
 :نشريهنشاني 
Tarhi no 
Postfach 102435 
60024 Frankfurt 
E-mail: tarhino@t-online.de 
 www.tarhino.com : اينترنت 
 komitehhamahangi@yahoo.de :كميته هماهنگي
 

 
 طرحي نو ۱۲۲ شماره

 ١٣٨۶                                  ارديبهشت چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى   شورا                                      يازدهمسال  

 

 سردبير

 بحران سياسي و جنبش مدني
 ملوان انگليسي به اتهام تجاوز به آب هاي سرزميني         ۱۵دستگيري  

توسط نيروي دريائي وابسته    )  شط العرب(ايران در آب هاي اروند رود       
 :به سپاه پاسداران را مي توان از چند سويه مورد بررسي قرار داد

 و ۱۳۸۶نه نوروز   نخست آن كه دستگيري ملوانان انگليسي در آستا      
زماني رخ داد كه ارتش آمريكا مانور نظامي بزرگ خود در خليج                
فارس را آغاز كرده بود و به ادعاي برخي از رسانه هاي خبري چند               
كشتي جنگي آمريكائي در ده تا صد متري مرزهاي دريائي ايران               

اين .  مستقر شده بودند و عمأل سواحل ايران را در تيررس خود داشتند            
گزارش هاي «ر بايد تا عيد پاك مسيحي به درازا مي كشيد و بنا بر             مانو

سازمان هاي جاسوسي روسيه كه در رسانه هاي خبري جهان          »  پنهاني
 آوريل  ۶منتشر شدند، قرار بود نيروي هوائي آمريكا در روز جمعه             

 نهادهاي زيرساختي ايران را مورد حمله        ۱۵۰۰تأسيسات اتمي و نيز      
يم كه چنين نشد، مانور نظامي ارتش امريكا و متحدين  اما ديد .  قرار دهد 

منطقه اي اش، يعني عربستان سعودي، كويت، بحرين و امارات عربي            
بهره اي نبرد و ارتش    »  فرصت«پايان يافت و جورج دبليو بوش از اين         

آمريكا گامي عليه ايران برنداشت و به تماميت ارضي ميهن ما تجاوز             
ريكا نمي تواند بدون مصوبه مجالس  سنا و        نكرد، زيرا رئيس جمهور ام   

 ۱۵ بازمانده در صفحه                       .كنگره آمريكا با ايران بجنگد
__________________________________________ 

 محمود راسخ

 نكاتي درباره ي مقاله ي سردبير
به كجاي اين     «اي با عنوان    نوشته »طرحي نو «  ١١٩ي   در شماره 

 انتشار يافت   »سردبير«امضاي    به »م قباي ژنده خود را    يه بياويز شب تير 
مفيد .  ي آن خاطر نشان سازم      كه مايلم در اين جا نكاتي را درباره         

طرحي «ي سياست انتشاراتي     نكاتي درباره  خواهد بود هرآينه در ابتدا به     
 . اشاره كنم»نو

يك دسته  .  رسد چاپ مي   دو دسته مقاله به      »طرحي نو «در   
ي ديگر را     است و دسته   »شوراي موقت «قلم اعضاي    هايي كه به   همقال
طرحي «طور كه خوانندگان      همان.  دهد  تشكيل مي  »وارده«هاي   مقاله
 انتشار »طرحي نو« تمامي مقاالتي كه در ،اند  تا كنون مالحظه كرده    »نو

هاي اعضاي شورا    دست كم مقاله  .   با امضاي نويسنده است    ،كند پيدا مي 
هاي   مقاله ،شناسم و تا آن جا كه من افراد را مي        .  هاست عي آن نام واق  به

هاي سردبير، هر چند با امضاي سردبير،         كنون تنها مقاله    تا.  وارده نيز 
 .گرديده است عنوان شخصيت حقوقي و نه واقعي درج مي ولي به
هاي مطرح شده در هر      طبيعي است كه مسؤليت مواضع و ديدگاه       
چنين مواضع و     هم.  ي آن است    ي نويسنده  عهده اي صرفاً به    مقاله

 را  »شورا«ها ضرورتاً نظر اعضاي ديگر       هاي مطرح شده در آن     ديدگاه
 را در مجموع آن منعكس      »شورا«طريق اوال نظر     صورت فردي و به    به

ي طرحي نو    شماره اين موضوع در جاي خاص خود در هر        .  سازد نمي
هايي كه تا    ع و ديدگاه   برخي مواض  ،با وجود اين  .  شود تذكر داده مي  
 باعث بروز اين سوءتفاهم شده      ،هاي سردبير مطرح شده    كنون در مقاله  

ي نظر شورا    ها منعكس كننده   ها و ديدگاه   است كه گويا آن نظرگاه     
 اين سوءتفاهم   ،طور كه در باال گفته شد      در حالي كه همان   .  بوده است 

  ٨بازمانده در صفحه          .                                   اي ندارد پايه
 

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

 بازگردان به فارسي از بهروز عارفي :در سايه ديوار 

 cvassigh@wanadoo.fr     قيدان وثيش

 سوسياليسم دموکراتيکهای پرسش 
 )وزين ميکتح (وحدت تحکيم دفترتارنمای   ،ایچندی پيش، در نامه     

ب و رر غد و مقـدرات آن  دموکراسـی  اليسوسـ ی   دربـاره ئـی   هاپرسـش   
ــا ــرح کــرد راني ــه و پرســش   .  مط ــتن نام ــا م ــان مقالــه  ه در را در پاي
، با اصالحاِت ديخوان مطلبـی که در زير می  . آورده ام ١شـماره    ادداشـت ي

در ميان  ها   رامون آن پرسش  يپکه  ، مالحظاتی است    کـوچک و غير عمده    
 .گذاردم

********* 
که در  زی  يانگ تأملی  پيش از هر چيز مايلم بگويم که نکته           

، از  )١رجوع کنيد به يادداشت شماره      (ها آمده است   پرسشآن  ی  مقدمه 
ران دوباره در حال پا گرفتن است اما متاسفانه يچپ در ا«ه ک قرار نيا

ستی از  ينيد نظر در گذشته، دوباره به همان قرائت لن            يای تجد  جبه  
. ، مورد تصديق من نيز هست         »سم رجوع کرده است       يلايسوس
» سياسی«نظری و   ی  من در حوزه   لمشغولی اصلی   که د   است هاسال 

: همواره اين بوده و هست که، به سهم خود، در راهی بغرنج تالش نمايم            
الزم  های  عينی و آمادگی   و  ی ذهنی   هامساعی در راه فراهم شدن زمينه      

ليتر، گسست از آن چه که، در         گُسست از چپ سنتی و توتا        برای
ناميدند و آن چه    »  سوسياليسم واقعاً موجود  «بينش، تئوری و پراتيک،     
 .می نامم» موجود واقعاً سياستِ«که من، در بيانی فراگير، 

بـا چنين رويکردی است که سعی می کنم به پرسش های طرح شده   
های ، تحـت عنوان پرسش      ئـی ديگـر   هااز طـريق پـيش نهـادن پرسـش          

من شود  همان طور که مشاهده می      .  پاسخ دهم  ،تيک دموکرا يسـم اليسوس
 را  دموکراسی سوسيالو نه   دموکراتيک   سوسياليسمدر ايـن جا عبارت      

بـه کـار مـی برم که با منطق و مقصودی که در پيش گرفته ام، خوانائی           
 ۲ بازمانده در صفحه                                           . بيشتری دارد

__________________________________________  
 حسن بهگر 

 نقد به چه کار می آيد؟
سره گری، جداکردن پول سره از ناسره،      :  انتقاد در فارسی به معنای     

جداکردن کاه از غله، خرده گيری و در عصر معاصر در عرصه ی آثار             
ر ادبی و هنری برای نشان دادن زشتی و زيبائی و دادن رهنمود به کا              

 انتقاد ورزش ملى  «:  زمانی كه استاد رضازاده شفق گفته بود       .  می رود
خيزد، در يك صف     هر كسى صبح كه از خواب برمى       .  ست ا ها ايرانى 

هاى خود به دو  گيرد و با باز كردن دست مى بسيار طوالنى از مردم قرار
دهد،  انتقاد قرار مى  مورد،طرف، همه كسانى را كه پيش روى او هستند

اند و با دست به او        كه عده زيادى پشت سر او ايستاده          از اين  غافل
 .»كنند مى اشاره

استاد درحقيقت طرز تفکر معمول در ميان ايرانيان را منظور داشته            
 است که متاسفانه بسيار هم در ميان ما رايج است، در حالی که می دانيم             

بدگوئی نيست و اشاره در پشت سر جز بدگوئی چيز ديگری                 نقد
حال آن که معنای واقعی انتقاد با  فرهنگ رايج ما که بسيار از              .  يستن

رودربايستی رنج می برد و تا حد بادمجان دورقاب چينی پيش می رود،            
 . در حقيقت نقد پالودگی است. بيگانه است

 که در زبان انگليسی و مشابه ی آن در زبان های اروپائی           Criticواژه  
  آمده است، به کسی گفته می شود        Kritikosرايج است، از واژه ی يونانی    

که قوه ی تشخيص و تميز دارد و در حقيقت به معنای داوری است که              
تجزيه و تحليل نموده؛ قدرت مشاهده و تفسير قضايا را داشته و در                

 .نتيجه صالحيت و گاه حتا وظيفه پرداختن به آن را دارد
می خواهد رفتار  انتقاد سازنده به نوعی انتقاد گفته می شود که            

ديگری را بدون زورگوئی به راهی که تصور می شود درست است،             
بياورد، که بسياری آن را نمی پذيرند؛ اگر از  اصطالح نقد سازنده                  

                        ۱۱ بازمانده در صفحهمقصود آن  باشد كه                                     
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 ...پرسش هاي 
  

ی ها  از پرسش  روشن است که در اين نوشتار من به آن دسته        بدين سان  
 مورخان   کار یتاريخی دارند و در حوزه     ی   شتر جنبه ي که ب  تحکيم نيوز 
، صرفاً  می شود  نمی پردازم و اگر بحثی در اين باره            جای دارد، 

ها را  اين گونه پرسش  های   پاسخ يا پاسخ    .رديگ در بر می    را  یئهالحظه 
 اسناد، خاطرات و پژوهش های تاريخی            ی عهل مطا  باتوان    می

 .امکرده   ضميمه اشارهیدر کتابنامه ها  ای از آنبه نمونه . آورد به دست
 که حداقل در است ایبسيار گسترده ی  سوژه یسدموکرا اليسوس 

ــا  ــرب، ب ــال١٥٠غ ــتی و   س ــری، سوسياليس ــبش کارگ ــاريخ جن  ت
ميخته شده  آ،  کنونی نوزدهم تا     ی دوم سـده   دموکـراتيک، از نـيمه      

ــ .اســت ــ هزحــو یســدموکرا اليسوس ــاری چــون هــای مختلف خ، يت
 و در نتيجه از رديگ است را در بر می  يو س  د، فلسفه شناسی، اقتصا  امعهج

 مـن در ايـن جا از منظر       . زوايـای گوناگونـی قابـل بررسـی اسـت         
موضوع  به   هستند  امروزی و در انتظار پاسخ     که همواره ئـی   ها پرسـش 

ی البته در اين نظر اجمالی، نه همه       . کـرد خـواهم    نگـاه  مـورد بحـث   
 را که به گمانم دارای     هابلکـه گزينشی از آن       ی موجـود،  هـا پرسـش   

ژه پس از   يها که بو  يکی از آن    . اهمـيت بيشتری اند، طرح خواهم کرد      
 به پرسش اصلی و     »سـم واقعـاً موجود    ياليسوس « و فروپاشـی   شکسـت 
است  »سم امروزياليسوس« ما از   تبيين و    دريافت ،درآمده است اساسـی   

در اين  .  پاسخی برای آن در دست نداريم      متأسـفانه يا خوشبختانه   کـه   
طرح . پرداخت چون بغرنج» مناسبت«مـيان، تـنها می توان به بيان چند     

، خود، سرآغاز   هاآن  ی   چون معضل و تأمل در باره        ها»مناسبت«ايـن   
 .  رهيافت است

ـ  ابـتدا، از منظـر مقـوله         ، تعريفی از   )٢ (»چندگانگی«ن  ياديی بن
آن به دست    اجتماعی -ژگی مفهومی ي و و  دموکراسی سوسيالپديـدار   

سپس .  را يادآوری می کنم آن تاريخی شاخص ی   و چند لحظه     دهممـی   
اساسی » مناسبت« را در پرتو چند      سوسياليسم دموکراتيک پرسش های   

مورد   و سـرانجام، در    دهـم  مـورد تأمـل قـرار مـی          پـروبلماتيک يـا   
و بحران  » گُسست ها « بغرنج   ليسـم در ايـران چيست؟     سوسيا :پرسـش 

در پايان،  . ناشـی از آن را در خطوط اصلی مورد اشاره قرار خواهم داد            
 . را همراه اين نوشتار می کنمکوتاهی یکتابنامه 

 . »ائتالف« چون سوسيال دموکراسی. ١
، مدل اصلی و    خیيی تار  اجتماعـی، چـند لحظه       -  ويژگـی مفهومـی   

         ليتراشتقاق توتا

اجتماعی و گرايشی    -، چون جنبشی سياسی   سوسـيال دموکراسی  
نوزدهم در اروپای   ی   دوم سده    یدموکـراتيک و سوسياليستی، در نيمه       

 در  دموکرات سوسيال با اين که نخستين حزب       .غربـی پديدار می شود    
 آن  اصلیيا مدل نمـونه  ايجاد می شود، اما  ١٨٤٨فرانسه پس از انقالب     

 در آلمـان از ائتالف جنبش فکری و سياسی سوسياليستی و            ١٨٧٥ در
 .رديگ کارگری شکل می ایجنبش مطالباتی و اتحاديه 
 ی، همانا مسأله    سوسيال دموکراسی  اجتماعی   -ويژگـی مفهومـی   

ــه دلــيل وجــود  ،»ائــتالف«. اســت) ٣(» ائــتالف« ، »چندگانگــی«ب
م در  هم در ميان زحمتکشان و جنبش کارگری و ه        ،  اخـتالف و تضاد   

 در ابتدا، اغلب  . »استيس «يـا ) res publica(»امـر عمومـی   «ی  حـوزه   
  مارکس و تا حدی     خودِ استثنای به( ها   ستي و مارکس   هـا  سـت ياليسوس

 و اروپای   هيهای مهاجر روس  ، از جمله مارکسيست     ))٤ ( انگلس شـايد 
ها و  سازمان دند وينام  میدموکرات اليسوس، خود را  غـرب  در شـرقی 

دموکرات آلمان    حزب سوسيال  .دادندمی  ل  يعنوان تشک ن  ياحزابی به ا  
 شناخته  هاسوسياليست  ی  همه  » مرجع«و رهبـران فکـری برجسته اش،        

ها، با وجود   دموکرات   سوسيالدر اين هنگام، برنامه و هدف       . ندشدمی  
 داری به مثابه نفی نظام سرمايه    سوسياليسم، کـم و بيش      شـان تضـادهای   

نخستين » رفرم يا انقالب  « ختالف بر سر   که ا  کشداما طولی نمی     .است
ی  و سپس در آستانه      کندشکاف ها را در سوسيال دموکراسی ايجاد می         

،  و در پـی انقـالب اکتبـر روسيه   )١٩١٨-١٩١٤( جـنگ جهانـی اول   
در . دهدرخ می دموکراسی   و  تاريخـی در سوسـيال      بـزرگ  انشـعابی 

 ون روزا چ مخالف جنگ امپرياليستی،     هایموکرات   آلمـان، سوسـيال   
 .شوند ميانه يا راست طرفدار جنگ جدا می هایاز جناح  ،لوکزامبورگ

 در پی   هااز يـک سو در روسيه، با تصرف قدرت توسط بلشويک            
انقـالب اکتبر، تئوری و پراتيکی به نام مارکس و کمونيسم بر جنبش             

شتقاقی ا  آن را  توان  که می  کارگـری و سوسياليسـتی مستولی می شود       
 .ناميد دموکراسی وسيالتوتاليتر از س

از سوی ديگر در اروپای غربی، بويژه پس از جنگ جهانی دوم،            
مديران نقش  » سوسياليستی«دموکراسی و احزاب موسوم به       سوسـيال 
با نمايندگان سرمايه    ؛رنديگ نظام سرمايه داری را بر عهده می         اجتماعـی 

حتا ست که نه تنها برنامه بلکه        و مدت ها  شوند   م مـی  يدر قـدرت سـه    
 . را تقريباً يا کامالً کنار گذارده اندداریگسست از سرمايه پربلماتيک 

        اجتماعی- ويژگی مفهومی-

 پيداست، جمع،   ش، همان طور که از نام مرکب      سوسيال دموکراسی 
امر   و )٥(امر مطالبات اجتماعی  : دو چيـز است   » ائـتالف «پـيوند يـا     
ويژگی و به رو هستيم که      ر »ائتالفی«در اين جا ما با      ). ٦(دموکراسی

. دهد را تشکيل می     دموکراسی سوسيال  اجتماعی -يـا شاخص مفهومی   
» سياست«خصلت امرعمومی يا      که »گانگیچند«کـه بـا      »ائتالفـی «

 یمســأله  و در نتــيجه »ائــتالف «یمســأله . دخــوراســت، گــره مــی 
، از ابتدای شکل گيری جنبش کارگری و سوسياليستی       ،  »گانگیچند«

و به طور کلی (در فراز و نشيب سوسياليسم   و تعيين کنندهنقش اساسی
و سرنوشت آن ايفا کرده و همواره       ) کمونيسـتی /چـپ سوسياليسـتی   

     .کندمی 
هژدهم برومر لوئی    فرانسه، در    ١٨٤٨مـارکس در فردای انقالب      

، شـايد بـرای نحسـتين بـار در ادبيات سوسياليستی، تکوين             بـناپارت 
 :را چنين توضيح می دهد) ين عنوانبه هم (دموکراسی سوسيال
از خــرده بــورژوازى و ائتالفــى در برابــر ائــتالف بــورژوازى، «

ال يسوس همان به اصطالح حزب ل شـده بـود کـه   يکارگـران تشـک  
ـ . بـود  کـرات ودم خرده بورژواها  ،١٨٤٨ ام ژوئنيدرنگ پس از ا یب

 کردند که حقشان به آنان داده یچـندان خشـنود نبودند و احساس م  
دند و نگران بودند که     يد یآنهـا منافع مادى خود را در خطر م        . نشـده 

ن منافع  يک الزم براى برخوردارى از ا     يدمکرات ن هاى يضدانقالب تضم 
گر، ياز سوى د. ک شدنديکارگران نزد ل بهين دليبه ا. ر پا بگذارديرا ز
ـ ندگـى ا  ينما  هم در وضع     حزب مونتانی  عنىين گـروه در مجلـس،       ي

بورژوازى  کتاتورىيکه در دوره د حزب مونتانی. بهتـرى قرار داشت 
مه دوم عمر مجلس مؤسسان،     يخواه کنار گذاشته شده بود، در ن      يجمهور

نه سلطنت طلب وى، وجهه مردمى يمبارزه اش بر ضد بناپارت و کاب بـا 
سران  و در ميان مونتانی. دوباره بدست آورد از دسـت رفـته خود را  

ى براى  ئها افتي ض ١٨٤٨ه  يدر فور . د آمده بود  يست اتحادى پد  ياليسوس
خته شد،  يطرح برنامه مشترکى ر   . بـر پـا شـده بود       آشـتىِ دو طـرف    

ـ کم آمد، و هر دو طرف نامزدهاى       ته هـاى انتخاباتىِ مشترکى بوجود     ي
مطالبات اجتماعی    انقالبی زىياز تـند و ت    . مشـترکى را اعـالم کردند     

. ديزوده گرد کى آنها اف  يکراتو دم ی جنبه بر   وا کاسـته شد     يپـرولتار 
 در بهاسى محض يک خرده بورژوازى از قالب س   يکـرات ودم مطالـبات 

 ن بود کهين چنيو ا. شدبرجسته  سـتى آنها ياليحـدت سوس و  نـد آمد
 ).٧) (تأکيدات از من است(».بوجود آمد کراسىودم اليسوس

 از دموکراسی سوسيالدر فـراز بـاال بـه درستی اشاره می شود که       
 بايد توجه کرد که اين دو       .ديآجـود می    بـه و  » چيـز «دو  » ائـتالف «
های يکی حزبی با خواست     : نيستند» تشـکل «، تـنها دو نـوع       »چيـز «
 با مطالبات )سنديکائی (ای هي اتحاد،گریيک و د  ياسـی و دموکـرات    يس

) ٨) (يا جنبش (» جريان«دو  » ائتالف«تـنها   . اقتصـادی و اجتماعـی    
ديگری، يکـی سياسـی، جمهـوری خواهانه و دموکراتيک و           : نيسـت 

دو قشر  » ائتالف«تنها  . سوسيالسـتی سـرمايه داری و      اجتماعـی، ضـد   
 کارگران و بورژوازی خردهاجتماعی يا طبقاتی، يعنی، به قول مارکس، 

دو پديدار، يعنی   » ائتالف«بلکـه، در عـين حـال، بـه معـنای            . نيسـت 
گوئی يکی بدون ديگری و     . اسـت » دموکراسـی «و  » سوسياليسـيم «

. امکان پذير است  ) دموکراسی(بدون دومی   ) ليسمسوسيا(بويژه اولی   
 چون پـنجاه سـال قـبل از پيدايش سوسياليسم توتاليتر، ابداع مفهومی           

 گر به معنای امتزاج سوسياليسم و دموکراسی بيان       دموکراسـی  سوسـيال 
 . بينی و درايت تحسين انگيزی است روشن

 و بطور کلی    دموکراسی سوسيال  مرکزی حـال يکـی از مسـائل      
 ، همين معضل) مرکزی وجود نداردیزيرا تنها يک مسأله  (ليسمسوسيا
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. اســت» چندگانگــی«ناپذيــر   ناشــی از واقعــيت گريــز»ائــتالفِ«
ـ  ، ا سـم ياليسوس پـروبلماتيکِ  ی   لحظه همينی گرهی، از    نقطه  ن  يز هم

ـ  ناشی از چندگانگی، از همين بغرنج      » ائتالف«نياز به  ، از همين  نياديبن
 و همسان خود نيستند  » يک«ائـی کـه     چيـز ه  تبيـين مناسـبات بـين       

. می خيزد  ، کـه چـندگانه يا بسيارگونه اند، بر        ))٩(بـه قـول ارسـطو         (
» امر عمومی«) ١٠(آرنت معنای حقيقی   به قول هانا   که چندگانه بودنی 

سنتی است که مبتنی    در گُسست از سياست   ) ١٢(» سياست«يـا   ) ١١(
 ).١٣( است یئگرا بر يگانه

ياسی اصلی اش، در حقيقت، انگشت روی       مـارکس، در آن اثر س     
، بويژه در   اشموضـوعی مـی گـذارد که با پاراديگم نظری و تجريدی             

 یازينپاراديگم او    زيرا. رديگ، در تباين قرار می      مانيفسـت کمونيست  
 گراميان سرمشق يا پاراديگم همسان        الينحل تضاد. ندارد» ائتالف «به

. زديخمی  ا از همين جا برناظر بر واقعيت چندگر    و عمـل تغييـردهنده    
ـ مـی    مانيفست در پـاراديگم نظـری مارکسـی، بويژه در          م کـه    يگوئ

 یوجود ندارد، چون در اين منظومه       » ائتالف«، ضرورتی به    کمونيست
تضاد طبقاتی را ساده    ... دوران مـا يعنـی دوران بورژوازی      "تجـريدی   

گ  سراسر جامعه بيش از پيش به دو اردوگاه بزر         ]زيرا[. کـرده است  
 ،اندمتخاصـم، به دو طبقه بزرگ که مستقيماً در برابر يکديگر ايستاده             

ـ  تنها پرولتاريا  "در اين ميان    ". وازی و پرولتاريا  بورژ: شود م مـی  يتقس
ات ديگر، بر اثر تکامل صنايع      قبتمام ط . ی واقعـاً انقالبـی است     طـبقه   

 تصادمات بين "از سوی ديگر،    ". پيمايند بزرگ راه انحطاط و زوال می     
افـراد جداگانـه کارگـر و افـراد جداگانه بورژوا بيش از پيش شکل               

اتحاد " در اثر    و سرانجام " ...رديگ تصـادم مـيان دو طبقه را به خود می         
شکل "در مـبارزه بر ضد بورژوازی، پرولتاريا به         " فـزاينده کارگـران   

هر " شکلی که    د،يآدر می   " طـبقه و سـرانجام به صورت حزب سياسی        
ولی بار ديگر، . ابت موجود بين کارگران مختل می شود  لحظه در اثر رق   

 بدين سان، بر خالف     ."ديآقوی  ر و محکم تر و نيرومندتر به وجود می            
يا جنبش اقليت ها    "که  " جنبش هائی که تا کنون وجود داشته اند       "تمـام   

ا، يجنبش پرولتار "،  "اندبوده و يا خود به سود اقليت ها انجام می گرفته            
ه مستقل اکثريتی عظيم است که به سود اکثريت عظيم          خودآگاجنبش  
 )١٤".(رديپذ انجام می

از غايتمند و جبرباور    مشـاهده مـی کنـيم کـه در ايـن تصوير             
قوی روز افـزون جامعـه، در اين فرايند محتوم   ) ١٥(قطبـی شـدن      دو

 شدن روز افزون کارگران در       و نيرومند تر   شدن  محکم تر  ،شـدن  تـر 
کـه با انحطاط و زوال طبقات بينابينی و          (یردا هيسـرما سـير تکامـل     

، ) فـزاينده قشـرهای مخـتلف اجتماعـی همراه است      پرولتاريزاسـيون 
خودآگاه مستقل اکثريتی   جنبش   و   شکل حزب سياسی  پرولتاريا که به    

ـ آدر مـی    عظـيم    با ديگر اقشار   » ائتالف« به اتحاد يا     یازينـ هـيچ   ،  دي
 .وازی ندارد در مقابله با بورژهاآن  اجتماعی و احزاب

 آن جاست که مارکس و در. ستا  در همين جا گيـر مسـأله   امـا   
انگلـس از همـان آغـاز شکل گيری جنبش کارگری و سوسياليستی             

 رو به رو واقعيتـی ی با دار تکوين مناسبات سرمايه ی نـوين بـر پايـه     
، نويد  )١٦(، در سنين جوانی     مانيفست که با آن چه که در        شـوند مـی   

اين .  داردفاحشیهای اش را مـی دهـند، تفاوت   ظهـور تقـريباً جبـری      
، هاآن   انگار ساده )١٧(واقعيتِ متباين نسبت به مدل نظری و مفهومی         

ده، يچي مختلط، پ  همـان مـيدان اجتماعـی و مبارزاتـی سيال، چندگانه،          
 و متعارض در درون خود است که در صحن آن بايد    متضاد،  نامتجانس

که در   نیيبانيقشار و طبقات ب    ا هـم در مناسبت با    : کـردند عمـل مـی     
ــه انحطــاط و زوال   درون خــود و هــم در نمــی رفتــندحقــيقت رو ب

تبديل خودآگاه مستقل اکثريتی عظيم جنبش پرولتاريائـی کـه نـه به      
موعودِ منتظر، قادر به تشکيل حزب مستقل       » اتحاد«در    نه،  و مـی شـد   

 .ديگرد می به دست خودسياسی و طبقاتی خود و 

 خیيتاری  چند لحظه -

 هر جنبش اجتماعی و سياسی و       ی که مشخصه    چندگانهواقعـيتِ   
ــبش  ــه جن ــای از جمل ــواره  ه ــت، هم کارگــری و سوسياليســتی اس

يکی، چگونگی  .  قرار داده است   بغرنج را در برابر دو      هـا سوسياليسـت   
حـل صحيح مناسباتِ چندگانگی، اختالف و تضاد در داخل خود است          

ـ  »اتحـاد «ی  و ديگـری، مسـأله       بـا ديگـر نيـروها يا       » ائـتالف «ا  ي
همواره در  ) زحمتکشان و(هـا   زيـرا سوسياليسـت     . »هـا غيـرخودی   «

 در مناسبات کالن قادر به تغيير ئیتنها بـه  اند که تی قـرار داشته   يوضـع 
زيرا هر  » ائتالف بغرنج«می گوئيم   . اند شان نبوده    هـای راسـتای آرمـان     

و گاه نيز با ، در عـين حـال، پـر مخاطره است         »ائتالفـی «اتحـاد يـا     
ست   در اين جا    قضايا پارادکس. شودپيامدهای مصيبت باری همراه می      

ـ  ازکـه     به  توانندنمی   یئتنها به و زحمتکشان    ها ستياليسـو سوس   کي
 جامعه تبديل شوند و      مقدرات  ی کننده نيـروی اکثريتِ عظيم و تعيين     

د وار) ديگر نيروهای اجتماعی  (ها  سوسياليست   بنابـراين بايـد بـا غير      
، این خطر   گري از سوی د   اما. ای شوند  سياسی و برنامه     ا ائتالفِ ياتحاد  

ـ  اتحـاد    هميشـه وجـود دارد کـه در         ضروری با ديگران،    ا ائـتالف  ي
 خود را از دست بدهند، يعنی به مجريان و          آرمانی روح هاسوسياليست  

علـت  کارگـزاران بـرنامه و سياستی درآيند که نفی و ردِ آن همواره              
 . بوده استشانموجوديت 

 و ناتوانی   چندگانه، ديديم که واقعيت      فرانسـه  ١٨٤٨در انقـالب    
 مستقل با اتکأ به نيروی      ایبرد مبارزه    عينی و ذهنی کارگران در پيش     

به قول  (بورژوازی   با خرده » ائتالف«پـرولتاريا را بـه سـوی         خـود، 
که طرفين و از جمله کارگران را    » ائتالفی«. دهدسـوق می    ) مـارکس 

 .کند مطالبات شان می تند و تيزی انقالبی به کاهش وادار
ــال  ــندن١٨٦٤در س ــأله  در ل ــیی ، مس ــچندگانگ جه ي و در نت

ـ المبـين    را در » ائـتالف « ) ١٨( زحمتکشان یللالمانجمن بين    يا   ل اول ل
 نوشته شده   اين جنبش جهانی  ی  بر سرلوحه   ن که   يبا ا . مشاهده می کنيم  

ی ئامر رها و يا اين شعار که  دي جهان متحد شوراسرزحمتکشان س :بود
از ن جنبش   ي، اما ا  سـر اسـت   يخـود آنـان م     سـت  د زحمتکشـان بـه     

ـ    ، )٢٠ (ها، السالی   )١٩ (ها پرودنـی    چـون مختلفـی   هـای    ندیجـناح ب
 .ل شده بود  يتشک... ها، مارکسيست   )٢٢ (ها مازينی   ،)٢١ (هاباکونيست  

 المللر بين   درونی به بحران و سرانجام پايان عم       اتِ گـاه شديدِ   اخـتالف 
ن ين و آخر  ياولجريانی که به راستی می توان آن را         : دنانجام اول مـی  
  . تا به امروز ناميدزحمتکشان  جهانیجنبش

ــا را )١٨٧١( در کمــون پــاريس ــندی ه ، چندگانگــی و گــروه ب
در آن جا،   . ميکن در شورای رهبری آن مشاهده می        گريای د بـه گـونه     

ت کوچک يل اول اقللالم نيان ب ت بزرگ و هوادار   يها اکثر بالنکيسـت   
طرفداران پرودون  ز  ين  آخری ن دسته يان ا يدر م . دادند ل مـی  يرا تشـک  

ـ   اکثـريت و مارکسيسـت        از سوی ديگر،    . بودند  کوچکـی  تِيهـا اقل
کمون پاريس عدم همراهی ديگر     شکست  مـی دانـيم که يکی از علل         

ی مـناطق کشـور، از جمله روستاها، از کمون و تنها ماندن کمونارها            
 . پاريسی است

 تري و انشقاق توتالتدموکرا  مدل سوسيال-

 انحالل سوسـيال دموکراسـی، در حقـيقت در پـی         مـدل اصـلی     
ـ  ـ الم نيب در  .رديگ در آلمان شکل می      سيکمون پار شکست  ل اول و    ل

حزب . جائـی کـه تـا آن لحظـه از انقالبـات اجتماعـی بـرکنار بود                
انجمن عمومی کارگران    :، از اتحاد دو جريان    دموکرات آلمان  سوسيال
 های آلمان و حزب مارکسيست    ) تحـت تأثيـر افکـار السال       (آلمـان 

، در شهر گوتا، در سال      )٢٣ ()تحـت تأثيـر افکار مارکس و انگلس       (
ـ آ بـه وجـود مـی        ١٨٧٥  مهـم تـرين ويژگـی آن، که در حقيقت           .دي

ند و تمايز آن    ناممی  » مدل سوسيال دموکرات  « اسـت که     یمشخصـه ا  
 احزاب سوسياليستی اروپائی است، اين است که از         نسـبت بـه ديگـر     

 کارگری به   -ای سياسی با جنبش اتحاديه      -اتحـاد حـزب روشنفکری    
 در حالی که در ساير کشورها، سنديکاهای کارگری و           .ديآمی  وجود  

 فعاليت  از يکديگـر و بـه مـوازات هم         مسـتقل احـزاب سوسياليسـت     
مشـارکت و  وکراتيک بر  ساختار سوسيال دمآلمانی می کنند، در نمونه  

عالوه بر آن، تحت هدايت     .  استوار است  کايسند - فعـال حزب   تبانـی 
کائوتسکی، حزب سوسيال دموکرات آلمان تبديل به دستگاهی سلسله         

. شودمی "  اجتماعی-دکترين علمی "مراتبـی، بوروکـراتيک و صاحب       
که عالم روشنفکر سوسياليست بايد به درون طبقه کارگر ببرد          " علمی"
ــد و ــيم دهـ ــران را تعلـ ــرتو آن کارگـ ــن .  در پـ ــرانجام، ايـ سـ

 و دهدخود قرار می الگو و سرمشق   را  ) ٢٤( دولت دموکراسی سوسيال
 .نه موضوع نقد و نفی

با اين که در آن دوران، سوسيال دموکراسی آلمان و رهبرانش از 
به ها  ستياليی سوس لحـاظ نظری، سازمانی و عملی سرمشقی برای همه          

 اروپا، اختالف و    ستیياليژگی اصلی جنبش سوس   ي، اما و  دشـمار می آين   
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 که در    اند  چنان آن  ها ن اختالف يا. استبـر سر تئوری و عمل       تفـرق   
 در کنگره پاريس، شکل بـين الملل دوم ، هـنگام تشـکيل    ١٨٩٨سـال   

. شودسـاختاری نامتمرکـز و فدراتيوی از احزاب ملی مستقل اتخاذ می       
جنبشی متمرکز از اتحاديه های ) گریکار(در حالـی که بين الملل اول      

ائتالفی غير  ) سوسـيال دموکرات  (بـود، بـين الملـل دوم        زحمتکشـی   
با اين حال، ديری    . متمرکـز از احـزاب مسـتقل سوسياليسـتی اسـت          

 کـه حـتا ايـن شکل از ائتالف احزاب نيز، در پيچ و خم        گـذرد نمـی   
رفـرم يا   یابتدا مسأله   . اشدو حوادث تاريخی از هم می پ      ) ٢٥(پيشـامد   
جـنگ ملـی يا     و سـپس    ) ١٨٩٠)(روزا در برابـر برنشـتاين      (انقـالب 

دموکراسـی را بـه چند گروه و شاخه        سوسـيال ) ١٩١٤(امپرياليسـتی   
 . کندتقسيم می 

امـا در ايـن مـيان، مهم ترين و بزرگترين شکاف در پی انقالب               
اين انقالب راه خود    انطرفدارهنگامی که   . دهدرخ می   ) ١٩١٧(اکتبـر   

کـرده، احزاب کمونيست را ايجاد  هـا جـدا    از سـاير سوسياليسـت      را  
)) ١٩١٩( بين الملل سوم    ( ای از کمينترن     شعبهاحزابی که به    ،  مـی کنند  

 اکنون  .نديآتحت رهبری و مرجعيت حزب کمونيست شوروی در می          
با گذشت بيش از هشتاد سال از آن انشعاب تاريخی و تأمل بر آن چه               

لنينی » انقالبی«استی در می يابيم که گسست  آزموده شد، به ر    رفـت و  
، در جوهر، انشقاقی    )دموکراتيک يا سوسيال (از رفرميسم سوسياليستی    

ی در همـه   ) پلوراليته(توتاليتر و نافی دموکراسی، آزادی و چندگانگی        
 . بودزمينه هاها و عرصه 

در غـياب پرولتاريای موعودِ پاراديگمِ مارکسی در مانيفست، در          
، نه به   ديآکه طبقه کارگر صنعتی نه به اکثريت عظيم در می           شـرائطی   

اتحـاد و يگانکـی موهـوم و تخيلی می رسد و نه به شکل حزب آگاه                 
لنينی چه بود؟ تحقق پاراديگم     » راه حـل   «شـود، مـبدل مـی      سياسـی 
آگاه و  اکثريت عظيم و متشکل و یاما نه به دست آن طبقه ! مانيفست

ود واقعی نداشت، بلکه توسط گروهی مـتحدِ مورد نظر مارکس که وج      
 از کارگران قدرت را به تصرف بالمنازع خود         ادعائـی » وکالت «که به 
 ک نفريو سپس (حزب  جبری و نظامی ی اراده  سـان، بـدين   . آورد در

 .ندينش کارگران و تمام مردم می       ی آزاد  بـه جـای اراده       )در رأس آن  
ديکتاتوری . رود  میها ی عرصهئی به جنگ چندگانگی در همه گرايگانه 

تـام و تمام حزب و سپس يک نفر در رأس آن، به نام سوسياليسم، بر             
 .شودتمام جامعه مستولی می 

نتـيجه اين که از دل سوسيال دموکراسی چندگانه، دموکرات و   
ــيا مــی خواهــی الئــيک، موجــود تمامــت ــه دن  کــه مهــدويت ديــآ ب

ــيحاباوری ( ــر «) )٢٦(مسـ ــزِب راهبـ ــدوي » حـ ــزين مهـ ت را جايگـ
خوِد اين مهدويِت پرولتاريا نيز در حقيقت       که   مـی کند  » پـرولتاريا «

 . برگردان زمينی و سکوالر مهدويت دينی نبود چيزی جز
 بازمانده در شماره آينده

 
های طرح شده در     ای از بحث    پاره به مناسبت.  کوتاهی   نامه کتاب

 که  ميآورمی نمونه  چند  عنوان    را به   فاتیي آثار و تأل    ،ن نوشتار يا
 و به   ها کيکالسها جزو    شتر آن يب.  اند ار مختصر و ناقص   يشک بس  بی
 ولی اند برخی از آن ها به فارسی نيز برگردانده شده  .هستندان خارجی   بز

خ ي تار مورد در   .دها اطالعی ندار   نگارنده از کم و کيف اين ترجمه       
 خی جمع يران، عالوه بر اسناد تار     ي در ا   دموکراسی اليسوسجنبش  

 ، از جمله،  توان می،  شاکری همت آقای خسرو   به  ر باز ياز د   شدهآوری   
 انيکاتوز ونيهماقای  آ  توسط  که  (ل ملکی ي خل  و خاطرات  ها نوشته به

ی  ها درباره  ن بررسی يتر کی از تازه  ي.  رجوع کرد )  جمع آوری شده 
کتاب   در  آجودانی االه  توسط آقای ماشاء       ونيعام ونياجتماع

صورت گرفته  )  ٤٤٢-٤١١.، ص ١٣٨٢ان،  نشر اختر (  رانیيا ی مشروطه
 .، درخور توجه و تأمل استها نگری کجانبهبرخی يرغم  که به
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 :هايادداشت 
 :م وحدتيفتر تحکتارنمای دهای  پرسش -١ 

 با سالم 
ران دوباره  ين است که چپ در ا     يها از حضرتعالی ا    ن پرسش ي ا طرحل اصلی   يدل 

همان   نظر در گذشته، دوباره بهيدمتاسفانه به جای تجد در حال پا گرفتن است اما   
که شما خود را      ني ا با توجه به  .  سم رجوع کرده است   ياليستی از سوس  ينيقرائت لن 

د کرد اگر در روشن يار لطف خواه  ي بس ،ديدان می  "خواه  يچپ دمکرات و جمهور   "
ران در  يی ا ئن بحث که هم اکنون در درون جنبش دانشجو          يی از ا  ئايشدن زوا 

 ٣،٤،٥،٦،٧های   نکات اساسی مد نظر ما در پرسش         .دئدان است کمک نما   يجر
 .اند مطرح شده

 ست؟يال دمکراسی چي    به طور خالصه،سوس-١
 های چه متفکرانی دارد؟ شهيشه در انديال دمکراسی ري   سوس-٢

ه يهای کدام متفکران شب      شهيشتر به اند   يال دمکراسی امروزی ب     يسوس      
 ؟.....دنزيگ، ن ، کائوتسکیياست؟برنشتا

 ران کدام است؟يال دمکراسی در ايخی سوسيهای تار شهي   ر-٣
 م؟يا ال دمکراتی داشتهيا حزب سوسيپرداز  هيران نظريا ما در اي   آ-٤
ال دمکراسی  يچ اثری از پدران سوس    يه  ها با تا مدت  يکه تقر   ني  با توجه به ا     -٥

رانی يال دمکراسی ا  يمنابع نظری سوس  ،  ران ترجمه نشده بوده است     يدر ا 
 ست؟يچ

ال دمکراسی مذهبی   يا سوس يآ  ست؟يال دمکراسی و مذهب چ    ي  نسبت سوس   -٦
 ممکن است؟

ران يگی فرهنگی و طبع مذهبی اقشار فرودست در ا           ي  با توجه به فروما       -٧
ال يگاه طبقاتی سوسيای دارد و اصوال پا ندهيران چه آيال دمکراسی در ا  يسوس

  ران کجاست؟يها در ا دمکرات
 Pluralité, Pluralisme, Multitude  برابر باچندگانگی -٢
 Alliance  برابر با ائتالف -٣
انگلس در  . مارکسيست خواند و نه     سوسيال دموکرات  گاه نه خود را       مارکس هيچ  -٤

رابطه با حزب سوسيال دموکرات     ک فعالی در    يی آخـر عمـرش نقش تئور      دهـه   
 .آلمان ايفا کرد، اما او نيز هيچ گاه به عضويت اين حرب در نيامد

  Social  برابر با اجتماعی -٥
عنی مردم و  ي Démos موسدِ:  است ل شده يونانی تشک يی  از دو کلمه    :  دموکراسـی  -٦

 .يعنی نيرو، توانمندی، قدرت Kratos کراتوس
، آثار منتخب به زبان فرانسه، فصل سوم، ص هيجدهم برومر لوئی بناپارت مارکس، -٧

٤٤٠. 
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  Mouvement social  برابر باجنبش اجتماعی  -٨
 .، نگاه کنيد به کتاب نامهاخالق نيکوماخوسدر  Aristote  ارسطو-٩
 vrai, véritable  برابر باحقيقی -١٠
  Choses publiques  برابر باامر عمومی -١١
  .نگاه کنيد به کتاب نامه Journal de pensée  هانا آرنت در-١٢
 Uniformisme, Unique برابر بايگانه گرائی  -١٣
 .  مانيفست حزب کمونيست، نگاه کنيد به کتاب نامه-١٤
 Polarisation  برابر بادو قطبی شدن -١٥
 سال و   ٣٠ مارکس   ١٨٤٨ ژانويه   - ١٨٤٧ هـنگام نگـارش مانيفسـت در دسامبر          -١٦

 .  سال داشت٢٨انگلس 
 Modèle conceptuel  برابر بامدل مفهومی -١٧
 : انجمن بين المللی زحمتکشان يا بين الملل کارگری اول -١٨

Association internationale des travailleurs (AIT)  
 Pierre Joseph Proudhon 1809-1865: ١٨٦٥ -١٨٠٩پرودن ار ژوزف  پی -١٩
 Ferdinand Lassalle 1825-1864  :١٨٦٤ �١٨٢٥ فردينان السال -٢٠
 Mikael Bakounine 1814-1876 :١٨٧٦ -١٨١٤ ميخائل باکونين -٢١
 Giuseppe Mazzini 1805-1872 :١٨٧٢ -١٨٠٥  ژيوسپ مازينی -٢٢
 Wilhelm  به رهبری ويلهلم ليبکنختيال دموکرات آلمانحـزب کارگری سوس  -٢٣

Liebknecht و اوگوست ببل  Auguste Bebel 
 Etat, State  برابر بادولت -٢٤
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 ...انقالب پرولتري 
  

تماعي شده حرفي براي   ليكن مصرف كنندگاني كه در كارخانه هاي اج      
 .زدن دارند، در برابر آن مقاومت نشان خواهند داد

اما چون بايد با اين احتمال حساب كرد، در نتيجه از ميان                 
برداشتن رقابت مي تواند براي جامعه بدون زيان انجام گيرد، در حالي            
كه در توليد سرمايه داري با نابودي رقابت عاملي از ميان برداشته               

 دستاورد آن تكامل نيروهاي مولده مي باشد و بدون آن            مي شود كه 
 .زيان هاي سرمايه داري به عرش مي رسد

اجتماعي شده بايد رقابت را از ميان        )  شركت هاي(كارخانه هاي  
بردارند، اما نه به اين خاطر كه بتوانند مصرف كنندگان را به سود               

بان در بازار سبب  توليدكنندگان بچاپند، بلكه به اين دليل كه مبارزه رقي       
ابتكار شخصي در روند گردش كاالها مي گردد، امري كه به بهترين            
وجهي سبب رشد مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و فرآورده ها گرديد 
و آن گونه كه ديديم، اين امر يكي از نقطه هاي ضعف كارخانه هاي             

با امر  البته اين امر هر چند در تضاد        .  اجتماعي شده را نمودار مي سازد    
اجتماعي شدن قرار ندارد، اما در تضاد است با اجتماعي سازي، آن هم از     

بهتر آن است كه اجتماعي سازي از جائي آغاز شود كه          .  طريق رقابت 
در نتيجه ي تكامل سرمايه داري رقابت از بين رفته است، وگرنه آنجا            

ارد كه هنوز رقابت وجود دارد، كارخانه هاي اجتماعي  شده بايد در مو           
استثنائي تالش كنند تا كارخانه هاي خصوصي كه با آنها رقابت               

 . مي كنند، به حوزه اجتماعي سازي كشيده شوند
در كنار اين تجمع افقي چنين به نظر مي رسد كه تجمع عمودي             

 .نيز از اهميت زيادي برخوردار است
با توجه به تقسيم كار گسترده كنوني به ندرت مي توان توليد يك          

ماده خام بسياري از     .  ده را به يك كارخانه محدود ساخت        فرآور
فرآورده ها بايد  از يك سلسله كارخانه ها بگذرد تا براي مصرف نهائي  

هر يك از كارخانه هائي كه در اين سلسله مراتب قرار            .  آماده شود 
دارند، نسبت به كارخانه اي كه پيش از آنها قرار دارد و يا اين كه به                

ه هاي چنين كارخانه اي و يا آنچه كه در مرحله پيشين برخي از فرآورد 
توليد كرده است، نيازمندند، به مثابه مصرف كننده  و كارخانه هاي            
پيشين به آنها به مثابه توليدكننده مي نگرند كه روبه روي هم قرار              

 .مي گيرند
بهترين حفاظت از منافع عام مصرف كنندگاني كه خود صاحب          

 هائي هستند كه خود مصرف مي كنند، شبيه           ابزار توليد فرآورده   
هرگاه كارخانه اي اشيائي را     .  به وضعيت مصرف كنندگان مولد است    

توليد كند كه خود مصرف مي كند، يا آن كه صاحب كارخانه اي              
صاحب كارخانه هائي باشد كه چنين اشيائي را توليد مي كنند كه او             

ر آن است كه    خود نيز مصرف مي كند، مطمئنأ چنين كسي خواستا         

چنين فرآورده هائي هميشه با كيفيت و كميت ضروري توليد شوند،           
زيرا توليد كارخانه هاي كمكي بايد در خدمت تأمين نيازهاي كارخانه          

 . اصلي قرار گيرد
د يز با يگری را ن  يان لحظه د  يهای کارفرما  هيش اتحاد يداياز زمان پ  

 مازاد سود   ندان در پی بدست آور     يکارفرما.  مورد توجه قرار داد    
گر يهای د  های خود هستند، امری که باری بر دوش کارخانه          کارخانه

چنين باري از .  می کنندكارها   ن کارخانه آهای    فرآورده  با شود که  می
دوش كارخانه هائي برداشته خواهد شد، كه خود صاحب كارخانه هائي         

 آنها  .هستند كه فرآورده هاي شان را خود مورد استفاده قرار مي دهند          
مي توانند مازاد سودي را كه كارتل ها و يا تراست ها از آن خود                 
مي سازند، پس انداز كنند، آنرا در جيب خود بريزند و يا آن كه                 
به همان نسبت بهاي فرآورده هاي خود را ارزان تر سازند و باين ترتيب           

 . رقيبان خود را شكست دهند
ط تقسيم كار قرار دارد اين امر اما تا حد زيادي در تناقض با شرائ        

كه سبب شده است تا آن چه كه در گذشته در يك روند توليد يكسان           
و در يك كارخانه بوجود مي آمد، اينك به چند بخش از روند توليد              

 . بدل گردد و هر يك از آن در كارخانه مستقلي توليد  شود
امتياز تقسيم كار و تخصص آشكار است، اما پيش شرط هر تقسيم 

هر اندازه  .  در يك كارخانه منوط به گسترش بازار است          كاري  
كارخانه هاي يك شاخه توليد در كليت خود كوچك باشند، به همان           
اندازه نيز مصرف ابزار توليد هر يك از كارخانه ها اندك خواهد بود و   
در عوض تعداد كارخانه هائي كه يك چنين كارخانه اي براي شان ابزار          

فقط يك كارخانه بزرگ در      .  بايد زياد باشد  توليد بوجود مي آورد،    
موقعيتي است كه مي تواند حداقل برخي از ابزار توليد خويش را  خود             
توليد كند و يا آن كه كارخانه هائي را كه مي توانند چنين ابزاري را               

 .توليد كنند، به زنجيره خود بي افزايد
تازه پس از پيدايش كارخانه هاي بزرگ مدرن تالش در جهت           
تجمع كارخانه هائي كه پس از يك ديگر از فرآورده هاي هم استفاده           
مي كنند، صورت مي گيرد و اين امر فقط به همين كارخانه ها محدود            

 . خواهد ماند
) شركت هاي(آن چه كه در حال حاضر در مورد كارخانه هاي           

سرمايه داري صدق مي كند، بطور حتم در مورد آن بخش از                  
اجتماعي شده نيز صادق خواهد بود كه نه        )  هايشركت (كارخانه هاي  

به صورت انفرادي، بلكه به مثابه شاخه اي از صنايع اجتماعي گشته اند و           
نه ققط داراي مديريت واحدي اند، بلكه هم چنين به يك مالك، يعني به           

 . تعلق دارند) و يا به شهرها و روستاها(دولت 
مودي كه امكانات   بر اين مبني تالش در تحقق پر صرفه تجمع ع         

گسترده اي را در اختيار آن بخش از كارخانه ها قرار مي دهد، از نيروي            
اين امر نه فقط سبب رنجور گشتن       .  خارق العاده اي برخوردار مي گردد  

نخواهد شد، بلكه حتي موجب نيرومندشدن شان         ]  اين كارخانه ها [
هم سبب  مي گردد، زيرا ارتباط تنگاتنگ شاخه هاي توليدي مختلف با         

 . مي شود تا اجتماعي سازي هر يك از آنها دشوار گردد
بطور مثال كارخانه هاي ذوب آهن بطور گسترده اي به كيفيت           

اين امر سبب شد تا      .  خوب زغال سنگ و بهاي ارزان آن وابسته اند        
بسياري از كارخانه هاي ذوب آهن معادن زعال سنگ خود را خريداري      

در رابطه با اجتماعي سازي    .  آهن مي نامند كنند كه آنها را معادن ذوب       
آيا بايد معادن ذوب آهن را : معادن زغال سنگ اين پرسش مطرح است

نيز اجتماعي ساخت؟ اما كسي كه به اين پرسش پاسخ مثبت مي دهد،            
چرا بايد فقط    :  به سادگي بايد نتايج اين تصميم خود را بپذيرد            

وب آهن، صنايع ذوب    به زغال سنگ بسنده كرد و همراه با معادن ذ        
 ضروري  Alfons Hortenآهن را نيز اجتماعي نساخت؟آلفونس هورتن       

مي داند كه نبايد فقط زغال سنگ را اجتماعي ساخت و بلكه بايد                
با اين  .  زغال سنگ، آهن و فوالد را با هم اجتماعي ساخت          ]  صنايع[

حال او اجتماعي سازي يك باره يك چنين حوزه توليدي غول آسائي را          
او برخالف بسياري از پيشنهادها نمي خواهد اين         .  يرممكن مي داند غ

شاخه هاي توليدي را يكي پس از ديگري اجتماعي سازد و بلكه در              
] صنايع[يك باره    %    ۱۵ تا   ۱۰وهله نخست خواهان اجتماعي سازي        

 ).۱۲۷(زغال سنگ، آهن و فوالد است 
همان آغاز رد   البته چنين پيشنهادي را نمي توان بطور اصولي از          

كارشناسان بايد آشكار سازند كه چنين پيشنهادي داراي             .  كرد
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اما اين پيشنهاد تا كنون با استقبال زيادي        .  كاركردي سودمندانه است  
 . روبرو نگشته است

اجتماعي سازي زغال سنگ در   :  با اين حال يك نكته روشن است      
 . بطن خود تمايل به اجتماعي سازي آهن را به همراه دارد

در مورد شاخه ديگري از كارخانه ها در رابطه با اجتماعي سازي           
راه آهن مصرف   .  يعني از جانب راه آهن   :  تمايل مشابه اي صدق مي كند   

كننده نيرومند آهن، ريل ها، تراورس راه آهن و غيره است و در نتيجه            
كار و سودآوري اش وابسته به كيفيت و بهاي فرآورده هاي آهني             

 اجتماعي سازي توليدات آهني سبب خواهد شد تا بار         است، بطوري كه  
عدم تالش حكومت هاي   .  قابل لمسي از دوش راه آهن برداشته شود        

بورژوائي در جهت اجتماعي سازي راه آهن دولتي خود نخست مربوط          
مي شود به هدايت اقتصادي بوروكراسي  دولتي كه تاكنون با نتايج             

كه در بيشتر دولت هاي     خوبي همراه نبوده است و دو ديگر آن            
زغال سنگ نيرومندترين  ]  صنايع[سرمايه داري صنايع سنگين همراه با      

در (زغال سنگ و آهن و هم چنين  راه آهن        .  قدرت را تشكيل مي دهند   
هرگاه .  كانون هاي اصلي سرمايه داري اند  )  فرانسه، انگلستان و امريكا    

درت كانون هاي  بگيرند، در آن صورت ق    ]  سرمايه داري[اين ها را از     
با آن كه زمان درازي از دولتي شدن          .  مالي درهم خواهد شكست    

راه هاي آهن در آلمان و اتريش مي گذرد، واقعه اي كه همراه با                
مقاومت سرمايه داران بود، ليكن اين امر به سبب قدرت پرولتاريا رخ            
نداد و بلكه بايد تحقق آن را به حساب ارتش گذاشت كه به اين ابزار              

اي پيشبرد برنامه هاي جنگي خود نيازمند بود و در آن هنگام                بر
در سال هاي هفتاد سده پيشين كه در        .  نيرومندتر از سرمايه داران بود   

پروس راه هاي آهن خصوصي دولتي شدند، سرمايه هنوز داراي  نيروي 
در ديگر دولت ها اندك بودن سودآوري راه آهن كه  .  كنوني خود نبود  
ي اقتصادي بود، سبب شد تا در بيشتر اين دولت ها از           نتيجه عقب ماندگ 

ليكن در  .  همان آغاز راه هاي آهن به مثابه راه آهن دولتي بوجود آيند         
بيشتر سلطنت هاي نظامي سرمايه بزرگ با راه آهن دولتي آشتي كرد،           
زيرا كه به  نظامي گري آن نوع  احترام مي گذاشت كه انگليس و                

 .  ند نبودندامريكا الاقل بدان نيازم
اينك در آلمان، آن هم پس از زيان هاي جنگ جهاني كه در              
نتيجه ي آن راه آهن هر گونه اهميت نظامي خود را از دست داده است،     
. سرمايه كالن جرأت كرده است تا دگربار به راه هاي آهن دست يابد           

اينك كارگران بايد با دالئل غيرنظامي از مالكيت دولت بر راه آهن             
 .اني كنندپشتيب

هرگاه به اجتماعي سازي راه آهن، اجتماعي سازي زغال سنگ را        
آهن را نيز    ]  صنايع[اضافه كنيم، در آن صورت بايد در پي آن             

در اين حوزه   براي اجتماعي سازي نبردهاي سرنوشت         .  اجتماعي كنيم 
 .ساز رخ خواهند داد

در به قدرت كالن سوسيال دمكراسي     ]  اجتماعي سازي[براي تحقق   
تا زماني كه كارگران پراكنده اند و تا زماني كه            .  دولت نيازمنديم 

حكومت هاي ائتالفي در دستور كار قرار دارند، نمي توان انتظار               
 . زغال سنگ و آهن را داشت] صنايع[اجتماعي سازي 

براي راندن سرمايه داران از حوزه هاي سلطه شان خواهان خشونت         
اما سخن  .   نيستيم Konfiskationامت  توده اي و سلب مالكيت بدون غر      

را از سوسيال دمكراسي اي     ]  اجتماعي سازي[بيهوده اي است، هرگاه     
مطالبه كنيم كه هنوز از قدرت برتر در دولت برخوردار نيست، يعني             
هنوز از اكثريت تعيين كننده مردم و از اعتماد به وجد آمده آنان               

 . بهره مند نيست
 خود را در انگلستان و امريكا صرف        پرولتاريا بايد بيشتر قدرت   

آهن و زغال سنگ و هم چنين راه هاي آهن از            ]  صنايع[گرفتن  
هرگاه اين امر تحقق يابد، باز در آن صورت مطمنأ         .  سرمايه داران سازد 

با )  شركت ها(براي پيشبرد اجتماعي سازي تك تك كارخانه ها          
 اين حال  ليكن با .  دشواري هاي اقتصادي بزرگي روبرو خواهيم شد       

 تعيين شده   Machtfrage  مشكل قدرت سرنوشت اجتماعي سازي به مثابه    
 .است

هرگاه اجتماعي سازي در سه حوزه فوق از نقطه نظر اقتصادي            
موفقيت آميز باشد، در آن صورت در دولتي كه پرولتاريا قدرت را در            

 . دست دارد، نمي توان از پيشرفت اجتماعي سازي جلوگيري كرد

آهن و راه هاي   ]  صنايع[يجه گرفت كه در آن صورت      مي توان نت 
توليد آهن ] صنايع[آهن به بازسازي عمودي خود ادامه خواهند داد، كه 

را كه از آهن استفاده مي كنند را بخود ضميمه          ]  صنايع[آن بخش از    
خواهد ساخت و راه آهن در پي آن خواهد بود كه لوكوموتيوها و               

ن كارخانه هاي دولتي توليد كند كه       واگن هاي راه آهن را در آن چنا     
براي كش ندادن بيش  از اندازه       .  استقالل خود را نبايد از دست دهند       

چنين تصويري از آن دست برمي داريم كه بگوئيم اجتماعي سازي             
راه هاي آهن برقي شده و نيز دولتي شدن نيروگاه هاي آبي سبب چه             

 . نيروي محركه اي خواهند شد
به مثابه شركت هاي اقتصاد اجتماعي از روحيه       هرگاه راه آهن ها   

سوسياليستي برخوردار شوند، در آن صورت كاركنان آنان فراتر از آن          
پوشيدن اونيفورم براي يك رده از كاركنان راه آهن كه         .  خواهند رفت 

قابل شناسائي باشند،   ]  كاركنان راه آهن [بايد براي مسافرين به مثابه      
ه تأمين اين اونيفورم ها را به         خوب خواهد بود ك     .ضروري است 

 شركت هاي خصوصي واگذار نكرد و بلكه آن را به عهده سنديكاي            
نهاد كه مي تواند در اين رابطه كاركرد يك          )  خياط ها(لباس دوزان  

 . رسته، يعني يك رسته سوسياليستي را بر عهده گيرد
بدون شيمي ممكن نيست، در      ]  زغال[چون ادامه كار بر روي       

 . ش زغال سنگ ما را به حوزه صنايع شيمي مي رساندنتيجه بخ
در مورد اجتماعي سازي ها در حوزه شهر و روستا نيز جز اين              

اجتماعي سازي كارگاه هاي نان به حوزه آسياب هائي ختم       .  نخواهد بود 
و از آنجا به تبديل  بازرگاني    .  آرد مي فروشند ]  نانوائي ها[مي شود كه به    

خصي به نهادي متعلق به شهر و روستا و يا         آرد با مصرف كنندگان ش   
بديهي است كه    .  به تعاوني  مصرف يك گام بيشتر فاصله نيست         

ترامواهاي شهري متعلق به شهرها و هم چنين راه آهن دولتي خريدار           
فرآورده هاي توليد شده در كارخانه هاي نورد و واگن سازي هاي دولتي         

 . خواهند بود
هري كمتر از مقداري است كه      آنجا كه نيازهاي يك شركت ش     

با آن بتوان ادامه فعاليت يك كارخانه را تضمين كرد، در آن صورت             
ضروري است كه شركت هاي مشابه شهري و روستائي را در                
اتحاديه اي متشكل ساخت تا برايشان كارخانه اي اجتماعي شده كه            

در .  متعلق به دولت و يا به اتحاديه شهرها و روستاها است، توليد  كند           
دولتي سازي صنايع برق   .  اين رابطه مي توان از صنايع برق نام برد          
 .پيش شرط راه اندازي راه آهن هاي برقي است

با توجه به مناسبات موجود بديهي است كه شهرها و روستاها             
 .بدهند) خياط ها(تأمين نياز اونيفورم هاي خود را به رسته لباس دوزان 

م ترين وظائف شهرها و     در يك رژيم پرولتري يكي از مه         
به اين .  مربوط مي شود )  آپارتمان  سازي(روستاها به حوزه خانه سازي     

نكته تا كنون در چند جا اشاره كرده ايم كه شهرها و روستاها مجبور              
خواهند شد به رسته بناها به مثابه يك شركت بنگرند و مسئوليت               

يني به آنها  خانه سازي متعلق به شهرها و روستاها را تحت شرائط مع           
هم چنين به اين نكته اشاره كرديم كه در اين راستا بايد              .  واگذارند

كارخانه هاي سمنت، آجر و سفال  و غيره به مالكيت شهرها و يا دولت         
 . درآيند

در كنار مسكن، اجتماعي سازي بهداشت يكي از مهم ترين وظائف 
 به   رژيم سوسياليستي را تشكيل مي دهد، زيرا حل اين مشكل فقط            

مزدبگيران محدود نمي شود و بلكه در خدمت تمامي توده بزرگ مردم           
حل اين مشكالت سبب مي شود تا سازمان هاي بهداشت همگاني         .  است

فروش دارو به اشخاص را نيز به كاركردي اجتماعي بدل سازند تا بتوان           
به جار و جنجال انحصار خصوصي داروخانه ها كه توسط دولت بوجود           

از سوي ديگر با اين اقدام، بر حسب امكانات          .   پايان دهد  آمده  است، 
تالش براي اجتماعي سازي كارخانه هاي داروسازي آغاز مي شود، امري        
 . كه به تالش در جهت اجتماعي سازي صنايع شيميائي منجر خواهد شد

سومين وظيفه بزرگي كه از سيادت پرولتري، آن هم نه فقط در            
، بلكه در رابطه با خواست هاي اكثريت         ارتباط با منافع مزدبگيران    

بزرگ خلق ناشي مي شود، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي از طريق توسعه 
همان طور كه اشاره   .  و بهترسازي نهادهاي آموزش و پرورش است       

كرديم، اين كار ضروري مي سازد تا  ابزار تدريس را در اختيار                 
تقاء فرهنگ   شاگردان قرار دهيم و حتي چنين ابزاري را براي ار             

بزرگ ساالن، به آنها نيز بدهيم، امري كه در مورد آن توافق همگاني            
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اختالف نظر ميان مردم و به طور مثال اختالفات سياسي و           .  وجود دارد 
 . اقتصادي را نمي توان با گسترش مواضع دولتي از ميان برداشت

 ماركس در بحثي كه در شوراي كل بين الملل            ۱۸۶۹در سال   
 :زش و پرورش انجام گرفت، چنين توضيح داددرباره آمو

در مدارس ابتدائي و حتي در مدارس عالي نبايد اقتصاد                  «
سياسي و دين را تدريس كرد، اين امور را بايد به بزرگ ساالن                   
واگذار كرد تا اين حوزه ها را بي آموزند؛ چنين آموزشي را نبايد در            

ر مدارس فقط   د.  مدارس، بلكه بايد در تاالرهاي سخنراني آموخت        
جاي علوم طبيعي، فقط حقايقي است كه از هرگونه پيش داوري هاي           

»    حزبي مستقل هستند و آنها را فقط بيك گونه مي توان تعبير كرد             
)۱۲۸.( 

براي بلشويسم امري عادي است كه نه فقط كمونيسم را توسط             
نهادهاي دولتي به مثابه دين دولتي در مدارس و رسانه ها موعظه كند،            

] رسمي[بلكه هم چنين در حوزه هاي قدرت خود هر نظري را كه با نظر 
يك چنين روشي در   .  انطباق ندارد، اصوأل به سختي نامطلوب بنماياند      

مورد حاكماني قابل فهم است كه بر مبناي وهم ابتدائي خويش                
اما در  .  مي پندارند كه خدا حقيقت مطلقي را به آنها وحي كرده است           

دعي پيروي از علوم مدرن هستند، چنين ادعائي          مورد كساني كه م    
 . ننگ آور است

هر اندازه نيز در مورد دانش و هنر جدال وجود داشته باشد، ليكن             
خوشبختانه گنج بزرگي از كارآئي ها موجودند كه در مورد آنها يا              
هيچ گونه مشاجره اي وجود ندارد و يا آن چنان بر انديشه مدرن سلطه             

دون آگاهي از آنها نمي تواند به آن چنان درجه اي        دارند كه هيچ كس ب   
با آن كه در مورد گوته و آثار او نظرات             :  بطور مثال .  ارتقاء يابد 

بدون خواندن يكي از      متفاوتي وجود دارند، با اين حال هيچ آلماني         
 .آثار او آدمي فرهنگي تلقي نخواهد شد

واهد اين وظيفه نهادهاي آموزشي دولتي و شهرها و روستاها خ          
بود كه نوشت افزار و كتاب هاي درسي و ادبيات كالسيك را بدون             
دريافت هرگونه تاواني در اختيار  كساني قرار دهد كه مي خواهند در            

 . اين نهادها آموزش بيابند
دولتي كه نسبت به سود شخصي احترام خرافاتي نمي نهد، بديهي          

سط نهادهاي   است كه خواهد كوشيد يك چنين نياز غول آسائي را تو         
هرگاه توجه كنيم كه     .  توليدي اجتماعي شده خودي تأمين كند        

مصرف كنوني كاغذ نهادهاي دولتي و شهري و روستائي تا چه اندازه            
زياد است، روشن است كه افزايش حجم مصرف آنها سبب خواهد شد           
تا با توجه به مقاصد اجتماعي آن، صنايع توليد كاغذ را اجتماعي               

 . سازيم
 اين همه البته به تعداد كنوني اتحاديه هاي مصرف كه           در كنار 

و بيشتر از همه اين      .  براي خود توليد مي كنند، افزوده خواهد شد        
خواهند بود كه مي توانند فرآورده هاي اقتصادي نهادهاي        ]  اتحاديه ها[

دولتي و شهري و روستائي را براي مصرف شخصي در اختيار افراد              
 . قرار دهند

 در دولت سال به سال به شبكه توليد سوسياليستي          به اين ترتيب 
براي برآورده ساختن نيازهاي مردم افزوده و به همان نسبت نيز حوزه           
توليد سرمايه داري محدودتر خواهد شد و هم چنين افزايش فشار              
اقتصادي و رقابتي توليد اجتماعي شده در بازار كار  سبب خواهد شد              

بيشتر مجبور شود تا خود را با شرائط         هر چه   ]  سرمايه داري[تا توليد   
كاري كه كارخانه هاي نمونه اجتماعي شده عرضه مي كنند، تطبيق            

در كارخانه هاي سرمايه داري دائمأ به دامنه كاركردها و نقش           .  دهد
شوراهاي كارخانه ها افزوده خواهد شد و هم چنين سازمان هاي مصرف          

نهند و آنها را مجبور سازند تا  كنندگان مي توانند تأثير بيشتري بر آنها       
. به ضرورت تطبيق خويش با كارخانه هاي اجتماعي شده تن دهند            

هم گام با آن شفافيت رشديابنده روند كامل توليد سبب مي شود تا در             
رابطه با توليد و مصرف به آمارهاي دقيق تر و كامل تر دست يابيم، زيرا 

ماعي شده تعلق دارند، فاقد     نهادهاي همگاني كه به  شاخه هاي توليد اجت      
رشد اقتصاد با برنامه سوسياليستي همه جانبه بر         .  اسرار تجاري هستند  
 . چنين روالي است

حتي امروز نمي شود ديد كه اين تكامل تا چه اندازه به درازا               
حتي نمي توان با قاطعيت گفت كه در آينده تمامي            .  خواهد كشيد 

از فرآورده هاي هنري و    بخش بزرگي   .  توليد اجتماعي خواهد گشت   

علمي هم چنان نتيجه كاركردهاي فردي خواهند بود ، هر چند كه در             
اين حوزه  ها نيز تقسيم كار و همكاري، يعني به توليد اجتماعي افزوده            

 . خواهد شد
صرف نظر از فرآورده هاي فردي شاعران، آهنگ سازان، نقاش ها        

وري مي توانند در درون    و غيره، حتي برخي از كارخانه ها با كار مزد         
بايد نسبت  ]  كارخانه ها[اما اين   .  جامعه اي سوسياليستي پابرجا بمانند    

زيرا اين  .  به كارخانه هاي كنوني سرمايه داري از سرشت ديگري باشند       
فقط مي توانند در آن بخش از كارخانه ها به زيست خود           ]  كارخانه ها[

مايه زيادي، بلكه    ادامه دهند كه در آن هر كارخانه اي نه به سر             
به شخصيت خارق العاده اي در مديريت خود نيازمند است، شخصيتي كه         
قادر است بر نيروهاي ياري رسان خويش تأثير نهد و براي آنها شرائط            
كار مشابه اي را فراهم آورد كه در كارخانه هاي اجتماعي شده وجود            

تا از  پس نه صاحب سرمايه، بلكه شخصيت مدير سبب مي شود           .  دارند
سبب نخواهد شد تا    ]  سرمايه[موقعيت رهبري برخودار گردد و كمبود       
 . او نتواند كمك كاران خود را هدايت كند

 ، مسائل نو و امكانات      طي تكامل سوسياليستي با تجربيات تازه      
اين ها .  نويني روبرو خواهيم شد كه اكنون از آنها كامأل بي خبريم            

خواهد شد كه در حال حاضر       سبب ارتقاء اشكال توليد گوناگوني       
مي توانيم آنها را پيش بيني كنيم و نتيجه تقسيم كار توسعه يافته اي اند            

ما خواهان از بين بردن تضادهاي      .  كه سرمايه داري بر آن استوار است     
چنين .  طبقاتي هستيم و نه آن كه توليد و مصرف  را هم شكل سازيم             

 . كاري بازگشت به عقب خواهد بود
لقأ غيرممكن است كه بتوان شتاب حركت اجتماعي          طبيعتأ مط 

هر اندازه پيشگوئي هاي    .   سازي در يك كشور را پيش بيني كرد         
 تكامل درست درآمدند، به همان نسبت نيز         سويه ماركس در رابطه با   

خيلي چيزها غالبأ در    .   آن موجب گمراهي شدند     شتابدر رابطه با    
آن چه كه در تئوري  انتظار     تاريخ از تكامل آهسته تري برخوردارند تا       

در موقعيتي نيست كه بتواند تقريبأ تمامي       ]  تئوري[آن را داريم، زيرا     
 . پيشامدهاي غيرمترقبه را از همان آغاز مورد توجه قرار دهد

به هر حال هر اندازه كاگران از بلوغ بيشتري برخوردار باشند، هر           
ه آنها متعهدتر  اندازه آنها وظائف خود را بهتر درك كنند و نسبت ب            

باشند، به همان نسبت نيز اجتماعي سازي با شتاب بيشتري مي تواند             
شوراهاي كارگري  امروز مي توان در اين زمينه در         .  متحقق گردد 
 به كارهاي آغازيني دست زد كه آنها را نبايد به مثابه               كارخانه ها

ي  در برابر سرمايه درك كرد  و يا آن كه به مثابه ابزار           مواضع قدرت 
كه بتوان با آن سرمايه را رنجاند، بلكه پيش از هر چيز بايد آنرا                  

 فهميد كه بتوان با آن كارگران را با شرائط و شيوه هاي            مكتبيبه مثابه  
 . اداره يك كارخانه آشنا ساخت

در پيش نشان داديم كه شوراهاي كارگران كارخانه ها و به              
ت زدن به چه كارهائي     با دس  شهرها]  شاغل نزد [كارگران  عنوان نمونه    

 .مي توانند  ادامه اجتماعي سازي را آسان تر سازند
بهمين دليل نيز دوران آغازين سوسياليسم وابسته به تأثير شگرف          
كاركرد كنوني شوراهاي كارگري كارخانه ها و كارگراني است كه          

اين امر نه فقط به احساس وظيفه، بلكه      ].  شاغل هستند [شهرها  ]  كه نزد [
 . وابسته است] كارگران[ن به  بصيرت اقتصادي هم چني

در باال اشاره كرديم كه جهان سرمايه داري مكتب خوبي براي            
با اين حال .  پرورش روحيه اجتماعي  و هم چنين براي كارگران نيست        

مبارزه طبقاتي سبب پيدايش احساس همبستگي نيرومندي، اما فقط در          
 مي تواند در رابطه  با هر        روحيه اجتماعي .  رابطه با مبارزه مي شود    

مبارزه طبقاتي مي تواند در رابطه با يك . جامعه  اي دو چيز متفاوت باشد
كارگر سبب نيرومند شدن احساس همبستگي او به سنديكا شود، در            
رابطه با كارگر ديگري مي تواند سبب تقويت احساس همبستگي             

يرومندي روحيه  به تمامي طبقه گردد، اما اين مبارزه نبايد حتمأ سبب ن          
دولت تا اكنون   .  اجتماعي نسبت به دولت و شهرها و روستاها گردد         

تازه پس از تسخير . در برابر كارگران به مثابه مخالف نمودار شده است    
مي توانند نسبت به دولت روحيه اجتماعي     ]  كارگران[دولت است كه    

زي بهمين دليل نيز در آغاز اجتماعي  سا       .  نيرومندي را بوجود آورند   
نمي توان به روحيه اجتماعي كارگران نسبت به دولت و شهرها و              
. روستاها و بطور مثال در زمينه اقتصادي فشار زيادي وارد ساخت             

مبارزات بزرگ سبب پيدايش شوق سترگ، پهلواني گري و               
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در عوض يك نواختي سنگين كار شغلي      .  جانبازي هاي بي دريغ مي شوند  
 .يلت هاي بزرگ گرددروزانه نمي تواند سبب زايش فض

بلشويك ها بخاطر ماركسيسم ويژه شان كوشيدند با كوبيدن بر          
طبل  اخالق كمبود روحيه اجتماعي كارگران در روند توليد را جبران            

آنها .  البته اين تالش به هيچ وجه از تأثيري ماندني برخوردار نبود        .  كنند
ن هم چون  براي اين انقالبيو  .پس از آن به كار اجباري روي آوردند        

شعارهاي اخالقي و پليس ابزاري هستند كه با آنها          )  ۱۲۹(فيليسترها  
 .مي توان فضيلت را بوجود آورد

هر چند كه موفقيت اجتماعي سازي تا حد زيادي به درجه باالي            
روحيه اجتماعي كارگران مربوط مي شود، با اين حال اين امر به عوامل           

 توانيم به دلخواه خود بوجود    ديگري نيز وابسته است كه آنها را نمي         
آن چه كه ما سوسياليست ها مي توانيم در اين رابطه انجام دهيم،          .  آوريم

 .  در ميان كارگران استبصيرت اقتصاديترويج 
بواسطه تفكر نظامي، بوسيله پر بهاء دادن به چنين انديشه هائي كه           

ر قدرت بدان نيازمند است، متاسفانه تالش در چنين سويه اي هم د              
. جهان بورژوازي و هم در دنياي پرولتري به عقب رانده شده است             

بهمين دليل نيز اين امر نمايانگر بيهودگي انشعاب چه در بلشويسم و             
  و به ويژه ناداني اقتصادي و نه       ناداني.  چه در قراردادهاي صلح است    

 . بدترين دشمن بشريت استبدخوئي
ر آگاه گردند، هر     هر اندازه كارگران به قوانين اقتصادي بيشت       

اندازه با وضعيت اقتصادي جهان در عام و كشور خود بطور  ويژه آشنا             
شوند، هر اندازه محاسبات اقتصادي را بهتر بفهمند، هر اندازه بتوانند             
مرزهاي لحظه هاي ممكن را شفاف تر ببينند، به همان نسبت نيز خواهند          

ي كه امكان دستيابي    توانست تمامي نيروي خود را توانمندانه در سويه ا       
به آن است، متمركز سازند، و بهمين دليل نيز چون شاگردان مدرسه             
رفتار نخواهند كرد كه از هر كاري گريزانند و همين كه چشم فراش             

آنها .  مدرسه را دور ديدند، در پي دست زدن به هر شيطنتي هستند             
م هم چون مردان بالغ آزموده رفتار خواهند كرد كه بر مبناي تصمي             

آزادانه خود هر گاه بتوانند در كنار آزادي سياسي به آزادي اقتصادي            
نيز دست يابند، در آن صورت همه آن چيزهائي را كه ضروري اند،             

 .انجام خواهند داد
ما بايد براي دستيابي به اين مقصود هميشه خواهان گسترش             

 .انديشه اقتصادي و دانش در بين توده  باشيم
 يندهبازمانده در شماره آ

 :پانويس ها
  ۴۵، صفحه ۱۹۲۰، برلين، »اجتماعي سازي و بازسازي « آلفونس هورتن،-۱۲۷
اين نقل قول از     .   لندن Beehive بي هايو   ۱۸۶۹ اوت   ۲۱ برگرفته از گزارش    -۱۲۸

ماركس را كه كائوتسكي در اين اثر آورده است، نتوانستم در مجموعه آثار                 
كه از سوي دولت آلمان شرقي انتشار يافته       ماركس و انگلس به زبان آلماني بيابيم       

 . است
در عين  .  آدم عامي و بي فرهنگ است      واژه اي عبري و به معني    Philister فيليستر   -۱۲۹

حال فيليستر به قومي گفته مي شد كه در كرانه جنوب غربي فلسطين زندگي                 
زه  پيش از ميالد اين قوم از پنج ايل تشكيل مي شد كه در غ               ۱۲۰۰در  .  مي كرد
Gaza اشدود ،Ashdod آشكلون ،Ashkelon   گاث ، Gath و اكرون Ekron  زندگي 

آنها در آغاز در جنگ هاي خود عليه يهودان موفق بودند، اما با سلطه              .  مي كردند
آشورها بر فلسطين، استقالل قوم فيليستر در سده هشتم پيش از ميالد از بين رفت               

 .   مستعمره آسور شد) سرائيلا(و سرزمين آنها نيز هم چون سرزمين يهودان 
 

 ...نكاتي درباره   ي 
  

اي كه با امضاي    بنا بر اين، هر چند مسؤوليت مطالبي كه در مقاله         
باشد و مواضع و       با وي مي    ، درج شد   ١١٩ي   سردبير در شماره   

هاي ساير   ي مواضع و ديدگاه    هاي آن ضرورتاً انعكاس كننده      ديدگاه
ي استدالل و    آن مقاله چه از نظر شيوه      با اين همه     ،اعضاي شورا نيست  

 از نظر من داراي اشكاالت      ،چه از نظر احكامي كه صادر كرده است        
 .سازد اساسي است كه برخورد با آن را ضروري مي

 دهد كه  ي خود وعده مي     سردبير عزيز ما در ابتداي نوشته         
هاي پيش روي داده و   با برخورد با چند رخدادي كه در هفتهمي خواهد

ي  آينده« داشته باشد      »ويران كننده «تواند بر ايران تأثيري         يم
شوند  اين رخدادها مربوط مي       .   را سازماندهي كند       »نزديك

اي  ي هسته  پروژه اعدام صدام حسين، به    اپوزيسيون واليت فقيه، به   «به

زمان مجلس خبرگان و شوراهاي شهر و روستا در  ايران، و انتخابات هم
هر   . من برخورد به اپوزيسيون واليت فقيه است        بند مورد نظر   ».ايران

 .هايي وجود دارد ي مطالب ديگر نيز گفتني چند در باره
گفته .  شود لحن برخورد در اين قسمت در همان ابتدا تعيين مي           
هاي اپوزيسيون رژيم مالتاريا، هر       دانيم كه تمامي اليه     مي  «:شود مي

 و استقالل ايران    چند كه مدعي است براي تحقق دمكراسي و آزادي         
دهد و بيشتر    كنند، اما پيكره يك دستي را تشكيل نمي           مبارزه مي 

زنده «برند، براي   ه آن كه در خارج از ايران بسر مي        تهاي سازمانياف  اليه
 وابسته و خود فروخته      »حضور داشتن « و در عرصه سياسي       »ماندن
 .»اند گشته

 در خارج از    اپوزيسيون...  هاي بيشتر اليه «.  ادعاي بزرگي است  
 ».اند خود فروخته گشته... كشور

كند كه در مورد   آغاز مي  »سازمان مجاهدين «ي مقاله با      نويسنده
پس .  اي نيست  هاي آن در ميان اپوزيسيون مجادله      ها و خيانت   جنايت

سراغ  هاي مجاهدين سردبير محترم به     هايي از خيانت   شمردن فقره   از بر 
انشعاب در    «:نويسد رود و مي    مي »حزب دمكرات كردستان ايران    «

حزب دمكرات  ايران نيز آشكار ساخت همه كساني كه در اين حزب  
اند، حاضر نيستند در راهي گام نهند كه رهبري كنوني           سازماندهي شده 

آقاي مصطفي هجري در پي گام       .  كند اين حزب از آن پيروي مي      
ان را در   خواست بدنه سازم   ها بود، زيرا مي    نهادن در همان راه رجوي    

ها و منافع آن  قدرت آمريكا قرار دهد و در رابطه با خواست       راختيار اب 
تجزيه حزب  .  ابر قدرت سياست و كاركرد روزانه حزب را تعيين كند         

چنين آشكار ساخت كه آن بخش از         دمكرات ايران به سه بخش هم      
كردهاي ايراني كه خواستار تجزيه ايرانند، بخش ناچيزي هستند و             

چون شهيد دكتر قاسملو خود را        زرگ كردهاي ايران هم    اكثريت ب 
دانند و هدفشان نه تجزيه ايران، بلكه تحقق               ايراني اصيل مي   

 .»هاي ايران است ساالري در همه اياالت و استان مردم
ي كردستان،   چون مسئله  مسايل مهمي هم   اين سبكِ برخورد به    

 آن، سبك ها و اتفاقات درون ، رهبري آن و سياست»حزب دمكرات«
.  نبوده است و نيست      »طرحي نو «و مورد نظرِ      و روش مرسوم   

اند  ويژه اعضاي شورا همواره كوشش داشته       به ،»طرحي نو «نويسندگان  
ها و نظرات خود را با دليل و استدالل و اگر در موردي ادعايي               ديدگاه
 . آن را با سند و مدرك مطرح سازند،اند داشته

 و آقاي مصطفي     »ب دمكرات حز«رهبري   سردبير محترم به   
دهد و وي را به ارتكاب       هجري دبير كل آن عمل مهمي را نسبت مي        

در اين جا سخن بر سر ديدگاه يا نظر يا           .  سازد جرم بزرگي متهم مي   
. ارزيابي يك فرد در مورد اعمال فرد يا سازمان سياسي ديگري نيست           

رات و  بلكه صريحاً و بدون اما و اگر متهم ساختن رهبري حزب دمك            
توان بدون دليل    ولي نمي .  خيانت است  شخص آقاي مصطفي هجري به    

حزب دمكرات كردستان   «اي چون    رهبري حزب با سابقه    و مدرك به  
هيچ   بلكه اساساً به   ،نه تنها در مورد ايشان     .   نسبت خيانت داد   »ايران

توان بدون داشتن دليل و مدرك محكم و انكارناپذير             شخصي نمي 
حرمت انساني  .   وارد آورد  تهامي اين چنين سنگين     و آن هم ا    اتهامي

خواسته  اين ادعا كه آقاي هجري مي      .  هر شخصي را بايد نگاه داشت      
ي آن حزب را در اختيار ابرقدرت آمريكا قرار دهد و در               است بدنه 

ي  ها و منافع آن ابرقدرت سياست و كاركرد روزانه          رابطه با خواست  
.  دادن نسبت خيانت به وي نيست      تر از   چيزي كم  ،حزب را تعيين كند   

حزب «عامل نفوذي آمريكا در   آقاي هجري را به در واقعچنين اتهامي
حزب «كند كه مأموريت دارد        تبديل مي  »دمكرات كردستان ايران  

ابزار اجراي سياست آمريكا در ايران و منطقه تبديل            را به  »دمكرات
كننده بايد اسناد  هم مت،هر كسي براي وارد آوردن چنين اتهامي به. سازد

اما سردبير  .  و مدارك محكم و انكارناپذيري در اختيار داشته باشد          
 .دهد محترم هيچ مدرك و سندي در اين باره ارايه نمي

هاي رهبري حزب دمكرات و نه سخنراني آقاي هجري          نه اعالميه 
ها و مواضعي كه در آن سخنراني         در سناي آمريكا و برخي حرف      

 مشابه، سند و مدرك محكم و كافي براي وارد            آمده است و موارد   
هم با آن مسايل موافق نيستم و آن           من.  آوردن چنين اتهامي است    

دانم و به    ها و مواضع بسيار نادرستي مي      ها و آن مواضع را حرف      حرف
كنم كه ايشان قصد خيانت      ولي ادعا نمي  .  ها انتقاد و اعتراض دارم     آن

فرد خيانت كننده . گاهي بر آن استزيرا شرط خيانت آ ،  داشته و دارد  
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بايد بر نتايج منفي و زيانبار عمل خود براي ديگري و ديگران آگاه              
اش در ارتكاب آن عمل صرفاً سود و مسايل            تر، انگيزه  باشد و، مهم  
 .براي پول، مقام و مسايلي مانند آن: شخصي باشد

هاي متفاوتي براي توضيح،      در زبان و فرهنگ سياسي واژه        
ها و مواضع نادرست وجود      ي كارها، حرف    و قضاوت درباره   توصيف

اگر حرف يا عمل شخصي از نظر كسي . هاست اشتباه يكي از آن .  دارد
ي قضاوت را تشديد كرد      توان حتا درجه    مي ،بسيار بسيار زيانبار است   

ولي .   ناميد »عيني خيانت «طور   يا به »  در حد خيانت  «و عملي را     
ي روي كاغذ چرخاندن و نوشتن كه آقاي          راحت طور قلم را به     همين

بدنه سازمان را در اختيار ابر قدرت آمريكا         «خواسته است    هجري مي 
ها و منافع آن ابر قدرت سياست و          قرار دهد و در رابطه با خواست       

 بدون آن كه سندي يا مدركي        »كاركرد روزانه حزب را تعيين كند      
يست و نبايد از قلم      حرف معقول و درستي ن     ،براي اين ادعا نشان داد    

كند، و   طور جدي و مسئوالنه برخورد مي       مسايل به  اي كه به   نويسنده
قياس،  البته به. رفيق سردبير ما، از اين گونه اشخاص است، تراوش كند     

 كار   اين كنم كه وي   ي اين رفتار رفيق سردبير نيز ادعا نمي        من درباره 
ي و حسن نيت    من شكي در دلسوز   .  قصد و نيت بدي كرده است      را به 

 ،زند ها قلم مي   ي آن  هايش درباره  مسايلي كه در نوشته    او در برخورد به   
 .نظرم او هم در برخورد خود دچار اشتباه شده است به. ندارم

خواهم وارد بحث ملت و مليت و قوم و اين           در اين جا نمي   .  باري
ولي هر  .  كه آيا ايران كشوري كثيرالمله است يا كثيرالقوم بشوم           

 بايد اين واقعيت را بپذيريم كه در         ، در اين مورد داشته باشيم      نظري
 يعني داشتن دولتِ مركزي     ،ي تا كنوني   شيوه توان به  ايران ديگر نمي  

ي امور مناطق   و همه باشدمتمركز كه تمامي قدرت را در اختيار داشته     
مختلف را از مركز اداره كند و در تمامي مناطق بايد همگان در                 

رستان و دانشگاه به زبان فارسي آموزش ببينند و وسايل           دبستان و دبي  
. زبان فارسي باشد، كشور را اداره كرد       به...  ها و  ارتباط جمعي، دادگاه  

، »شوراي موقت «ها بود كه سازمان ما،          همين واقعيت  با توجه به   
عنوان پيشنهادي براي بحث و گفتگو در مورد قانون اساسي ايرانِ              به

ي، طرحي را ارايه داد كه در آن براي حل اين           پس از جمهوري اسالم   
 .مسايل شكل دولت فدرال پيشنهاد شده است

 ،ي ايران باشد   به هر تقدير، هر چه در نهايت شكل دولت آينده          
ها يا اقوام ايراني  مردم آذربايجان و بلوچستان و كردستان و ساير مليت

ته باشند و   طور فعال و داوطلبانه شركت داش      بايد در شكل دادن آن به     
آميز، دوستانه و حفظ تعادل ميان         طور مسالمت  اين مشكالت را به    

حفظ تماميت ارضي   .  اي و كشوري حل و فصل كنند        نيازهاي منطقه 
ريزي ايراني مستقل و آزاد و دمكراتيك فقط از اين              ايران و پايه  

 فارس و آذري و      شونيسم سمي اعم از  يهر شوين .  طريق ممكن است  
سازي براي   ره جز ماجراجويي و برادركشي و زمينه      بلوچ و كرد و غي    

 .ي بيگانگان حاصل ديگري نخواهد داشت سلطه
حزب دمكرات كردستان    «اي مانند     در اين راه احزاب منطقه      

تر است،   ها و احزاب ايراني با سابقه        ي سازمان  ، كه از همه    »ايران
ارند ها و احزاب مناطق ديگر كه هم اكنون وجود د  و سازمان  »كومله«

عهده خواهند    طبيعتاً نقش مهمي به     ،يا در آينده بوجود خواهند آمد      
اي سرسري و    قهطاين احزاب من   توان به  بنا بر اين، نبايد و نمي     .  داشت

غيرمسؤالنه برخورد كرد و چون اين سياست يا آن سياست، اين               
 اين يا آن حزب يا       ، اين موضع يا آن موضع      ،حرف يا آن حرف    

 چماق تكفير را برداشت و آنان را ،آيد مرا خوش نمياي  سازمان منطقه
. طلبي و آلت دست بيگانگان شدن متهم ساخت           خيانت و تجزيه   به

من .   هنوز عمق مشكل را درنيافته است      ،كند كسي كه چنين كاري مي    
اي با سابقه و جدي را كه در ميان مردم            هيچ حزب و سازمان منطقه    

شناسم كه در اهداف      نمي ،يي دارد منطقه نفوذ، احترام و حيثيت و آبرو      
به قول معروف   .  ي خود خواست جدايي از ايران را داشته باشد         و برنامه 

پس نبايد در هر فرصتي     .  بندند  دستمال نمي  ،كند سري را كه درد نمي    
 .طلبي و جدايي از ايران زد آنان اتهام تجزيه به

 تمام خوشبختانه نام اين كشور ايران است و بدين لحاظ به               
طور تاريخي طي هزاران سال      تمامي ساكنان آن كه به      يعني به  ،ايرانيان

اند و با هم و در       با پيوندهاي عميق تاريخي و فرهنگي در هم آميخته         
تنهايي نه   اين سرزمين به   .   تعلق دارد   ،اند كنار هم زندگي كرده     

مليت يا قوم خاص     كردها نه به آذربايجانيان و نه به        ها نه به   فارس به

ي ساكنان اين سرزمين در عين حال كه نام           همه.  گري تعلق دارد  دي
 و همگي در    چنين همه ايراني هستند     هم ،كنند قوم يا ملتي را حمل مي     

تعيين سرنوشت اين مرز و بوم از حقوق برابر برخوردارند و در برابر              
 .اين حقوق همگي در قبال آن وظيفه دارند و مسؤول اند

نام آن  .   در مورد تركيه صادق نيست     اين موضوع، از باب مثال،    
ولي كردهاي تابع تركيه،     .  دهد ها نسبت مي    آن را به ترك     ،كشور

همين دليل براي آن كه پيوندي ميان كردها و تركيه           به.  ترك نيستند 
هاي كوهي كه عنواني توهين آميز است         آنان را ترك   ،برقرار سازند 

 .نامند مي
اي كه آن طور كه از       طقههاي من  از سوي ديگر احزاب و سازمان     

 بايد  ، خواهان جدايي از ايران نيستند      كه آيد شان برمي  برنامه و اهداف  
ي خود   مسايل منطقه  اين موضوع مهم توجه داشته باشند كه فقط به           به

توجه داشتن و مسايل سراسري و كشوري ايران و منافع همگاني و              
ها و   ستاتخاذ سيا  تواند به   مي ،مشترك را از نظر دور داشتن         

انجامد كه چنان كه مالحظه        اي بي  ي لحظه  بينانه هاي كوته  تاكتيك
كنيم، براي ديگران جز ايجاد سوءتفاهم و كدورت حاصل ديگري           مي

هايي و انتخاب     چنين سياست  تا كنون روآوردن به    .  نخواهد داشت 
زيان مردم   در نهايت همواره به    اي و واهي    لحظه »دوستان و متحدان  «

 پس از   »دوستان و متحدان  «و آن   .  و ايران تمام شده است    اين مناطق   
حال خود   ها و تأمين منافع خود آنان را رها كرده و به                 استفاده

 .در كردستان عراق نيز هنوز حرف آخر زده نشده است. اند واگذاشته
خاك  سرنوشتِ شرايط نسبتاً مساعدي كه با تجاوز آمريكا به           

.  هنوز پايان ماجرا نيست    ،ه است عراق براي كردهاي عراق فراهم آمد     
بهاي خسارات بسيار سنگيني بر مردم        نخست آن كه اين شرايط به      

دوم اين كه آمريكا زود يا دير مجبور است          .  عراق تأمين شده است   
با خروج ارتش آمريكا از     .  نيروهاي خود را از خاك عراق خارج كند       

معلوم .  خاك عراق توازن قوا در عراق و منطقه تغيير خواهد كرد             
نيست توازن جديد قوا در عراق و منطقه تا چه حد در جهت حفظ                 

با خروج قواي آمريكا    .  شرايط مساعد كنوني در كردستان عراق باشد      
. كردهاي عراقي در برابر يك دو راهي قرار خواهند گرفت         از عراق،   

احتمال زياد اين امر تنها  يا بايد به طرف استقالل تمام عيار بروند كه به
طق امن به:  سه منطقه تجزيه شود    تواند تحقق يابد كه عراق به      اني مي زم

آمدهاي  ولي اين امر پي     .  شيعه نشين، سني نشين و كرد نشين          
هاي عربي   نامساعدي دارد كه معلوم نيست تا چه حد آمريكا و دولت           

 .ها باشند تن دادن به آن منطقه حاضر به
 شيعه نشين و بخش تشديد نفوذ ايران در    نخست آن كه اين امر به     

در نتيجه در منطقه خواهد انجاميد كه با در نظر گرفتن نسبت جمعيت             
ي شيعه نشين    شيعه به سنيان و كردها و وجود منابع نفتي در منطقه            

پذيرفتن آن دارد و نه كشورهاي       امري است كه نه آمريكا گرايش به      
كز ي سني نشين كه در مر      دوم آن كه منطقه   .  سني مذهب عربي منطقه   

لحاظ جمعيت و هم به لحاظ فقير بودن در           قرار خواهد گرفت هم به    
منابع طبيعي و به ويژه فقدان مخاذن نفتي سرنوشتي ناروشن و نامساعد            

العمل شديد سنيان    طور يقين با عكس    در پيش رو خواهد داشت كه به      
ها، ترورها و     عرب عراقي روبرو خواهد شد كه بمب گذاري            

كنوني در برابر تجاوزگران آمريكايي و         هاي انفجاري     خودكشي
و با در نظر گرفتن بحران مزمن        .  باشند هايي از آن مي    انگليسي نمونه 

دليل  احتمال زياد نه آمريكا به     فلسطين نه كشورهاي عربي منطقه و به      
عربستان سعودي،  :  هاي متحد عربي خود در منطقه      رعايت حال دولت  

ي تازه را در منطقه     لجاد مشك ي اي  اردن، مصر و غيره، حال و حوصله       
 .دارد

ويژه هراسي   از سوي ديگر، با در نظر گرفتن شرايط منطقه و به           
 حفظ  ،كه تركيه از وجود كردستان مستقلي در همسايگي خود دارد           

موجوديت چنين كشوري بدون برخورداري از حمايت قدرتي نيرومند         
ولي اين امر   .   بسيار مشكل خواهد بود    ،تواند آمريكا باشد   كه تنها مي  

آمريكا وابسته خواهد كرد و      شدت به  به   را »مستقلي«چنان كردستان   
ها و تأمين    اي، عاملي و ابزاري براي اجراي سياست        مستعمره آن را به  
ها و منافع امپرياليستي آن كشور عليه ساير كشورهاي               خواست

طبيعتاً چنين وضعيتي آن كردستان      .  ساختخاورميانه تبديل خواهد     
ويژه تركيه مواجه     را با دشمني شديد ديگر كشورها، به          »لمستق«

ترين و   ولي تركيه كه شايد پس از اسرائيل بزرگ         .  خواهد ساخت 
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ترين متحد استراتژيكي آمريكا در منطقه است براي آمريكا              مهم
و . تري از حفظ استقالل كردهاي ساكن عراق كنوني دارد    اهميت بيش 

هاي تركيه با آن كشورِ      و خواست اگر تضادي و تصادمي ميان منافع       
احتمال زياد جانب تركيه     تازگي تأسيس يافته بوجود آيد، آمريكا به       به

ها و سياست هايش     را خواهد گرفت و دست آن را در اجراي برنامه          
 .در برابر آن سرزمين بازخواهد گذاشت

ي آمريكا در منطقه و        ا هاي لحظه  سياست بنابراين، نبايد به   
 دل بست و    ،ادثي كه سرنوشت آن هنوز روشن نيست      رويدادها و حو  

هايي را در پيش گرفت كه در نهايت          اقداماتي زد و سياست    دست به 
 آمريكا  .زيان هم مردم منطقه و هم مردم ايران تمام خواهد شد               به

 .دوست هيچ يك از كشورها و خلق هاي جهان نيست
ي يا از ا هاي منطقه  احزاب و سازمان  .  حال از دو حال خارج نيست     

راستي خواهان حفظ وحدت ايران و استقالل و            روي صداقت و به    
خواهند با و در كنار ساير اهالي اين سرزمين           آزادي آن هستند و مي    

 يا در واقع چنين     ،دانند زندگي كنند و خود را هم سرنوشت با آنان مي         
اي و تاكتيكي سايرين     داليل مالحظات لحظه   خواستي ندارند و فقط به    

اصطالح بازي   هاي سراسري را به     ها و جريان    ويژه سازمان  بهرا و    
اگر حالت اول   .  كنند اين امر مي   طور لفظي تظاهر به    دهند و فقط به    مي

 ،درست است، و تا كنون مدرك و سندي كه حكم بر بطالن آن بكند             
طور  ها و رفتار آنان به     در دست نيست، پس اين امر بايد در سياست         

توضيح  ود و در هر پيچ و خمي نيازي به           روشن و شفاف ديده ش     
ها و اعمال آنان     بايد سياست .  ها و مقاصد آنان نباشد     ي انگيزه  درباره

طور شفاف و آشكار و بدون اما و اگر نشان دهد كه آنان خود را                  به
جويند  ي خود را در اين سرزمين مي دانند و سرنوشت و آينده ايراني مي

ه، ترقي و پيشرفت، استقرار دمكراسي      و استقالل، آزادي، سعادت، رفا    
و اعمال حق حاكميت ملي را براي خود و براي تمامي مردم ايران                

ي  ها را جدا و در برابر بقيه        خواهند و تحقق اين آمال و خواست        مي
خواهند  ها را براي تمامي مردم ايران مي  بلكه آن،جويند مردم ايران نمي

ها كه   دست آوردن آن    براي به  ،و خود را با آنان هم سرنوشت دانسته       
شرط نخست آن سرنگوني نظام كنوني است با و در كنار آنان فعاليت             

 .كنند و مبارزه مي
ي ايران و جداشدن از آن         يا آن كه در واقع خواهان تجزيه        

طور واضح و آشكار     در اين صورت بايد اين خواست را به        .  باشند مي
يران بگويند تا بقيه نيز بتوانند      مردم ا  ي خود و هم به     مردم منطقه  هم به 

اصطالح با هم در سايه مشت       خودي به  وضع خود را روشن كنند و بي      
حزب «رفيق سردبير پس از روشن كردن وضع          .  باري .دنبازي نكن 

ي  رود و حكمي كه درباره      مي »كومله« به سراغ    »دمكرات كردستان 
ي  بارهكند از سنخ همان حكمي است كه پيش از اين در           آن صادر مي  

شود به اين  آن سازمان نيز متهم مي  .   صادر كرده بود   »حزب دمكرات «
توانمندي مردم ايران از دست داده است و          اعتماد خود را به    ...«كه  

است با ابر     قدرت سياسي حاضر   زده به  براي دستيابي زودرس و شتاب    
قدرت آمريكا و ديگر كشورهايي كه براي تأمين منافع خويش              

 به گفتمان سياسي    ،ه گرفتن منافع ملي ما ايرانيان هستند      خواهان ناديد 
 ».ها عليه منافع ملي مردم ايران هم آوازه گردند دست زنند و با آن

اين اتهامات نيز همان است كه در مورد اتهامات به               پاسخ به 
البته بگذريم از اين    .   پيش از اين گفته شد     »حزب دمكرات كردستان  «

 ي ميان مقدمه و نتيجه نهفته است كه اگركه در همين چند سطر تناقص
رسيد كه   اي نمي  نتيجه  به ،كرد ي خود توجه مي    مقدمه نويسنده قدري به  

اين دليل كه مانند     زيرا، اگر كومله به   .  در اين جا اظهار كرده است      
هاي اپوزيسيون ايراني كه اعتماد خود را            آن بخش از سازمان     «
 ،آمريكا روي آورده است به» ...اند توانمندي مردم ايران از دست داده به

عليه « با اين عمل     »كومله«توان رسيد كه     اين نتيجه نمي   از اين امر به   
ي  بلكه نتيجه .   شده است  »هم آوازه « با آمريكا    »منافع ملي مردم ايران   

 براي جبران ناتوانمندي مردم      »كومله«منطقي از آن اين است كه         
توانمندي مردم ايران در آزاد ساختن      البته منظور سردبير بايد نا    (ايران  

. آمريكا روي آورده است     به )ي جمهوري اسالمي باشد    خود از سلطه  
تواند آزاد ساختن مردم ايران از يوغ  اش از اين كار هنوز مي ولي هدف 

هم «  ،طور كه پيش از اين گفته شد         همان.  جمهوري اسالمي باشد  
 بايد اقدامي باشد    »ايرانعليه منافع ملي مردم     «شدن با آمريكا    »  آوازه

منظور سودجويي   مردم ايران به   آگاهانه و با انگيزه و نيت خيانت به         

ولي نويسنده نه چنين ادعايي دارد و نه در اين مورد سند و               .  شخصي
 .دهد مدركي ارايه مي

 و  »حزب دمكرات كردستان ايران   «پس از روشن كردن تكليف      
به نقل از   «رفيق سردبير   .  درس  مي »فدائيان اكثريت » نوبت به  »كومله«

 كه در ايران به سر      »فدائيان اكثريت «نامه سرگشاده يكي از اعضاي      
بخشي از اعضاي سازمان اكثريت از راه رشد            «:  نويسد  مي »برد مي

كنند، بخشي سوسياليسم ستيز هستند و نظام          سرمايه داري دفاع مي    
خشي از  كنند، ب  هاي استبدادي مقايسه مي      سوسياليستي را با نظام     

اعضاي اكثريت پايگاه طبقاتي خود را تغيير داده و از پايگاه ديگري   
كنند، بخشي در اتحاد با سلطنت طلبان از تماس با ساواكيان             دفاع مي 

كنند، بخشي عاشقانه     و مأموران سيا و قاچاقچيان اسلحه دريغ نمي          
 .»هاي خود گنجانده اند سياست نئوليبراستي را در برنامه

آيد اين   ي نكته سنج پيش مي     شي كه براي خواننده   نخستين پرس 
 ،دهد  مي »سازمان اكثريت «است كه با وصفي كه اين عضو نامعلوم از          

 !!؟؟چرا خودش هنوز عضو آن است
ديگر آن كه رفيق سردبير ما براي اثبات وضعي كه آن عضو              

سازمان « از ، كه معلوم نيست كيست و در كجاست»سازمان اكثريت«
وي .  ي كذايي نداشت   نقل از آن نامه     هيچ نيازي به   ،دهد  مي »اكثريت

ها،  توانست وجود اين وضعيت را از اسناد و مدارك، بحث                مي
هاي آن سازمان و اظهارات اعضاي آن در    ها و ديگر فعاليت    بندي جناح

اي  كه بسيار با اعتبارتر از نقل قول از نامه. خارج از كشور استنتاج كند
 ضمناً بسياري از اعضاي      .رش نامعلوم است  است كه هويت و اعتبا     

. به وجود چنين وضعي در سازمان خود اذعان دارند       »  سازمان اكثريت «
شوراي «ولي آيا منصفانه وضعيت در سازمان هاي ديگر و در خود              

وجود دارد، خيلي تفاوت    »  سازمان اكثريت «با وضعي كه در     »  موقت
 !ل دوز به ديگراندارد؟ مي گويند يك سوزن به خودت بزن، يك جوا

سه ديگر آن كه اصوالً اين روش كه براي اثبات موضوعي               
 ،اش معلوم نيست   ي شخصي كه هويت    نامه ي سازماني سياسي به    درباره

طرحي «اي چون     روش نادرستي است كه در شأن نشريه       ،استناد جستن 
كوشند  اش مي  كه نويسندگان نشريه اي.  و سردبير محترم آن نيست    »  نو
در برابر  .   خود را با منطق و استدالل مطرح كنند          هايديدگاه و   هانظر

ي ديگري از عضو ديگري از اكثريت در ايران           توان نامه  اين نامه مي  
ي مورد استناد    آورد كه درست عكس مسايل مطرح شده در نامه           

 آن گاه   ،حال اگر سنديت در حرف يك عضو باشد       .  سردبير را بگويد  
گويد و حق با      كدام درست مي  اين پرسش مطرح خواهد شد كه         

 نظري  ،ي موضوعي يا ارزيابي از آن         گيري درباره  موضع.  كيست
 .تواند درست يا نادرست باشد شخصي است كه مي

ي  ي نويسنده   اتكاي نامه   رفيق سردبير پس از آن كه به            
 حاكم  »سازمان اكثريت «اي از ايران وضعي را كه بر           الهويه مجهول
مي رود و  »  سازمان اتحاد فدائيان خلق     «به سراغ !   ثابت كرد؟  ،است
اپوزيسيون "بينيم كه بخش ديگري از همين  با اين حال مي «: نويسد مي
 هم چون اتحاد فدائيان خلق در پي اتحاد تشكيالتي دگرباره با              "چپ

قلمكاري بدل شده است     همين سازمان اكثريت است كه به آش شله        
 .»ه خود را بيابدتواند سبزيجات دلخوا كه در آن هر كسي مي
ي تاريخ فعاليت     م وارد بحث درباره    هخوا مي من در اين جا ن      

 مسايل هر فرد عالقمند به   .   و ارزيابي از آن بشوم     »سازمان اكثريت «
هاي  ي سازمان  داند درباره  سياسي ايران طبيعتاً اطالعاتي را كه الزم مي        

سازمان «ي   كند و از گذشته      سياسي اپوزيسيون جمع آوري مي       
هاي اول حاكميت خميني و       و چگونگي فعاليت آن در سال      »كثريتا

ها و كشتارهاي عمال آن، همكاري با          ها، جنايت  دفاع از سركوب  
 و دفاع از سياست شوروي در ايران و افغانستان و الخ،             »حزب توده «

هاي برخي از رهبران آن در  گيري چنين نظرات و موضع هم. مطلع است
. خ نگهدار، براي همگان آشكار و روشن است       گذشته و حال، مانند فر    

كند كه هر كسي در هر مقام و سازماني در            طبيعتاً عدالت ايجاب مي   
خون كسي آلوده باشد و مرتكب جنايتي شده         اش به  صورتي كه دست  

 در دادگاهي صالح و      ، بايد هر زمان كه شرايط آن فراهم آيد          ،باشد
 محاكمه شود و     ،كند طبق موازين و اصولي كه قانون معين مي           

 .پاسخگوي اعمال خود باشد
ها و   هايي در تمامي سازمان    از زمان انقالب تا كنون دگرگوني       
. هايي صورت گرفته است    هاي سياسي بوجود آمده و جابجايي       جريان
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اند كه مدافع    هايي عضويت داشته    افرادي كه در احزاب يا سازمان       
، از جمله اعضايي از     اند جمهوري اسالمي و حاكميت واليت فقيه بوده      

، يا اكنون مواضع خود را تغيير داده و عضو هيچ             »سازمان اكثريت «
هاي ديگري   ها و جريان    عضويت در سازمان    سازماني نيستند يا به    

اين  دربرخورد به .  اند وجود آورده ه هاي جديدي را ب    اند يا جريان   درآمده
دليل  كسي به .  گيرد ي آنان مد نظر قرار مي      تر مواضع گذشته   افراد كم 
 .ورزد ي آنان از همكاري با آنان امتناع نمي گذشته

هاي  ها و انشعاب    رسد كه دوران تجزيه     نظر مي  به هر حال به    
ي  پايان رسيده است و اكنون در آغاز پروسه           هاي چپ به    سازمان

هاي  سوي ايجاد جريان     يعني نزديكي و حركت به        ،معكوس آن 
 ايفا  رتريسياسي ايران نقشي مؤث   ي   د در صحنه  نتري كه بتوان   بزرگ

 هيچ سازماني در صدد     ،تا آن جا كه من اطالع دارم       .  باشيم  مي ،دنكن
بلكه هدف پيدا   .  باشد ملحق شدن و حل شدن در سازمان ديگري نمي         

ها و   هايي است كه نزديك شدن تدريجي سازمان        كردن اشكال و راه   
نهادن در اين   يك ديگر ممكن سازد كه خواهان گام         هايي را به   تجمع
 .اند پروسه

، نيز مدت زماني است كه در اين راه          »شوراي موقت «جمع ما،   
در واقع اين هدف از همان زمان ايجاد اين جمع در             .  كند فعاليت مي 

همين دليل در نام آن       به »موقت«ي فعاليت آن بوده و صفت         برنامه
طبيعي است كه تحقق اين هدف جز از طريق           .  گنجانده شده است  

تر ممكن   هاي موجود در يك جريان بزرگ       ت برخي از سازمان   وحد
هاي  داند كه جمع ما در اين رابطه با سازمان          رفيق سردبير مي  .  نيست

 در تماس و مذاكره      »كومله« و   »اكثريت«،  »اتحاد فدائيان خلق  «
 خواهان حل شدن    »اتحاد فدائيان خلق  «داند كه نه ما و نه        و مي .  است
بلكه هدف آن است كه اعضاي اين        .  ستيم ني »سازمان اكثريت «در  

اي كه مورد    ها در يك سازمان جديدي با مرامنامه و اساسنامه          سازمان
 ايراد وارد   »اتحاد فدائيان »  حال اگر به  .   تشكل يابند  ،قبول آنان باشد  

 عين همين ايراد به      ، هستند »اكثريت«باشد كه در صدد اتحاد با         
 . نيز وارد است»شوراي موقت«

 وجود  ،آن تعلق داريم   خاب در برابر طيف چپي كه ما نيز به        دو انت 
هاي كوچك   تجمع  تقسيم به  يكي اين كه در همين حالت كنونيِ      .  دارد

رغم تمام  پراكنده و ناتوان ادامه دهيم و در گذشته زندگي كنيم و يا به           
هاي خوب و بد متفاوت نظر به آينده داشته           اختالف نظرها و گذشته   

اي حساب شده و اميدواركننده گام         سوي آينده  ق به اتفا باشيم و به   
عنوان امري طبيعي، مثبت و       بايد وجود اختالف نظرها را به      .  برداريم
خواهد همگان ابتدا نظرات او      آن كس كه مي   .  ناپذير پذيرفت  اجتناب

كند كه   را بپذيرند تا او حاضر به همكاري با آنان گردد فراموش مي            
 و در عمل همواره در انزوا و        دارد عيار   خواه نظري تمام   يك تماميت 

ياد داشته باشيم كه آن كس كه در انتظار          و به .  انفراد باقي خواهد ماند   
 .خوب هم دست نخواهد يافت  به،بهترين است

 
 ...نقد به چه كار 

 
نقـاد نقـش معلم و راهبر و معمار را داشته باشد، عنوان بی ربطی                

ه نقاد خود را کنترل و خود       مـی تـواند باشـد و محملـی بـرای اين ک            
و محملـی بـرای اين که نقاد خود را کنترل و خود      . سانسـوری کـند   
   . سانسوری کند

ــجويانه و   ــه پرخاش ــم ک ــاز را داري ــد ويرانس ــل آن نق در مقاب
تجاوزگـرايانه مـی خـواهد حـريف را بـا توسـل به موقعيت و موضع                

ور ناسالم  اجتماعـی و يـا طبقاتـی از صحنه بيرون براند؛ که چون منظ             
اسـت، مسـلما توسل به شيوه های ناسالم را در پی خواهد داشت و اصل     

توسل به چنين   . قضـيه در آن قربانـی اغراض و کينه جوئی خواهد شد           
شـيوه هائـی، صـرفنظر از درستی يا نادرستی آن، نشان از بيگانگی از               
مقـوله نقـد وتـبادل نظـر و حقيقت جوئی دارد، زيرا موضوع نقد خود      

اتحاذ . است... سـت، بلکـه نقد يک متن فلسفی يا هنری و            شـخص ني  
چنـين شـيوه ای نشـانگر آن است که نقد و نقش نقد و ارزش آن را                  

بدون هيچ ضابطه ای نقد را بکار می بريم، در حالی که آدميان . نمی دانيم 
خـردمند مـی توانـند با يک ديگر اختالف نظر داشته باشند و اين حق                

 .  هم مخالفت کنندطبيعی آنان است که با

چنان که نظريه ی   .تقديس امورمخالف نقد و شک فلسفی است          
انتقادی بخشی از نئومارکسيست ها موجب رهيافت نوينی در علوم            
انسانی و اجتماعی و فلسفه شد که به مکتب فرانکفورت معروف است            
و فيلسوفانی چون آدرنو، هورکهايمر و هابرماس را در خود پرورده            

 . است
قصد نقد داريم رودر رو حرف بزنيم و نشان بدهيم که تقدس            اگر  

را نمی شناسيم، از قدرت نمی ترسيم و از اين که افکار عمومی رايج در             
مورد ما چنين و چنان قضاوت خواهد کرد نيز نمی هراسيم؛ قصد               
انتقام جوئی نداشته يا برای اعتبار دادن به نتايج دلخواه عليه نويسنده             

 کنيم، طبيعی است نقد با باورهای ما سروکار دارد           مقدمه چينی نمی  
بايد .  ودر بهترين حالت واکنش باورهای ما و پيش داوری های ماست         

تحمل حمله به باورهای خود را داشته باشيم و آن را دوباره وارسی               
کنيم؛ ای بسا باورهائی که حقيقت مطلق و بديهی و امر مسلم شمرده              

 .اعتبار از کار در آمدندمی شدند، سرانجام دروغ و بی 
يک اثر معموال بر يک نظريه استوار است، حتا اگر آن نظريه               

اما اين نظريات حتا در قالب ايدئولوژی ها و           .  آشکار گفته نشود   
واژگان متعدد عناصر مستقلی نيستند، بلکه بيش از هر چيز به شيوه ی            

شعور يک نقد اصولی بر       .    انديشيدن و تجربه ی انسانی وابسته اند      
انسان .  متعارف انسان گرايانه مبتنی بر تجربه از جهان استوار است           

سوژه اصلی و سرآغاز و منبع معنای عملی تاريخ است و هر فرد                 
انسانی دنيائی است که معرفت ها و مفاهيم جديدی از زندگی را در               

اين تجربه مقدم برذهن، عقل و يا انديشه ای است          .  خود حمل می کند  
هر کس زندگی را به نحوی که او تجربه کرده، در          .  کندکه تفسير می   

در يک نقد اصولی ما می توانيم امتيازها و         .  قالب واژگان بيان می کند   
هم چنين کاستی ها و محدوديت های استنباط ها و تراوش های فکری و          
دريافت های تجربی و داوری های خالق يک اثر را بشناسانيم و بيان             

رس داريم، همان اثر نويسنده است و بر اساس          آنچه ما در دست   .  کنيم
 .مقاصدی تصوری و پنهانی نمی تواند مورد نقد قرار گيرد

معنای هر متن در خود اثر جا گذاشته شده است و اگر قرار باشد               
متنی بی زمان و فراتاريخی باشد، مربوط به جامعه ی انسانی و خاکی             

فرهنگ و شيوه ی زندگی    نمی تواند باشد، زيرا با اعمال و با عادات و           
متن ها را می توان تفسير کرد، بديهی       .  مردم و انسان ها ارتباط ندارد     

است معنا الزاما نمی تواند نزد همه يکسان، ثابت و معين باشد، اما کار              
نقد بررسی و پرداختن به اين معناهای متفاوت تشخيص و تميز                

 .واقعی ترين آنهاست
 و يا نوشتار مورد نقد نشانه ی       خروج از نظريات منعکس در گفتار     

تشخيص ندادن محدوده ی نقد و احيانا نشانه ی بی مايه گی در مساله ی            
و هم چنين نشان نقد بر اساس        .  مورد نقد و تنها خودنمائی است       

معيارهای دگم وجزم و محروم از منطق است، چنين شيوه ای                 
 تبديل  خوانندگان واقعی را گريزان يا به مصرف کنندگانی بی مصرف        

 . می نمايد
مانند ادعای (برخی مدعای صالحيت حق انحصاری تفسير را دارند 

، اين تصور يا    )ماليان حاکم در تفسيرقرآن يا کليسا در تفسير انجيل         
ادعا امروز با گسترش دامنه ی دانش ها و آزمون ها  در جائی که تاويل             

اد و گسترش مفاهيم و تعبيرات گوناگون و حتا متض          )  هرمنوتيک(
امری رايج در محافل علمی و دانشگاهی شده است، منطقی و قابل قبول 

 . نيست
به هيچ وجه جنبه ی    .  هر نظريه ای قابليت انتقاد و بررسی دارد         

تقدس به ايده و نظريه ای نبايد داد و اگرنه آن نظريه محروم از                  
حرکت و تکامل خواهد شد و به چيزی فاسد و فساد آور تبديل خواهد       

 .شد
ا حرمت نقد را نگاه نداشتن در نقد اين زيان را بار می آورد که               ام

وانمود کردن اين که     .  ديگران پروای سخن گفتن بی پرده نکنند       
حقيقت يکی است و آن همان است که منتقد می گويد، کمکی                
به روشن شدن مساله نمی کند و جنبه ی ديگر قضايا کماکان تاريک            

 ريشه يابی مسائل است و  خود نوعی         چنين نقدی خود مانع از    .  می ماند
 .اعمال سانسورمحسوب می شود

اهميت بسزائی در جامعه های    )  مدرن(انتقادگرائی در روزگار نو     
دموکراتيک دارد و به روشن شدن مسائل ياری می رساند و موجب             
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می شود که يک مساله از زوايای گوناگون ديده و بررسی و تحليل              
يست؛ داسی است برای هرس کردن      نقد شمشير هتک حرمت ن    .  شود

 . علف های هرز نادانی
 

 ...در سايه ديوار  
  

باالخره با يک آداميزاد مواجه مي شوي، سربازي با سر و وضع نامرتب     
و با پاهاي ول شده برروي ميز، مسلسل يوزي بطور مايل بر دوش،               

گاهي داد  .  مدارک را بازرسي و با چهره هر فرد مطابقت مي دهد            
به هنگام خروج، تابلوهاي ديگري به سه     .  و گاهي نجوا مي کند   مي زند  
، در حالي   »به بيت المقدس خوش آمديد   «مي گويد  »    کاربران«زبان به   

و در تابلوي ديگري     .   کيلومتر به شهر مانده است        ٤که هنوز    
 !» صلح به همراه تان باشد«...مي خوانيد

نظام «داراي  ، شهر   ١٩٤٧بر پايه طرح تقسيم سازمان ملل در سال         
بين المللي ويژه اي است که تنها وضعيت بين المللي رسمي و جهاني             

. ، شهر ميان اردن و اسرائيل تقسيم شد        ١٩٤٨اما در اثر جنگ     .  است
اسرائيل پايتخت خود را در قسمت غربي قرار داد و با تسخير تمامي              

، ١٩٨٠در سال . ، آن را به خاک خود ضميمه کرد    ١٩٦٧شهر در جنگ    
سراسر اورشليم متحد شده را     «ئيل با گذراندن يک قانون بنيادي        اسرا

در نبود جاودانگي، از آن پس،       .  اعالم کرد »  پايتخت ابدي اسرائيل  
سياست همه حکومت هاي اسرائيل بر حفظ تسلط يهوديت بر شهر             

و نيز از تولد هر . پافشاري کرده و از تجزيه آن جلوگيري نموده است 
 .ختي بيت المقدس شرقي، ممانعت مي کنددولتي فلسطيني با پايت

خليل التفکجي رئيس بخش نقشه کشي جامعه دانشجويان عرب و         
مسئله «مشاور هيئت فلسطيني تا مذاکرات کمپ ديويد مي گويد             

تحميل اکثريت يهودي غالب براي      .  »کليدي، ميزان جمعيت است    
ني ها که  اما فلسطي .  اسرائيل، همواره مسئله مقدم تعيين کننده بوده است       

  درصد رسيده اند    ٣٥ درصد جمعيت بودند، اکنون به       ١٩٦٧،٢٠در سال   
اين رشد  )  ٢(»  . به اکثريت تبديل شوند    ٢٠٣٠و ممکن است در سال      

حاصل تفاضل ميزان زاد و ولد و هم چنين عزيمت يهوديان در اثر               
جو تعصب آميزي است که مذهبيون اولترا      ...  بيکاري، بحران مسکن و     

 .يجاد کرده انداورتدکس ا
درست .  بطوري که اخيرا يک تابوي شصت ساله فرو ريخت           

 -%٣٠ بر نسبت سياسي     ٢٠٢٠است که طرح کلي رهنمودها براي سال        
در «را  %  ٦٠  -%٤٠تاکيد دارد، اما يک نسبت واقع گرانه تر يعني         %  ٧٠

مرون بانوينيستي که بي شک بهترين متخصص       )  ٣.  (دارد»  مد نظر 
خوب )  درصد(تو گوئي پورسانتاژ    «ا تندي گفت    بيت المقدس است، ب  

نژادپرستي ناب و ساده     «از ديدگاه وي، اين امر       .  »نيز وجود دارد  
ميزان [ما در يگانه شهر دنيا زندگي مي کنيم که پورسانتاژ              .  است
مناحيم کالين که هم چنين    .  »قومي جاي فلسفه را گرفته است     ]  درصد

ويد بود، با لحني آرام تر اضافه      از مشاوران پيشين اسرائيلي در کمپ دي      
پراگماتيک ها تصديق مي کنند، سياستمداران با هم دعوا          «مي کند  
 به بعد ١٩٦٧و در نتيجه ما شاهد بزرگترين اقدامات اسرائيل از . مي کنند

 .»براي انضمام بيت المقدس هستيم
اين اقدام، گسترش غيرقانوني        از نظر تاريخي، نخستين ابزار            •

نتيجه گيري آموس گيل رئيس انجمن ير اميم        .   است محدوده شهر 
شهر قديمي فقط يک کيلومتر مربع        «:  اين است )  شهر ملت ها (

با محاسبه محالت عرب نشين اطراف در زمان حاکميت . وسعت دارد
 ٦٤،  ١٩٦٧اسرائيل در سال     .   کيلومتر مربع مي رسيد    ٦اردن به    

 روستا را   ٢٨له  کيلومتر مربع از زمين هاي کرانه باختري و از جم          
و موقعي که   .   کيلومتر مربع برسد   ٧٠ضميمه کرد تا وسعت شهر به       

 کيلومتر را ١٦٤ساختمان ديوار بپايان برسد، در قسمت شرقي حدود 
در مقابل، در بيت المقدس غربي طرح گسترش          .  احاطه مي کند 

) اکولوژي(موسوم به صفدي با اعتراضات طرفداران محيط زيست          
 .    »مواجه شد

ماير مارگاليت هماهنگ کننده کميته اسرائيلي ضد تخريب خانه ها               
)ICAHD  (           يادآوري مي کند موقعي که رهبر حزب چپ گراي

ميريتس، اورنان ياکوتيالي نسبت به ساختمان مستعمره هارحوما در         
در اينجا رنگي «محل يک جنگل با شکوه فلسطين اظهار نفرت کرد 

، تيدي کوليک شهردار وقت      »که وجود ندارد، سبز سياسي است      
اين جنگل فقط براي عرب ها سبز      «که اخيرا فوت کرده، پاسخ داد       

آياال رونال   :  اين يک آپارتايد محيط زيستي است          »  است
که عمدتا پر گرد    «با تمسخر مي گويد، در اين نواحي       )  آرشيتکت(

، اعراب را از ساختن منع کرده اند و        ».و خاک و پر از ويرانه است      
 ...ان مي توانند به مستعمره سازي ادامه دهنديهودي

آرشيتکت و  .   مستعمره سازي، دومين ابزار استراتژي اسرائيل است       •
مسئول انجمن بيمکوم، شومائل گروآگ که براي حق همگاني در           
: برنامه ريزي شهر مبارزه مي کند، موضوع را چنين خالصه می نمايد         

جيلو، آرمون  :   داد مستعمره بزرگ تشکيل مي    ٧نخستين حلقه را    «
، رامات اشکول،   French Hillهنزيف، تاليپوت شرقي، تپه فرانسوي       

 مستعمره را در بر     ٢حلقه دوم   .  راموت، راموت شلومو، نافي يعقوب    
 کولوني  ٩حلقه سوم   .  بيسگات زاف و معال آدوميم     :  مي گرفت

گيوون، آدام، کوشاف يعقوب، کفار :  را به آن اضافه کرد   )  شهرک(
کايدار، افرات، بتار اليت، هارحما و و مستعمرات گوش           آدوميم،  

مجموعا نيمي از پانصد هزار مستعمره نشين         .  ايتزيون)  مجموعه(
 .کرانه باختري را تشکيل مي دهند

و ]  بديل[    ميشل ورشووسکي  بنيانگذار مرکز اطالعات آلترناتيو          
چهره برجسته جنبش صلح،  داوطلبانه تورهائي ترتيب مي دهد تا            

اصل راهنماي مستعمره سازي، يعني پيوستگي سرزمين يهودي را         «
و .  را عمال نشان دهد   »  که پيوستگي سرزمين عربي را برهم مي زند      

بايد ورقه اي که در اثر دستکاري شدن، تکه و پاره شده است و                
از شهردار سابق يک مستعمره، کارنئي . دارد مي افتد، را به رخ کشيد
) ٤(به جمعيت يهودي ياشا     « مي خواهد   شومرون نقل مي کنند که    

تضمين دهد که آنان نه در پشت سيم هاي خاردار، بلکه در حضور             
اگر منطقه ميان اورشليم    .  پيوسته و مستمر يهوديان زندگي مي کنند     

و عفرا را در نظر بگيريم و يک ناحيه صنعتي در ابتداي مستعمره               
افه کنيم،  آدام و يک پمپ بنزين در ورودي پاسگوت به آن اض            

 ».آنگاه با يک ناحيه پيوسته اسرائيلي مواجه هستيم
  سومين ابزار، مهار کامل راه هاي ارتباطي براي ايجاد گسستگي             •

درقلمرو فلسطيني، تقليل تحرک اهالي و از ميان بردن امکان توسعه           
نه تنها اسرائيل محورهاي بزرگ موجود را از آن خود            .  آن است 

تر کرده است، بلکه راه هاي جديدي       ساخته و نوسازي و عريض      
براي هر چه سريع تر رسيدن مستعمره نشينان به بيت المقدس ايجاد           

.  ( يکي از هدف هاي طرح تراموا دقيقا همين است         .  کرده است 
 )در همين شماره لوموند ديپلماتيک مراجعه کنيد..... به مقاله تراموا 

باندي، با روشنائي در       مجموعه اينها، شبکه مهمي از جاده هاي چهار        
شب را تشکيل مي دهد که در طول آن درختان را بريده اند و                 

را ويران کرده اند و ديوار هاي       »  خطرناک«خانه هاي به اصطالح    
و صد البته همه اين کارها تحت نام           .  حائل و محافظ ساخته اند    

شهرک هاي استعماري از طريق       .  صورت مي گيرد  »  امنيت«
به همديگر ]  که محالت فلسطيني را دور مي زند     [»  جاده هاي دورزن «

فلسطيني ها از . اين جاده براي تردد فلسطيني ها ممنوع است. متصل اند
شبکه راه هاي دست دومي استفاده مي کنند که کيفيت بد داشته يا            

اين جاده ها . مورد تعميرات قرار نمي گيرند يا کمتر مراقبت مي شوند  
 .بت يا سيار چفت شده اندتوسط چک پوينت هاي متعدد ثا

   ما از نقطه تفتيش موسوم به کونتينر در جنوب ابوديس ديدن                
اين پاسگاه که اغلب بسته است، آخرين محور اصلي             .  کرديم

نام .  فلسطين است که شمال را به جنوب کرانه باختري وصل مي کند         
که با توسعه يافتن    »  دره آتش «وادي النار   .  آن بسيار با مسمي است    

عرض جاده در بعضي نقاط چنان       .  تبديل مي شود »  دره جهنم «به  
تنگ است که دو کاميون به سختي از آن مي گذرند، البته به شرطي            

برعکس آن، در   .  که بتوانند شيب سرسام آور جاده را طي کنند         
نزديکي آن محل، بزرگراهي عريض ساخته شده که هديه اسحاق            

تا آنان بتوانند بطور     رابين به مستعمره نشينان محسوب مي شود         
مستقيم و با سرعت به مستعمره هاي گوش ايتزيون و الخليل بروند،           

 .بي آن که با يک عرب برخورد کنند
اين «مي گويد  )  ٥(   صائب عريقات رئيس هيئت مذاکره فلسطيني ها       

» رفت و آمد روان   «با طرح   »  آپارتايد که نامش را بر خود ندارد       
در .  عيت صريحي به خود مي گيرد    مورد عالقه سرهنگ تيزرا وض     
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محلي که يهوديان و اعراب واقعا مي بايست از کنار هم بگذرند،              
....   آنهم از برکت وجود پل ها و تونل ها       .  همديگر را نخواهند ديد   

 ليف شيتز از انجمن بيمکوم توضيح -به محل که رسيديم، آلون کهن   
له و الجيب،   براي محصورزدائي روستاهاي فلسطيني بيرنبا     «مي دهد  

اين جاده  .   کيلومتراند ٢اسرائيلي ها مشغول ساختن جاده اي به طول        
 ٢ متري زير سطح زمين قرار داشته و در حالي که داراي                ١٠در  

تونل و يک پل است، از طريق محافظ فلزي و مشبک کامال بسته              
 ١٩از  .  البته در زمينه تبعيض، از اين ننگين تر هم داريم         .  شده است 

، پيرو يک دستور نظامي، بر هر اسرائيلي يا فلسطيني           ٢٠٠٧ژانويه  
ممنوع است که يکي از اهالي غيريهودي کرانه باختري را           »  مقيم«

اين دستور با چنان اعتراضي روبرو       ...  با وسيله نقليه اش حمل کند    
 ....کرده اند» معلق«شد که اجراي آن را فعال 

. است»  حوض مقدس « چهارمين ابزار، رخنه شهر قديمي و             •
براي مستعمره نشينان، بيت المقدس    «مارگاليت باشوخي مي گويد     

تسخير .  »بهترين قسمت آن، مغز پياز است      .  بسان يک پياز است   
دوباره اموال يهوديان، مصادره اموال بر طبق قانون افراد غائب و             
خريد از طريق واسطه هاي هم دست، با چنان سرعتي ادامه دارد که            

) ٦(»  جمهوري عيالد «آن را    )  زنامه نگار رو(مرون راپوپورت    
ناميد، يعني به نام سازمان مستعمره نشينان که حکومت بطور بسيار           

 .را به آن واگذار کرده است) ٧(»  مدينه داوود«غيرمعمول اداره 
به (   با حرکت از اين تاسيسات که داراي وضعيت تاريخي است،             

و کوچه ها پر است    تعداد خانه هاي عرب، پرچم اسرائيل نصب شده        
مي توان حساب کرد که مستعمره سازي بسيار       )  مسلح»  نگهبانان«از  

که (مبتذل به چنين صورتي سيلوان را صاحب شده و به طرف بستان           
پيش رفته و سپس    )   ساختمان در معرض خطر ويراني قرار دارند       ٨٨

باال )  نوف زيون (و جبل مکبر    )  معال زايتيم (به سوي راس العامود    
و دو خانه نخستين کيدمات زيون را از هم اکنون و از فراز             .  دمي رو

در )  که آماده بهره برداري ولي خالي است     (ديوار مجلس فلسطين      
نقشه مويد اين مطلب است که اين عوامل         .  ابوديس تهديد مي کند  

سرطان زا، زمينه قطري يک پاک سازي قومي واقعي را فراهم              
 ...مي کند

) ساف(وه مذاکره سازمان آزاديبخش فلسطين         فواد حالق مشاور گر   
نبايد خود را بر ارقام محدود کرد، درست است         «تاکيد مي کند که    

 مکان مستعمره سازي شهر قديمي و حول و حوش آن فقط             ١٧که  
ولي اين  )   هزارنفر ٢٤از مجموع   ( نفر جمعيت است      ٢٦٠٠داراي  

 » فلسطين زدائي «عمل در چارچوب يک استراتژي سرسختانه           
 .صورت مي گيرد

.  يهودي سازي، ابزار پنجم استراتژي اسرائيل از نمادها آغاز مي شود          •
يک دوست فلسطيني مظاهري را حاکي از ثبت عالئم يهودي در             

عريان ترين آن ها نظير   «.  قسمت عربي بيت المقدس است، نشان داد      
يادمان هاي قهرمانان جنگ هاي اسرائيل و بناهاي دولتي مستقر در          

ا تا کم نمايان ترين آنها نظير سنگ فرش ها، چراغ برق ها،           شرق ر 
ميدان تساهال  :  از قبيل .  »سبدهاي زباله، و صد البته نام کوچه ها        

داني ...  ، کوچه چتربازان، چهارراه مرکز ستاد       ]»ارتش اسرائيل «[
اين نام گذاري ها پس از «روبينشتاين، روزنامه نگار يادآوري مي کند 

 صورت گرفت تا ظاهرا اعراب      ١٩٦٧ شرقي در    انضمام بيت المقدس 
 »       .فراموش نکنند که چه طرفي برنده شده است

:    در پاريس، برخي از دوستان پيشاپيش به ما هشدار داده بودند              
افسوس که در طول سي     .  »شهر قديمي در حال خالي شدن است       «

الياس .  سال، اين شهر براي ما اين چنين غمگين ظاهر نشده بود             
نبر، سفير جديد فلسطين در يونسکو زير زباني به ما گفت                ص
اسرائيلي ها مي خواهند که در قسمت اساسي شهر مستعمره بسازند و «

او .  »باقي مانده را به چند کوچه فلکلوريک نظير شهر يافا تقليل دهند         
اخيرا موفق شد تا ترفندي را خنثي سازد که باورش هم مشکل                

صد داشت شهرقديمي عربي را بر روي        اسرائيل با تردستي ق   .  است
 !يهودي به ثبت برساند... فهرست ميراث دولت 

   براي تحقق يهودي سازي، ضروري است که دسترسي آزاد به اماکن         
در حالي که اين امر، اصل عمومي مشترک        .  مقدس زير سئوال برود   

. است)  ١٨٨٥سال  (همه متون بين المللي از زمان عقد پيمان برلين          
وقاف، عدنان الحسيني با لحني معترضانه اظهار داشت             مدير ا 

سال هاست که مسلمانان و مسيحيان کرانه باختري نتوانسته اند            «
در مورد اهالي    .  به مسجد االقصي يا  کليساي القيامه راه يابند           

 سال داشته باشند تا      ٤٥بيت المقدس بايد گفت که آنان مجبورند        
حاال بگذريم از    .  اه يابند براي نمازگزاردن به مسجد االقصي  ر        

تحقيري که از سوي چهار هزار سرباز مستقر به هنگام اعياد مذهبي            
اما در مورد حفاري زير صحن مساجد چه مي توان         .  »تحمل مي کنند 

من حتي جرئت تصورش را هم ندارم که اگر ديوانگاني           »  گفت؟  
 بسر مي برند، به مساجد آسيب   »  تجديد ساختمان معبد  «که در روياي    

 »برسانند، در آن صورت چه پيش خواهد آمد؟
   نگراني اسقف ها و مديران کليساهاي مسيحي در بيت المقدس کمتر         

، خواهان  ٢٠٠٦ سپتامبر   ٢٩آن ها با انتشار يبانيه اي در      .  از بقيه نيست  
حق انساني آزادي   «از جمله براي تضمين      »  وضعيت مخصوص «

رابري در مقابل قوانين    مذهب براي همه، افراد يا جوامع مذهبي؛ ب        
براي همه اهالي پيرو قطعنامه هاي بين المللي؛ آزادي عبور و مرور در 

. شدند»  بيت المقدس براي همگان، چه شهروند، چه مقيم و يا زائر          
حق مالکيت، مراقبت، عبادت که کليساهاي        «آنان هم چنين بر     

مختلف در طول تاريخ کسب کرده اند، تاکيد کرده و خواستار              
و » .تمرار برخورداري از اين حق براي همان جوامع مذهبي هستنداس

به وضعيت  «از جامعه بين المللي انتظار دارند که از اسرائيل بخواهد           
 )١٠. (احترام بگذارد» موجود اماکن مذهبي

   آگاهي خالي به اين نکته کافي نبوده و بي فايده است که به اين               
دي باشد، چه مسلمان و چه       چه يهو  -اکتفا کنيم که هر اشغالگري    

 نظير ويراني يک خانه     -مسيحي به اعمال چه خشونت هائي قادر است     
با بولدوزر در برابر چشمان ساکنان آن که نمايشي غير قابل تحمل            

، ٢٠٠٠و فقط تکرار اين امر بيهوده است که  از سال             ).    ١١(است  
ند و   بار تکرار کرده ا   ٥٢٩شهرداري و وزارت کشور اين کارها را        

 ميليون اورو جريمه اي که از مالکان خانه ها           ٥/٢٢تازه اگر از     
اما در مورد اختناق چه مي توان گفت؟        ).    ١٢(گرفته اند، بگذريم   
در سال )  سازمان اسرائيلي دفاع از حقوق انساني     (پيرو بيانيه بت سلم     

 خانه بطور   ٢٦ تخلف مشاهده شده در غرب،        ٥٦٥٣، براي     ٢٠٠٥
 تخلف  ١٥٢٩يران شده است، در حالي که در ازاء          نسبي يا کامل و   

 )١٣! ( خانه ويران گشته است٧٦ثبت شده در بخش شرقي شهر، 
نگران به خطر افتادن حاکميت اسرائيل     «   براي مارگاليت، شهرداري    

در چنين وضعيت روحي هذيان آلود،         .  بر بيت المقدس است   
از دسيسه هاي  هرخانه اي، هر درختي و حتي هر گلدان گلي به بخشي          

اين استدالالت را حتي ايگال آمدي      .  سياست جهاني تبديل مي شود   
» استثنائي«براي اين معاون شهرداري، نابودي هاي      .  مطرح نمي سازد 
را مي کوبد که غيرقانوني ساخته      »  ساختمان هائي«موجه اند، زيرا    

در حالي که او عضو کميته برنامه ريزي و ساختمان است،          .  »شده اند
ر تكبر آميزي اطمينان مي دهد که در موارد بسياري، بازرسان           بطو

شهرداري تابعه اش با نقض تصميمات دادگستري به ويراني خانه ها          
او در مقام دفاع مي گويد    .  اقدام مي کنند، و او از آن ها بي اطالع است       

 ».شهرداري تالش مي کند تا در اين بلبشو کمي نظم ايجاد کند«
چهل درصد از منازل      »  غيرقانوني بودن «زيرا  !     فکر مشعشعي است  
 به اين جهت   - خانه ٦٠٠ هزار و    ٤٠ هزار از    ١٥  -بيت المقدس شرقي 

از .  است که شهرداري ذره ذره به فلسطيني ها اجازه ساختمان مي دهد          
 خانه ساخته شده،    ٥٣٠٠ خانه از ميان     ٤٨١، فقط به    ٢٠٠٤ تا   ٢٠٠٠سال  

. ر آن دريافت جواز گران تمام مي شود      و عالوه ب  .  جواز ساخت داده اند  
 ٢٠٠بيشتر از بيست هزار اورو و ماه ها دوندگي براي بنائي در حدود              

ولي به ويژه، زيربناي قابل ساخت چون چرم ساغري           ...  متر مربع 
 ٥٤، بيت المقدس غربي    ١٩٦٧پس از   .  کوچکتر و کوچکتر مي شود    

اشت که از    کيلومتر مربع وسعت د     ٧٠کيلومترمربع و  بخش شرقي       
  ٤٦از  .   کيلومتر را به نفع مستعمره نشينان غصب کردند           ٢٤آن،  

 کيلومتر مربع شامل طرح شهرسازی        ٢١کيلومتر مربع باقی مانده،      
 کيلومتر مربع را    ١٦ کيلومتر مربع شامل طرح         ٢٥در ميان   .  نشدند

 ٩لذا  .  به فضاي سبز و بناهاي دولتي، جاده ها و غيره اختصاص دادند           
 درصد کل شهر را     ٢٥/٧ قابل ساختمان براي فلسطيني ها فقط         کيلومتر

 .دربر مي گيرد
» طرح اصلي «   افرات کوهن بار آرشيتکت و فعال بيم کوم حجم عظيم           

به رغم چند پيشرفت، نابرابري در رفتار         «.  جديد را نشان مي دهد    
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 کيلومتر مربع   ٣، طراحان ما     ٢٠٢٠از حاال تا     .  »هم چنان باقي است  
 کيلومتر مربع به ٥/٩ هزار فلسطيني اضافي و ١٥٨ابل ساخت به جديد ق
کارشناس (ايرن سالنسون   .  » هزار يهودي اضافي قائل مي شوند      ١١٠

عالوه بر آن، بر محدوديت افقي و عمودي توسعه شهري             )  جغرافيا
 طبقه  ٤شرق بطور متوسط قادر به ساختن تا        :  تاکيد مي کند »  فلسطيني

 ٨ تا   ٦ولي در غرب    .  خواهد بود )  کنوني طبقه در وضع     ٢به جاي   (
 )١٤! (طبقه 

  اين بي عدالتي ها تنها يک وجه از سياست کلي تبعيضي است که              •
شهروندان . ششمين و آخرين ابزار سطه گري اسرائيل را تشکيل مي دهد

فلسطيني هاي ).   درصد فلسطيني  ٣/٢و با   (تنها مرکب از يهوديان اند      
 شناسائي سبز هستند، داراي هيچ        کرانه باختري که داراي کارت      

که »  جواز عبور «حقوقي، حتي آمدن به شهر نيستند، مگر پس از اخذ           
با کارت  »  ساکنين دائمي «.  گرفتن اش مشکل تر از گذشته شده است      

شناسائي آبي رنگ، از خدمات اجتماعي و حق راي در انتخابات محلي            
دان منتقل  برخوردارند، ولي اين حقوق خود بخود به همسر و فرزن           

 ...نمي شود
   يک گزارش معروف اروپائي که بخاطر رد شدن از سوي شوراي               

افتضاح بپا کرد، از نکته     )   کشور ٢٥مرکب از   (وزيران اتحاديه اروپا    
، اسرائيل تدبيري   ١٩٩٩ و   ١٩٩٦بين  «:  انحرافي ديگري پرده برمي دارد   

رت اتخاذ کرده که بر طبق آن، دارندگان کا         »  مرکز زندگي «بنام  
شناسائي آبي که خانه يا محل کارشان در خارج از بيت المقدس شرقي،   

موجي از  .  مثال در رام اهللا است، اين کارت شناسائي را از دست مي دهند          
»     دارندگان اين کارت ها مجبور شدند در بيت المقدس شرقي بمانند           

)١٥( 
 ٨٤/٨ا  تنه.     بودجه شهر نيز به اندازه مسائل ديگر تبعيض آميز است          

 درصد جمعيت اختصاص يافته ٣٣درصد بودجه به بيت المقدس شرقي با 
 اورو  ٢٦٠ اورو و هر عرب       ١١٩٠به هر يهودي بطور متوسط      .  است

 ٦٧بنا بر اظهار بت سلم اصال تعجب آور نيست که             .  تعلق مي گيرد 
در مقابل  (درصد خانواده هاي فلسطيني زير خط فقر زندگي مي کنند           

آقاي آمدي که در     ).  ١٦)  (انواده هاي اسرائيلي  درصد براي خ    ٢٩
تاخيري را که محالت عرب و اولترا         «محله اي فقير بزرگ شده،      

انکار »  ارتدکس در زمينه زيربنائي و خدمات از آن رنج مي برند             
با اين حال، او اطمينان مي دهد که شهر هنگامي که ايهود             .  نمي کند

براي پر کردن اين فاصله     بيش از هر زماني     «اولمرت شهردارش بود،    
او تاييد مي کند   .  و به شمارش طرح هاي جاري مي پردازد    »  خرج کرد 

 »که اين قطره اي است در اقيانوس ولي مي بايست از جائي آغاز کرد
در زمان حاضر، مسئله حاد اين است که همه چيز از ساختمان ديوار              •

ا به خود  اين امر بزرگترين امکانات ر     .  شروع و به آن ختم مي گردد     
  هزار اورو هزينه دارد و        ٨٠٠هر کيلومتر آن    .  اختصاص داده است  

 کيلومتر آن بر خط     ٥ کيلومتر خواهد رسيد که فقط       ١٨٠طول آن به    
اين امر به معني اين است که مالحظات امنيتي        .  مرزي سبز منطبق است   

 قرباني در   ١٧١سوءقصدهاي انتحاري با    .  به هيچوجه قابل اتکا نيست   
اما ديوار در اينجا، در      .   به شهر ضربه روحي وارد ساخت      شش سال 

و .  بخش مهمي از مسير خود، اسرائيلي ها را از فلسطيني ها جدا نمي کند          
فقط فلسطينی ها را از مدارس، کشتزارها، باغات زيتون، بيمارستان ها و          

 ......گورستان هايشان جدا می کند
ه اي است که حکومت براي     ديوار وسيل «مناحيم کالين معتقد است که         

دست يابي بر بيت المقدس بکار مي برد و نه جهت تضمين امنيت               
از اين رو، به عقيده وي، ديوار چکيده همه ابزار تسلط ياد           .  »اسرائيلي ها

 ٣/٢حکومت اسرائيل وسعت بيت المقدس شرقي را       .  شده در اينجاست  
مستعمرات جديد  ،  ]خاج[برابر کرده و با ايجاد منطقه اي به شکل شبدر         

در شمال بيت . و نواحي مورد نياز براي توسعه آن ها را ضميمه مي سازد
آتيه »  پارک مترو «هورون، جيفات زيف، غيفون، هاداشا و            

بني ساموئل؛ در جنوب هارگيد، بتار ايليت و هم چنين مجتمع گوش            
 .اتزيون؛ در شرق معال آدوميم

ستا ويکتوريا تهديد مرگبار    از ساختمان کاله فرنگي بيمارستان اوگو         
ساختمان سازي جاري در شرق را براي دولت آينده فلسطين بهتر              

 کيلومتر مربع را در بر      ٧خود شهرک استعماري    .  مي توان درک کرد  
مساحت کلي   »  مجتمع معال آدوميم  «ولي طرح شهرداري بر     .  مي گيرد

که از  (که فعال زميني خالي است      .   کيلومتر مربع را دربر مي گيرد     ٥٥

دامنه آن تقريبا   ).   کيلومتر مربع مساحت بزرگتر است     ٥١تل آويو با    
در .  تا بحرالميت کشيده شده و کرانه باختري را دو قسمت مي کند            

 برابر شهر   ١٢( کيلومتر وسعت    ١٢با  »  ١اي  «شمال ناحيه مشهور به     
زيرا .  آخرين فضای رشد احتمالي بيت المقدس شرقي است        )  قديمي

واشنگتن از ايجاد مرکز ستاد جديد پليس براي کرانه         مخالفت صريح   
البته ساختمان مسکن، مراکز تجارتي، هتل و       .  باختري جلوگيري نکرد  

اما بدوي هاي جهالين، آلونک هاي فقير     .  غيره هم پيش بيني شده است    
 . شده و بر منطقه تجمع زباله ناظر است» منتقل«بر روي تپه 

ضي فلسطيني ممکن با حداقل ممکن        اين اصل قديمي، بيشترين ارا        
فلسطيني، راهبر مسير ديوار است که در ضمن اين که مستعمرات              

بدين شکل،  .  يهودي را دربر مي گيرد، محالت عرب را حذف مي کند         
محله کفرعقاب را از شمال به جنوب نزديک اردوگاه پناهندگان قلنديا، 

ما، اردوگاه  نصف بيت حنينا، قسمت عمده الرام، ضاحيه البريد، حز          
شوافات، ضاحيه السالم، آنات، حمزي رام و در جنوب والولجه  را به              

 ٢٤٠ هزار از    ٦٠اين اولين باري  است که      .  کرانه باختري پرت مي کند   
هزار فلسطيني بيت المقدس بدون اينک ه تکان خورده باشند،از اين            

 ...همراه با خسارت هاي زنجيره اي ! شهر بيرون رانده مي شوند
محمد يک دانشجوئي که در دانشکده        .  از اتالف وقت هم بگوئيم        

قبال من با پاي پياده     «پزشکي دانشگاه القدس ثبت نام کرده، مي گويد        
 دقيقه با اتومبيل    ٩٠اکنون بايد   .  در مدت ده دقيقه به دانشکده مي رفتم     

 ».طي کنم
الرام »  غيرمناسب«اما در مورد ضرر مالي، اگر مغازه داران طرف         

 درصد کاهش درآمد شکايت دارند، يک دندانپزشک          ٥٠ تا   ٣٠از  
و مالک ساختماني با ديد      .  مجبور شده است مطبش را تعطيل کند        

موسسات کارمندانشان را   .  معرکه بر دريا، حتي يک مستاجر هم ندارد       
بين يک سوم تا نيمي از پزشکان، پرستاران و معلمان . از دست  داده اند

بدين ترتيب عده    .  ر به بيت المقدس بيايند     قادر نيستند براي کا     
هرکس که مسکني يا    .  خود را از دست مي دهند    »  اجازه اقامت «زيادي

کاري در بيت المقدس نداشته باشد، هنگام تمديد کارت شناسائي آبي،          
سرانجام بايد و به ويژه به از دست دادن نقش         .  آن را از دست مي دهد    

 .ردمتروپل فلسطيني بيت المقدس اشاره ک
هر کس مي داند که نقطه عزيمت      «مناحيم کالين خالصه مي کند     

مذاکرات آتي، پارامترهاي کلينتون خواهد بود و از جمله تقسيم شهر            
و اين امري است که مي خواهند با ديوار          .  براي ايجاد دو پايتخت    

، با )کالن شهر(با شکستن القدس به مثابه مرکز متروپل . مانعش گردند
اما .    کرانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فلسطيني آن      جدا کردن پس    

اگر رهبران ما اميدوارند که از ضعف فلسطيني ها استفاده کنند، بايد             
در آن زمان از    .  نسل جوان سربلند خواهد کرد      .  نزديک بين باشند 

چه »  آزادسازي مجدد اورشليم  «بلندپروازي شارون و اولمرت براي       
 »چيزي خواهد ماند؟

يگر ما، درگيري هاي اسرائيل و وضعيت روند صلح را         مخاطبان د 
از زماني که   «سفيرفلسطيني صنبر معتقد است که       .  بازخواني مي کنند 

» بيت المقدس بطور رسمي در دستور کار رسمي مذاکرات قرار گرفت         
تا باالخره بخاطر قرار گرفتن در مقابل       «مسائل سرعت بيشتري يافت،     
به عقيده وسيم خزمو مشاور » کره نماندعمل انجام شده، چيزي براي مذا

شارون از ضعف جامعه بين المللي استفاده کرد «هيئت مذاکره فلسطيني 
 آوريل قول داده بود،      ١٤و آن چه را جورج دبليو بوش در نامه             

 .»يعني مجتمع مستعمرات را. تصاحب کرد
هنگامي که از زبان آقاي توفکجي شنيديم که با تکيه بر                 

چشم مي پوشد، بسيار متحير     »  مجتمع ها « مطالبه اين     واقع گرائي از 
حصيب .  »بله«،  »١حتي ناحيه اي   »  «بله«،  »حتي معال آدوميم؟  «.  شديم

، »صرف نظر «نشاشيبي از ائتالف براي بيت المقدس در پاسخ به اين           
. سازمان آزاديبخش فلسطين را مطرح مي کند         »  بحران رهبري «
، » اشتباهات ما بهره برداري مي کنند     طبيعتا، اسرائيلي ها، از انشعاب و    «

استدالل اصلي که سوءقصدهاي انتحاري براي توجيه        «و اموس جيل    
 .را هدف مي گيرد» ساختمان ديوار به دست داده است

.  پس از آشنائي با اين مسائل، به کافکا فکر مي کني و پادشاه اوبو           
، بيرنباله     )ر هزار نف  ٣٥(با اين استعاره، فلسطيني هاي محله بسته بيذو         

که در تله ديوار يا مانعي        )   هزار نفر  ٢(و والجه   )   هزار نفر  ٢٠(
و خانواده غريب   .  افتاده اند که کامال آن ها را به محاصره درآورده است       
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بناهاي مستعمره  .  بی شک يکي از قربانيان روشن اين کفاره است          
گيوون هداشا، تک تک بر روي زمين هاي خصوصي فلسطيني ها بنا            

اين مستعمرات، خانه اطراف خود را به يک منطقه کوچک         .  شده است 
محدوده بدل ساخته اند که فقط از طريق کوره راهي به دهکده اصلي             

دورادور اين باريکه راه را نرده هاي آهني کشيده اند که          .  متصل است 
بزودي به جريان برق هم مجهز خواهند شد و توسط دوربين مراقبت             

با ديدن ما يکي از آنان از       !  سايه هاي مهرباني دارند  واقعا هم .  می شوند
فکر »  !شما را مي کشم   .  من اسلحه دارم   «درون پنجره اش داد زد       

مي کنيد که اين تهديدي توخالي است؟ ابدا، آن ها يکي از پسران              
خانواده غريب با وجود آزار مستمر، کم و بيش          .  خانواده را کشته اند  

 ... سال است که ادامه دارد٢٠ بيش از و اين مقاومت. مقاومت مي کند
. چگونه مي توان  به گريز بنونيستي در روز قبل بی تفاوت بود            

در .  به بيت اللحم نگاه کنيد   !  ديوار؟ اما اين بنا، بناي ياس کامل است       «
يک سو کليساي ميالد را مي بينيد، در طرف ديگر دژي که دور مزار              

غالگر که مدعي است     اين يعني تکبر اش    .  راشل ساخته شده است    
جامعه ها و اقوام ديگر را به ميل خود تعريف کرده و دوباره تعريف              

را که در    »  خوب«اعراب  »  ديوار«گوئي  .  تازه اي بدست مي دهد   
. را رانده است   »  اشرار«بيت المقدس پذيرفته شده اند، نگهداشته و         

 مخترع اين هيوال با همان منطق استعمارگران قرن نوزدهم، استدالل           
ولي .  مي کند که شما فرانسوي ها به هندوچين يا مغرب چسبيده بوديد          

ديوار بيت المقدس نيزچون ديوار برلين     !  عاقبت بهتر از آن نخواهد شد     
 .»ويران خواهد داشت

 :پاورقي ها
 اتالق ١٩٤٨ هزار فلسطيني در ٨٨به نابودي فلسطين و تبعيد اجباري )  فاجعه( نکبه   -  ١

 سرهنگ تيرزا پس از شهادت دروغ در ديوان عالي براي             اما، قرارداد .  مي شود
 .توجيه مسير ديوار اختراعي اش، تمديد نشد

.  ( هزار تخمين زده مي شد    ٧٠٠، شمار اهالي ييت المقدس حدود      ٢٠٠٦  در اواخر     -  ٢
 ). هزار فلسطيني٢٣٠ هزار يهودي و ٤٧٠

، ٢١٣ تا  ٢١٢ صفحه   ،١٦  بولتن مرکز پژوهش هاي فرانسه در بيت المقدس، شماره          -  ٣
٢٠٠٥ . 

حاصل ادغام يهودا و شومرون      »    ياشا«،  ١٩٩٦ ژوئيه   ١٧ هآرتص، تل آويو،      -  ٤
 .، نامي است که مستعمره نشينان به کرانه باختري داده اند)يهودا و سامرا(

 اثر رنه باکمن    Un mur en Palestine»  ديواري در فلسطين  « به کتاب ارزنده      -  ٥
René Backmannمراجعه کنيد٢٠٠٦رات فايار، پاريس، ، انتشا . 

 . ٢٠٠٦ آوريل ٢٦ هآرتص، تل آويو، - ٦
 گفته مي شود که داوود پايتختش را در حوالي هزار سال پيش از ميالد، در اين                   -٧

 .محل بنا کرده بود
 . ٢٠٠٦ نوامبر ٢٦ هآرتص، تل آويو، � ٨
 . اوقاف سرپرستي اموال مذهبي اسالمي را به عهده دارد� ٩
١٠ - http:paxchristi.cef.fr/docs/jerusalem.rtf 
١١ - action-en-bulldozers-les-06-12-2006/net.mondediplo.blog://http 
ر برداشته شده   از کتاب زي  )  به جز مواردي که منبعش ذکر شده      ( ارقام داده شده     -  ١٢

 .است
Discrimination in the Heart of the Holly City, IPCC, Jerusalem, 2006. 

١٣ - A Wall in Jerusalem, Betselem, Jerusalem, 2006. 
 .٢١٦، صفحه ٣ بولتن اشاره شده در بند - ١٤
france.www-  : فلسطين مراجعه کنيد    � به سايت انجمن همبستگي فرانسه         -  ١٥

org.palestine 
آورد که کارت شناسائي ساکنان بيت المقدس        اگر بيمه هاي اجتماعي فشار مي          

، لغو شود، وزير    )به ويژه به داليل مالي  (که در خارج از اين شهر بسر مي برند           
واقعا مقيم در بيت    کشور و به ويژه شهرداري، به خاطر کاهش تعداد فلسطينيان           

المقدس، ترجيح مي دهند که آنها ضمن سکونت در خارج از محدوده شهر، کارت 
 .خود را حفظ کنند

 . به کتاب ديواري در فلسطين مراجعه کنيد-١٦
 ٢٠٠۷برگرفته از لوموند ديپلماتيک، فوريه 

 
 ...بحران سياسي و  

  
ماسي غرب مبتني بنابراين پخش اين گونه شايعات را بايد به حساب ديپل    

بر جنگ رواني گذاشت كه هدف آن ايجاد ترس و دهشت ميان                
ايرانيان است تا شايد حكومتگران جمهوري اسالمي مجبور شوند به            
صلح خواهي مردم ايران تن در دهند و حاضر به پذيرش خواست هاي            
غرب شوند كه عبارتند از تعليق پروژه غني سازي اورانيوم در ايران،             

افع درازمدت آمريكا و اروپا در منطقه، به رسميت شناختن         پذيرفتن من 

اسرائيل همراه با قطع كمك هاي مالي و نظامي به جنبش  رهائي بخش            
فلسطين، حزب اهللا در لبنان، شيعيان در عراق و دولت سوريه كه                
اسرائيل بلندي هاي جوالن اين دولت را در اشغال خود دارد و حاضر              

 . لح با اين كشور نيستبه پس دادن آن در قبال ص
دو ديگر آن كه در دوراني كه ديوانساالري ليندن جانسون در             
جلوگيري از رخنه ارتش ويتنام شمالي به مناطق جنوبي آن كشور بود،           
براي توجيه حمله هوائي ارتش آمريكا به پايگاه هاي نظامي ونهادهاي          

 پخش كرد   زيرساختاري  ويتنام شمالي شايعه اي را در رسانه هاي خبري       
مبني بر اين كه نيروي دريائي ويتنام شمالي به سوي يكي از كشتي هاي 

و ديديم كه   .  آمريكائي راكت پرتاب كرد و به آن كشتي صدمه زد          
چند ساعت پس از دستگيري ملوانان انگليسي توسط نيروي دريائي            
سپاه پاسداران، برخي از رسانه هاي خبري آمريكا شايعه مشابه اي را            

دند كه بر مبناي آن نيروي دريائي ايران به سوي يكي از              پخش كر 
كشتي هاي نظامي آمريكا موشك پرتاب كرده و آن كشتي را مورد            

پخش اين شايعه سبب باالرفتن شتاب زده بهاي       .  اصابت قرار داده است   
 دالر شد و پس از طرح خواست دولت انگليس مبني           ۶۳ به   ۵۸نفت از   

شوراي امنيت، بهاي نفت به بشكه اي      بر محكوميت دولت ايران توسط      
همين رخداد نشان داد كه ايران ويتنام شمالي نيست و          .   دالر رسيد  ۷۰

 دالر باال   ۱۰۰با حمله به ايران، بهاي نفت مي تواند بابت هر بشكه تا             
نفت ايران، بر   .  رود و اقتصاد جهاني با بحراني فزاينده روبرو شود          

ن ارتش عراق از كويت، زير      عكس نفت عراق كه پس از بيرون راند       
نظر سازمان ملل قرار داشت و به طور محدود صادر مي شد، نقش                
عمده اي در بازار جهاني بازي مي كند و نابودي تأسيسات نفت ايران نه           
فقط موجب ويراني اقتصاد ايران خواهد گشت، بلكه باال رفتن بهاي             

 . نفت رشد اقتصاد جهاني را به مخاطره خواهد انداخت
ه ديگر آن كه انگليس و متحدينش كوشيدند با ارائه پرونده             س

دگرباره ايران به شوراي امنيت، براي جمهوري اسالمي ايران آشكار           
سازند كه در انزواي بين المللي به سر مي برد و اروپا و آمريكا قادرند از           

اما ديديم كه در    .  شوراي امنيت در همه موارد عليه ايران بهره گيرند         
ادرمياني روسيه و چين شوراي امنيت از تصويب هرگونه             نتيجه پ 

مصوبه اي عليه ايران خودداري كرد و با  انتشار بيانيه اي نگراني خود را            
نسبت به وضعيت پيش آمده اعالن داشت و از دو كشور درگير                

 .خواست كه به مشكل خود از طريق مذاكره پايان دهند
سي به رخنه در آب هاي    سربازان انگلي »  اقرار«چهار ديگر آن كه     

گرفتن از  »  اقرار«سرزميني ايران نشان داد كه رژيم اسالمي در             
زندانيان سياسي و اسيران جنگي از مهارت فوق العاده اي برخوردار است     

 .توفيري نمي گذارد» دشمن«و » دوست«و در اين زمينه ميان 
ملوانان انگليسي توسط احمدي نژاد، آن هم       »  عفو«پنجم آن كه    

هر چند به بحران   »  ملت بزرگ بريتانيا  « مثابه هديه عيد پاك به        به
موجود پايان داد، اما ديديم كه آمريكا، اسرائيل و اتحاديه اروپا در پي            
منزوي ساختن كامل رژيم واليت فقيه در منطقه اند و در اين زمينه از              

غاز سوريه خواسته اند با قطع  روابط سياسي خود با ايران زمينه را براي آ
به عبارت ديگر . مذاكره با اسرائيل بر سر بلندي هاي جوالن فراهم آورد

آغاز مذاكره با اسرائيل منوط مي شود به پذيرفتن همه خواست هاي آن          
 . كشور متجاوز توسط سوريه

 با گسترش هر چه بيشتر جنبش مدني در      ۱۳۸۶ششم آن كه سال     
 بدر  ۱۳ در روز    دستگيري فعالين جنبش زنان ايران     .  ايران آغاز شد  

به جرم جمع آوري امضاء براي لغو قوانين تبعيض آميز ميان زنان و             
مردان، گسترش جنبش دانشجوئي در بيشتر دانشگاه هاي ايران، رشد           
مبارزه مطالباتي آموزگاران ايران براي كاستن از دامنه محروميت هاي         

ت اقتصادي و برخوداري از يك زندگي شرافتمندانه، انكشاف مبارزا          
مطالباتي كارگران ايران براي دريافت مزد بيشتر و برخورداري از حق      

همراه با فرار سرمايه هاي كالن بومي      ...  تشكيل سنديكاهاي مستقل و     
از ايران و توقف سرمايه  گذاري هاي خارجي كه موجب كاهش              
نقدينگي رژيم و رشد تورم و بيكاري و در نتيجه گسترش بحران                

 است، نشانگر آن است كه با توجه به تحوالتي         اقتصادي در كشور شده   
كه در زيرساختار ايران رخ مي دهد، وضعيت كنوني قابل دوام نيست و 
دير يا زود اين رژيم مجبور است يا خود را با واقعيت ها تطبيق دهد و               
به خواست توده ها گردن نهد و يا آن كه در تقابل با خواست و اراده               

 .خواهد شدمردم از عرصه روزگار محو 

http://blog.mondediplo.net/2006-12-06-les-bulldozers-en-action
http://www.france-palestine.org/
http://www.france-palestine.org/
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 Philippe Rekacevicz ، فيليپ رکاسويچDominique VIDAL دومينيک ويدال

 در سايه ديوار
 چگونه اسرائيل بيت المقدس شرقي را مصادره ميکند

 برگردان به فارسي از بهروز عارفي
کوندليزا رايس وزير خارجه آمريکا در پايان ديدارش از اسرائيل و                

 کنفرانس سران با حضور ايهود اولمرت و           فلسطين به اعالم خبر برگزاري      
بدون ارائه  هيچ       «٢٠٠٧رايس در اواسط ژانويه      .  محمود عباس اکتفا کرد    

زمان ميگذرد و مستعمره سازي        .  از خاورميانه بازديد کرد     »  برنامه اي    
اسرائيل بر روي سرزمين هاي فلسطيني و بويژه در بيت المقدس شرقي                    

 .ر به راستي مصادره شده استاين شه. شتاب بيشتري يافته است

پس .  بيت المقدس خطي است مستقيم-ابتداي جاده اصلي تل آويو
از فرودگاه بن گوريون، جاده پر پيچ و تاب شده و در نزديکي بيت                

هايي که   بر روي تپه  .  رسد به سرباالئي تندي مي   )  اورشليم(المقدس  
 زيادي  هاي تصرف در آوردند، خون     به ١٩٤٨نيروهاي يهودي در سال     

شهر   متري، جاده از جانب غرب به       ٧٠٠در ارتفاع   .  ريخته شده است  
. شوند ها براي انتخاب جاده دچار ترديد مي       اسرائيلي.  رسد مقدس مي 

هاي بسياري، چه از شمال و چه از           توانند از راه   چرا که آنان مي    
 .مرکز شهر برسند جنوب، به

که سه مذهب   شهري   هاي کرانه باختري به    اما، ورود فلسطيني  
ها بتوانند از چک     اگر آن .  شمارد، داستان ديگري است     مقدس مي 

ترين مانع ساخته    داخلي بگذرند، با خشن   ]  نقاط تفتيش [هاي   پوينت
هاي اشغالي   شده براي بازرسي و محدوديت آمد و شد در سرزمين            

ارتفاع ده متر است که بزودي همه  اين مانع ديواري به. شوند روبرو مي
هاي سنتي را حذف و       هر را کامال در بر گرفته و گذرگاه        نواحي ش 

 ديوار، دو محور بزرگ تاريخي را کامال قطع مي. ممنوع خواهد ساخت
و جاده  )  ٤١٧جاده  ( امان   -آنها عبارتند ارجاده بيت المقدس     .  کند
اين مار غول پيکر تنها در       ).  ٦٠جاده شماره )  (حبرون( الخليل   -جنين

قلنديا در شمال،   ]  (براي اهالي کرانه باختري   [چهار نقطه قطع مي شود     
. شوافات در شمال شرقي، راس ابو سبيتان در شرق و جيلو در جنوب              

تازه آن ها مجبورند براي رسيدن به اين نقاط کلي چرخ بزند، اتومبيل             
زيرا ورود اتومبيل هاي   .  خود را رها کنند و با پاي پياده ادامه دهند           

 ...ه بيت المقدس اکيدا ممنوع استب) داراي پالک سبز(فلسطيني 
سرهنگ داني تيرزا ساکن مستعمره کفر آدوميم که به مدت             
طوالني از سوي وزارت دفاع اسرائيل مامور طرح و ترسيم مسير و                

بود، از طرف    )  بر حسب نام رسمي آن      (»  سد امنيتي «ساختمان  
او .  مشهور شده است   )  ١)  (فاجعه دوم (فلسطيني ها به نکبه ثاني       

بيني کرده که طرح عظيم وي پس از پايان در اطراف بيت                 پيش 
اما .  خواهد داشت »  ترمينال فرودگاه ها « چک پوينت شبيه     ١١المقدس  

با گذري حتي گذرا از چک پوينت جيلو، احساس ديگري مي يابيد و             
يک به يک وارد   «.  در همه جا تابلوهاي هشدارباش به چشم مي خورد        

مانتو خود را در     «،  »خود باشيد با حوصله منتظر نوبت       «،  »شويد
راهروهائي که از ميان سيم هاي     .  »به دستورات اطاعت کنيد  «،  »بياوريد

خاردار و تورهاي سيمي کشيده شده، به تونل هائي شبيه اند که در               
 ....سيرک ها، حيوانات درنده را به صحنه مياني هدايت مي کند

 آهني رد   وقتي که از در    .  اما در اينجا خبري از تساهل نيست        
، صدائي چون   )نور ضعيفي نشان مي دهد که در باز يا بسته است         (شدي،  

. صداي برخورد فلزها مي خواهد که در مقابل دستگاه ردياب بايستي           
مي شود حدس زد که در پشت شيشه هاي ضدگلوله و رنگي، کسي              

 ۱۲  بازمانده در صفحه.                                         ايستاده است

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

    سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 انقالب اقتصادي

 اشكال اجتماعي سازي  -۸
  گسترش اجتماعي سازي-چ

اما در  . اجتماعـي سـازي را بايـد از نقطـه هاي كوچك آغاز كرد             
امر نه فقط   اين  . تمايلي به گسترش دائمي نهفته است     ] اجتماعـي سازي  [

 .نتيجه  فشار طبقه كارگر، بلكه محصول انگيزه هاي اقتصادي است
حتـي در شـيوه تولـيد سرمايه داري در كنار تالش براي گسترش         

مي بينيم كه چگونه چنين     ) شركت ها (دائمـي هـر يـك از كارخانه ها          
مختلفي به هم نزديك مي شوند و در زير ) شـركت هاي (كارخانـه هـاي     

مشابه ) شركت هاي (شترك برخي از كارخانه هاي      چتـر يك رهبري م    
 مي گويند و برخي ديگر  ارتـباط افقي بـه هم مي پيوندند، امري كه به آن   

كه مشابه نيستند، اما به يك ديگر نيازمندند، نيز به هم پيوسته مي شوند كه      
 .  مي نامندارتباط عموديآنرا 

 خاطر  مشابه اصوأل به  ) شركت هاي (هـدف از تجمـع كارخانه هاي        
ازمـيان برداشـتن رقيبان و محدود ساختن توليد انجام مي گيرد تا بتوان              
بهـاي كاالهـا را از سـطح  دوران رقابت آزاد باالتر برد و باين ترتيب               

فقط آنجا  . بـه سوداضافي اي دست يافت كه باالتر از ميانگين سود است           
بزرگ ) شركت هاي(به اين گونه اتحاديه ها برمي خوريم كه كارخانه هاي  

آن چـنان تكامـل يافته اند كه تعدادشان نسبت به كارخانه هاي مشابه در               
يك دولت اندك است و يا آن چنان كه در بخش معادن اوضاع طبيعي              

 . موجود مي شود) شركت هاي(سبب محدوديت تعداد كارخانه هاي 
ايـن وضـعيت نه فقط بر محدوديت توليد تأثير مي نهد، بلكه با از               

يـبان، هـم  چنـين ايـن امر سبب كاهش مخارج تبليغ و               بـين رفـتن رق    
آگهـي هـاي تجـاري براي يافتن مشتريان تازه و مخارج مسافرت هاي              

آنجـا كـه چنين اتحاديه ها سبب پيدايش         . تجـاري و غيـره مـي شـود        
تراسـت ها مي گردند، امري كه همراه است با از ميان برداشتن استقالل              

از ديگري نيز بدان اضافه مي شود،       ، امتي )شركت ها (تك تك كارخانه ها     
مبني بر اين كه توليد فقط به كارگاه هائي محدود مي گردد كه به بهترين               
وجه اي سازماندهي شده اند و باالترين سود را ممكن مي سازند، امري كه            

 . سبب بسته شدن كارگاه هاي بد مي شود
ي به خاطر امتيازهائي كه واحدهاي توليدي بزرگ هم چون بارآور         

بيشتر و پس انداز هزينه توليد از آن برخوردارند، كارخانه هاي اجتماعي            
نقطه هاي  . شـده نيـز نظيـر كارخانه هاي سرمايه داري به تجمع نيازمندند            
) شركت ها (آغـاز طبيعـي اجتماعي سازي در آن شاخه هاي كارخانه ها             

ي اما در شرائط  . وجـود دارد كـه به مرحله كارتل و يا تراست رسيده اند            
 . نيز آغاز كرد) شركت(استثنائي بايد بتوان آنرا از يك كارخانه 

كارخانـه هـاي سرمايه داري و يا اجتماعي شده در كنار دستيابي به              
 بارآوري بيشتر، براي آن كه بتوانند به تجمع دست يابند، نيازمند از ميان              

ليكن هر دو بخش از آن به يك        . برداشتن رقيبان از سر راه خود هستند      
كارخانه هاي اجتماعي شده براي آن كه عرضه را         . معني بهره نمي گيرند   

كمتر از تقاضا كنند تا بتوانند با باال بردن قيمت ها به سود بيشتري دست 
 : يابند، به راندن رقيبان از بازار نيازي ندارند

                    ۵ بازمانده در صفحه


