.  ل، وضع بر عکس است    ئفضاگر  يچنان که در د    ، هم fronèsis  ولی در 

 .tekhnéنه لت است و ي فضfronèsisاست که 
 آن جزء خردمندی را fronèsisچون در نفس دو بخش خردمند وجود دارند،  . ۸&
) ده، باور يعق  (doksaرا  يز.  )doksastikhon (16سازد   ده را می  يدهد که عق   ل می يتشک
ر از  يتوانند غ  اموری که می  (رند  يرپذيي با اموری سروکار دارد که تغ      fronèsis  ونچ هم
شامد احتمالی و   يچه که پ   گر با هر آن    يعبارت د  عنی به ي)   که هستند، شوند    چه آن

ست که  يای ن  ک حالت وجودی ساده   ي تنها   fronèsisم که   ئيد بگو يبا.  است)  ۴(  اتفاقی
خوش سهو و    ن حالت ممکن است دست     يه ا ل ک ين دل يکند، بد  یمبا عقل همراهی    

فراموشی سپرده   رود و نه به    گاه نه از دست می     چي ه fronèsisان شود در حالی که      ينس
          .  شود می

 ) ۵( هفتم فصل 
ن ينامند، باالتر  می)  sofia) (6(ا  يسفُان  يونانين روشن است که آن چه        يچن هم....  

  . حد کمال در مراتب متخلف دانش است
د بداند چه   ينه تنها با  )  لسوفيمعنای ف  ن جا به  يدر ا   (sophosپس سفُس     .  ۳  &  
د شناخت  يز با ين مبادی ن  ي بلکه از خود ا    ،شود ن مبادی حاصل می   يتر قی از عالی  يحقا
وسته با علم و يپ  nousعقل ) فلسفه(ا يتوان گفت که سف ن، میيبنابرا.  باشدداشتهق يدق

ن ين و واالتر   يتر گر شناخت علمی عالی     يعبارت د  ا به ي است    épistèmè  دانش
اسی يم که دانش س   ئي اگر بگو  ،م زد يب، حرف پوچی خواه   ين ترت يبد.  استموضوعات  

politèké   ، ا  يfronèsis)  چون آدمی که    ،ست ا ها ن دانش ياسی، بهتر يس)  دگیيسنح 
 . ستين موجودات عالم نيتر یعال است fronèsisموضوع کار 

ن که شامل چه    يا کی، بسته به  ينها، چون سالمتی و      صهي خص اما اگر برخی    .  ۴&
گر، يای د   ولی، در حوزه   کنند، ر می ييان، تغ يا ماه يان  يشوند، مثالً آدم   موجوداتی می 

ق اولی  يطر پس به .  راستشه  يد، هم يشه سف يهم:  شه همان است  يدی و راستی هم   يسف
، )ر است ير ناپذ ييتغ( است   sofiaشه  ياست هم )  فلسفه  (sofiaچه   م که آن  يريپذ می

ر ير پذ ييتغال و   يط س ئاست بر حسب شرا   )  دگیيسنج  (fronèsisدرحالی که آن چه     
 چهداند که    می،  ی امور فردی که با شخص او ارتباط دارند          کسی که در همه   .  است
دانند و در آن     ای می  دهيز برای او درست و سودمند است، مردمان او را فرد سنج            يچ

ز که در   يوانات را ن  يم و بعضی ح   يرو حتا دورتر می  .  کنند اد می او اعتم   امور به  گونه
 . مينام ده میيدهند، موجودات سنج نی نشان میيش بيی امرار معاش از خود پ نهيزم

تواند  ک و همان نمیي) استيس (politikéو ) فلسفه (sofiaهی است که يز بدين نيا
 fronèsisن منافع خود    يتأمن باشد که هوشمندی کسی را در         يجه اگر بنا بر ا     .  بود

مسلم است که برای    .   وجود خواهند داشت   sofiaم، انواع مختلف     يبنام)  دگیيسنج(
 بلکه  ، وجود ندارد  sofiaک  يک و تنها    يی موجودات زنده فقط      کی برای همه  ينن  يتأم

ی موجودات زنده فقط     د برای همه  يآ وگرنه الزم می    گر هست يی د علمبرای هر کدام    
 .زی وجود داشته باشديچ تمايه بدون ک علم پزشکیي

 سخنی پوچ   ، است زندهن موجودات   يتر ن ادعا که آدمی عالی    يگر، ا ي سوی د  از 
ان ياند، مثالً در م    انيآدمتر از    یئار برتر و خدا   يگری هستند که بس   يرا ذوات د  ي ز ،است

 . ابد يل میيها تشک ای که آسمان از آن اجسام درخشنده

) علم  (épistèmèجمع  )  فلسفه  (sofiaم که   يريگ جه می ينتچه گفته شد     از آن   .  ۵&
شان  عتياست و در شناخت موجوداتی که بر حسب طب         )  خردورزی، عقل   (nousو  

  Anaxagoreن رو، کسانی چون آناکساگور ياز ا. رود کار می  به،اند موجوداتن  يواالتر
را يده، ز يهای سنح  دمنامند و نه آ    لسوف می يو همانند آنان را ف    )  ۸  (Thalès، تالس   )۷(

 ولی با امور دشوار و       ،شناختند ی که برای خودشان سودمند بود را نمی        ئزهايچها   آن
ن بزرگان  يرا ا يی، هر چند سودی در بر نداشتند، آشنا بودند؛ ز         ئ حتا خدا  وز  يانگ رتيح

 . جستند ک است را نمیيان ني برای آدمکهفاضل آن چه 
شامل امور اساساً انسانی و آن      )  دگیيسنج  (fronèsisی   ولی بر عکس، حوزه     .  ۶&

توسط عقل  )  شور و تأمل کردن   (   bouléusisها   ی آن  شود که در باره    ی می ئزهايچ
، )دگیيسنج  (fronèsis اصلی    موضوعرسد که     نظر می  را به يز.  سر است يبشری م 

endoulia)  ی امر   چ کس درباره  ي ه اما.  است)  درستی و خوبی شور و تأمل کردن        به
و امری که   )   هستند کهر از آن باشند      يتوانند غ  ی که نمی  ئز ها يآن ج (ر  ير پذ ييتغ
تی شور و   ي غا آنی    بلکه در باره   ،کند ق ندارد، شور و تأمل نمی     يتی مشخص و دق   يغا

ی است ارزشن مورد يت در اياست؛ و مراد از غا) ريتحقق پذ(کند که ممکن  تأمل می
 و  درستم، تآمل   يطور کامل گفته باش    به.  ديدست آ  تواند به  ق عمل ما می   يکه از طر  

سوی آن هدفی رود که      کند که با خردورزی و سنجشگری، به       هوشمندانه را کسی می   
        . ر استين وجه ممکن و تحقق پذيبهتر ی انسان بهبرا

 بلکه  ،ات سروکار ندارد  يتنها با کل  )  دگیيسنج  (fronèsisم که   ياضافه کن   .  ۷&
.  امری عملی است    fronèsisرا  يز.  نديروشنی بب  بهز  يا را ن  ه ژگیيات و و  ئيد جز يبا

fronèsisکار دارد ها و مفردات سرو ژگیيات، وئي حزباکند و عمل ضرورتاً   عمل می .
اند، در   دانش بهره از   کسانی که بی   جان جا و آن     يد که ا  يآ ش می ين جهت پ  يهم به

ازی است که   ين همان امت  يا.  کنند یماند اقدام    عمل، بهتر از کسانی که صاحب دانش      
 اگر کسی بداند که گوشت       مثال،عنوان   به.گران دارند يهای با تجربه نسبت به د       آدم

 سبک کدام   گوشتالهضم و برای تندرستی سودمند است ولی نداند که             سبک سهل 
ی بر  کسن کار از    يا.  ن تندرستی سود ببرد   يتواند از دانش خود برای تأم        نمی ،است
. طور خاص سبک است و برای تندرستی سودمند        ور به يکه گوشت ط  د که بداند    يآ می

fronèsisات و يشناخت کل(د هر دو وجه شناخت يجه باي امری است اساساً عملی؛ در نت
) ها و مفردات   ژگیيشناخت و (و مخصوصاً وجه دومی     )  ها ژگیيات و و  ئي جز شناخت
علم )  ها و مفردات   یژگيو(  اتئيتوان گفت که شناخت جز     ن مورد می  ي ا در.  را بداند 

 . ی استاساسو ) ۹( سازماندهی
                        

 :ها ادداشتي
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 .شده است
 همونانی  ياند، در    ترجمه کرده »  حکمت«ا  ي»  فرزانگی«که آن را    )  σοφια(ا  يسف  -۶

معنای  مهارت در کارهای دستی و هنرها بود و هم به            معنای کمال هنرمندی و    به
 . و دانشعلمکمال 

الد، عقل را يمی ششم قبل از   در سدهioniونی يلسوف اي ، فAnaxagoreر  آناکساگو-۷
او متهم به   .  شمرد ت می يدانست اصل اول واقع     ار هوشمند می  يکه جوهری بس  

 در المپساک   ۴۲۸نی شد و باالجبار از آتن فرار کرد و در حدود سال                 يد یب
Lampsaque  گذشتدر. 

 قبل از ششمی  ل سدهئی هفتم و اوا  اخر سده  در او  Miletله  ي در شهر م   Thalès تالس   -۸
ن اعتقاد  يااو بر   .  ونی بود يولوژی شناسان ا  يزين ف يکی از نخست  ي.  ا آمد يدن الد به يم

 .ت استيح واقعيبود که آب اصل اساسی توض
۹-  architectonique 
 

 ...بن بست سياسي 
  

د و  هر چه پيش تر مي رويم، استناد به مراجع مذهبي بسيار کمتر مي شو          
و جاي آن را    )  ٥(کامال حذف شده است     »  مبارزه مسلحانه «موضوع  
باالخره، در  .  و اصالحات مدني گرفته است     »  حکومت راني «دغدغه  

و نوع نگاه به پيمان هاي    »  دوملت، دو دولت  «مورد راه حل موسوم به      
 .بين المللي درباره فلسطين، تحول حماس کامال آشکار است

 سکوت رسانه هاي غربي
نه ها و مراکز رسمي غربي هيچ کدام از اين اسناد را به درستي            رسا

خالد حروب  مشاهده کرده که از ميان سيزده نکته سند . منتشر نکردند
، که به مسائل قانونگذاري و قضائي مي پردازد،       »تغييرات و اصالحات  «

قانون اسالمي بايد منبع اصلي قانون گذاري       «تنها مورد نخست، يعني      
اسالمي کردن  « ها را به خود معطوف و در مورد طرح            توجه»  باشد



   ۱۲۱شماره   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٦  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بند ديگر راکه هيچ اشاره اي      ١٢ولي  .  ايجاد نگراني کرده است   »  جامعه
 .به اسالم ندارد، ناديده گرفته اند

در مورد  «برونو گيگ به نوبه خود به اين نتيجه مي رسد که              
موضوعي چنين با اهميت و اساسي چون وضعيت اسالمي فلسطين، در            
خور توجه است که سند انتخاباتي تلويحا به سنت قرآني حواله مي دهد،           

از طرف ديگر به عقيده وي،     .  بدون اين که بر جزئيات آن تکيه کند        
در اين سند براي تقبيح غيرقانوني بودن اشغال به مصوبات سازمان ملل            

او مي نويسد که بدون ترديد، اين  .  متحد استناد شده و اين پرمعني است      
اين معني نيست که حماس آماده شناسائي رسمي دولت اسرائيل            به  

. »موضوع ديگري از قطع نامه هاي سازمان ملل است       «است، که خود    
الزاما روزي به پذيرش همه    «ولي، اشاره صريح  به قانونمندي بين المللي       

اما در مورد برنامه حکومت اتحاد       .  »پيامدهاي آن منجر خواهد شد     
حفظ ضرورت هاي ملي غيرقابل     « آن، لزوم     ملي،  قطعا درمقدمه    

تجديد شده است  که عبارتند از پايان دادن به اشغال، حق              »  مذاکره
ايجاد دولت فلسطين   «،  »به همه اشکال آن  «بازگشت و حق مقاومت     

امتناع از  «  ،  »مستقل و با حاکميت کامل و با پايتختي بيت المقدس          
عيت که  براي کليه        فراتر از اين واق      -اما،.»  راه حل هاي جزئي 

»  جامعه بين المللي «سازمان هاي فلسطيني و حتي آن هائي که به داوري         
 شماري از مواد اين برنامه       -اند، اين مسائل مقدم  اند     »قابل مراوده «

حاکي از تالش هاي حماس براي درنظر گرفتن خواسته هاي جامعه            
 .تبين المللي است، هرچند که جوابگوي همه نيازهاي آنان نيس

حول راه حل  »  «در کليت خود  «به اعتقاد خالد حروب، اين برنامه      
و به سرزمين هاي اشغال شده در سال       »  مبتني بر دو دولت مي چرخد     

يا »  آزادي سراسر فلسطين      «بي آنکه به (...)   استناد مي کند     ١٩٦٧
 .که در منشور ثبت شده است، اشاره اي بشود» نابودي اسرائيل«

وري مي کند که باالخره، خط مشي حکومتي  همين پژوهشگر ياددآ  
هيچگونه »  برنامه اتحاد ملي  «نسبت به مواد طرح اوليه در       « مارس   ٢٧

در حالي که اين برنامه پس از رد طرح           .  نکرده است »  عقب نشيني
ائتالف از جانب ديگر سازمان ها فقط شامل حال حماس مي شد و لذا              

 ...هد ضرورتي نداشت که اين جنبش چنين امتيازي بد
اسناد حماس با واکنش سکوت مواجه شد و حتي آن را ناديده              

و »  جامعه بين المللي «گرفتند، و اين کار پرسش هائي را در قبال رفتار          
آنان تصميم گرفتند که فلسطيني ها را       .  اتحاديه اروپا مطرح مي سازد   

دچار خفقان اقتصادي نمايند، مگر اين که بطور يک جانبه دست از              
بردارند و اسرائيل را به رسميت بشناسند، بدون اين که            »  خشونت«

اين تصميم به تنهائي   .  کوچک ترين حرکتي از اين کشور خواسته شود      
اين توجه  .  ناشي از اسالميت حماس را توضيح نمي دهد       »  حساسيت«

به يقين به حماس کمک کرده تا بدون ترديد به آساني اين عقيده را به             
 .کند» منتقل«افکار عمومي 

غربال شده عميقا زننده    »  کلمات قصار «در اروپا و اياالت متحده،      
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران درمورد اسرائيل و               

اين ).  ٦(، بيدرنگ محکوم شد       ٢٠٠٥هولوکاست در اواخر اکتبر       
محکوميت اجازه نداد تا  بتوان چگونگي توفيق چنين بياناتي را در               

آن چه که احمدي نژاد با اين . وال قرار دادمنطقه و فراتر از آن مورد س   
جمالت تحريک آميزتوضيح داد، اين است که شناسائي واقعيت             

 براي بخشي از افکار عمومي عرب و مسلمان       -يا نفي آن  -هولوکاست  
ارزش بسيار کمتري دارد تا حقانيتي که غرب  در عمل  به بهانه                 

هنوز پس  »  يطرح صهيونيست «نسل کشي براي سرنوشتي قائل است که     
 .از شصت سال بعد از شوآ، بر اعراب فلسطيني تحميل مي کند

چند سال پيش، دان دينر مورخ اسرائيلي، براي حقانيت دولت             
اسرائيل، سه درجه اهميت قائل مي شد و به آن ها درجات نابرابري از             

او مشروعيتي  را که به صورت        ).    ٧(اعطا مي کرد   »  جهانشمولي«
دانسته و آن  »  يک جانبه گري«،  )٨(هيونيسم مي داد   حيرت انگيزي  به ص  

ارزيابي کرده و همچنين     »  ناشي از وعده آسماني به عبراني ها      «را  
وحشت هولوکاست  «که از     »    مشروعيت يهودي «مي پذيرفت که   

از اين منظر او    .  است»  تا حدودي جهانشمول  «شده، تنها   »  برداشت
کامال »  مشروعيت اسرائيل «مي خواهد به اين نتيجه برسد که اين بار          

حق حيات غيرقابل بحث     «بوده و به عقيده وي از         »  جهانشمول«
 .نشئت مي گيرد» به اين دليل ساده که وجود دارد) اسرائيل(

را پذيرفت و هم چون ماکسيم » حقانيت اسرائيل«البته مي توان اين   
حقوقي که از ارزشمندي يک سرزمين،       «رودنسون مالحظه کرد که     

ار رفته، از خودگذشتگي هاي فردي ابراز شده بوجود مي آيد،         نيروي بک 
(»  .تنها  مواردي اند که مي توان به صورتي قابل قبول به آن استناد کرد        

ولي در آن صورت مي توان پرسيد که چرا نبايد چنين حقوقي               ).  ٩
 شامل فلسطيني ها نيز گردد؟

 از سوي   مشروعيت اسرائيل تنها زماني مورد شناسائي و به ويژه         
حقانيت جهان  «جهان عرب و مسلمان قرار خواهد گرفت، که اين بار           

 مجمع ١٨١در واقع، قطع نامه . فلسطين مورد شناسائي قرار گيرد» شمول
 در مورد تقسيم فلسطين     ١٩٤٧ نوامبر   ٢٩عمومي سازمان ملل مورخه     

تحت قيمومت بريتانيا، اين دو مشروعيت را کنار هم به رسميت               
 .شناخته است

ناشي از سازمان   «آيا وقت آن نرسيده است که اين مشروعيت           
جامعه «به خاطر بياوريم؟ آيا      »  دولت يهود «را در مورد      »  ملل

بي  قيد و شرط     با اعمال فشار بر حماس براي شناسائي          »  بين المللي
اسرائيل، به فراموشي دچار نشده است؟ زيرا که در سازمان ملل، ديگر            

 قيمومت فلسطين که آن سازمان بنا بر           درصد سرزمين تحت   ٤٤از  
کرده بود، سخني   )  ١٠(»  اعطا«فلسطين  »  دولت عربي  « به ١٨١قطع نامه  

 نيز که در مورد حق        ١٩٤و همچنين از قطع نامه      .  به ميان نمي آيد 
بازگشت يا رفع خسارت از پناهندگان فلسطيني بود، حرفي زده               

 .نمي شود
و با  »  فراموشي«پشت اين   آيا اتحاديه اروپا، با محبوس شدن در         

تبديل شناسائي اسرائيل به يک شرط الزامي خود را در وضعيت               
وضعيتي که گوياي ناتواني اش در انتخاب        .  دشواري قرار نمي دهد   

گفتار و پيشنهادات سياسي اميدوارکننده براي فلسطيني ها، اعراب و           
م و  يک با «مسلماناني است که  منتظرند که آخر سر، اروپا از رفتار             

 دست بردارد؟» دو هوا
: اسرائيلي ورد زبان است       نگار هس روزنامه  هزل اميره  جمله

 سال ٥٠افراطيون حماس فکر مي کنند که اهللا تمام خاک فلسطين را تا          
آينده به اعراب برمي گرداند، در حالي که ميانه روهاي اين جنبش فکر           

، ١٩٩٥ سال   از همان ...     قرن طول خواهد کشيد    ٥مي کنند که اين کار     
در مقابل ايجاد دولت    »  يک آتش بس طوالني  «)  ١١(شيخ احمد ياسين    

در .  فلسطين در کرانه باختري و غزه به اسرائيل پيشنهاد کرده بود            
» بقيه سرزمين هاي اشغالي را به تاريخ    « وي توضيح داده بود که       ٢٠٠٤

ا از آن پس تا حال، رهبران اصلي اين جنبش، اين پيشنهاد ر           .  مي سپارد
اين .  چنين موضع گيري هائي را بايد به حساب آورد      .  تجديد کرده اند 

بر مبناي آن، حماس    .  مطالب، نوشته هاي برونو گيگ  را تائيد مي کند       
پذيرش ضمني تقسيم فلسطين تاريخي بر پايه مرزهاي پيش از             «به

ياسر عرفات به بيست سال زمان نياز داشت       .  رسيده است »  ١٩٦٧جنگ  
اتحاديه اروپا با چنين     .  رسميت بخشد »    رش ضمني پذي«تا به اين   

زبوني ای که از آن پس به خرج مي دهد، در شکست مذاکرات در پي             
در مقابل سرسختي مداوم     .  اعالم  اين توافق، داراي مسئوليت است        

که »  جامعه بين المللي «اسرائيل، در مقابل وخامت تنش هاي منطقه اي،        
حماس ) عملي( اين شناسائي دوفاکتو گوئي پايه گذاري آينده اي برپايه

را بر خود ممنوع ساخته است، بيش از گذشته در برابر چالشي شتابان              
جامعه بين المللي مي بايست   «:  سديبرونو گيگ مي نو  .  قرار گرفته است  

پس از چهل سال همدستي با اسرائيل، با روشي جدي تر به قطع نامه هاي           
 . »خود برخورد نمايد
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شده و بيشتر   »  مبارزه مسلحانه  «، فقط چند اشاره به     »تغييرات و اصالحات  «در   -٥
شده که حماس براي پايان دادن به اشغال،        »  شناخته«ي  »ارابز«به عنوان يکي از    

و حروب  تاکيد مي کند که در خط مشي حکومتي مورخه مارس           .  مشروع مي داند 
اهميت آن را در    (...)  بسيار پر معني است که استناد عمده به مقاومت          « ،   ٢٠٠٦

 »  .گذشته نشان مي دهد
 ١١ا در مورد نسل کشي يهوديان در بايد به اين اظهارات، برگزاري کنفرانس نفي گر -٦

  را نيز اضافه کرد که حکومت ايران برگزار کرد و پرزيدنت ٢٠٠٦ دسامبر ١٢و  
 .»بزودي محو خواهد شد«احمدي نژاد در جريان آن اظهار داشت که اسرائيل 

. مراجعه کنيد» سه مشروعيت اسرائيل« با عنوان ٢٠٠٢ اوت ١٨-١٩به مقاله لوموند،  -٧
 در دانشگاه عبرائي اورشليم به تدريس تاريخ  و در دانشگاه اليپزيگ             Dinerدينر  

 .در آلمان به تدريس تاريخ و فرهنگ يهود اشتغال دارد
در حقيقت ، تحقير آميز است که بنيان جنبش صهيونيستي را که در ابتدا بسيار                  -٨

 .نسبت داد»  وعده الهي«الئيک  و حتي المذهب بود، به 
ت يهود يا مسئله يهود؟، از انتشارات الدکوورت، پاريس،           ماکسيم رودنسون، مل   -٩

 .٢٣٢، صفحه ١٩٩٧
 درصد خاک را به     ٥٦اعراب فلسطين دوسوم  کل جمعيت  بودند و سازمان ملل،             -١٠

اسرائيل نيمي  .   هزار نفر بود، اختصاص داد     ٦٥٠يک جامعه يهودي  که در حدود        
 . تصرف کرد١٩٤٨-١٩٤٩ درصد باقيمانده را در ٤٤از 

اسرائيل )  نشانه گيري شده ( در جريان يک حمله      ١٩٨٧نيادگذار حماس در سال     ب -١١
 ٢٠٠٧برگرفته از لوموند ديپلماتيک، ژانويه  . کشته شد٢٠٠٤ مارس ٢٢در 

 

 ...انقالب پرولتري 
  

هـم چنـين تـوله كـه در چهار اصل مطرح مي كند كه رسته هاي                 
وان مي كند كه    رايـش بايد از  كارگر مراقبت كنند، در اصل چهارم عن           

»  همراه با هم كارانش حق استفاده از توليد كار خود را دارد           «كارگـر   
)۱۲۶.( 

 درباره  ۱۸۷۵نقـدي كـه ماركس در نامه برنامه اي خود در سال             
حق بهره مندي كارگر از فرآورده كار خود مطرح كرد، كامأل از ديد             

 .چنين تئوريسين هاي سوسياليست دور مانده است
سيادت سياسي پرولتاريا  : ك نكته كامأل روشن است    با اين حال ي   

همراه  خواهد بود با مخارج سترگ دولتي براي مصرف مقاصد همگاني 
انقالب در مسكن،   : گوناگـون كـه در پـيش بـدان اشـاره كـرده ايم             

بهترسازي و گسترش آموزش و پرورش و بهداشت و سرانجام مراقبت 
 .همه جانبه از جوانان

جود داشت كه ماليات بهترين ابزاري است  تـا كنون اين تصور و     
براي . كـه توسـط آن مـي تـوان بـراي دولـت پول جمع آوري كرد                

سوسياليسـت هائي كه از آنها نام برديم، اين امر هم چنان پابرجا خواهد        
كارپـف و كرانولد نيز با تمسخر به اين نكته اشاره مي كنند كه     . مانـد 

 رايش ريخته مي شود،     مـازاد سـود اقتصـاد زغـال سنگ كه به صندوق           
آدم هاي ثروتمند  ماليات هاي ثروت       « مي تواند سبب شود تا در آينده        

 .»و درآمد نپردازند
يك رژيم پرولتري كه با قاطعيت و نيروي كافي با سرمايه داري            
مقابلـه مـي كند تا بتواند معادن زغال سنگ را اجتماعي سازد، طبيعتأ با               

افيت مالياتي ثروتمندان نداشته    ايـن احتمال كه مشكل ديگري جز مع       
 . باشد، روبرو خواهد شد

هر اندازه اجتماعي سازي    : اما به نكته ديگري نيز بايد توجه داشت       
از انكشـاف بيشـتري برخوردار شود، به همان نسبت نيز حوزه استثمار            
سـرمايه خصوصـي محدود خواهد شد و در درون اين حوزه كه دائمأ              

 سطح زندگي پرولتاريا سبب مي شود تا        كـوچك تر مي گردد، باالرفتن     
 . به قيمت كاهش سود و نرخ سود سطح دستمزدها افزايش يابد

. نتـيجه ايـن رونـد كـاهش دائمي حجم اضافه ارزش خواهد بود             
بنابـراين امـر بـيهوده اي است كه از حجم اضافه ارزش كاسته شود و                 

رژيم اگر در يك    . هـم زمان ماليات غول آساي بيش تري مطالبه گردد         
پرولتـري بخواهـيم هـزينه گزاف وظائف اجتماعي همگاني دولت را      
توسـط مالـيات تأمـين كنيم، در آن صورت با وجود ثروت و درآمد               
فـراوان ثروتمندان، باز كارگران خواهند بود كه بايد بخش كالن اين            

 . ماليات ها را پرداخت كنند
ي شود و در با توجه به پيش شرط هاي ما به دستمزد كارگر افزوده م     

اما آيا  . نتيجه او از قدرت پرداخت ماليات بيشتري برخوردار مي گردد         
سوسياليستي نخست به     » اصول«كـار بـيهوده اي نيسـت كـه به خاطر            

كارگران كارخانه هاي اجتماعي شده دستمزد بيشتري بدهيم و سپس با           

زحمت زياد و از طريق مبارزه اي دائمي با پرداخت كنندگان ماليات و             
بـه خـدمت گيـري دستگاه بوروكراتيك تنبل و پر هزينه اي بخواهيم               
آن چـه را كه پراخت كرده ايم، از طريق ماليات هاي گوناگون بازپس              

 گيريم؟ 
هرگاه تعداد كارخانه هاي اجتماعي شده و مقدار مازاد درآمد آنها           
بـراي تأمين تمامي مخارج دولتي و شهرها و روستاها كافي باشند، در             

ت دستگاه كالن بوروكراسي كه امروز در خدمت جمع آوري    آن صور 
باين ترتيب از شٌر بخش     . مالـيات هـا قـرار دارد، كـامأل زائد مي شود           

هنگفتي از بوروكراسي دولتي خالص مي شويم كه كاهش آن يكي از            
اين نيروهاي بسيار پر هزينه . وظائف فوري پرولتارياي پيروزمند است

و زندگي بدون آزار    . ي مولد رها مي شوند    براي بهره گيري در بخش ها     
احكام مالياتي بسيار، كنترل و برآورد آنها  تا چه اندازه ساده و موزون 

 . خواهد شد
تولـيد سوسياليستي مي تواند در رابطه با گمرگ و همراه با آن با              

 . سپاه گمركچي ها به گونه اي نيرومند مؤثر باشد
 بايد هنگامي كه توليد    گمرك مالي كه چيزي جز ماليات نيست،      

سوسياليستي تا اندازه اي از رشد برخوردار است، از همان آغاز از ميان             
سوسياليسم در دولت هائي آغاز مي شود كه داراي صنايع          . برداشته شود 

پيشـرفته هسـتند و بهمـين دلـيل نيز به گمرك آموزشي و هم چنين                
اي بـه گمـرك هائـي نـيازي نيسـت كه با هدف كسب سود ويژه بر                

 .اتحاديه هاي كارفرمايان بوجود آمده اند
بـاين ترتيب فقط آن نوع گمركات حفاظتي براي آن شاخه هاي            
توليد باقي مي ماند كه نمي توانند در كشور از رشد برخوردار شود، زيرا        
در آنجـا برايشـان شـرائط طبيعـي يا وضعيت اجتماعي مطلوب يافت             

ن هدف گرفته مي شوند كه      اين گونه گمرك ها تنها براي اي      . نمـي شود  
از تقسـيم كار طبيعي، جغرافيائي و در اين رابطه تكامل بارآوري كار             
جلوگيـري كنـند، يعنـي بـه هـزينه كل جامعه به طول عمر شاخه هاي         

 . نابارآور توليد به طور مصنوعي  افزوده مي شود
از ميان برداشتن اين گونه گمرك ها شايد براي برخي از گروه ها             

امـا اين امر عليه از ميان       . جملـه كارگـران دردنـاك باشـد       و از آن    
برداشتن اين گمرك ها نيست، بلكه ضروري مي سازد كه با احتياط اين 

 .كار را انجام دهيم
چشـم پوشـي از هـرگونه مالـيات كه از مازاد سود كارخانه هاي               

سوسياليستي به شهرها و روستاها پرداخت مي شود، از         ) شـركت هـاي   (
كارخانـه ها به اشكال باالتري جلوگيري مي كند و تغذيه           اعـتالي ايـن     

دسـتگاه كارمندي بزرگي را كه در برابر شهروندان از اختيارات بسيار      
چشم پوشي از يك      . گسـترده اي بـرخوردار است، را ضروري مي سازد         

 .چنين مازاد سودي ليكن به هيچ وجه برابر با سوسياليسم نيست
سياليسم در اين نيست كه يكي      تفـاوت مـيان سرمايه داري و سو       

بـه دنـبال سـود است و ديگري در پي آن نيست، بلكه تفاوت در آن                 
شهرها و  و ديگري در پي سود براي     فـردي  است كه يكي بدنبال سود    

 . چنين تفاوتي بسيار با اهميت است.   استروستاها
تفاوت ديگر چنين . با اين حال اين يگانه تفاوت ميان آنها نيست      

فقط تا زماني كه    ) شـركت ها  (سـرمايه داري كارخانـه هـا        در  : اسـت 
هر . سود روح اين اقتصاد است    . سـودآور هستند، مي توانند  زنده بمانند       

هر چند كه ) شركت ها(و يا شاخه اي از كارخانه ها    ) شركت(كارخانه  
براي جامعه بسيار مفيد باشد، هرگاه نتواند ميانگين نرخ سود را بدست            

) شركتي(از  سوي ديگر هر كارخانه .  دوام داشته باشندآورد، نمي تواند
كـه بـراي جامعـه تحقيرآميز و زيان آور باشد، به شرطي كه  بتواند به         
 انـدازه كافـي بـه سـود دست يابد، مي تواند از سرمايه ضروري و رشد        

 .شاداب بهره مند شود
لـيكن در سـازماندهي سوسياليسـتي رونـد توليد اين امر به گونه              

) شركت(ايـن در مسـئوليت مديريت يك كارخانه         .  اسـت  ديگـري 
اجتماعـي شـده قرار دارد كه از هرگونه بهره گيري رسوا و يا زيان بار                
. ابـزار تولـيدي خـود، هر چند كه سودآور نيز باشند، جلوگيري كند             

اجتـناب از اين امر حتي زماني  بيشتر مي شود كه در اين رابطه نه فقط         
شـاخه هـاي توليد، بلكه هم چنين تمامي         توليدكنـندگان هـر يـك از        

 . مصرف كنندگان نقشي مؤثر داشته باشند
و يا  ) شركت ها (امـا از سوي ديگر توليد هر يك از كارخانه ها            

اجتماعي شده كه مفيد هستند،     ) شركت هاي (بخشـي از كارخانـه هاي       
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بايد ادامه يابد، حتي اگر سود نمي دهند و يا شايد بايد سوبسيد دريافت              
ايجاد مدارس، ساختمان جاده هاي شوسه و پل ها براي دولت و            . رنـد دا

يك جامعه    . شـهرها و روسـتاها هرگـز معاملـه اي سـودآور نيسـت             
سوسياليسـتي بايد بكوشد ديگر تأسيساتي راكه به نيازهاي عمومي و يا         
فرهنگ عالي مربوط مي شوند، مجاني و يا با دريافت اجرت اندكي در             

 . داختيار همه قرار ده
با اين حال نبايد به اين نتيجه رسيد كه شهرها و روستاها نسبت به              

خود بي تفاوت ) شركت هاي(مسـئله سـود و مـازاد سود كارخانه هاي        
امروزه مؤسسات دولتي و يا شهري و روستائي كه قادر          . خواهـند بود  

نيسـتند هـزينه خود را تأمين كنند، تنها با كمك ماليات هائي كه هر               
به پردازد، مي توانند وجود داشته باشند، و هر اندازه كاركرد           فردي بايد   

ايـن مؤسسـات بـراي همگان بزرگ تر باشد، به همان اندازه نيز حجم               
هر اندازه اجتماعي سازي گسترده تر گردد      . ماليات ها بيش تر خواهد بود     

به تصاحب  ) شركت ها (و هـر آيـنه بخش هاي بيش تري از كارخانه ها             
 روستاها درآيد، به همان نسبت نيز مجبور خواهيم شد دولت و شهرها و

راه پـر هـزينه دريافـت ماليات ها را ترك كرده و به همان ميزان نيز                 
همگاني ) شركت هاي (تأمين مخارج عمومي به مازاد سود كارخانه هاي         

و يا  )  شركت ( كارخانه   يكدر آن صورت    . بيشـتر وابسته خواهد شد    
شاخه مي توانند بدون مازاد  و يا حتي         يك  ) شركت هاي (كارخانه هاي   

  همهاين امر ليكن براي  . بـا سوبسـيدهاي كالن به كار خود ادامه دهند         
هر اندازه سوبسيد براي اين . ممكن نيست) شـركت هـا   (كارخانـه هـا     

بخـش بزرگ تر شود، به همان نسبت نيز بايد به مازاد سود بخش ديگر               
 . افزوده گردد

 مازاد نه فقط اقتصادي غير سوسياليستي       بنابـراين اقتصاد متكي بر    
هـر انـدازه وظائف اجتماعي كه بر دوش دولت سوسياليستي           : نيسـت 

نهاده مي شوند، سهمگين تر باشند، به همان ميزان نيز بايد به مازاد درآمد              
 .سوسياليستي افزوده گردد) شركت هاي( كارخانه هاي مجموعه

 فقط بدان محدود    لـيكن توفيـر مـيان سرمايه داري و سوسياليسم         
نمـي شـود كـه در اين ور سود يكايك سرمايه داران و در آن سو سود                  

بدون توجه  ) شركت ها (همگانـي قـرار دارند و در اين ور كارخانه ها            
به زيان باري وسودمندي شان  فقط بخاطر كسب سود كار مي كنند و در               
آن سـو فقـط شـاخه هائـي وجود دارند كه براي همگان مفيدند و آن                   
كارخانـه هائـي كـه زيـان بارنـد، بـدون توجه به سودآوري شان، بسته             

عالوه بر تفاوت هاي زياد ديگر اين توفير نيز وجود دارد كه            . مي شوند 
نزديك ترين شيوه براي سرمايه داران، يعني افزايش اضافه ارزش همراه           
است با بدتر ساختن وضعيت كارگران، كاستن از دستمزدها و افزايش        

) شركت(البته بكارگيري اين شيوه ها در يك كارخانه .  آنها زمان كار 
يقينأ وظيفه  چنين كارخانه اي آن نيست كه         . اجتماعي شده محال است   

به هزينه ديگر كارگران سبب پيدايش آريستوكراسي كارگري گردد،         
امـا شايسـته آن است كه در همه زمينه ها و حتي در رابطه با وضعيت              

مهم ترين مشغله   . نمونه بدل شود  ) شركتي(اي  كارگـرانش بـه كارخانه      
اجتماعي شده بايد بهبود    ) شركت هاي (فكـري مديريت كارخانه هاي      

آنها فقط از طريق دستيابي به كمال . روحـي و رواني   كاركنانشان باشد      
فني مؤسسات شان، توسط بهترسازي امكانات سازماندهي و بكارگيري         

 Arbeitsfreudigkeitرشادي ورز   تدبيرهائـي كـه سـبب ارتقاء نيرو و كا         
كارگران در مقايسه با . كارگران مي شوند،  بايد به مازاد سود بي انديشند

كارخانـه هاي سرمايه داري مي توانند تحت چنين شرائطي به توانائي هاي             
بيشـتري دسـت يابـند، زيرا اين امر نه در مخالفت، بلكه بر همكاري               

 . د توليد بنا شده استنيروهاي كار  در انجام و اجراي رون
اجتماعي شده بايد در كليت خود مازاد ) شركت هاي(كارخانه هاي 

امـا آنهـا نمـي توانـند و اجازه ندارند با افزايش             . سـود داشـته باشـند     
سخت گيري به چنين هدفي دست يابند و بلكه بوسيله افزايش بارآوري            

كار به توليد   كار، توسط اقدام هائي كه سبب مي شوند تا با همان مقدار             
  بازمانده در شماره آينده.                             بيشتري دست يافت

 
 :پانوشت ها

 ۶به زبان آلماني، صفحه » اجتماعي سازي كامل معادن «-۱۲۵
  ۷۵، صفحه »...خودگرداني و  «-۱۲۶

 ...آيا ايران 
  

 تركيب جمعيت و زبان مردم ايران
جمعيت ايران در پايان    ) ١(ني  از سـوي سازمان ملل و بانك جها       

در اين سال   .  ميليون نفر تخمين زده شده است      ٦٩ برابر با    ٢٠٠٣سـال   
در روستاها زندگي مي كردند و       % ٣٧از مردم ايران در شهرها و        % ٦٢
 شهر بزرگ   ٣٠در ايران بيش از     . نيز كوچنده، يعني عشاير بودند     % ١

هم چنين  .  نفر دارند   هزار ١٠٠وجود دارد كه هر يك جمعيتي بيش از         
جمعـيت چـندين شـهر بـيش از يك ميليون نفر است كه عبارتند از                

 ميليون  ٥/١(، اصفهان   )ميليون نفر ٣/٢(، مشهد   ) ميليون نفر  ١/٧(تهران  
، قم و كرج    ) ميليون نفر  ٢/١(، شيراز   ) ميليون نفر  ٤/١ ( ، تبريـز  )نفـر 
 ).  ميليون نفر١(./

 % ٥٠ن شمار نزديك به ، از اي)٢(بـاز بـر مبـناي همـين آمـار           
. فـارس تـبار هستند و به لهجه هاي مختلف فارسي دري سخن مي گويند              

لُرها هستند  % ١٠ايـرانيان آذري تبارند كه به زبان تركي آذري،          % ٢٠
 % ٨ايرانيان كُرد تبارند كه به زبان كُردي،         % ٨كـه بـه زبـان لُـري،         

تركمن هستند و  % ٢، گيالنـي و مازندراني تبار هستند و به اين دو زبان  
 % ١ايرانيان عرب تبارند و به  زبان عربي، و           % ١به زبان  تركي تركمني،      

عالوه بر آن   . ايـرانيان بلـوچ هستند كه به زبان بلوچي سخن مي گويند           
... اقلـيت هاي كوچكي چون ارمني ها، آسوري ها، گرجي ها، يهودان و              

 .  گپ مي زنندنيز در ايران وجود دارند كه به زبان هاي خود
در حـال حاضـر مي توان زبان ها و لهجه هاي موجود در ايران را                 

دسته نخست تشكيل مي شود از زبان ها و         . بـه دو دسـته تقسـيم كـرد        
 .لهجه هاي ايراني و دسته دوم از زبان ها و لهجه هائي كه انيراني هستند

    زبـان هـاي ايراني عبارتند از زبان فارسي با لهجه هاي مختلف آن           
،  %)١(، زبان بلوچي     %)٨(، زبان كردي     %)١٠(، زبـان لُـري       %)٥٠(

  %).٨روي هم (زبان هاي گيلكي، مازندراني و طالشي 
لهجـه هـاي ايراني عبارتند از نظنزي و قريزندي، رندي، ميمه اي،             
جوشقائي، ونيشوئي، قُهروردي، سوئي، كشه اي، زفره اي، سدهي، گزي،          

ـ       تاني، وفسـي، آشـتياني، كهكي، آمره اي،        قمشـه اي، خُرزوفـي، اردس
خونسـاري، محالتي، سيوندي، نائيني، اناركي و لهجه به دينان كه لهجه            

اشتهاردي، (هم چنين لهجه هاي تاكستاني    . زرتشتيان يزد و كرمان است    
سمناني، سنگسري، شهمرزادي، السگردي، ) رامـندي، چالـي، يا شالي،    

كان از لهجه هاي ايراني هستند      سرخه اي، خوري، خلخالي، هرزني، كرين     
)٣ .( 

دسته ديگر تشكيل مي شود از زبان هاي انيراني كه عمده ترين آن             
و تركي تاتاري    %) ٢٠(زبـان تركي آذري است كه مردم آذربايجان         

هم چنين زبان بخش    . بدان سخن مي گويند    %) ٢(كـه تـركمانان ايران      
يهودان، آسوريان و  چنين  هم.عربي است %) ١(كوچكي از مردم ايران 

ارامـنه بـه زبان هاي خود سخن مي گويند، اما تعداد اين اقليت ها نسبت                
 . بسيار ناچيز است به كل جمعيت ايران

بـا توجه به چنين بافت زباني و جمعيتي، روشن است آن بخش از          
جمعـيت ايـران كـه در شـهرهاي كالن زندگي مي كند، با آن كه از                 

مگـون است، اما بخاطر قرار داشتن در      نقطـه نظـر قومـي و زبانـي ناه         
مناسـبات تولـيدي سـرمايه داري كه سرنوشت انسان ها را با گسترش              
مراوده اجتماعي و توليد و مبادله متكي بر بازار به هم پيوند مي زند، در               
وهلـه نخست خود را ايراني مي داند و در نهايت، هرگاه از خودآگاهي    

لق به اين و يا آن مليت مي داند كه    برخوردار باشد، خود را متع    " مليتـي "
 .در ايران مي زيد

در عـوض مردمي كه در مناطق عشايرنشين زندگي مي كنند و از   
مـراوده و مـبادله بسيار دروند، پيش از آن كه خود را ايراني احساس               
كنـند، موجوديت خود را از طريق وابستگي خويش به ايل و طايفه اي              

كسي كه به ايل بختياري و يا . نندكـه بـدان تعلـق دارنـد، بـيان مي ك          
قشقائي تعلق دارد و از زندگي شهري بسيار دور است، در وهله نخست     

مي داند و در امور اجتماعي، اقتصادي،       " قشقائي"و  " بختـياري "خـود را    
سياسـي و حتـي نظامـي از خواسـت ها و اراده رهبر ايل خود پيروي                 

ملي برخوردار باشد،   مـي كند و در مرحله پسين، هرگاه از خودآگاهي           
 .  خواهد دانست" ايراني"خود را 
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در اسـتان هـا و ايالت هائي كه شهرنشيني از رشد زياد برخوردار              
اسـت و تـراكم توليد سبب پيدايش تراكم جمعيت گشته است، بطور             
حـتم مردمي كه داراي زبان و سنت هاي ويژه خويشند، به خودآگاهي             

خود را ايراني و آذربايجاني، ايراني      گرايش مي يابند و هم زمان       " مليتي"
 . و گيلك، ايراني و لُر، ايراني و كُرد خواهند پنداشت

و آنجـا كه جنبه هاي خودآگاهي مليتي بر خودآگاهي ملي غلبه             
داشـته باشد، تمايل به جدائي از ملتي كه اين بخش از مردم خود را كم                

 .و بيش بدان متعلق نمي دانند، وجود خواهد داشت
  برخي از مفاهيمتعريف

بـراي آن كـه بتوانيم به پرسش هاي باال پاسخي درخور دهيم، در              
ايـن بخـش مـي كوشيم برخي از مفاهيمي را كه به بغرنج مطرح شده                
مربوط مي شوند، بشكافيم و در اين رابطه با مفاهيمي آغاز مي كنيم كه              

از روشن است كه در رابطه با هر يك . به گذشته دور تاريخ تعلق دارند     
اين مقوالت و مفاهيم مي كوشيم به وضعيت كنوني ايران برخورد كرده      
و ارزيابـي و راه حـل هاي خود را براي از ميان برداشتن بغرنج هائي كه    
در برابرمان قرار دارند و مي توانند تماميت ارضي ايران را تهديد كنند،             

 . ارائه دهيم
 قوم

(از زن و مرد است قوم واژه اي است عربي و به معني گروه مردم   
 آلماني خود براي واژه قوم -بـزرگ علـوي در فـرهنگ فارسـي        ). ٤

 را  (Volk, Volkssstamm, Verwandte, Familie, Sekte)معـادل هاي آلماني 
بهمـين دلـيل در يك معني قوم و خلق مفهوم           ). ٥(برگـزيده اسـت     

ه واژ. واحـدي را نمـودار مي سازند و ميان آنها توفيري نمي توان يافت        
فارسـي تيـره معـادل واژه قوم است، يعني افرادي كه به يك قوم و يا            
يـك تيره تعلق دارند، در حقيقت داراي پيوندهاي خوني و با يكديگر         
خويشـاوندند و در نتيجه داراي زبان، عادت ها، رسم ها، سنت ها و حتي               

 . دين مشتركند
ين حال  با نگاهي به تاريخ درمي يابيم كه تاريخ سياسي ايران در ع           

مادها نخستين قومي بودند كه توانستند      . تـاريخ قـوم هـا و ايل ها است         
هم چنين هخامنشيان قومي بودند . بـه قدرت سياسي در ايران دست يابند    

پارت ها پيش از دستيابي به قدرت       . كـه در سـرزمين پارس مي زيستند       
ساسانيان قوم ديگري از پارسيان بودند      . سياسـي قومـي كوچنده بودند     

پس از اسالم نيز همين روند .  توانستند به قدرت سياسي دست يابند  كـه 
طاهريان، صفاريان، سامانيان، ديالمه اقوامي ايراني بودند       . ادامـه مي يابد   

غزنويان، سلجوقيان، . كه كوشيدند به قدرت سياسي منطقه اي دست يابند
 كه  اتابكـان، خوارزمشـاهيان، مغول ها، تاتارها اقوام ترك زباني بودند          

بـه مثابه نيروئي بيگانه توانستند به قدرت سياسي دست يابند، اما پس از              
چـندي جـذب مناسـبات دروني ايران گشتند و هم چون حكومت هاي          

صفويان، افشارها، زنديه و قاجارها نيز قوم هائي        . ايرانـي عمـل كردند    
ايرانـي بـودند كـه از ايـن مـيان فقط زنديه لُرتبار و ديگران همگي                 

سلسله پهلوي نخستين و آخرين سلسله اي بود كه         . ر بـودند  تـرك تـبا   
خميني . توانسـت بـدون وابسـتگي قومـي به قدرت سياسي دست يابد            

توانسـت جمهـوري اسـالمي را بـدون هرگونه روابط قومي و به مثابه               
دستاورد جنبشي ملي و انقالبي كه در آن ميليون ها تن شركت جستند،             

 .  متحقق سازد
ناطقي وجود دارند كه سرزمين برخي از اقوام        در ايـران هـنوز م     

هم چنين در كردستان . هسـتند، هم چون مناطق بختياري  و قشقائي نشين       
ايـران وابسـتگي قومـي هـنوز بسيار نيرومند است و حزب دمكرات              
كردسـتان ايـران و كـومله با بهره گيري از همين وابستگي هاي قومي     

 .ق تحت نفوذ بوجود آورندتوانسته اند براي خود در آن استان مناط
حكومت هاي قومي اشكال حكومتي پيشاسرمايه داري هستند و در          

 . حال حاضر فاقد هرگونه حقانيت تاريخي
 (Volk) خلق

در دوران هاي گذشته، يعني دوراني كه شيوه توليد سرمايه داري و       
همـراه با آن واژه و مفهوم ملت بوجود نيامده بود، مردم هر كشوري               

. مي كوشيدند ميان خود و مردم كشورهاي بيگانه توفير نهند         بـه نحوي    
بطـور مـثال در ايـران باسـتان ايـرانيان خود را ايراني و مردم ديگر                 

بهمين ترتيب يونانيان   . مـي ناميدند  ) غيرايرانـي (كشـورها را انيرانـي      

مردمـي را كـه يونانـي نـبودند، بربر مي ناميدند و از آنجا كه خود را                  
نسـتند، در نتيجه بربرها بي تمدن و حتي مردمي   صـاحب تمـدن مـي دا      

اعراب نيز همه كساني را كه از تبار عرب         . وحشـي تلقـي مـي شـدند       
 .نبودند، عجم، يعني غير عرب مي ناميدند

تـا زماني كه مفهوم ملت بوجود نيامده بود، با نوعي ميهن پرستي             
مردم يونانيان خود را برتر از ديگر      . افراطـي پيشـاملي روبرو مي شويم      

مـي دانسـتند و ايـن انديشه را حتي مي توان در آثار انديشمنداني چون             
چو «فردوسي شاعر نامدار ايران نيز در شاهنامه با طرح          . ارسـطو ديـد   

، نمونه اي از » برين بوم و بر زنده يك تن نباد-ايران نباشد تن من مباد    
 .  ميهن پرستي افراطي ايراني را نمودار مي سازد

ن كه به معناي نوين واژه خلق بپردازيم، بايد يادآور          اما پيش از آ   
شـويم كه خلق واژه اي عربي است كه از ديرباز در زبان پارسي بكار               

يك ريشه آن به    . خلق داراي معنائي مختلفي است    . گـرفته  شـده است     
در زبان . معناي آفريدن، ابداع كردن، احداث كردن، ايجاد كردن است     

ن، به معناي جيزي را بوجود آوردن يا        پارسـي فعـل تركيبي خلق كرد      
رودكي در . در معنائي ديگر خلق معادل واژه مردم است. آفريدن است 

سخن مي گويد كه    » خلق گيتي «و  » خلـق جهان  «شـعرهاي خـود از      
 ). ٦(واژه هاي معادل مردمان جهان هستند 

در زبـان آلماني مفهوم خلق از ژرفاي زيادي برخوردار نيست و            
بر مبناي يكي از اين تعاريف كه       . از آن وجود ندارد   تعـريف دقيقـي     

اكـنون كهـنه به نظر مي رسد، خلق به گروهي از مردم گفته مي شد كه      
بطـور مثال در گذشته     . داراي خواسـت و كاركـرد مشـترك بـودند         

 .  به افرادي كه به ناوگان يك كشتي تعلق داشتند، خلق مي گفتند
 همراه با آن پديده ي ملت      در اروپـا تـا زماني كه سرمايه داري و         

. بوجـود نـيامده بـود، خلـق شكل ملي جوامع انساني را تشكيل مي داد     
بـه عـبارت ديگـر در جوامـع پيشاسرمايه داري مردمي را كه در يك                
. سرزمين با مرزهاي سياسي مشخص زندگي مي كردند، خلق مي ناميدند          

 (Volksgruppen)بـا اين حال يك خلق مي توانست به گروه هاي خلقي             
بطور مثال خلق آلمان تشكيل مي شد از ساكسن ها، . مختلف تقسيم شود

 . بايرن ها، پروس ها و غيره
در تعـريف ديگـري خلـق دربرگيرنده توده گسترده اي از مردم         

اين تعريف شبيه همان برداشتي است كه از واژه         . يـك جامعـه است    
يف خلق  خلـق در زبـان عربي و فارسي وجود دارد، يعني در اين تعر             

 .معادل واژه مردم است
بـاز در تعريف ديگري خلق عبارت است از بخشي از مردم يك             
جامعـه كه از تبار و قوميت خاصي هستند و دسته و يا گروه معيني را            

 . تشكيل مي دهند
و سرانجام در تعريف ديگري خلق تشكيل مي شود از مردمي كه            

ي از موارد دين    داراي پيشـينه، تـاريخ، فـرهنگ و زبـان و در بسيار            
مشـترك هستند و با اين خصوصييات خود را از بخش هاي ديگر يك        

در اين معني بسختي    . جامعـه و يـا كشـورهاي ديگـر جـدا مي سازند            
مـي توان ميان تعريف خلق و ملت تفاوتي قائل شد و بلكه هر دو واژه      
. تقريبأ يك معني مي دهند و چيز واحد و مشابه اي را مشخص مي سازند         

 تفاوتـي كه مي توان ميان اين دو واژه و يا دو مفهوم يافت، اين                تـنها 
اسـت كـه واژه خلـق بيشـتر جنـبه هاي احساسي و واژه ملت بيشتر                 
جنـبه هاي ارادي و خواست گرايانه بخشي و يا تمامي مردم يك جامعه             

همين ناروشني در تعريف اين واژه ها سبب     ). ٧(را نمـودار مـي سازند       
از احزاب سياسي كه در پي كسب قدرت سياسي         شده است تا بسياري     

هسـتند، از ايـن واژه سؤاسـتفاده و حتي بخشي از مردم يك جامعه را        
علـيه بخش هاي ديگر همان جامعه تحريك كنند و همان گونه كه در              
نمـونه يوگسـالوي ديـديم، بـه جنگ داخلي با هدف پاكزادئي قومي              

 . دامن زنند) خلقي(
 نخستين جريان سياسي بودند كه      بلشويسـت هـا بـه رهبـري لنين        

در اين معنا خلق . جامعـه را بـه دو بخش خلق و ضدخلق تقسيم كردند      
بنا بر اين نگرش خلق همه     .  اجتماعي و تاريخي است    -مقوله اي سياسي  

آن بخش هائي از طبقات و  اقشار اجتماعي را در بر مي گيرد كه بطور                
ي قرار دارند كه    عينـي خواسـتار پيشـرفت جامعه هستند و در وضعيت          

ضد خلق نيز از آن بخش از طبقات . مي توانند در آن سويه گام بردارند    
 -و اقشار اجتماعي تشكيل مي شود كه خواهان دوام مناسبات اجتماعي          

با پيدايش جامعه طبقاتي، زحمتكشان بخش تعيين       . اقتصـادي موجودند  
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وت كنـنده خلـق را تشـكيل مـي دهـند، زيرا توليد و همراه با آن ثر         
و مي دانيم كه . اجتماعـي بـدون نيـروي كار آنها نمي تواند تحقق يابد       

هـرگونه تكامل اجتماعي بدون توليد ثروت اجتماعي امري غيرممكن          
توده هاي زحمتكش در نظام هاي متكي بر استثمار مورد ستم قرار . است

مـي گيـرند و بهمـين دليل آنها خواستار دگرگوني مناسبات اجتماعي             
بلشويست ها بر اين باور بودند كه در مبارزه سياسي .  هستندبه سود خود

 را (Volksmassen)» توده هاي خلق«طـبقه كارگـر قاطع ترين بخش از      
تشـكيل مـي دهـد و تـنها نيروئي است كه مي تواند مبارزه طبقاتي را                 

 . به پيروزي رساند
 (Nation) ملت

و در ملـت واژه اي عربي و به معناي كيش، دين و شريعت است              
در اين معني . همـين معنـي در ادبـيات پـس از اسالم بكار گرفته شد          

بطور مثال در تاريخ قم نوشته شده       . پيروان يك دين را ملت مي ناميدند      
ايشـان را به اسالم دعوت كنيد و مردم بديشان فرستيد و            «اسـت كـه     

در ). ٨(» تعـريف كنـيد و مذهب و ملت خود بر ايشان عرض كنيد            
 ملتي كه خواجه حافظ شيرازي در شعر خود بدان ٧٢ همين معني جنگ

اشـاره كـرده است، جنگ ميان پيروان اديان مختلف است كه پيروان      
هـر دينـي مـذهب خود را حقيقت مي پنداشت و دين هاي ديگران را                

در معني  » منتهي االرب «و بنا بر    ). ٩(نادرسـت و ناحـق مـي دانسـت          
دادن و سخت چيـزي را حـركت   «ديگـري ملـت عـبارت اسـت از       

 ). ١٠(»   جنباندن
 كه به فارسي ملت ترجمه شده، واژه اي التيني است و        Nationواژه  
» خلق«و  » تيره«،  »نوع«،  »جنسيت«،  »تولد«يا  » زايـش «بـه معنـي     

 واژه ملت . معني اين واژه در روند تاريخ دگرگون شده است. اسـت 
Nation            ندهاي نخسـت در مـورد مردمـي بكار گرفته شد كه داراي پيو

پس از آن واژه ملت در      . خونـي بـودند و بـه خلق معيني تعلق داشتند          
و . مـورد خلـق هائـي كه داراي تاريخ مشترك بودند، بكار گرفته شد             

سرانجام از نقطه نظر سياسي ملت به مجموعه اي از انسان ها اتالق مي شود 
كـه داراي خودآگاهـي سياسي و يا فرهنگي و يا تاريخي و هم چنين               

ـ    ا، دين و زبان مشترك هستند و يا آن كه نسبت به يك ديگر             سـنت ه
 ).  ١١(احساس هم بستگي نموده و خواهان آنند كه باهم زندگي كنند 

گروهي از افراد انساني كه     «از نقطـه نظر حقوقي مي توان ملت را          
، »بر خاك معيني زندگي مي كنند و تابع قدرت يك حكومت مي باشند   

در تئوري كالسيك ناشي از « برداشت  بـنا بـر همـين     ). ١٢(دانسـت   
انقـالب كبيـر فرانسـه ملت عبارت است از شخص حقوقي كه ناشي              
مـي شود از مجموعة افرادي كه دولت را تشكيل مي دهند و داراي حق               

و در رابطه با حقوق بين الملل مي توان مدعي ). ١٣(» حاكميت مي باشند 
اني كه عمومأ در دسته اي از افراد انس«شـد كـه ملـت عبارت است از     

خـاك معينـي سـكونت اختـيار كرده و داراي نژاد و زبان و مذهب                
مـي باشـند بـه طوري كه اين وحدت براي آن افراد طرز فكر و تاريخ                 
مشـترك بـدان گونه ايجاد مي كند كه پيوند هم زيستي بين آنها پديد               

 ).١٤(» در فقه اصطالح امت به همين معني استعمال مي شود. آورد
 ماركسيستي از ملتتعريف 

ملـت بورژوائي بياني از ساختار و شكل تكامل قانونمندانه جامعه           
 -انسـاني است كه در حالت عام همراه با پيدايش صورتبندي اجتماعي       

اقتصـادي سـرمايه داري بوجـود آمد و طي تاريخي طوالني تا نابودي              
 اقتصادي سرمايه داري در عرصه جهاني وجود        -صـورتبندي اجتماعـي   

د داشـت و عامل تعيين كننده اي در پيشرفت ضروري اجتماعي     خـواه 
خـواهد بـود كـه سـبب مي شود تا انسان ها در اجتماعات بزرگ تر و              
مستحكم تر گرد هم آيند كه در آن محدوده نيروهاي بارآور، فرهنگ            

عوامل . و دانـش مـي توانند از درجه انكشاف واالئي برخوردار گردند           
ر چيز عبارتند از تبديل زندگي اقتصادي       اجتماع سازي ملت بيش از ه     

بـه جامعه، زايش كشور، زبان و فرهنگ مشترك همراه با روانشناسي            
با آن كه بسياري از اين عوامل پيش از پيدايش          . اجتماعـي مشـترك   

 اقتصادي سرمايه داري كم و بيش در بسياري از   -صـورتبندي اجتماعي  
طن صورتبندي  كشـورهاي اروپائـي بوجـود آمـده بـودند، امـا در ب             

 اقتصادي سرمايه داري توانستند از توانمندي برخوردار و به          -اجتماعـي 
هم چنين در روند پيدايش ملت، دولت و      . مشخصه هاي ملت بدل گردند    

ديـن نيـز به مشخصه هاي بسيار نيرومند ملت بدل گشتند، هر چند كه               
 . نتوانستند از نقش محوري برخوردار گردند

خستين ساختار ملت را بورژوازي بوجود      همـان طـور كه ديديم، ن      
در اين رابطه   » مانيفسـت كمونيسـت   «مـاركس و انگلـس در       . آورد

بـورژوازي بيش از پيش پراكندگي ابزار توليد، تصاحب و          «نوشـتند   
، agglomerietجمعـيت را از مـيان برمي دارد، او جمعيت را كُپه ساخته           

ستان اندكي فشرده ابـزار تولـيد را متمركـز نموده و  مالكيت را در د       
. تمركـز سياسـي نتـيجه ضـروري اين وضعيت است          . كـرده اسـت   

اسـتان هاي مستقلي كه تقريبأ فقط با يكديگر متحد بودند، اما هر يك              
 يـك داراي مـنافع، قوانين، حكومت ها و گمرگ هاي مختلف بودند، به        

 يك طبقه با منافع ملي، به     يك   قانون، به     يك  حكومت، به   يـك  ملت، به 
 ). ١٥(» گمركي درهم ادغام مي كندمرز 

امـا پـيدايش ملت نخستين گام بورژوازي براي از ميان برداشتن            
بورژوازي هم چنين به بازار     . شـيوه توليد كهن، يعني فئودالي بوده است       

جهانـي نيازمـند است و بدون آن نمي تواند به زندگي خود ادامه دهد و         
به بازار فروش گسترش   نياز  «آمده است،   » مانيفست«آن گونه كه در     

يابنده براي فروش توليدات خود در آن بورژوازي را به همه سوي كره         
او بايد همه جا آشيانه زند، همه جا خانه بسازد، با همه   . زمين مي كشاند  

به اين ترتيب بورژوازي هم زمان از     ). ١٦(» جـا مـراوده برقـرار كـند       
بازار داخلي خود در    يـك سو دولت ملي را بوجود مي آورد تا بتواند از             

برابـر رقيـبان خارجـي حفاظـت كـند و با ايجاد حصارهاي گمركي       
درهـاي ايـن بـازار را به روي رقيبان خارجي مسدود سازد و از سوي                
ــازاري    ــه ب ــتواند ب ــا ب ــي آورد ت ــود م ــي را بوج ــازار جهان ديگــر ب

بورژوازي بدون بازار جهاني نمي تواند      . دست يابد » گسـترش يابـنده   «
د، زيرا انكشاف نيروهاي مولده سرمايه داري در مقياس ملي و           زنده بمان 

بهمين دليل نيز بورژوازي از يك سو ملي گرا         . بين المللي انجام مي گيرد    
» مانيفست«در  . است» جهان وطني «اسـت و از سـوي ديگر عنصري         

بورژوازي از طريق بهره كشي از بازار جهاني به توليد و «آمده است كه 
 داد و علي رغم kosmopolitischا جنبه جهان وطني    مصـرف همه كشوره   

١٧(» آه و اسف فراوان مرتجعين، صنايع را از قالب ملي بيرون كشيد           
كه هم زمان   » جهاني«و بازار    » ملي«و همـين تـناقض مـيان بازار         ). 

توسط بورژوازي بوجود آمدند، سرانجام سبب از ميان رفتن بازار ملي و 
نتيجه آن كه جنبش هائي كه در پي .  گشتخواهد» ملت«هم راه با آن  

هستند، در كشورها و در مناطقي بوجود مي آيند » ملت«بوجود آوردن 
كـه در آنهـا شـيوه توليد سرمايه داري در آغاز رشد خود قرار دارد و     
خـرده بـورژوازي هـم راه با بورژوازي بومي نيروي رهبري كننده اين              

ش هائي كه در جهت از      جنـبش هـا را تشكيل مي دهد و در عوض جنب           
گام برمي دارند و خواهان تحقق نظامي » ملت«مـيان برداشـتن پديـده     

هستند، دوران بازار ملي را پشت سر نهاده و خواهان          » جهـان وطنـي   «
 . جذب اقتصادهاي ملي خودي در  بازار جهاني مي باشند

در »  ملــت«مــاركس و انگلــس در رابطــه بــا از مــيان رفــتن 
عالوه بر آن كمونيست ها را سرزنش «: شـته اند چنـين نو  » مانيفسـت «

كارگران . مـي كنـند كـه مي خواهند ميهن و مليت را از ميان بردارند              
با . [...] نمـي تـوان چيزي را از آنها گرفت كه ندارند          . مـيهن ندارنـد   

تكامـل بـورژوازي، بـا آزادي بازرگاني، توسعه بازار جهاني، يكساني         
بق با آن، انزواي ملي و تضادهاي       تولـيد صـنعتي و شرائط زندگي منط       
به نسبتي كه از بهره كشي فرد       . [...] خلق ها بيش از پيش از بين مي رود        

توسـط فرد ديگري از ميان مي رود، به همان نسبت نيز بهره كشي ملتي               
هم راه با تضاد طبقاتي در      . توسـط ملـت ديگـري از ميان خواهد رفت         

ه يك ديگر نيز از ميان درون يـك ملـت، وضعيت دشمنانه ملت ها علي    
 ).١٨(» برداشته مي شود

 Nationlität und» مليت و مليت بين الملل«كائوتسـكي در رساله  
Internationlität نشريه ١٩٠٨/١٩٠٧، ١ خود كه به صورت ضميمه شماره 

  انتشار يافت، مسئله پيدايش ملت ها را بطور همه Neue Zeit» عصر نو«
دولت ملي  « قرار داد و ثابت كرد كه        جانـبه مورد بررسي ديالكتيكي    

يعني دولت سرمايه داري، متمدنانه، با اقتصادي (شـكلي از دولت مدرن     
و ) پيشـرفته، در تقابـل با دولت  دوران ميانه، پيشاسرمايه داري و غيره        

 بـا مناسبات آن  است  كه در آن شكل بهتر مي تواند وظائف                منطـبق 
هم چنين در بررسي هاي خود      كائوتسكي  ).  ١٩(» خـود را انجـام دهد     



   ۱۲۱شماره   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١١  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، Nationalitätenstaatبـه ايـن نتـيجه مي رسد كه ميان دولت هاي مليتي              
، Nationalstaatيعني دولت هائي كه چند مليتي هستند و دولت هاي ملي            

يعني دولت هائي كه فقط از يك ملت تشكيل مي شوند، تفاوتي اساسي             
مه دولت هائي هستند كه    ه«بنا بر باور او دولت هاي مليتي        . وجود دارد 

 abnormصورت بندي دروني شان به هر علتي عقب مانده يا حتي ناهنجار             
به عبارت ديگر، كائوتسكي بر اين باور بود        ). ٢٠(» باقـي مانـده است    

كـه هر مردمي كه داراي زبان، تاريخ و فرهنگ مشترك هستند، بايد             
ند مليتي  در اين برداشت، دولت هاي چ     . دولـت خـود را بوجود آورند      
 . تاريخ را نمودار مي سازند» ناهنجار«جائي ندارند و يا آن كه روند 

لنـين بـا توجه به سياست استعماري روسيه تزاري كه بسياري از             
سـرزمين هـاي پيرامونـي خـود را اشـغال و ضميمه امپراتوري روسيه        
گردانده و در نتيجه روسيه تزاري را به كشوري چند مليتي بدل ساخته             

حق ملل در تعيين « هم چنين با تكيه به نظرات كائوتسكي طرح    بـود، و  
 ١٩١٣ سپتامبر تا اول اكتبر      ٢٣از  . را تدوين كرد  » سرنوشـت خويش  

نشسـت كميـته مركـزي حـزب سوسيال دمكرات روسيه در لهستان             
» برنامه ي ماركسيست هاي روسيه    «تشكيل و طرحي را كه لنين به مثابه       

 اصل نهم اين طرح به مسئله ملي اشاره در. تهيه كرده بود، تصويب كرد
برابري كامل همه مليت ها و      «در مصـوبات اين نشست      . شـده اسـت   

در » زبان رسمي«در عين حال با هرگونه  . تضمين شده است  » زبـان ها  
امپراتوري روسيه مخالفت شده و به مليت هائي كه در امپراتوري روسيه 

 توانند زبان درسي  زندگـي مـي كنـند، قول داده شده است كه خود مي            
عالوه بر آن قول داده  . مـدارس مـناطق مسـكوني خود را تعيين كنند         

در «شـده اسـت كه سوسيال دمكرات ها پس از كسب قدرت سياسي              
قانـون اساسـي مـاده اي را خواهند گنجاند كه بر مبناي آن هيچ مليتي            

. »نسـبت بـه ملـيت هـاي ديگر از امتيازهاي ويژه اي برخوردار نگردد              
از استقالل منطقه اي و خودگرداني كامأل       «نين هر مليتي مي تواند      هـم چ  

در عـين حال در همين طرح با ايجاد         . بـرخوردار شـود   » دمكـراتيك 
مدارسـي كه در هر يك از آنان به زبان يكي از مليت ها تدريس شود،                
بـه شـدت مخالفـت مي شود و يهودان و خرده بورژوازي ديگر مليت ها     

طرح چنين خواسته هائي در پي انشقاق و تجزيه         مـتهم مـي شوند كه با        
طـبقه كارگـر گام برمي دارند، زيرا منافع طبقه كارگر ايجاب مي كند              
كـه همه مليت هائي كه در امپراتوري روسيه زندگي مي كنند، در يك              
سـازمان سراسـري متشكل گردند و پرولتارياي همه مليت ها فقط در             

در كنار اين   .  سياسي دست يابد   اتحاد و يك پارچگي مي تواند به قدرت       
نكات نوشته شده است كه سوسيال دمكرات ها بايد از خواست مليت ها             
مبنـي بـر جدائـي و ايجاد دولتي مستقل از امپراتوري روسيه پشتيباني         

در همـين جا اشاره مي شود كه پشتيباني از يك چنين خواستي             . كنـند 
زيرا اين امر   بـه معـناي صـواب بودن طرح يك چنين خواستي نيست،             

سـبب پراكندگـي پرولتاريا در كشورهاي متعددي مي گردد و مبارزه            
پس حزب  . بـراي كسـب قـدرت سياسـي را بسيار دشوارتر مي سازد            

سوسـيال دمكرات بايد هنگام تصميم گرفتن در اين باره هميشه منافع            
 )٢١. (پرولتاريا و پيش برد مبارزه طبقاتي را در نظر داشته باشد

ه بلشويك ها پس از كسب قدرت سياسي در روسيه   خالصه آن ك  
ملت «نظـريه دو نـوع ملـت را مطـرح سـاختند كه عبارت بودند از                 

ملـت بورژوائي بر شيوه توليد      . »ملـت سوسياليسـتي   «و  » بورژوائـي 
سرمايه داري اتكاء دارد و بهمين دليل چنين ملتي به طبقات متخاصم و             

د كه مبارزه طبقاتي بازتاب     تقسيم مي شو  ) Antagonismus(آشتي ناپذير   
تا زماني كه شيوه توليد     . همـين تقسـيم بـندي در بطـن ملـت اسـت            

سرمايه داري حاكم است، بورژوازي نيروي تعيين كننده در اين روابط           
آنتاگونيسـتي طبقاتـي را تشـكيل مـي دهد و سرنوشت ملت را تعيين             

 بـه ايـن تـرتيب تكامل ملت وابسته مي شود به تكامل            . خـواهد كـرد   
سـرمايه داري و سياستي كه منافع بالواسطه طبقه بورژوازي را بازتاب            

تـا زماني كه شيوه توليد سرمايه داري از انكشاف برخوردار     . مـي دهـد   
است، بورژوازي مي تواند چشم انداز ملت را تعيين كند و هنگامي كه از 
رشد و پيشرفت برخوردار نباشد، چشم اندازهاي بورژوائي نادرستي خود 

 نشـان مـي دهـند و تـوده هـاي استثمارشـونده درمـي يابند كه اين                   را
چشـم انـدازها سـرابي بيش نيستند و در اين مرحله است كه پرولتاريا               
بـه مثابه نيروي تعيين كننده گذار از سرمايه داري به سوسياليسم مي تواند     
چشـم انـداز ملت خود را مطرح سازد كه در آن آنتاگونيسم طبقات از               

ـ      د و ملـت سوسياليستي فقط و فقط از يك پاره، يعني از  بـين مـي رون

انسـان هائـي تشـكيل مي شود كه به هيچ قشر و طبقه اقتصادي وابسته                
به عبارت ديگر، با پيروزي پرولتاريا در مبارزه سياسي و كسب . نيستند

قـدرت سياسـي، ملـت بورژوائـي مي ميرد و جاي خود را به فراملت                
امه حيات دولت سوسياليستي در هر      سوسياليسـتي مـي دهـد، زيـرا اد        

كشـوري مـنوط بـه همكاري و همياري و اتحاد پرولتاريا در عرصه              
بـي دليل نبود كه ماركس و انگلس در مانيفست شعار           . جهانـي اسـت   

چنين اتحادي ملت   . را طرح كردند  » پـرولتارياي جهـان متحد شويد     «
 . آن مي سازدرا جانشين » ملت جهاني«بورژوائي را از ميان برمي دارد و 

 (Nationlität)مليت 
واژه مليت مصدر جعلي از واژه ملت است و قوميت معني مي دهد             

مليت در  . و مجمـوعه خصـائص و صفات يك ملت را در بر مي گيرد             
به معني تابعيت بكار مي رود و آن رابطه اي است سياسي كه             «عين حال   

اليف اصلي  فـردي را به دولتي مرتبط مي سازد، بطوري كه حقوق و تك            
ملك الشعراي بهار نيز از اين  ). ٢٢(» وي از همـين رابطه ناشي مي شود       

واژه در شعرهاي خود بهره گرفته است تا بتواند وضعيت نويني را كه             
پـس از پيـروزي انقـالب مشروطه در ايران بوجود آمده بود، نمودار              

 ).  ٢٣. (سازد
 كشور  همانطـور كه گفتيم، منظور از مليت آن است كه در يك           

در اين حالت مهم آن است . چند ملت در كنار و با هم زندگي مي كنند
كـه هـر خلقي بر اساس زبان، فرهنگ، تاريخ، دين و اقتصاد خويش              
توانسـته باشـد به آگاهي ملي دست يافته باشد، هم چون سوئيس كه در       
آن نخسـت سـه كانـتون بـراي آن كه مناطق مسكوني شان مستعمره               

 داوطلبانه با   ١٢٩١رگ  اتـريش نشـود، در سـال          امپـراتوري هابسـبو   
پس از پيروزي آنها در جنگ      . يكديگـر در كنفدراسيوني متحد شدند     

عليه ارتش هابسبورگ به تدريج ديگر كانتون ها به اين اتحاديه پيوستند            
و در عـين حفـظ اسـتقالل درونـي خويش، كشور سوئيس را بوجود               

 . آوردند
 (Nationalstaat)دولت ملي 

در دولت ملي با    .  ملـي دولـت مـتعلق به يك ملت است          دولـت 
تـركيب جمعـيت همگوني روبرو هستيم با زبان، تاريخ و فرهنگ و             

دولت ملي فقط در كشورهائي     . حتـي در بيشتر موارد با دين مشترك       
وجود دارد كه در آن مردمي كه داراي يك زبان واحد هستند، زندگي   

از آنجا كه در ايران با      . نگلستانمـي كنند، هم چون آلمان، ايرلند و يا ا         
ملـيت هـاي مخـتلف روبـروئيم، بنابراين دولت ملي نمي تواند در اين               

 .سرزمين وجود داشته باشد و يا متحقق گردد
 (Nationalitätenstaat) دولت مليتي

دولـت مليتـي دولتـي است كه در محدوده آن چندين مليت در              
 با جمعيتي ناهمگون    در دولت مليتي  . اتحـاد بـا هـم زندگـي مي كنند         

روبـرو مـي شـويم كـه در موارد زيادي داراي زبان، تاريخ و فرهنگ      
مشـترك نيسـتند و بلكه بخاطر شرائط تاريخي معيني حاضر شده اند با              

بهترين نمونه دولت مليتي،    . يكديگـر دولـت واحدي را تشكيل دهند       
در محدوده دولت مليتي هر گروه جمعيتي كه        . دولـت سـوئيس است    

 زبـان، فـرهنگ و تـاريخ ويژه خويش است، از استقالل نسبي              داراي
. بـرخوردار اسـت و حكومت منطقه اي مستقل خود را تشكيل مي دهد             

بخاطـر چند مليتي بودن ايران، روشن است كه تحقق دولت مليتي بايد      
. هـدف غائي كساني باشد كه در پي حفظ تماميت ارضي ايران هستند            

ا در ايران بوجود آورد كه همه مليت هاي         در اين رابطه بايد مناسباتي ر     
سـاكن ايـران بتوانند در عين حفظ استقالل دروني خويش به اتحادي             

با گسترش  . داوطلبانه دست زنند و با هم دولت مليتي را بوجود آورند          
رونـد جهانـي شدن سرمايه داري و تشكيل اتحاديه اروپا كه از ژانويه              

ود، گرايش به سوي ايجاد      كشـور اروپائـي تشـكيل مي ش        ٢٧ از   ٢٠٠٧
دولـت مليتـي گامي در جهت حركت تاريخ است و سبب مي شود تا               
ملـيت هـاي مخـتلف بـا هـم اقتصاد كالني را بوجود آورند كه بهتر                 
مـي تـواند نـيازهاي منطقه اي، ملي و حتي ژئوپلتيكي آنها را برآورده               

 . سازد
 (Nationalitätsprinzip) اصل مليتي

 توسط جنبش هاي استقالل طلبي      ١٩ در سده    بر مبناي اين اصل كه    
ملـي بوجـود آمـد، هر ملتي بايد در كشور جداگانه اي زندگي كند و                
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جنبش صهيونيستي يهودان در اروپا نيز      . دولـت خـود را تشكيل دهد      
يهوداني كه اين جنبش را بوجود      . تحت تأثير همين انديشه بوجود آمد     
كه خدا به يهودان » ين مقدسيسرزم «آوردند، مي پنداشتند با بازگشتن به

واگذار كرده بود، مي توانند دولت ملي خود را بوجود آورند و خود را              
 . از چنگال جنبش هاي ضد يهود و نژادپرستانه اروپا رها سازند

تاريخ نشان داده است در كشورهائي كه چندين مليت با يكديگر          
. ممكن استزيسـته انـد، تحقـق اين خواسته بسيار دشوار و تقريبأ غير    

وضـعيت موجـود در اسـرائيل و مـناطق اشغالي فلسطين توسط ارتش         
اسـرائيل بازتـاب دهـنده ايـن دشواري تاريخي است، زيرا ملت يهود          
مي خواهد به ضرر ملت فلسطين براي خود فضاي زيست مناسب بوجود 

هم چنين بر اساس همين خواسته يوگسالوي سابق از هم پاشيد           .  آورد
در همه كشورهاي جديد با اقليت هاي ملي روبرو هستيم          و با اين حال     

كـه خـواهان پيوسـتن بـه كشـورهاي مجـاوري هستند كه در آنها                
خلـق هائي اكثريت جمعيت را تشكيل مي دهند كه اين گروه ها به آنها               

بطور مثال صرب هائي كه در كشورهاي هم مرز صربستان      . تعلـق دارند  
ق زيست خود به صربستان هستند زندگي مي كنند، خواهان پيوستن مناط

 . و بر عكس
 (Nationalbewusstsein)خودآگاهي ملي 

تـا زماني كه جهان از ملت هاي مختلف تشكيل شده است، يعني             
شـيوه تولـيد سـرمايه داري بر بازار جهاني مسلط است، ملت ها وجود               
خواهـند داشـت و در همـين رابطـه هر ملتي بنا بر شرائط جغرافيائي،           

خود داراي خودآگاهي ملي ويژه خويش      ... فرهنگي، ديني و    تاريخي،  
خودآگاهي ملي هر ملتي خواست هاي مردمي را كه در          . خـواهد بـود   

يـك سـرزمين واحد زندگي مي كنند، بازتاب مي دهد و در عين حال               
آشـكار مـي سازد كه اين مردم در كدام مرحله از تكامل تاريخي قرار           

 . دارند
 :لي عبارتند ازعناصر عمده خودآگاهي م

  خود را به ملتي متعلق دانستن؛ -١
  از وضعيت دروني و بيروني ملت خود با خبر بودن؛ -٢
  و آگاه بودن از خواست هائي كه از اين وضعيت عيني در زمينه               -٣

هاي حقوقي ناشي مي شوند و وظايفي كه ملت بايد براي تكامل             
 آزادانه خود انجام دهد؛ 

ش راه هـا و هدف هاي مطلوب براي حل           آگـاه بـودن بـر گـزين        -٤
 ؛ )ملت(مشكالت عيني جامعه 

 و ايـن كـه بـراي تكامل ملت هر طبقه اي چه وظيفه اي را بايد بر                   -٥
 دوش گيرد؛ 

 از گذشـته و آيـنده ملـت هم چون احساسات ملي، غرور ملي و يا                -٦
 ملتي مانند اراده مقاومت     -حتـي شرم ملي و نيز ديگر اشكال روان        

 . بر بودنملي با خ
اهمـيت ايـن عناصـر در آن است كه در جامعه طبقاتي خصلتي              
فراطبقاتـي بخـود مـي گيـرند و چنـين بـه نظـر مـي رسد كه طبقات                    
اسـتثماركننده و استثمارشونده در رابطه با اين عناصر داراي احساسات          

در عين حال وجود خودآگاهي ملي  . ملـي همگـون و مشتركي هستند      
 پذيرش و احترام نهادن به خودآگاهي ملي   مـي تـواند زميـنه را بـراي        

ملـت هاي ديگر فراهم آورد و از تحقق ملي گرائي افراطي و شوونيسم              
 . جلوگيري كند

 (nationale Frage)مسئله ملي 
مسـئله ملـي محـدوده  زندگي اجتماعي، شرائط تكامل، حقوق و             

مسئله ملي همزاد ملت است و      . رابطـه مـيان ملت ها را در بر مي گيرد          
همزمان با تحقق ملت در قالب ساختار و شكل تكامل اجتماعي بوجود           

 از زندگي اجتماعي هم چون      Momentمسـئله ملي از لحظاتي      . مـي آيـد   
استقالل ملي، حق تعيين سرنوشت ملت ها، وحدت ملي، برابري ملي، از            
ميان برداشتن ستم ملي و امتيازهاي ملي تشكيل مي شود و روشن است             

ك از اين لحظات زندگي اجتماعي در رابطه با روند          كـه محتواي هر ي    
درجـه تكامـل واقعـي اجتماعـي قرار دارد و توسط شيوه توليد غالب          

بي دليل نيست كه مسئله ملي محتواي همه انقالب هاي          . تعيـين مي شود   
 . را تعيين كرده است» سوسياليستي«ضد استعماري، ضد امپرياليستي و 
 تاريخي  Epocheه ملي با دوران هاي      بـا اين حال در رابطه با مسئل       

نخستين مرحله مربوط مي شود به دوراني كه        . متفاوتـي روبرو مي شويم    

در اروپـا مـبارزات ضد فئودالي وجود داشت و بورژوازي توانست با             
. بكارگيري مسئله ملي به سود خود توده ها را عليه فئوداليسم بسيج كند            

ل گرفتند و حكومت هاي ملي      در پايـان اين روند ملت ها در اروپا شك         
در اين دوران مبارزه بخاطر     . جايگـزين حكـومت هاي فئودالي گشتند      

مسـئله ملـي همـراه بود با مبارزه براي تحقق حكومت دمكراتيك و              
انقـالب هـاي دمكراتيك اروپا اين دو لحظه تاريخي را در هم تركيب       

 . كرده بودند
در . ملي آغاز شدبـا پـيدايش امپرياليسم دوران ديگري از مسئله         

اين دوران از يكسو با مبارزات استقالل طلبانه مستعمره هاي كشورهاي           
امپرياليسـتي روبـرو مي شويم و از سوي ديگر جنگ  ميان كشورهاي              
امپرياليسـتي بـر سـر تقسـيم جهان بين خود خميرمايه اين دوران را               

دو جنگ جهاني امپرياليستي بر سر تقسيم جهان بين         . مشخص مي كند  
كشـورهاي متروپل سرمايه داري با زيرساختي امپرياليستي همراه است      
بـا مـبارزات رهائـي بخـش مردمـي كـه در مستعمره هاي كشورهاي               

جنگ هاي امپرياليستي سبب ضعف دروني      . امپرياليسـتي بسـر مي برند     
ايـن كشـورها گشت و همين امر  به پيروزي جنبش هاي رهائي بخش               

از آنجا كه   . مي كردند، شتاب بخشيد   مردمي كه در مستعمرات زندگي      
در بيشـتر كشـورهاي مستعمره شيوه توليد سرمايه داري هنوز به شيوه             
تولـيد غالـب بدل نگشته بود و سرمايه داري به مثابه طبقه اي كه بتواند                
مبارزه استقالل طلبانه و رهائي بخش را رهبري كند، هنوز بوجود نيامده            

 توانست با به راه انداختن جنبش هاي        بـود، اما خرده بورژوازي راديكال     
دهقاني رهبري جنبش هاي رهائي بخش در مستعمرات را بدست گيرد و 
بـر حسـب تـركيب دورني اش، جنبش هاي رهائي بخش را به پيروزي               
رسـاند و حتـي در بسـياري از كشـورهاي مسـتعمره حكـومت هاي                

ــتي« ــامأل    » سوسياليس ــت ك ــه داراي سرش ــرداند ك ــتحقق گ را م
ه داري بودند و به همين دليل منافع بورژوازي راديكال را بهتر            ضدسرماي

مـي توانستند متحقق سازند، زيرا خصلت ضدسرمايه داري اين جنبش ها            
مـي توانست سبب بازتوليد شيوه هاي توليد باستاني و از آن جمله شيوه              
توليد آسيائي گردد كه وجه مميزه آن تحقق دولت مركزي قدرقدرت    

 . و استبدادي است
 (Nationalismus)ملي گرائي 

مفاهـيم ملـت و دولـت ملـي مسـتقل عناصر ارزشي ايدئولوژي          
خودآگاهي ملي همراه با ملي گرائي      . ملـي گرائـي را تشـكيل مي دهند        

عناصري هستند كه با آن مي توان گروه هاي بزرگي از مردم را جذب              
كـرد و در يـك سـازمان سياسي متحد ساخت كه حساب خود را از                

 سازمان هاي سياسي برون مرزي جدا مي سازد و مي تواند در برابر     ديگـر 
 . آنها به مثابه دولتي مستقل ظاهر شود

ملي گرائي ايدئولوژي اي است كه هم زمان با پيدايش سرمايه داري            
بوجـود آمد و دولت هاي سرمايه داري با بهره گيري از اين ايدئولوژي              

. ز ديگر ملت ها بكار گرفتندسياستي را مبني بر جداسازي ملت خودي ا
هدف ملي گرائي آن است كه براي مردمي كه در يك كشور مي زيند،             
روشـن سـازد كـه داراي منافع و خواست هاي مشترك هستند و اين               
منافع و خواست ها در تضاد با منافع و خواست هاي ملت هاي ديگر قرار 

روني خود را دارد و براي تحقق آن خواست ها و منافع بايد پيوندهاي د  
مسـتحكم تـر سـازند تـا بتوانـند در برابر دشمنان خارجي كه منافع و        

روشن . خواسـت هـاي ملي آنان را تهديد مي كنند، بهتر مقاومت كنند            
اسـت كـه در كشورهاي سرمايه داري خواست ها و منافع طبقه حاكم،              

با . يعنـي بورژوائـي بـه مـنافع و خواست هاي كل ملت بدل مي گردد               
تاريخ مي توان دريافت كه سرمايه داري اروپا كوشيد با دامن نگـرش به    

زدن بـه ملي گرائي از ورود رقيبان خارجي به بازار داخلي سرزمين خود              
 . جلوگيري كند

تـا زمانـي كه جنبش هاي دمكراتيك در كشورهاي سرمايه داري         
نيرومند است، ملي گرائي بورژوائي مي تواند كم و بيش نقشي پيشرونده     

ـ    ده گيـرد و موجب پيشرفت توليد و بهتر شدن شرائط زيست            بـر عه
 .  توده مردم گردد

شوونيسم شكل افراطي ملي گرائي است و بر اساس اين ايدئولوژي 
ملـت خـودي به پديده اي مطلق بدل مي گردد و براي حفظ موجوديت             

نازيسم . خود مي تواند موجوديت ديگر ملت ها را مورد تهديد قرار دهد           
فراطـي ترين شكل از شوونيسم، يعني ملي گرائي افراطي را           در آلمـان ا   
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نمودار ساخت كه نژاد آلماني را نژاد برتر مي دانست و بر اين باور بود 
كـه ايـن نـژاد برتر بايد رهبري جهان را در دست گيرد و ملت هاي                 

 . ديگر را مطيع و منقاد خود سازد
 (nationale Minderheit) اقليت هاي ملي

) خلقي(از كشورهاي جهان ملت از يك گروه انساني در بسياري 
كه داراي نژاد، زبان، فرهنگ، تاريخ و دين مشترك مي باشند، تشكيل            
نشـده اسـت و بـه همين دليل در بيشتر كشورها با اقليت هاي ملي كه                 

در .  مـتفاوت هستند، روبرو مي شويم      (Nationalität)داراي ملـيت هـاي      
ي اقليت هاي ملي داراي حقوق ويژه       كشـورهاي دمكراتيك سرمايه دار    

خويشـند و مي توانند در كنار زبان رسمي كشور،  زبان هاي خود را در                
مـدارس بياموزند و اگر نيروي عمده اي را در جامعه تشكيل دهند، در              
آن صورت در يك كشور مي تواند چند زبان رسمي وجود داشته باشد،             

 فرانسوي، ايتاليائي و    هـم چـون سوئيس كه در آنجا زبان هاي آلماني،          
كشورند و يا در    ) رسمي( زبان هاي اداري     (Rätoromanisch)رتوروماني  

بلـژيك كـه زبـان هـاي فرانسـوي، هلندي و آلماني زبان هاي اداري                
در آلمان با آن كه اقليت هاي ملي دانماركي، هلندي،          . هستند) رسمي(

در اين  وجود دارند، ليكن زبان رسمي      ... لهسـتاني، صـربي و تـرك        
كشـور زبـان آلماني است، زيرا اين اقليت هاي ملي بسيار كوچكند و              

گزافي  سبب مخارج بسيار     ي آنان بـه همين دليل رسمي ساختن زبان ها       
 آلمان زبان هاي دانماركي، هلندي      مدارس با اين حال در   . خـواهد شـد   

در . حتـي تركي و فارسي مي توانند در كنار زبان آلماني تدريس شوند   
 كه با دانمارك هم مرز      (Schleswig-Holstein)شلسويك هلشتاين   ايالت  

اسـت، حتي اقليت دانماركي مي تواند با بهره گيري از قوانين انتخابات             
 . ويژه خويش، در مجلس ايالتي نمايندگان خود را داشته باشد

بـا ايـن حـال مسـئله اقلـيت هاي ملي در بسياري از كشورهاي                
اي حكومت هاي دمكراتيك هستند، هنوز      پيشرفته سرمايه داري كه دار    

 ايالت ايرلند شمالي كه يكي      مردمبطور مثال اكثريت    . حل نشده است  
پيرو دين پروتستانت   از ايالـت هاي كشور بريتانيا را تشكيل مي دهد،           

 اين ايالت را جزئي از سرزمين بريتانيا مي داند، انگليان است و در نتيجه
 خواهان پيوستن اين ايالت      ايالت  همين در حالـي كه اقليت كاتوليك     

بـه كشـور ايرلند است كه اكثريت مردم آن پيرو كليساي كاتوليك             
در اسـپانيا بخشـي از مردم باسك خواهان جدائي از اسپانيا و             . هسـتند 

هم چنين در فرانسه بخشي از مردم       . تشـكيل دولت مستقل خود هستند     
ن جدائي از اين    جزيـره كُرس كه زادگاه ناپلئون بناپارت است، خواها        

با آن كه قانون اساسي  . كشـور و تشـكيل دولـت مستقل خود هستند         
 راه حل هائي براي     ١٣٥٧انقـالب مشروطه و حتي قانون اساسي انقالب         

حـل مسـئله ملي در ايران ارائه داده اند، اما  هنوز براي حل اين معضل                 
 . گام هاي عملي ضروري برداشته نشده اند

 (Föderalismus) فدراليسم
 (foedus)فدراليسـم واژه اي فرانسـوي اسـت كه ريشه التيني آن           

فدراليسم . »قرارداد دولتي «و يا   » اتحاد«مـي شـود كه عبارت است از         
نوعـي اصـل شكل دهي دولتي است كه بر حسب آن قهر باالتر را در               
اختـيار دولـت مركـزي قـرار مي دهد و بر اين باور است كه دولت                 

از قهر فراتر را كه مجموعه جامعه را در بر مركزي بايد فقط آن بخش  
مـي گيرد، سازماندهي كند و آن بخش از قهر فروتر كه تنها بخشي از              
جامعـه را در بر مي گيرد، بايد توسط همان بخش از جامعه سازماندهي              

اتحاديه : فدراليسـم داراي اشـكال مخـتلف است كه عبارتند از          . شـود 
 تحقق  ١٧٧٨-٨٧ طي سال هاي     كه در امريكا  ) كنفدراسيون(دولـت ها    

در .  بوجود آمد  ١٨١٥-٦٦اتحاديـه آلمـان كـه طي سال هاي          . يافـت 
اتحادهـاي فدراليسـتي استقالل دولت هاي تشكيل دهنده كنفدراسيون          

در اين ساختار قهر دولتي مشترك . خدشه ناپذير باقي مي ماند) اتحاديه(
طور عيني نوعي   تحقـق نمي يابد، اما با اين حال يك چنين اتحاديه اي ب            

بهترين شكل فدراليسم   . رابطـه در حقـوق بين الملل را بوجود مي آورد          
تحقـق دولت فدرال است كه از دولت هاي عضو يك اتحاديه تشكيل             
. مـي شـود كه با يكديگر دولت مركزي مشتركي را بوجود مي آورند             

چنـين شكلي ار دولت فدرال در سوئيس، اياالت متحده امريكا، آلمان            
 . وجود دارد...  اتريش و فدرال،

در فدراليسـم دولت مركزي جاي خود را به اتحاديه دولت ها و يا              
ايـاالت مـي دهد و در نتيجه فقط آن بخش از قدرت فراتر نزد دولت                

مركـزي باقـي مـي مانـد كـه مربوط به منافع جمعي مي شود، هم چون                  
سياسـت خارجـي، ارتش كه وظيفه دفاع از مرزهاي مشترك را دارد،            
برنامه ريزي اقتصاد كالن، اداره بانك مركزي، پليس مركزي، اداره و           

در فدراليسم قدرت دولتي سرشكن    . تنظيم سيستم قضائي كشور و غيره     
 . مي شود و در سطوح مختلف تمركز مي يابد

بـا ايـن حـال در كشـورهائي چـون ايـران كـه تا كنون داراي                
رال بسيار حكـومت هـاي مركـزي نيـرومند بودند، تحقق حكومت فد          

بغرنج خواهد بود، زيرا در ايران استبداد دولت مركزي وجود داشت و            
بهمين . هـيچ گونه تجربه اي از دولت هاي ايالتي و واليتي وجود ندارد            

دلـيل نيز هر گام نسنجيده اي مي تواند سبب تجزيه ايران گردد، امري               
. گرددكـه مي تواند با خطر تجزيه و پراكندگي نيروهاي پيشرو هم راه     

بهمـين دلـيل طرح شعار تحقق دولت فدرال در ايران مي تواند به همان             
سرنوشت اتحاد جماهير شوروي دچار گردد، يعني در حرف فدراليسم          
و در عمـل اسـتبداد بـي كـران دولـت مركزي، امري كه در نهايت                 

 )  ٢٤. (مي تواند موجب تجزيه كشور شود
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 ...وضعيت كنوني 
  

کاهای مستقل و   يسرکوبی و حذف سند    در کشور ما با توجه به      
گر کارگری عرصه   يالت د يها و تشک   آزاد کارگری و نابودی سازمان    

ها و   ار دولتی يه در اخت   يسو کي"  است و اجتماع کامال    ياقتصاد، س 



   ۱۲۱شماره   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو
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 بانک جهانی   المللی پول و   نيهای صندوق ب   اجراکنندگان دستورالعمل 
ظاهر مذهبی و    های به  های سطحی و روکش     هيقرار گرفت که با ال     

 .دين گردينی بومی تزئيد
های مختلف   ندگان واقعی طبقه کارگر در عرصه       يدر نبود نما  
 .ديدو قطبی گرد" دايت اجتماع شدياجتماعی، وضع

های  ت از برنامه  يه افکند و تبع   يبرنامگی کامل که بر امور سا      با بی 
های آزاد و مستقل     ونيکاها و فدراس  يسازی بدون حضور سند    یخصوص

 اجتماعی برای    -ت اقتصادی يجاد پوشش امن   يکارگری و بدون ا     
ان و اقشار فرودست اجتماعی،     يماران، روستائ يکاران، بازنشستگان، ب  يب

خ يق و موحش روبرو شده است که در تار        يطبقه کارگر با بحرانی عم    
ای در   ندهيصورت فزا  کاری که به  يخ رشد ب  نر.  ران سابقه نداشته است   يا

اقتصاددانان (های اقتصادی     استيبردن س  شيش است، پ   يحال افزا 
ت هر روز بدتری بوجود     يای، وضع  ارانهيهای   حذف کمک )  کاگويش

 .آورد
ق قاچاق کاال و    يت از طر  يفيمت و کم ک   يق هجوم کاالهای ارزان  

ورود کاالهای های  گر سرپليشصت و هشت اسکلهء بدون نظارت و د
ن ئيای جنوب شرقی، پايگر کشورهای آسينی ديدات چيقاچاق مثل تول

ه دالالن بزرگ داخلی بر ورود      ينه گمرکی بر کاالها، تک    يآوردن هز 
های  بيونی، آس يلياردی و چند ده م     يليهای م  ونيسيکاال و جذب کم   

است يکره صنعت کشور وارد کرد، و س           يری بر پ   يناپذ جبران
زی ير شتر اوضاع برنامه   يچه ب   سازی هر  دمانی خو ،سازی خصوصی

جه هزارها کارگاه کوچک و      يدر نت .  اقتصادی را خراب کرده است     
وری از   ش بهره يبزرگ دچار رکود و ورشکستگی شدند و نرخ افزا         

افت و در مقابل آن با رشد تورم و کم            يش  يروی کار شاغل افزا   ين
ارت قانون کار   ها از نظ   کردن از دستمزدها و خروج انواع کارگاه        

های دولتی و مصوبات مجلس      نامه نئيها و آ   نامه بخش موجود با توسل به   
ترض و خواهان کار و      عکارگران م  ورش به يپنجم و ششم و هفتم،       

افتاده، سرکوب اعتراضات بدون سازمان کارگران توسط    مزدهای عقب 
ل يران را تشک   يتی که خود بخشی از مزدبگ       ي امن -سیيروهای پل ين

ط کار برای    ئبدتر شدن شرا    تن دادن کارگران شاغل به      .  ددهن می
کاران برای يه و بزرگ شدن سپاه بيرو های بی ری از اخراج شدنيجلوگ

ترساندن بخش فعال و شاغل طبقه کارگر برای درخواست نکردن             
دی در دل کارگران     يماجاد دلسردی و نا    يمطالبات کارگری و ا     

ش به  يدی و گرا  ي آن رشد نا ام    تبع تخصص و به   تجربه، بی  سواد، کم  کم
وحی و فکری در اقشار      ردی  يز از ناام  يهای مختلف برای گر     ونياف

ست و  يب"  بايای کار، رکود تقر   يجوانان جو "  فرودست جامعه خصوصا  
ری از  يل هشت سال جنگ و جلوگ     يدل چند ساله در جنبش کارگری به     

ان، های آن  افتن آزاد کارگران و طرح مطالبات و خواسته         يسازمان  
س يک برنامه تقد  يعنوان  ه هشت سال دوران سازندگی و اعالم آن ب        

هشت .  های کارگری را سد کرد     شدهء ملی که جلوی طرح درخواست     
 -اسیيسال دوران اصالحات و تالش برای گسترش فضای س               

خصوص  سازی فضای ذهنی مردم به     فرهنگی جامعه و آماده     -اجتماعی
دا يپ دن به يرس"  تايا و نها  ه کارگران برای تفکر و طرح درخواست       

جاد و  يچاره توسط کارگران آگاه با تجربه که همانا ا             کردن راه 
 و  87نامه   کاهای واقعی کارگری در چهارچوب مقاوله     يی سند ئبازگشا

 .ابی همهء کارگران را در پی داشت يسعی در تشکل
های  د که سازمان   يب رس يتصو طی به ئقانون کار فعلی در شرا      

ران و  يکاهای کارگران ا  يثل انجمن همبستگی سند   واقعی کارگری م  
ن کارگران از     يندگان راست  يکای کارگران و نما      يسازمان سند  

در .  ن شکل ممکن حذف شده بودند     يتر خشن د به يهای کار و تول    صحنه
جه قانون کار پر از تضاد و تناقض با اصول قانون اساسی و                   ينت

ندگان يور نما های جهانی و بدون تفکر کارگری و حض          ونيکنوانس
ن مجلس و شورای نگهبان     يکارگران بعد از نه سال رفت و برگشت ب        

 .د يب رسيتصو ص مصلحت بهيات تشخيل هيبا تشک" تايو نها
افته يش  يحقوق کارگران افزا    ورش به ير که    يطی سالهای اخ   

است، قراردادهای موقت کار جای قراردادهای رسمی کار را حتی در           
ه ياند و صاحبان سرما نون کار موجود گرفتهکارهای مستمر برخالف قا

کشی  ع از بحران موجود سوءاستفاده کامل را برده و بهره             يو صنا 
ل اقتصادی  يهای تعد  استيس.  ندينما رحمانه را از کارگران اعمال می      بی
ی ئها داری جهانی که از کانال      هيهای دستوری سرما   استينوا با س   هم

ش برنده  يلمللی پول که در اصل پ     ا نيچون بانک جهانی و صندوق ب      هم
تی و  ي چند مل  يها های بزرگ شرکت   ها و کارتل   های تراست  استيس

گذاری و بازار بورس جهانی هستند،         هيالمللی سرما  نيهای ب  کنسرن
ش يافته در پ  يطوری طراحی اقتصادی را برای کشورهای توسعه ن          

ها   حداقل نيتر رحمانه بی ن کشورها به  يرند که سطح دستمزد در ا     يگ می
صورت  روی کار ارزان چه به    ين ن يبرداری از ا   برسد، تا بتوانند با بهره    

کشورهای توسعه   افته به يروی کار ارزان کشورهای توسعه ن      يصدور ن 
ع و  يا با انتقال صنا    يو  .  برداری کنند  مفت بهره  رو به ين ن يافته از ا  ي

ن چو ست، هم يط ز يکننده مح  ن و مضر و آلوده     يهای سنگ  تکنولوژی
پناه  روی کار ارزان و کارگران بیياز ن ...می و يی، پتروشئايميفوالد، ش

قاره  داری را به   هيق سرما يالت آنجا سوءاستفاده و بحران عم     يتشک و بی 
 .ا منتقل کنندين و جنوب آسيکای التيقا، آمريآفر

ن، يل اقتصادی در کشور ما و در راستای ا            يهای تعد  استيس
ش رفت و منجر      يپ ستی به ياليداری امپر  هيالمللی سرما  نياست ب يس
ها کارگر شد که اکثر آنها  ونيليکاری مينابودی صدها هزار شغل و ب به

 .باشند لکرده میيج تحصيتدر کارگران جوان و به
صد سال گذشته در    يحقوق صنفی کارگران طی س     ابی به يراه دست 

ز فراوانی طی شده است که ماحصل آن در             يجهان با افت و خ      
ها و   ونيها و فدراس   هيکاها و اتحاد  يل سند يافته تشک يای توسعه   کشوره
های کارگری در سطح کارگاه تا در ابعاد ملی و سراسری            ونيکنفدراس
افته کارگران در نهادهای صنفی خود       يروی متشکل و سازمان   ياست، ن 

 اقتصادی و رشد توازن و       -ل و کنترل بحران اجتماعی     يجاد تعد يا به
ن يتر شرفتهين تجربه پ  يا.  کند ی ملی کمک می   ئه گرا تعادل در سه جانب   

لحاظ توسعهء همه جانبه و حکمرانی مطلوب           کشورهای جهان به   
های  زنی ن طبقه کارگر در چانه      يندگان راست يحضور نما .  باشد می

مند  روی متحد و متشکل همکاران خود بهره      يت ن ياجتماعی که از حما   
کند و از گسترش فساد       ی جامعه کمک می   ئرشد و شکوفا    به ،هستند

 .کند  ری میيمالی و رانت خواری جلوگ
ابی واقعی کارگران    ين موجود که مانع تشکل    يآن بخشی از قوان   

جاد يخصوص فصل ششم قانون کار است که طرح ا         در کشور است، به   
های کارگری در محل کار را بررسی و سازماندهی کرده است،            تشکل

 قانون  27 و   26است با اصول    فصل ششم قانون کار سراسر متناقض        
ه جهانی حقوق بشر    ياعالم  22 ، تبصره سه ماده      87نامه   اساسی و مقاوله  
ها را در    ن اصل آزادی انسان   يچن ی حقوق بشر، هم   جهانو منشورهای   

عالوه دخالت   به.  رديگ  می آنهاانتخاب تشکل مورد نظر خودشان از         
ی بندهاه بر و   ير مسئول در امور کارگری در سرکوب و بگ         يعوامل غ 

کاهای مستقل و آزاد     يجاد سند يگر موانع رشد و ا     يکارگران از د   
ان و  يقانون و اجرای قانون توسط مجر        توجه به  عدم.  کارگری است 

حقوق و   ی نسبت به  آگاهرندگان قانونی و ضعف دانش و        يگ ميتصم
 فعاالنمندان و    ن کارگران و عالقه    ين افراد در جامعه چه در ب        يقوان

س، يان، ماموران پل  يرگری و مقامات دولتی اعم از بازجو        مسائل کا 
حقوق ملی و    اران نسبت به  يها و داد    اطالعاتی، بازپرس  -تیيامنانتظامی،  

ابی  ين مشکالت و موانع رشد تشکل      يتر  اصلی ازالمللی کارگران    نيب
ی در   ئگرا  جانبه  سهاصل    عدم باور به    .  قانونی کارگران است    

ن يندگان راست يحقوق کار با حضور نما       های مربوط به    ریيگ ميتصم
ری يگ مي دولتی در نهادهای عالی تصم     -یئ کارفرما -ی کارگری سراسر

 - اطالعات -ی عالی کار از سوی وزارت کار      شورای مثل   ئگرا سه جانبه 
ی و  ئگرا رش سه جانبه  يان پذ يبروهای انتظامی در تناقض با      ي و ن  کشور
است دوگانه  يل س و اعما )  ilo(ت در سازمان جهانی کار         يعضو

ن موانع حقوقی و قانونی يگر موارد اينه از دين زمي داخلی در ا-خارجی
جاد تشکل واقعی و    يش روی فعاالن کارگری برای ا      يی در پ  ئو اجرا 

رسد که امر    به نظر می  .  ست ا ت آنها يمستقل و آزاد کارگری و فعال      
) قوق ملت ح(ژه آموزش فصل سوم قانون اساسی       يو آموزش حقوقی به  

ت حقوق مردم، قانون کار،       ينه رعا ي مقدمه قانون اساسی در زم       و
ه ي، اعالم )خصوص نامه به  هشت مقاوله (ن کار    ياديهای بن  نامه مقاوله

ن دادرسی، و دو منشور اجتماعی، ين مدنی و آئيجهانی حقوق بشر، قوان
اسی، فرهنگی و اقتصادی مدنی سازمان ملل متحد و آموزش زندگی           يس

ران، يهای کارگری در جهان و ا      خ جنبش يای و تار   هياجتماعی، اتحاد 
ی و  ئگرا المللی کار و سه جانبه     ني ب -ای  منطقه -شناخت از نهادهای ملی   

و ل جلسات   يق تشک ياز طر   ...، و   ituc،  itf  ،ilo  ،wto  ،unل  يجهان از قب  
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ن نهادهای مختلف مدعی    ين مورد، در ب   ينارهای بحث آزاد و در ا     يسم
دن و  يش از طلب  يت آموختن پ  يجاد حس مسئول  ي ا ندگی کارگران و  ينما

خصوص  نه را برای کشور و مردم به       ين هز يدن که کمتر  يچگونه طلب 
 .گران در بر داشته باشدکار

م برای  يی که هست  ئش از همه آموزش همهء ما در هر جا           يپ
های ملی   ونيها و کنفدراس   ونيها و فدراس   هيکاها و اتحاد  يل سند يتشک
می و سراسری از همهء تالشگران عرصه         ی و دعوت عمو    ئکايسند

های دفاع از حقوق     تهيجاد کم يحقوق کارگران در سطح کشور برای ا      
ه حقوق  يکارگران با عهدنامه و منشور واحد در سراسر کشور بر پا            

ملی و جهانی کار اعم از کارگران، روشنفکران، وکالی دادگستری،           
ران يگر مزدبگ يو د ان، معلمان، استادان دانشگاه، پرستاران        يدانشجو

ن نقاط و روستاها تا شهرهای يدی و خدماتی از دورتريعرصهء کار تول
ر يخصوص وز تخت و طرح موضوع با مسئوالن مملکتی به       يبزرگ و پا  

جاد درک درست و رفع      يگر مسئوالن ارشد کشور برای ا      يکار و د  
های  ها و تنش   گانه راه حل بحران   يعنوان   موضوع فوق به   موانع نسبت به  
جاد وحدت ملی در برابر فشارهای خارجی که خود            ياجتماعی و ا  

ن مردم  يادينظری و انحصارطلبانه حقوق بن     دور از تنگ   ازمند اجرای به  ين
 احزاب،  ،کاهايها، سند  ها، تشکل  ان، مطبوعات، رسانه   يمثل آزادی ب   

جاد وفاق ملی و استفاده از      يها، که موجب ا     ngoردولتی  يهای غ  سازمان
) رانيمزدبگ(ت آنرا کارگران ي خالقه توده مردم که اکثرتيتمام ظرف 
دهند و حافظ و صاحب اصلی کشور آنها         ل می يشان تشک يها و خانواده 

 . د خدمتگزار آنها باشديهستند و دولت و حکومت با
ر اقشار جامعه تنها راه      يابی کارگران و سا     يرفع موانع تشکل   

 .ک استيک جامعه آزاد و دمکرات يدن بهيرس
 ١٣٨٥ بهمن ٢٣

 
 ...بوش، احمدي نژاد و  

  
مردمي كه شاهد اين    .  در نتيجه رخداد زلزله اي نابود خواهد شد      

. از سوريه خواهند آمد   )  ١(رخداد بودند، خواهند ديد كه ابدال ها        
پس از آن از تيره قريش كسي با مهدي به دشمني خواهد پرداخت و              

ون پيامبر شما    مهدي هم چ   .ارتشي را به جنگ او خواهد فرستاد         
او پس  .  حكومت خواهد كرد و به اسالم ثبات و نيرو خواهد بخشيد          

خاري در دنباله روايت خود     الب.  »از هفت سال حكومت خواهد مرد      
در دوران مهدي باران زيادي خواهد باريد كه آسمان و             «مي نويسد  

زندگاني مردم آن چنان سرشار از شادي      .  زمين را شاد خواهد ساخت    
د كه آنها آرزو خواهند كرد تا مردگان دگرباره زنده               خواهد ش 

 . »شوند
هاگس در فرهنگ خود از فقيهان شيعه آورده است كه محمد             

اي مردم، من پيامبر شما هستم و علي          «پيامبر اسالم گفته است كه       
 من است و از ما مهدي كه خاتم امامان است، برخواهد خاست             وارث

د و از بدكاران انتقام خواهد         و تمامي دين ها را فتح خواهد كر          
او دژها را خواهد گشود و آنها را ويران خواهد ساخت،               .  گرفت

د و انتقام خون هر شهيد       كرتمامي بت پرستان را سربه نيست خواهد       
او قهرمان دين خواهد شد و از سرچشمه         .  راه خدا را خواهد گرفت    

د داد او به خدمتگزاران پاداش خواه   .  دانش الهي آب خواهد برداشت    
او برگزيده خدا و    .  هر گمراهي انتقام خواهد گرفت    از    ،و به تناسب 

صراط   (ستااو قهرمان راه ر     .  وارث تمامي دانش ها خواهد بود       
 ). ٢(» ...   خواهد بود و خدا  اسالم را به او خواهد آموخت)مستقيم

جرياني را نشان   بتوانيم   را آورديم تا      كمي دراز  اين پيش درآمد 
ننده بازي  ك در تعيين سياست روز ايران نقشي تعيين ك         دهيم كه اين  
 ا وجود دارد ب   »فراكسيوني«   گويا  در ميان شيعيان ايران    مي كند، زيرا 

 هرگاه بتوان به ابعاد ظلم و ستم در جهان افزود، در            ديني كه اين باور   
 .زودتر فراخواهد رسيد  »  امام غائب «آن صورت احتمال ظهور مهدي      

 از اسالم با بسياري از مباني اين دين در تضاد            هر چند چنين برداشتي   
 از همان آغاز انقالب با هدف         »فراكسيون« اين   قرار دارد، ليكن  
   . بودايران در پي بي ثبات ساختن »ظهور امام غائب«زودرس ساختن 

 شيعه تعلق دارد    »فراكسيون«مي گويند محمود احمدي نژاد به اين     
دم ايران از زندگاني بهتر و       و بنابراين هدف او اين نيست كه مر         

او بنا بر باورهاي ديني خود هنگامي       .  آينده اي مطمئن برخوردار شوند   
نور «كه در نشست ساالنه سازمان ملل در نيويورك سخنراني مي كرد،           

چاه «او مدعي است كه از طريق        .  را ديد كه بر او مي تابيد      »  الهي
امام « كند، با    كه گويا قرار است مهدي از قعر آن ظهور         »  جمگران

سياست روز خود را    »  امام غائب «در ارتباط است و به فرمان       »  زمان
خالصه آن كه رئيس جمهور كنوني ايران، با آن كه           .  تعيين مي كند 

به قشر روحانيت تعلق ندارد، اما بيش از همه آنان مذهبي تر مي انديشد            
 .   و گرفتار خرافات ديني است

 كه احمدي نژاد از همان آغاز       با توجه به اين درك ديني است      
.  است  افزايش بحران در سطح جهان     ت جمهوري خويش در پي    رياس

 بهترين خدمت را به اسرائيل تجاوزكار كرد، زيرا        هالوكاستاو با نفي    
از آن زمان تا به اكنون اسرائيل مدعي است كه ايران مي خواهد به سالح       

بنا به  مقاله اي   .  كند»  ودناب«اتمي مجهز شود تا بتواند كشور اسرائيل را         
 Readers Edition در سايت  Malte Olschefskiكه آقاي مالته اُلشفسكي     

انتشار داده است، سخنان ناسنجيده احمدي نژاد درباره هالوكاست و نفي    
موجوديت اسرائيل و كمك هاي نظامي و مالي ايران به حزب اهللا در             

تا سياست خارجي   لبنان و جنبش حماس در فلسطين اشغالي سبب شد          
يران هم سو گردند و حتي     امريكا، اتحاديه اروپا و اسرائيل در رابطه با ا        

پوتين نيز در عكس العمل نسبت به همين سخنان ناپختة احمدي نژاد            
 ميليون دالر مخارج نيروگاه بوشهر      ۸۰به بهانه اين كه ايران از پرداخت      

 ناروشني موكول   خودداري كرده، آغاز كار اين نيروگاه را به آينده         
به يمن همين سخنان ناسنجيده اينك امريكا و اسرائيل     ).  ۳(نموده است   
بدل ساخته اند و   »  بشريت متمدن «عليه  »   بزرگترين خطر «ايران را به    

در پي نصب موشك هاي    »  موشك هاي ايران «امريكا به بهانه مقابله با     
مين در كشورهاي چك و لهستان است و به ه      »  پاتريوت«ضد موشك   

سيستم هاي دفاعي  «بهانه نيز مي خواهد در كشورهاي حوزه قفقاز           
و باز بنا بر اطالعاتي كه آقاي اُلشفسكي در مقاله           .  نصب كند »  رادار

خود طرح كرده است، امريكا و اسرائيل توانسته اند نيروهائي را در              
نوارهاي مرزي ايران در كردستان، بلوچستان و خوزستان مسلح سازند،          

با اين هدف كه از يك سو بتوانند از توان دفاعي نيروهاي مسلح            آن هم  
به دست آورند و از سوي ديگر حكومت         »  تصويري واقعي «ايران  

 . اسالمي را درگير جنگي فرسايشي و دروني سازند
هم چنين محاصره اقتصادي ايران به سياست كالن امريكا و             

حاديه اروپا   كشور عضو ات    ۲۷از هم اكنون   .  اسرائيل بدل شده است    
 . تصميم گرفته اند از صدور سرمايه و صنايع كليدي به ايران جلوگيرند

امريكا براي مقابله با گسترش نفوذ ايران در خاورميانه در پي             
دامن زدن به اختالفات ميان سنيان و شيعان است و گمان دارد با بسيج              

 عرب  افكار عمومي عرب هاي سني مي تواند از استفاده ابزاري شيعيان         
توسط رژيم اسالمي جلوگيري كند، زيرا منابع نفت  عربستان در مناطق  

هم چنين در بحرين كه بزرگ ترين      .  شيعه نشين اين كشور قرار دارد     
جمعيت   %  ۸۰پايگاه  نظامي امريكا در خليج فارس قرار دارد، بيش از            

شيعه هستند و در كويت و ديگر كشورهاي عربي حوزه خليج فارس             
 . هاي بزرگ شيعه وجود دارندنيز اقليت

به اين ترتيب سخنان ناسنجيده احمدي نژاد همراه با سياست             
الف زني و خودبزرگ بيني جناح ديني وابسته به او سبب شده است تا            
جورج دبليو بوش، مردي كه هم چون احمدي نژاد در چنبره دين اسير            

قشه است، ناوگان هاي جنگي خود را به خليج فارس گسيل دارد و ن             
 هدف نظامي، صنعتي، اقتصادي و ساختاري ايران ۱۵۰۰بمباران بيش از 

با تحقق حمله نظامي امريكا      .  توسط پنتاگون را برنامه ريزي كند       
خود »  امام غائب «به ايران، گويا احمدي نژاد مي تواند به آرزوي ديدن        

  .برسد
 :پانويس ها

 نفر را كه ٧٠به روايات اسالمي خدا  ابدال  در زبان عربي به معني جانشين است و بنا  -١
 تن آنان از سوريه و مابقي از سراسر جهانند، برگزيده است تا به ياري آنان                  ٤٠

اين افراد هميشه در ميان مردم زندگي مي كنند و هرگاه يكي از . زمين را حفظ كند
هيچ كس جز خدا نام اين      .  آنان بميرد، خدا كس ديگري را جانشين او مي سازد         

هرگاه مهدي موعود ژهور كند، ابدال به استقبال او مي روند و در            .   را نمي داند  افراد
 .  ركاب او خواهند جنگيد

-٤٥٦، صفحات ١٩٩٥ فرهنگ اسالم به زبان آلماني، انتشارات بورير، سال انتشار            -٢
٤٥٥  

 : رجوع شود به سايت زير-۳
 www.readers-edition.de/2007/02/28/die-lobby-der-kriegstreiber 
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 )١ (Paul Delmonte ل دلموتپ
 بن بست سياسي در فلسطين

 )٢( حماس و مسئله شناسائي اسرائيل
پس از درگيري هاي ميان مبارزان الفتح و حماس بدنبال تصميم محمود              
عباس براي برگزاري انتخابات رياست تشکيالت و مجلس شورای فلسطين،              

يب، ابو ماذن بر شکست       بدين ترت .  غزه دچار تنش هاي تندي گشته است        
مذاکرات براي تشکيل حکومت اتحاد ملي صحه گذاشت، شکستي که از                

 .جمله به دليل امتناع حماس از شناسائي رسمي دولت اسرائيل پيش آمد

پس از شکست تشکيل يک حکومت ائتالفي در فلسطين، با پرسش 
 چرا حماس با وجود فشارهاي همه جانبه، بر روي عدم          .  زير مواجه ايم 

 دولت اسرائيل، پافشاري مي کند؟ کمتر       - رسمي و صريح    -شناسائي
از ديدگاه اين جنبش، شناسائي     .  به اولين پاسخ دريافتي اشاره شده است     

حماس فراموش نکرده است    .  اسرائيل اعطاي امتيازات بي فايده اي است    
و الفتح   )  ساف(که در طول چند دهه به سازمان آزادي بخش فلسطين           

اند، فشار مي آوردند که اسرائيل را به رسميت        »الئيک  «که تشکيالتي 
حماس هم چنين بياد دارد زماني که سرانجام، ساف و الفتح             .  بشناسد

آنها نه حق ايجاد    .  چنين شناسائي را پذيرفتند، هيچ چيز بدست نياوردند       
آن ها .    دولت فلسطين را کسب کردند  و نه پايتختي بيت المقدس را            

ند که اسرائيل را وادار سازند که مسئوليتش را در           همين طور موفق نشد  
و .  بپذيرد١٩٤٩ تا  ١٩٤٧قبال مهاجرت اجباري فلسطيني ها در سال هاي 

 ميليون آواره نيز ٥) يا رفع خسارت(» حق بازگشت«بطريق اولي اصل 
 .مورد قبول آن دولت واقع نشد

، اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل، طرح           ٢٠٠٦در مارس    
 ٥/٣٦به اي را اعالم کرد که پيرو آن، اسرائيل قصد دارد حدود            يک جان

بدون محاسبه بيت المقدس شرقي و     (درصد از اراضي کرانه باختري را       
 درصد  ٥٠ الي   ٤٠يعني که اسرائيل    .  به خود ملحق سازد  )  دره رود اردن  

که عرفات آرزو مي کرد دولت       »  تاريخي« درصد فلسطين     ٢٢از  
در چنين  .  د کند، براي خود حفظ مي کند       فلسطين را روي آن ايجا     

شرايطي، حماس حفظ وضعيتي را انتخاب کرده بود که ساف در                
» ورق«به اين صورت که    .   در آن قرار داشت    ١٩٨٠ و   ١٩٧٠سال هاي  

شناسائي صريح اسرائيل را رو نکرده، ولي در عين حال به اظهار تکرار             
 .دامه دادکه نوعي شناسائي عملي دولت است، ا» کلمات قصار«

کم نيستند افرادي که قاطعيت گفتار حماس را به تاثيرات انحصاري         
جهان بيني اسالمي نسبت داده و به رغم تاسف پژوهش گراني مانند برونو          

از چنين وضعي ، سياست حماس را        )  ٤(يا خالد حروب    )  ٣(گيگ  
 .کنند  آن، تفسير مي١٩٨٨منحصرا با استناد به منشور اوت 

سنجي فراوان سه سند کليدي جنبش اسالمي را که         حروب با نکته    
اين سه سند   .  پس از منشور يادشده منتشر شده اند، بررسي کرده است         

» تغييرات و اصالحات  «عبارتند از خط مشي انتخاباتي حماس با عنوان         
) ٢٠٠٦مارس (، طرح برنامه حماس براي دولت اتحاد ملي )٢٠٠٥پائيز (

 ٢٧نيه، نخست وزير در تاريخ       و خط مشي حکومتي که اسماعيل ه        
اين پژوهشگر دريافت که    .   به مجلس فلسطين عرضه کرد    ٢٠٠٦مارس  

حماس کنوني با سازمان حماسي که در اوايل انتفاضه اول در دسامبر              
 . است» عميقا متفاوت« تشکيل شد، ١٩٨٧

سازمان حماس در اسناد خويش اعالم مي کند که به آزادي هاي سياسي و 
جدائي سه  «،  »کثرت گرائي«،  » مطبوعات و تجمعات    آزادي بيان، «

و نيز معتقد   .    مقيد است »  تناوب مسالمت آميز قدرت حاکمه   «  ،  »قوه
از سوي  .  و احترام به حقوق اقليت ها است    »  بنياد جامعه مدني پيشرفته   «به

 ۵بازمانده در صفحه                        ديگر، در سه سند ارزيابي شده،

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

    سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 انقالب اقتصادي

 اشكال اجتماعي سازي  -۸
  سوسياليسم و سود-ج

پرسش ديگري هنوز برايمان در رابطه با تأثير كارگران، مصرف           
اجتماعي شده مطرح  )  شركت هاي(دولت بر كارخانه هاي     كنندگان و 

درآمد آنها چگونه بايد مصرف شود؟ و اصوأل آيا آنها            مازاد  :  است
 اجازه دارند مازاد درآمد داشته باشند؟

اقتصاد همگاني البته به اين     ) شركت هاي (هـواداران كارخانه هاي     
چون » راه به سوي سوسياليسم«اتو باوئر در . پرسش پاسخ مثبت مي دهند

مي داند،  كسـب سـود خـالص را بـراي شاخه هاي صنعتي امري بديهي               
 . ضرورت آن را مورد بررسي قرار نمي دهد

بديهـي است كه بخشي از سود خالص ساالنه بايد بابت گسترش        «
اما مابقي سود خالص    . و تكميل دستگاه هاي توليدي بكار گرفته شوند       

بايـد از يـك سو بين دولت و از سوي ديگر ميان كارگران، كارمندان               
  .»ي شاغل اند، تقسيم شودپايه اي و رسمي كه در آن شاخه صنعت

 خود در رابطه با   ۴نيز در اصل    " كميسيون اجتماعي سازي  "دومـين   
 :تأسيس اتحاديه زغال سنگ آلمان پيشنهاد مشابه اي مي كند

آن بخـش از مـازاد درآمد كه با موافقت حكومت رايش جهت             «
گسـترش اقتصـاد زغال سنگ مورد استفاده قرار نمي گيرد، به صندوق             

 .»ه مي شودرايش ريخت
از آن جمله     . ايـن امر سبب رنجيدگي برخي از سوسياليست ها شد         

 در Herman Kranold و هرمان كرانولد Erwin Karpowارويـن كارپـف   
پيشنهادهاي كميسيون  » اجتماعـي سازي كامل معادن    «نوشـته ي خـود      

 پيشين  ۴نويسندگان در رابطه با اصل      . اجتماعـي سـازي را نقـد كردند       
 : ندچنين مي گوي

اصـوأل بـرنامه اي بـراي از مـيان برداشـتن سود سرمايه دارانه در         «
معـادن زغـال سنگ وجود ندارد و بلكه نظر آن است كه سرمايه داري            

رايش مي تواند بر حسب     . دولتـي جانشين سرمايه داري خصوصي شود      
سـنجش خـود سـود اتحاديـه معـادن زغـال سنگ را كه دريافت كرده                 

 ). ۱۲۵(» است، مصرف كند
نويسـندگان در انطـباق با همين نظر در طرح متقابلي كه در برابر            

 :  چنين آورده اند۱۰طرح كميسيون اجتماعي سازي ارائه داده اند، در اصل 
مـازاد سـود اتحاديـه معادن زغال سنگ آلمان در اختيار اتحاديه         «

 »سهم سود پرداخت نمي شود. زغال سنگ قرار مي گيرد
د سود به همگان به مثابه سرمايه داري دولتي بر اين مبنا پرداخت مازا

 . گنديده تلقي مي شود
پـيش از جـنگ نيـز در رابطـه بـا كارخانه هاي همگاني نظرات                

كسب مازاد سود از چنين كارخانه هائي       : مشابه اي را مي توانستيم بشنويم     
بنابراين چنين اقدامي منطبق با اقتصاد متكي بر     . امـري فسـادپذير است    

 .ف سوسياليسم استسود و مخال
هر كارگري سود   : چنـين دركـي بـر اين اصل كهن متكي است          

 . كامل كارش را دريافت مي كند
                    ۷ بازمانده در صفحه


