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 طرحي نو ۱۲۵ شماره

 ١٣٨۶                                         مرداد چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى   شورا                                    يازدهمسال  

 

 سردبير
 !!تروريست هاي بد، تروريست هاي خوب

 در اياالت متحده آمريكا كه منجر       ٢٠٠١ سپتامبر   ١١پس از رخداد    
 تن مردم بي گناه گشت، ديوانساالري جورج        ٣٠٠٠به مرگ بيش از      

دبليو بوش به همراه متحدين جهاني خويش جنگ همه جانبه و                
بارزه اي كه هنوز   آغاز كرد، م  »  تروريسم جهاني «گسترده اي را بر ضد     

 . نيز ادامه دارد و پاياني بر آن متصور نيست
  كه آن بود حمله به افغانستان و سرنگوني حكومت طالبان         منطق  

 آن حكومت از تحويل سران و اعضاء سازمان القاعده به آمريكا             چون
بنابراين براي نابودي القاعده و دستگيري رهبر آن اسامه بن .  سر باز زد

اشغال افغانستان سبب روي    .   سرنگون مي شد   طالبان ومتالدن بايد حك  
. كار آمدن حكومتي شد كه از همان آغاز دست نشانده آمريكا بود              

 سال نه تنها نتوانست در افغانستان امنيت          ٦از   پس   حكومت كرزاي 
برقرار سازد، بلكه از هيچ گونه پايگاه مردمي برخوردار نيست، هر چند           

 رأي مردم   با و   »انتخاباتي آزاد « در   كه غرب مدعي است اين حكومت     
 افغانستان به جاي آن كه      اشغالشش سال   .  افغان برگزيده شده است    

سبب تضعيف طالبان شود، اين جريان اسالمي را نيرومندتر ساخته است           
حكومت كرزاي حتي يك روز نيز       ارتش هاي اشغالگر   و با خروج     

 . نمي تواند در آنجا دوام داشته باشد
ومت صدام بايد به جرم داشتن سالح هاي شيميائي و         در عراق حك  

بر قرار بماند و » صلح جهاني«ميكروبي كشتارجمعي سرنگون مي شد تا  
» برج روشنائي «در اين كشور، عراق به         »  دمكراسي«با استقرار    

» دمكراسي«خاورميانه بدل گردد تا بتوان با آن الگو به خواست               
 كه با رفتن صدام، آمريكا و       اما ديديم .   پاسخ گفت  كشورهاي اسالمي 

متحدينش عراق را تحويل القاعده و ديگر گروه هاي تروريستي دادند و          
 سال هنوز نمي دانند چگونه مي توانند خود را از         ٣اينك پس از گذشت     

 ۱۵ بازمانده در صفحه            . آن لجنزار خون و وحشت نجات دهند
__________________________________________ 

 علی شاهنده 
 هيرايبی پ پرده و سخنی بی

و » چپ و جايگاه آن«پيرامون نگرش آقای محمود راسخ به نوشتار 
 نظريات ايشان در باره ی آن

هيچ گوشی «زنـگ هـا بـرای همگـان به صدا در می آيند اما به گفته ی مشهور                 
 »سنگين تر از گوشی که نخواهد بشنود، نيست

  موقت شورای« گرامی   -»طرحی نو «ه  یر نشر یسردب رویگرامی مد 
 سبب هم ابتکار  ه  ب به شما  اریدرود بس   با ،»رانیهای چپ ا   سـت یالیسوس

 در شما  هم همت وپشتکار   و ها شهیای بـرای پخـش اند      هینشـر  انتشـار 
 شما کوتاهی سخنی با   درآمد شیپس از پ   وقفه آن،  بی مـنظم و   انتشـار 
نوشتار  درج در درباره برخی مطالب من    حاتی چـند  یسـپس توضـ    دارم و 

 درباره نوشتار ) هی آن نشر  118تا   112های   شماره(راسخ   آقـای محمود  
 :) طرحی نو108 و 107شماره های (» چپ و جایگاه آن «من
 درآمد  شیپ -1

 است و»  گاه آنیجا چپ و«پی نوشتار من  چه در اگر ن نوشتار یا
ه  سلسل  برخی مندرجات  ارجاع به  اشاره و    ریمـواردی ناگز   چـه در   گـر 

مقام پاسخگوئی به    در  اما ،راسخ درباره آن دارد    نوشـتار آقـای محمود    
 شان افزون بر آن   ینوشتار ا  رای ز ،ستیشان ن یات نوشتار ا  یتمامـی محتو  

 تمسخر ن و یتوه گوئی و تهمت و    زشت ان آلوده به  یپا کـه ازآغـاز تا    
 .، نه نقد)میاالیکه به معامله به مثل قلم ب باد از من دور و( است

  ۳بازمانده در صفحه                   
 

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

 برگردان به فارسي از بهروز عرفاني :اشك تمساح 
 ...برگردان به فارسي از محمود راسخ و  :شركت چين سرخ 

 cvassigh@wanadoo.fr شیدان وثیق
 همزیستی با بحران

پیرامون بحران عمومی فعالیت سیاسی در خارج از کشور و بحران 
 جمهوری خواهان دمکرات و الئیکخاص 

رو به  کالن بحرانی   فعالـیت سیاسـی مخالفان جمهوری اسالمی در تبعید با         
 در ساختار اجتماعی و شرایط عینی      ریشه   ژرف و پایدار که   بحرانی   .ستا رو

ــرد خــواهان  جنــبش جمهــوریمــیان،  در ایــن .دارد و راکــد آنــان جهــان خُ
 نیز با مسایل و مشکالتی مواجه است که با وجود دموکـرات و الئـیک ایـران     

عمومی فعالیت سیاسی در خارج از       برآمدی از همان بحران     شـان  هـای ویژگـی   
 .کشور است

چیزی ) ل .د .ج .ج( خواهان دموکرات و الئیک    بحـران جمهوری  
در خارج از   » سیاسی فعالیت«متفاوت، جدا یا مستقل از بحران عمومی        

) 2(موقعیتی   و نه ) 1(این بحران عمومی خصلتی ساختاری    . کشور نیست 
موقعیتـی نیست بدین معنا که وابسته به شرایطی خاص، موقت و            . دارد
 بدین ،اما ساختاری است.  استپایدار بلکه بنیادین، مقاوم و نبوده، گذرا
ی سیاسی خارج از کشور از واقعیتی       ها و ناتوانایی    هاکه نابسامانی    معـنا 

صرفاً از طریق  بر می خیزند که  ) 3 ()شناسیک جامعه(عینی و اجتماعی    
در بیانی دیگر، این بحران از  . و عمـل نمی توان بر آن ها چیره شد          اراده

 ها، بسیاری از طرح بودن  و مجازیهامحدودیت ها،   ها، جدایی فرسودگی  
در . گردندپدیدارهای سیاسی خارج کشور ناشی می       ها و    شکل   ها، برنامه

بخش تفکیک ناپذیری از بحران      یل، به منزله    .د.ج.ایـن بستر، بحران ج    
در است که    هاییعمومـی سیاسی در خارج از کشور، دارای برجستگی          

 . مورد توجه قرار گیرند باید بحران کالنپرتو و بر بنیاد
و از آن دفاع کنم، این      خواهم طرح   در این جا می     نظریه یا تزی که     

چون .  باشد بحران برون رفت از  ی  اسـت که پرسش ما نمی تواند مسئله         
 اپوزیسیون  شناسی سیاسی چنین آرزویی در وضعیتِ ساختاری و جامعه        
 ۴بازمانده در صفحه         .خارج کشور، ناممکن، موهوم و تخیلی است
__________________________________________ 

 behgar@iranliberal.com حسن بهگر 

 چرا نهضت آزادی ساکت است؟
چهل و  حکومت اسالمی از برگزاری نشست        اين روزها که     

ششمين سالگرد تاسيس سازمان نهضت آزادی جلوگيری نمود، بسياری         
از آزاديخواهان اين عمل را به درستی محکوم کردند؛ وقنی که                

صی با قداره و باتوم و اسلحه ی گرم به عنوان           گروه های نظامی و شخ   
مبارزه با بدحجابی به مردم بی گناه و بی سالح، به ويژه زنان حمله ور              
شدند، تنها معدود سازمان ها و گروه های داخلی هم چون کانون               
نويسندگان و جبهه ملی به اعتراض و محکوم کردن يورش وحشيانه             

 .ندرژيم به مردم و مخصوصا زنان پرداخت
 مذهبی ها به ويژه سازمان نهضت آزادی       -روی سخن من با ملی     

دارای چپ ترين مواضع در    «است که مدعی قاطعيت و به تعبير خودش         
است که چرا به جای بيانيه های تسليت فوت فالن و بهمان           »  اين طيف 

 به اين امر مهم نمی پردازند؟
ن نهضت آزادی که برای عطسه ی رهبران فلسطين و درگذشت ز          

چندم فالن آيت اهللا اعالميه می دهد، امابرای فاجعه ای اجتماعی که زنان           
را خانه نشين کرده و امنيت و حيثيتشان را سلب نموده، نمی تواند                

 اعالميه بدهد و آن را محکوم نمايد؟ 
بی داد و ستمی که بر زنان در ايران زير عنوان مبارزه با بی حجابی             

 اين چيزی است که زنان فرهيخته        می رود، غيرقابل توصيف است و     
به .  به درستی آن را دريافتند و از اول انقالب به مبارزه با آن برخاستند            

هر روی، زنان در آن فضای توهم زا، آگاهانه برای دفاع از حق پوشش             
و ديگر حقوق خود به ميدان آمدند، اما به جای ياری و همدلی و                  

ه کرده بود، جز همراهی     همزبانی از نهضت آزادی که حکومت را قبض       
 .با آخوندها چيزی نديدند و نشنيدند

 مذهبی ها با حاکمان فعلی در      -اصوال تفاوت نهضت آزادی و ملی     
 ۱۱بازمانده در صفحه چيست؟                                               

mailto:cvassigh@wanadoo.fr
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 ...اشك 
 

اما رهبران حماس به این نتیجه رسیدند که غیر از نابودی                 
ای مسلح وابسته به الفتح که از محمود عباس دستور می گیرند،          سازمان ه

ایاالت متحده به اسرائیل دستور داده بود      .  راه و آلترناتیو دیگری ندارند    
که به این سازمان ها به میزان کافی اسلحه بدهد تا آنان قادر به مبارزه با             

چرا فرماندهان ارتش اسرائیل این امر را نمی پسندیدند         .  حماس باشند 
امری که  .  (که می ترسیدند این تسلیحات در دست حماس بیافتد          

ولی حکومت اسرائیل طبق معمول از فرمان             ).  واقعیت یافت  
 .آمریکائیان پیروی کرد

پرزیدنت بوش برای هر کشور اسالمی، . هدف امریکا روشن است   
یک رهبر بومی انتخاب کرده تا تحت محافظت آمریکا حکومت              

او در عراق، لبنان و افغانستان و       .  آنان عمل کند  کرده و به دستورات    
 .نیز در فلسطین چنین کرده است

حماس می پندارد که فرد انتخاب شده در غزه برای این وظیفه،             
از سال ها پیس، چنین می پنداشتند که او را برای          .  محمد دهالن است  

رسانه های آمریکائی و اسرائیلی با      .  ایفای این نقش آماده کرده اند     
تعریف و تحسین وی، او را به عنوان رهبری نیرومند، مصمم،                 

] عمل گرا[»  پراگماتیک«و  )  یعنی تسلیم به فرامین آمریکا   (»  میانه رو«
هر چه آمریکائیان و    .  معرفی کردند )  یعنی گوش به فرمان اسرائیل   (

اسرائیلی ها بیشتر مجیز دهالن را می گفتند، همان قدر هم مواضع وی در         
به ویژه هنگامی که دهالن به قاهره     .   ها سست تر می شد   پیش فلسطینی 

 .سفر کرد، تصور کردند که برای دریافت اسلحه های موعود رفته است
در نگاه حماس، حمله به دژ الفتح در نوار غزه جنگی است                 

تشکالت دهالن و عباس مثل برف در زیر آفتاب فلسطین    .  پیش گیرانه
 .ر سراسر غزه بدست گرفتحماس به آسانی قدرت را د. آب شدند

چگونه ممکن است که ژنرال های آمریکائی و اسرائیلی چنین            
محاسبه نادرستی بکنند؟ آن ها فقط قادرند که در زمینه های منحصرا            

اما ...    یعنی این تعداد سرباز، این قدر مسلسل و         .  نظامی تصمیم بگیرند  
وحیه ر.  بخصوص در مبارزات درونی، مسئله کمیت امری فرعی است         
اعضای .  رزمندگان و احساسات افکار عمومی بسیار با اهمیت تراند          

اهالی غزه از  .  سازمان های وابسته به الفتح  نمی دانند برای چه می جنگند        
حماس حمایت می کنند، زیرا تصور می کنند که آن سازمان با اسرائیل           

در نگاه مردم، مخالفان حماس در زمره           .  اشغالگر پیکار می کند   
اظهارات آمریکائیان در مورد     .  تان اشغالگران تلقی می شوند    همدس

هدف شان از تحویل اسلحه اسرائیلی به آنان سرانجام موجب محکومیت         
 .تشکالت وابسته به الفتح شد

همه ملت ها در این زمینه     .  مسئله به بنیادگرائی اسالمی ارتباط ندارد    
خارجی متنفرند،  آنان از همدستان بومی اشغالگر       .  به هم شباهت دارند  
یا )  مارشال پتن (، چه فرانسوی     )نظیر کیسلینگ (چه نروژی باشد     

 .فلسطینی
ضعف شخصیت  «در واشینگتن و بیت المقدس، رجال سیاسی از          

 .ناراضی اند» محمود عباس
آنان اکنون در می یابند که تنها فردی که می توانست از هرج و              

. ند، یاسر عرفات بودمرج در باریکه غزه و کرانه باختری جلوگیری ک   
حتی مخالفان او   .  مردم او را دوست داشتند    .  او دارای اقتدار طبیعی بود    

او چندین تشکیالت امنیتی رقیب . نظیر حماس به او احترام می گذاشتند
ایجاد کرده بود تا از انجام کودتا توسط یک تشکیالت واحد                  

 و تایید   عرفات قادر به مذاکره، امضای قرارداد صلح       .  جلوگیری کند 
 . آن توسط مردمش بود

اسرائیل یاسر عرفات را هم چون هیوالئی به ارابه اعدامی ها بست،           
فلسطینی ها .  او را در مقاطعه زندانی کرد و سرانجام به قتل رساند              

محمود عباس را به جانشینی او انتخاب کردند، به این امید که آن چه را 
 .دادند، به او عرضه کنندکه امریکائیان و اسرائیلی ها به عرفات ن

اگر رهبران آمریکا و اسرائیل واقعا خواهان صلح بودند، برای             
آمریکائیان و  .  امضای پیمانی با محمود عباس شتاب می کردند          

اسرائیلی ها از او همه گونه تجلیل قابل تصور به عمل آوردند، ولی از              
 . پذیرش کلیه خواست های منطقی او خودداری کردند

. باس امکان ندادند که حتی به نتیجه ای کوچک برسد          آنان به ع  
» مرغی پر کنده  «آریل شارون  همه پرهای او را کند و سپس بسان             

پس از این که انتظار فلسطینی ها در انجام          .  به استهزای او پرداخت    
اقدامی از سوی بوش به نتیجه ای نرسید،  با امیدی همراه با یاس                  

طریق سیاسی بدست نیاورد، حماس     پنداشتند که آن چه را عباس از         
بدین ترتیب، آنان به سازمان     .  با روش قهرآمیز بدست خواهد آورد      

 .اخیر رای دادند

 
آن ها می خواستند  .  رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل مسرور بودند       

عباس را تضعیف کنند، زیرا او مورد اعتماد بوش بود و                     
آنان در انجام مذاکرات    موضع گیری های او به سختی می توانست امتناع      

. آنان هر کاری را برای نابودی الفتح انجام دادند        .  واقعی را توجیه کند   
. برای نیل به این هدف اسرائیلی ها مروان برغوتی را دستگیر کردند            

 .برغوتی شخصیت منحصر به فرد برای حفظ انسجام الفتح بود
ه از آنجا ک  .  پیروزی حماس کامال در خدمت اهداف آن ها بود         

نمی توان با حماس گفتگو کرد، پس نمی توان از تخلیه  سرزمین های            
حماس دیو  .  اشغالی صحبت کرده و شهرک های مستعمره را برچید         

و با تروریست ها هم نباید      »  تروریستی«زمانه است، سازمانی است      
 .مذاکره کرد

پس در این هفته، چگونه می توان در بیت المقدس کسی را یافت            
دخالتی «باشد؟ ولی چگونه است که آنان  مصمم اند هیچ          که خوشنود ن  

 ؟»نکنند
درحقیقت، رسانه ها و سیاستمدارانی که در طول سال ها،               

فلسطینی را علیه هم دیگر بر می انگیختند، با اظهار رضایت          سازمان های
ما درست گفته بودیم، نگاه کنید که اعراب          «به کنایه گفتند که      

ایهود باراک حق داشت که سال ها پیش        .  دچگونه بجان هم افتاده ان    
 .»است» ویالئی در میان یک جنگل«گفت کشور ما 

اما، دور ازچشم ها ، می شد  که بن بست و حتی وجود ترس را                 
 .حس کرد

شرایطی بوجود آورده که     »  حماسستان«تبدیل باریکه غزه به      
ه را  پس چه بایدکرد؟ آیا باید غز     .  رهبران اسرائیل در انتظارش نبودند    

کامال منزوی کرده و اهالی را به حال خود گذاشت تا از گرسنگی               
بمیرند؟ آیا باید با حماس تماس گرفت؟ یا این که غزه را که بیشتر               
به خندق ضد تانک بزرگی شباهت دارد، دوباره تسخیر کرد؟ آیا باید            
درخواست کرد  که نیروهای بین المللی سازمان ملل اعزام شوند؟ و در            

رتی، چه کشورهائی آن قدر دیوانه خواهند بود که به چنین           چنین صو 
 جهنمی نیرو گسیل دارند؟ 

برای نابودی الفتح تالش     ]  اسرائیل[در طی چند سال، دولت ما         
تا از این راه، از انجام مذاکره برای انعقاد هر قراردادی که         .  کرده است 

ک های ناگزیر باید به تخلیه سرزمین های اشغالی و برچیده شدن شهر          
امروز، در حالی که دولتیان ظاهرا       .  مستعمره منجر شود، اهتراز کند     

به هدف خود رسیده اند، به درستی نمی دانند که با پیروزی حماس چه            
 کنند؟  

آنان با این تصور که چنین حادثه ای در کرانه باختری رخ نخواهد            
نطقه چرا که می پندارند الفتح بر این م        .  داد، خود را تسلی می دهند     

ارتش اسرائیل اغلب   .  و حماس پایه ای در آن جا ندارد       .  حاکم است 
و محمود عباس هم چنان . رهبران سیاسی حماس را دستگیر کرده است     

 .قدرت را در این سرزمین در دست دارد
. این ها سخنان ژنرال ها است که بر منطق ژنرال ها هم تکیه دارد            

 حماس اکثریت را به دست      اما، در انتخابات اخیر در کرانه باختری،       
. در آنجا نیز صبر و شکیبائی مردم حدی دارد و رو به پایان است. آورد

مردم گسترش مستعمره ها، ادامه ساختمان دیوار، مداخالت ارتش ما،          
کرانه باختری نیز   .  قتل های هدفمند و دستگیری های شبانه را می بینند       

 .منفجر خواهد شد
، مرتبا الفتح را نابود کرده و زیر        حکومت های پی در پی اسرائیل    

آن ها .  پای عباس را خالی کرده و راه را برای حماس هموار نموده اند            
 .نمی توانند مدعی شوند که غافلگیر شده اند

پس چه باید کرد؟ هم چنان باید به تحریم عباس ادامه داد یا                
؟ یا  برعکس باید به او اسلحه داد تا بتواند به خاطر ما با حماس بجنگد            

این که به کسب نتایج سیاسی ناچیز دل خوش کرد و یا با دادن چند                
خرده ریزه مسئله را فیصله داد؟ ولی هر چه که شود، آیا خیلی دیر                

 نیست؟
آیا باید در ضمن خرابکاری در اقدامات       :  و اما در جبهه سوریه     (

بشاراالسد به منظور شروع مذاکره، به نشان دادن عالئق صوری جهت           
کتفا کرد؟ یا به صورت مخفیانه و به رغم مخالفت آمریکائیان،          صلح ا 

به مذاکره پرداخت؟ یا این که هم چنان به بی عملی ادامه داد و هیچ               
 )کاری نکرد؟

در حال حاضر، نه سیاستی وجود دارد و نه  آن حکومتی که بتواند 
 .سیاستی تعیین کند

 پس چه کسی ما را نجات خواهد داد؟  ایهود باراک؟
اراک با پیروزی رقابت های درونی حزب کارگر برای رهبری          ب

این حزب در هفته اخیر، تقریبا به صورت خودبخودی به وزارت آینده           
چهره قدرتمند او و نیز تجربه وی به عنوان         .  دفاع منصوب شده است   
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رئیس ستاد ارتش و نخست وزیر موجب خواهد شد که او در دولت              
ایهود اولمرت در زمینه ای به کار      .  جدید موقعیت مسلطی داشته باشد     

و آن عبارت . خواهد پرداخت که وی به مهارت فوق العاده رسیده است
اما باراک نفوذ تعیین کننده ای بر       .  است از ترفندهای سیاست بازانه    

 .سیاست خواهد داشت
در حکومت این دو ایهود، ایهود باراک در مورد مسائل جنگ و             

 .صلح تصمیم گیری خواهد کرد
او تا  .  تا  کنون، تمام فعالیت های او، نتایج منفی ببار آورده است           

نزدیکی پیمانی با حافظ اسد پیش رفته بود ولی در آخرین لحظه،               
او ارتش اسرائیل را از جنوب لبنان عقب راند ولی با              .  پشیمان شد 

او عرفات را وادار کرد تا      .  حزب اهللا که توانمند شده بود، گفتگو نکرد      
یوید بیاید، ولی در آنجا به وی توهین کرد و اعالم کرد              به کمپ د  

این عمل ضربه ای کاری بر امکان صلح       .  که مخاطبی برای صلح ندارد    
او بر خود می بالید که . این امر هنوز اسرائیلی ها را فلج کرده است       .  زد

او بیشتر به یک   .  از چهره عرفات بود   »  برداشتن نقاب «هدف اصلی اش   
 .اهت داشت تا ژنرال دوگل اسرائیلیناپلئون ناقص شب

آیا ماهیت او تغییر کرده است؟ چنین چیزی، به سختی باور              
 .کردنی است

های »میان پرده «در درام های شکسپیر، دائما در لحظات پر تنش،         
 .و البته نه فقط در درام های شکسپیر. کمدی وجود دارد

ی در   سال فعالیت سیاسی، حت    55شیمون پرز، شخصیتی که پس از       
یک انتخابات برنده نشده است، در این هفته، به مقامی که فکرش را              

 .او به ریاست جمهوری اسرائیل برگزیده شد. نمی کرد، دست یافت
چندین سال پیش، من مقاله ای در مورد وی نوشته بودم که عنوان            

زیرا که بارها و بارها، وی فاصله ای زیاد        .  را داشت *  »افسانه سیزیف «
امروز با  .   نداشت، ولی هرگز نتوانست آن را کسب کند          با موفقیت 

، او دیگر خدا را نیز      )  البته مقامی بدون قدرت   (رسیدن به باالترین مقام    
البته وظیفه رئیس جمهوری تشریفاتی بوده و از محتوا خالی . بنده نیست

 .سیاستمداری تو خالی به مفامی توخالی رسیده است. است
 که کاخ ریاست جمهوری شاهد        امروز، هیچکس توقع ندارد    

او حتما کنفرانسی در مورد صلح برقرار خواهد        .  فعالیت های داغی باشد  
کرد، با شخصیت های تراز اول مالقات خواهد کرد و سخنان                 
. پرطمطراق ایراد خواهدکرد و برنامه های عالی پیشنهاد خواهد کرد          

 !خالصه، هیاهوهای زیاد برای هیچ
موضع ایهود اولمرت قوی تر شده      نتیجه مشخص این است که        

او موفق شده تا پرز را بر ریاست جمهوری و ایهود باراک را بر   .  است
 .در کوتاه مدت، موقعیت اولمرت تضمین است. وزارت دفاع بنشاند

و در این مدت، در غزه تجربه ادامه دارد، حماس قدرت را بدست             
 باراک و   گرفته و گروه سه نفری متشکل از ایهود اولمرت، ایهود           

 .شیمون پرز، اشک تمساح می ریزد
 را به باالی قله    یسیزیف توسط خدایان محکوم می شود که تا آخر عمر صخره ا              *

این احساس  .  بکشاند و بعد از پائین انداختن آن دوباره این کار را انجام بدهد                
به قول سارتر، افسانه   .  بیهودگی بدترین مجازاتی است که انسان باید تحمل کند          

 . سیزیف مفهوم بیهودگی و بیگانه احساس آن است

 ...سخني بي 
 

 کمبودها و  و ها و ابهام  ها رفع اشتباه  همکاری به منظور   و تـبادل نظر  (
نه دستکم  پاسخی به   من است و   نوشـتار ) گشـائی  گشـائی و راه    گـره 

 رون ازیبزرگ آن ب اری بخش بسبلکـه   ،آن هـای مـندرج در    پرسـش 
 و  کردن احکام  بازگو من و  نوشتاررچوب  و چها بحث   مسـائل مـورد   
شان یا ت خود یروا بـه (سـتی   یهـای کمون   کـی از فـرقه    مفروضـات ی  

 آن و احکام و مفروضات آن       دفـاع مطلق از    و) سـم مارکسـی   یکمون
 من در شان ویات ای نظر،چه هم به آن چهارچوب ارتباط دارد  آن.است

ای  گر اشارهم(ست یها ن تکرار آن ازی بهین نوشـتار مـا منعکس است و    
 نکاتی چند و توضیحی درباره ی نظریات دگرگون جلوه داده           کـوتاه به  

اعضای آن    و داوری درباره آنها با    ) که سپس خواهدآمد  شـده ی مـن      
 .»طرحی نو« و خوانندگان ارجمند شورا

  شما سخنانی با -2
 بونیتر« کنندگان در  شرکت و» نو طرحی« خوانندگان ضمنا با  و(
ـ انگ: آن» آزاد  نخستن نوشتار   یدسـت زدن بـه ا      زه اصـلی مـن در     ی

 احترام به عالقه ودوم  ،مطبوعات احترام و اعتبار عالقمـندی به دوام و   
ه یاعتبار نشر  ن و أاق به محفوظ ماندن ش    یاشتم  وس ،اعضـای آن شـورا     

  .است» طرحی نو«ارگان آن 

 دیآن تاک  شماره بر  هر که در (» نو طرحی«کاراکتر   خصلت و  دو
برای پخش  « و» بون آزاد یتر«اصل بندی به دو   کـی پای  ی )شـود  مـی 
تحقق  ت و یمقتضای رعا . بودن آن » شورائی« گریید و است» شهیاند
 : چنین می پندارمکوتاه سخن به را ها ن خصلتیا

کنندگان  عنی برخورداری همه شرکت   ی» آزاد بونیتـر « -الـف    
ـ   آن از  در و جوی  طی  یمح در ات خود ینظر ها و  ان حـرف  یآزادی درب

ات یهیبد را ازی ز،ت آنانیثیح م حرمت و  یامن ومصون از تجاوز به حر     
به اصطالح   وابستگی متقابل دارند و    ت رابطه و  یامن است که  آزادی و    

 .ستیگری متصور نیکی بدون د یو اند ک سکهیروی  دو
ه ینشر شورا و توجه دادن به قصد» شهیبرای پخش اند «و تاکید به    

 راهنما و  تبادل نقادانه و   ای برای برخورد و    لهیستدارک و  ارگان آن به  
ـ هـا و آرا وعقا     شـه یگشـای اند   راه مناسبت احساس   کـه به  (د اسـت    ی

ک یستی چپ دموکرات  یالیمسائل جنبش سوس  «حا به   یضرورت حتا صر  
 ).محدود شده است» ران یا

» ته هماهنگییکم«و » های چپ ستیالیشورای سوس«  عنوان -ب
درباره » هماهنگ کننده «و  » شورائی«فانه  طر نقـد بی   آن، بررسـی و   

ـ مسـائل مغشـوش و تفـرقه انگ        ات  یاصـولی نظر   نقـد  و» چـپ « زی
ـ عضـو   (سـندگان   ینو دهد و انعکاس    د می یرا نو ) شـورا  رعضـو یا غ ی
درباره ) ای هینظر با برخورد ا ی و ا نقد یه  یان نظر یصورت ب ه  ب(ای   هینظر

 ارگان شورا بی    هینشر اعضای شورا در   کی از یسوی   از» چپ« مسائل
ـ  ن یگر شورا، برای خواننده ا    یا اعضای د  ی» شورا«سوی   چ  نقدی از   یه

 .آن موافقت دارند ز بایگر شورا نیآورد که اعضای د  ش می یرا پ  تصور
 .ست اه ضرورییله در نشران مسیبه گمان من روشن کردن ا

، حفظ »ی نوحـ طر«ه یت حفـظ کاراکتـرهای نشـر    یمسـئول  -پ
آن  » بون آزاد یتر«شرکت کنندگان در    (گان  سندیت نو یامن حرمت و 

های مندرج درآن    شهینقد اند  ان و یضوابط ب  و حفظ محدوده و   ) هینشـر 
ـ مد و» شـورا «عهـده    بـه  هی است که یبد. ست اه ارگان آنیران نشر ی

ـ  سندگان آنها، تنها   یت محتوای نوشتارها به نو    ید واگـذاری مسئول   یتاک
شه ازجمله  یمقوالت اند  ون از ریاست نه ب  » ها شهیاند«محتوای   بـه  ناظـر 

تهمت  بدگوئی و  درشت و  حرمتی و  بی حمالت شخصی و   آلودن قلم به  
ه یوه ناپسند حمله عل   یچـه بکاربردن ش    گـر . مانـندهای آن   افتـرا و   و

 ،ای  دراز دارد    سابقه شه او یسازی برای تخطئه اند    نهیزم منظور شخص به 
 د بدان تن در دهد؟یچرا با» طرحی نو« اما

ار باشد صاحب اندیشه ی مخالف در معرض ناسزا و بدگوئی اگر قر
 باشد، دیگر معنی تریبون آزاد و پخش اندیشه چیست؟

هائی  ستند به درج نوشتهیه محق نیآن  نشرسردبیر  اعضای شورا و    
 :هیاعالم شده درآن  نشر تناقض با اصول ماهوی و    تعـارض و   کـه در  

 تر زشت و تر تلخ  کنند و   اقدام ،است» شهیپخش اند « و» بون آزاد یتر«
نقد  انتشار هر نوشتار و    چاپ و . ن اصول باشند  یکه خود شکننده ا    نیا
ـ با ر یکه مسلما تاث  ( ن اصول یهای مخالف ا   د موکـول به حذف بخش     ی

اگر جز  . گردد) ای ندارد  شهیا نقد اند   ی ای و  شهیچ اند یماهوی درطرح ه  
ـ ا  نقد ایای   شهیدان ان یب و برابـر هـر اظهار     ه در یآن نشـر   ن باشـد و   ی

ز ین ناقد سنده و یت نو یثیم حرمت و ح   یحر ای عرصـه تجاوز به     شـه یاند
 ا نقد  ی شه خود و  یان اند یب  برای کسی نه رغبتی به نوشتن و       ،ردیقرار گ 

ای  هینه حتا رغبتی به خواندن چنان  نشر        ه و یگران درآن نشر  یشه د یاند
 !   دریغا و. ماند باقی  می

 محتوای  نوشتارم   یباره در نکاتی چند -3
  مورد:آن برخی برخوردهای آقای راسخ با و» گاه آنیجا چپ و(
 ،سمینه مارکس است نه مارکس   » گاه آن یجا چپ و «نوشتار من در  نظر

ن نوشتار، جستاری است    یا،  )ام سرلوحه آن آورده   که در  چنان(بلکـه   
ـ   «  و» گاه چپیجا«: و در دومقوله  » همزبانی چپ  د همگامی و  یبـه ام
  .ام به آن پرداخته» میدان ستی چه میینظام کمون سم ویموناز ک«

هدف نوشتار من    زه و یرا مطلقا از انگ    ابتدا راه خود    از اقـای راسخ  
ـ « را » پچ«شان یا.اند  جدا کرده» همزبانـی چپ  همگامـی و  بـه  دیام
 ا قشری از  یای از منافع طبقه      نهیبخش آن را آئ    فـی گسترده و هر    یط«

خ یستی تار یالیخ جنبش سوس  یتار بخش بزرگی از  « دانند که  می» جامعه
ن یان ا یم بوده است و   گریکد ی هـای گوناگون آن با     مـبارزات بخـش   

ـ تغ سـر  هـا  بخـش  ـ تعب و ریی ک، ینظرات مارکس، استراتژی، تاکت    ری
ـ وظا ستی مبارزات  یالیاحزاب سوس مشـی جنبش و  خـط  ف، بـرنامه و   ی

 هنوز است که    هشد های متعدد  منجربه انشعاب  که   سـختی انجام گرفته   
 ممکن و ات آن  ن   یکل در را» چپ«همزبانی   همکاری و  و» ادامه دارد 

 و 6سطر (.دانند می» مقبول نادرست ونا«حتا )  که نیا زتریانگ شگفت(
 ) طرحی نو112 بخش اول نوشتار ایشان صفحه اول شماره 7

 :به گمان من اما
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» چپ«ف  یط در همه بخش و طبقه و قشر      نیا وجود تصور -اوال
به مناسبت آن     گر و یکد ی تعارض جدی منافع با    همه در  ک جامعه و  ی
 که همگامی و  ) همه جنگ همه با  (هم   زی با یست چـنان جـنگ و    ر  د

دور از واقعیت    ،کند ناممکن می » راست« مبارزه با  را در  همزبانی آنها 
  . ..است

ـ فیل  مـارکس یکـی از     - ثانـیا  و ز   اما هیچ چی   ،وفان مسلم است  س
نظریات فیلسوفان نیز نه تنها  جمله احکام و دس نیست و ازای مق پدیده

درازنای   بلکه در  ند،نیست» چرا چون و  بی دسـت نزدنـی و     مقـدس و  «
اصول  محک خوردن با   بررسی و  تـاریخ، همواره مورد نقد و تحلیل و       

ذهنی مقاطع گوناگون تاریخی     شرایط عینی و   ها و  منطقـی و آزمـون    
 نظریات و . ندا حتا مردود شده   صحیح و چه بسیار ت    و  انـد  قـرار گـرفته   

 نیست و  سرنوشت جدا  این سرگذشت و   هـای مارکس نیز از     تـئوری 
 .رارگرفته است  ق او خود نظر تجدید مورد زمان حیاتش بارها   حـتا در  

 :حال
تفسیر نظریات  و همه اختالف درباره  تعبیر ایندستکم آیا - الف

ناروشنی  ز ابهام و  کنند، ناشی ا   مـارکس کـه ایشـان بـه آن اشاره می          
 مارکس فیلسوف است و. هست برخی از همان نظریات نیست؟ مسلما

به مسابقه گذاشتن  چیستان و و  نه طراح معما  ،تئوری واضـع نظـریه و    
 .کشف آنها

ایشان  یدئتفسیرکه بنا به تا    و تعبیر همه اختالف در   این  آیـا  -ب
 تی وهای گوناگون جنبش سوسیالیس موجب مبارزات سخت بین بخش(

مهم همزبانی و    مانع  بزرگ و   ) هـا شده   آن هـای مـتعدد در     انشـعاب 
های مردمی خویش     آرمان دستیابی به  در» چپ«همگامـی  و موفقیت      

 یرجزن و بند رها از  و مسئوالنه، آزاد  جدی و  نیست؟ و آیا اقدام بسیار    
منطق، دانش  گیری از تبادل نظر، با بهره  و گفتگو ها، به بحث و    تعصب

 ها و ناخوانا با واقعیت نهادن نظریات نادرست و برای کنار، ها ونآزم و
 برنامه و وظایف و  تاکتیک و  سر استراتژی و   هـا و توافـق بر      امکـان 

 نیست؟ و » چپ« وظیفه   ،همگامی دستیابی به همکاری و    مشی و  خـط 
 و شگفتی انگیزتر این     ؟استهمگامی آنها ناممکن     چـرا همکـاری و    

ست  ا این» درست و مقبول  «؟ آیا   است» قبولنادرست و نام   « که چرا 
 و چنان  به جان هم بیفتند      هم» های گوناگون سوسیالیستی   کـه بخـش   

  بگردد؟ » راست«چرخ به کام 
ست که   ا ها قبال تئوری  گیـری مـتکلفانه و مـتعهدانه در         موضـع 

به ناکامی کشانده    مـبارزات ضـد اسـتعماری و ضد استبدادی ملل  را           
جهان  شوم آن در سراسر     آثار و عملکرد آشکار نمونه بارز و   است و 

ـ   در عمل و    .ست ا جمله  سرزمین ما ایران     و از  آسیا و فریقاآه  ژویه  ب
آزمـون ها است که شعار کمونیسم رنگ باخته و فریادهای انقالب به               

 و آن ها    ا احزاب کمونیستی نام خود را عوض      خاموشـی گرائیده و حت    
 سیاسی  - اند، دیگر موقعیت اجتماعی    کـه بـه آن هم چنان پای بند مانده         

ـ   سرزمین فرانسه است که      نمونه ی روشن آن     (ب توجهـی ندارند     جال
 در 35حزب کمونیست آن با آن که نام خود را  حفظ کرده از حدود        

صد آرای انتخابات پس از جنگ جهانی دوم در انتخابات اخیر ریاست           
ه مقدار تجربه،    آیا چ  .)  درصد آرا دست نیافت    2جمهوری به بیش از     

الزم است   چند میلیون قربانی دیگر    ناکامی و  چه اندازه شکست، چقدر   
ها هم نیازمند بازبینی و تجدیدنظر هستند؟  اما          تئوری تـا ثابـت شـود     

های  الیه کشورها طبقات  و    بسیا ری از   جـای خوشوقتی است که در     
 دردناک های سخت و   قرن گذشته وآزمون   از عبور گوناگون جامعه با  

و زمینه ی مناسب برای     اوراد   این احکام و   خونـین آن، باطل السحر     و
ــی را    ــکالت اجتماع ــایل و مش ــل مس ــت آوردن آزادی وح   بدس

تعیین شیوه اداره    حاکمیت ملی وحق مشارکت خود در      دموکراسـی و  
  های  به تدریج حکومت  بـا اتحـاد خـود      امـورجامعه خـویش یافـته و      

هم به پای    با همـه جا   کنـند و   خـودکامه را وادار بـه فـبول آن مـی          
 هم بدهم که من نه تنها      ضمنا این توضیح را   . روند های رای می   صندوق

هم   بلکه چنان نظامی را    ،بـا اسـتقرار نظـام کمونیسـتی مخالف نیستم         
ترین شیوه   هم انسانی  و اخالقی خود  خصوصیات ذهنی و   خـوان با   هـم 

در باره آن  را ودای از نظریات خ این فشرده  پیش از  دانم و  زندگـی می  
 تیرماه  -» طرحی نو « 77شماره   ذهنی تحقق آن در    شـرایط عینی و    و

 .   ام بیان کرده»  درباره کمونیسم به زبانی ساده«با عنوان  1372
  ادامه دارد 

  ...هم زيستي با بحران
  

 در  گری دخالت   آزمون:  چیز دیگری باشد   تواندامـا پرسش ما می      
 در گُسست از بینش و      وبدیع   و الی دیگر اشک اما در  سیاست،   یحوزه  

 ،اه و این همه البته با آگاهی نسبت به ظرفیت            و کهـنه    سـنتی  اشـکال 

و با پذیرش این واقعیت که فعالیت        ی موجود ها و توانایی    هاآمادگـی   
، هم واره با    بـا بحـران    هـم زیسـتی و هـم بـودی        سیاسـی در تبعـید، در       

 باشدمی    ساختاری رو به رو    ی پایدار و  هامشکالت، موانع و محدودیت     
در  کار سیاسی     اصلی )پروبلماتیک(انگیز   پس مسĤله . و خـواهد بـود    

ی مبارزه و مقاومت     بلکه ادامه ، خروج از بحران   راهخارج از کشور، نه     
ـ  در واقعـیت موجـود یعنـی        ،  ای دگـر  بـه گـونه       مشکالت،  ایطردر ش
 . بحران استپایان و حضور ممتد و بی هامحدودیت 

 از این که وارد اصل بحث شوم، سه نکته را باید در این              امـا پیش  
 .جا روشن کنم

را در مفهوم کالسیک، مرسوم و      » بحران«ی  یکم این که من واژه      
عمل تصمیم  در یونانی به معنای    Krisisبحران  . متداولش به کار نمی برم    

لحظه ی تعیین کننده در سیر  یا  گیـری در شـرایطی سخت و مغشوش   
پس بحران روندی موقت و گذرا به سوی حالت         .  است تحـول بیماری  

در چنین تعریفی،   . عـادی و بهبودی و یا به سوی مرگ و نیستی است           
، در  »وقوع بحران «بحـران نمی تواند مداوم باشد، از این رو صحبت از            

» عادی«در بحران، حالت    . کننداز بحران می    » پس«و  » پیش«دوران  
بحران شروعی و   .  مفروض است  پیش از وقوع آن   » غیـر بحرانی  «یـا   

حال آن که در بحث من، بحران فرایندی پایدار و طوالنی           . ختمی دارد 
من می توانم به جای این واژه از        . نـه آغـازی دارد و نـه پایانی        . اسـت 

 یا  نابسامانی،  ناتوانی بنیادین ،  وضع عمومی غیرعادی  ،  بـیماری مـزمن   
م، امـا چون این      سـخن بـران    dysfonctionnement ناکارایـی سـاختاری   

استفاده از واژه  )سؤ(کلمـات حـق مطلب را به خوبی ادا نمی کنند، در      
 و در بحث خود هم واره این کلمه را          ام، اختیاری به خود داده      »بحران«

 .به کارخواهم برد
 نظرگاه خودم،    از ،کنمدوم ایـن کـه در این نوشتار، من سعی می            

ر خارج از کشور به طور       بحران فعالیت سیاسی د    هایاصـلی ترین ریشه     
بحران .  بـه طـور خـاص را بـه بحـث گذارم           ل.د.ج.جعـام و بحـران      

و ) نامممی  » سیاست واقعاً موجود  «آن چه که    (به طور کلی    » سیاسـت «
با دو   در داخل کشور، با این که در ارتباط       » فعالـیت سیاسی  «بحـران   

 .گیرند، موضوع کار من در این جا قرار نمی اندبحران اولی 
من به طرح     در ایـن گفـتار موجز،      کـه   ایـن  سـوم و آخـر    ی  ه  نکـت 

، شرح  پردازمو توضیح کوتاه آن ها می        ن بحرا ریشـه های  رهای  تسـرتی 
 .تفصیلی و تاریخی را باید به فرصت دیگری موکول کنم

 بحـران کـالن فعالیت سیاسی در خارج از کشور را در سه عامل              
فقدان نوسازی و و فعاالن سیاسی فرسـودگی   در   :کنم می   یابـی ریشـه   

ذهنیت سیاسی از    در جدایی دوگانه  آنان؛  ) 4( در جهان خُرد     وزایشن
هسـتی اجتماعـی نـزد ایـن فعـاالن و سـرانجام و از همه مهم تر، در                   

خارج از  در پدیدارهای سیاسی  مجازی بودنو هـای عینی  محـدودیت   
» سیاسی فعالیت«و » سیاست« ایـن آخری بدین معناست که  . کشـور 

 های، گفتارها و شکل     هامفهوم  ها، شعارها،   ، در بیشـتر برنامه      در تبعـید  
تــنها بــا آگاهــی بــه .  هســتندغیرحقیقــیســاختاری، بــیش و کــم 

بودن بسیاری از پدیدارهای      و دریافت مجازی   هـای عینی  محـدودیت   
 رادر تبعید    »مبارزه«یا  » مقاومت «توانخـارج از کشور است که می        

ـ           دون توهم نسبت به توانایی ها و       در همزیسـتی بـا بحـران پایـدار، ب
 .موجود، به پیش راندهای ظرفیت 

را به بحث    ، سه موضوع  ل.د.ج.ج ویژگـی هـای بحران       یدر بـاره    
پرسش ؛   با احزاب سیاسی    حرکت جنبشی  مناسبات بحرانی : گذارممی  

ــرانجام وفراگیـــر  اتحـــادپذیـــری امکـــان کســـری فـــرهنگ   سـ
 و زیر پا نهادن قرارهای ، عدم تساهلپلورالیسمنفی  یعنی دموکراتیک

 اکثریت  آیند و دموکراسـی نـزد همراهانـی کـه از گرایش چپ می             
از » گُسست امر«اینان همواره  با باور من. دهند را تشکیل می   ل.د.ج.ج

 .اندبه سرانجام نرسانده  را در تفکر و عمل چپ توتالیتر
 بحران کالن فعا بحران کالن فعالیت سیاسی در خارج از کشور

  و عدم نوزایشهارسودگی ف. 1
فعالـیت سیاسـی در خارج از کشور، بیش و کم از دیر باز، به ویژه در         

، با انفعال و رکود رو به رو بوده       )جمهوری اسالمی (تبعید دوم    یدوره  
 مشاهده  نظریهمی عملی و این را به صورت بارزی هم در حوزه . است
 در فرسودگی   توانیکـی از علل اصلی این وضعیت را می           .کنـیم مـی   

فعـاالن سیاسـی و در عدم نوسازی و نوزایش در محیط سیاسی خارج              
در این جا، از برآمدن نیروی تازه نفس، نو، فعال و   . کشـور نشـان داد    

جـوان کـه در هـر پدیـدار زنده و شکوفایی جانشین نیروی کهنه و                
 . خبری نیست... سالخورده می شود

 یدو دهه   (رج از کشور    ژیم پهلوی در خا   ی مـبازرات ضـد ر     در دوره   
، پایگـاه اجتماعـی فعالـیت سیاسـی و اپوزیسیونی را            )1970 و   1960

دادند که  هـزاران محصل و دانشجوی اقشار باال و متوسطی تشکیل می            
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 اقتصادی موجود آن زمان، برای تحصیل، راهی اروپا و          ایطربـنا بـه ش    
 نیاز که   هاسال  ی آن    در اوضاع و احوال ویژه    اینان،  . شدندآمـریکا می    

وری نیست، در بخش بزرگ شان به سرعت سیاسی می شدند و            بـه یادآ  
 کنفدراسیون جهانی امپریالیستی که    رژیمی و ضد   در مـبارزات ضـد    

در آن دوره، فعالیت    .  بـود، شرکت می کردند     هـا آن   یسـازماندهنده   
چپ خارج از کشور بر هـای  گـروهای سیاسـی و بـه ویـژه سـازمان          

اتکاء داشت و از چنین  مبارز ان دانشجوی  و انجـوان اجتماعـی    پایگـاه 
از ایــن لحــاظ، . گــرفتمــی کــرد و انــرژی مــی » تغذیــه«نیرویــی 

 در  ها، با این که تا حد زیادی       ها و سازمان  این گروه   » سیاسی فعالیت«
ـ    آن دوره نیـز،      برخالف ادعاها و شعارهای    (دود بـود    مجـازی و مح

اجتماعی جوان، پر   اما به دلیل وجود همین نیروی       ) شانطمطـراق    پـر 
، تـا میزانـی از پویندگی، توانمندی و         میلیـتان شـور، خودانگیخـته و      
 .نوزایش برخوردار بود

با این که جمهوری اسالمی     . وضـعیت امروز، اما، بسیار متفاوت است      
 را به ترک کشور و      هابـه مـراتب بـیش از دیکـتاتوری شـاه، انسان             

 رفت و آمد به ایران      گر چه بسیاری امروز   (پناهندگی سوق داده است     
، امـا تعـداد فعاالن سیاسی خارج از کشور، در مجموع،  قلیل،              )دارنـد 

متوسط سن این افراد از پنجاه به باال        . استافول   حـتا رو به   محـدود و    
اکثـر آن هـا بـه نسل سیاسی دوران شاه و پایان عمر آن تعلق            . سـت 
ل و  بسـیاری درگیـر کـار روزانـه برای معاش و دیگر مسای            . دارنـد 

در نتیجه فرصت چندانی برای فعالیت      . انددر تبعید  مشـکالت زندگـی   
. کنندسیاسـی ندارند و از این رو به صورت نامنظم در آن شرکت می               

جوان و فعالی در خارج از کشور وجود  اجتماعی در این دوران، نیروی
 تعداد قلیل جوانان و دانشجویانی که در شرایط سخت اقتصادی           .نـدارد 

، نه برندبه کشورهای خارج پناه می )  ملـی و چـه جهانی    چـه (امـروز   
تمایلـی بـه کـار سیاسـی دارند و نه در آن چه که گروه های سیاسی                  

در .  که جلب سیاست شوند  یابندموجـود عرضـه می دارند، جذابیتی می         
بهتـرین حالـت، تعـدادی از آن هـا در فعالـیت های فرهنگی با رنگ                 

ه صورت ناپیگیر در برخی     و انگشـت شـماری نیز ب      » سیاسـی  غیـر «
 .تجمعات سیاسی شرکت می کنند

در مجمـوع، جهـان خُـرد سیاسـی خـارج ار کشور هر روز پیرتر و                 
و ، از رشد، شکوفایی و خالقیت      اشبرکه  در   و   شـود فرسـوده تـر مـی       

 واردای  در این جا، نه خون تاره .خبری نیست militantisme یمبارزه گر
 با روی آوری نسل جوان به فعالیت    ، نـه تجدیـد قوایی و نه،       شـود  مـی 

پیامدهای مهم چنین . پذیردسیاسـی، نوسـازی و نوزایشـی انجـام مـی       
وضـعیتی که تغییر آن، با توجه به ساختار اجتماعی کنونی در خارج از           

ی کشـور، ناممکن است، رکود و رخوت عملی و حتا نظری در حوزه              
 .استسیاسی فعاالن  نوسازیو » سیاست«

پراتیک نبش فکری و نواندیشی، از نوآوری در تئوری و          امروزه، از ج  
 نوین تجمع، سازماندهی و مبارزه      یها ، از ابداع شکل   )نظـریه و عمل   (

نمی توان سخن    باشد، چندان    همخوانکـه با روحیات و تحوالت جدید        
(» سیاست واقعاً موجود«که » سیاست«بینش سنتی از جا،  در این . راند

ـ  یهـا  شـیوه ،  نـامم مـی   ) 5 و  تاری و کارکـردی گذشته که باطل      رف
کنند و با باال رفتن سن و        سرسـختانه مقاومت می   ... انـد شـده    مـردود 
 تر دشواردر فعاالن سیاسی  ذهن، امکان تغییر و دگرگونی      گیفرسـود 

 .گردد می
 لیت سیاسی در خارج از کشوربحران کالن فعا

  و عدم نوزایشهافرسودگی . 1
، بیش و کم از دیر باز، به ویژه         فعالـیت سیاسی در خارج از کشور      

، با انفعال و رکود رو به رو        )جمهوری اسالمی (تبعـید دوم     یدر دوره   
  نظریهمی عملی و این را به صورت بارزی هم در حوزه  . بـوده اسـت   

 در  توانیکـی از علـل اصلی این وضعیت را می            .کنـیم مشـاهده مـی     
ر محیط سیاسی فرسودگی فعاالن سیاسی و در عدم نوسازی و نوزایش د

در این جا، از برآمدن نیروی تازه نفس، نو،         . خـارج کشـور نشان داد     
فعـال و جوان که در هر پدیدار زنده و شکوفایی جانشین نیروی کهنه     

 . خبری نیست... و سالخورده می شود
دو (ژیـم پهلـوی در خارج از کشور    ی مـبازرات ضـد ر     در دوره   

عالیت سیاسی و اپوزیسیونی    ، پایگاه اجتماعی ف   )1970 و   1960 یدهـه   
دادند که را هزاران محصل و دانشجوی اقشار باال و متوسطی تشکیل می 

 اقتصادی موجود آن زمان، برای تحصیل، راهی اروپا و          ایطربـنا بـه ش    
 نیازها که   سال  ی آن    در اوضاع و احوال ویژه    اینان،  . شدندآمـریکا می    

یاسی می شدند و    وری نیست، در بخش بزرگ شان به سرعت س        بـه یادآ  
 کنفدراسیون جهانی امپریالیستی که    رژیمی و ضد   در مـبارزات ضـد    

در آن دوره، فعالیت    .  بـود، شرکت می کردند     هـا آن   یسـازماندهنده   
چپ خارج از کشور بر هـای  گـروهای سیاسـی و بـه ویـژه سـازمان          

اتکاء داشت و از چنین  مبارز ان دانشجوی ان و جـوان اجتماعـی    پایگـاه 
از ایــن لحــاظ، . گــرفتمــی کــرد و انــرژی مــی » یــهتغذ«نیرویــی 

 در  ها، با این که تا حد زیادی       ها و سازمان  این گروه   » سیاسی فعالیت«
ـ    آن دوره نیـز،      برخالف ادعاها و شعارهای    (دود بـود    مجـازی و مح

اما به دلیل وجود همین نیروی اجتماعی جوان، پر         ) شانطمطـراق    پـر 
نـی از پویندگی، توانمندی و      ، تـا میزا   میلیـتان شـور، خودانگیخـته و      
 .نوزایش برخوردار بود

با این که جمهوری    . وضـعیت امـروز، امـا، بسـیار متفاوت است         
 را به ترک کشور و      هااسالمی به مراتب بیش از دیکتاتوری شاه، انسان         

گر چه بسیاری امروز رفت و آمد به ایران         (پناهندگی سوق داده است     
خارج از کشور، در مجموع،  قلیل،       ، امـا تعـداد فعاالن سیاسی        )دارنـد 

متوسط سن این افراد از پنجاه به باال        . استافول   حـتا رو به   محـدود و    
اکثـر آن هـا بـه نسل سیاسی دوران شاه و پایان عمر آن تعلق            . سـت 
بسـیاری درگیـر کـار روزانـه برای معاش و دیگر مسایل و              . دارنـد 

برای فعالیت  در نتیجه فرصت چندانی     . انددر تبعید  مشـکالت زندگـی   
. کنندسیاسـی ندارند و از این رو به صورت نامنظم در آن شرکت می               

جوان و فعالی در خارج از کشور وجود  اجتماعی در این دوران، نیروی
 تعداد قلیل جوانان و دانشجویانی که در شرایط سخت اقتصادی           .نـدارد 

، نه برندبه کشورهای خارج پناه می ) چـه ملـی و چـه جهانی     (امـروز   
مایلـی بـه کـار سیاسـی دارند و نه در آن چه که گروه های سیاسی                  ت

در .  که جلب سیاست شوند  یابندموجـود عرضـه می دارند، جذابیتی می         
بهتـرین حالـت، تعـدادی از آن هـا در فعالـیت های فرهنگی با رنگ                 

و انگشـت شـماری نیز به صورت ناپیگیر در برخی           » سیاسـی  غیـر «
 .تجمعات سیاسی شرکت می کنند

ر مجمـوع، جهـان خُرد سیاسی خارج ار کشور هر روز پیرتر و              د
ـ  فرسـوده    و ، از رشد، شکوفایی و خالقیت     اشبرکه  در   و   شـود ر مـی     ت
 واردای  در این جا، نه خون تاره .خبری نیست militantisme یمبارزه گر

، نـه تجدیـد قوایی و نه، با روی آوری نسل جوان به فعالیت           شـود  مـی 
پیامدهای مهم چنین . پذیردزایشـی انجـام مـی    سیاسـی، نوسـازی و نو   

وضـعیتی که تغییر آن، با توجه به ساختار اجتماعی کنونی در خارج از           
ی کشـور، ناممکن است، رکود و رخوت عملی و حتا نظری در حوزه              

 .استسیاسی فعاالن  نوسازیو » سیاست«
امـروزه، از جنـبش فکـری و نواندیشی، از نوآوری در تئوری و              

 نوین تجمع، سازماندهی و     یها ، از ابداع شکل   )نظریه و عمل  (پراتیک  
نمی توان   باشد، چندان    همخوانمبارزه که با روحیات و تحوالت جدید        

سیاست واقعاً  «که  » سیاست«بینش سنتی از    جا،   در ایـن  . سـخن رانـد   
رفتاری و کارکردی گذشته که      یهـا  شـیوه ،  نـامم مـی   ) 5(» موجـود 
کنند و با باال رفتن سن       سختانه مقاومت می  سر... اندشده   و مردود  باطل

در فعـاالن سیاسی     ذهـن، امکـان تغییـر و دگرگونـی           گیو فرسـود  
 .گردد  میتر دشوار

 هستی اجتماعی از  سیاسیی ذهنیتجدایی دوگانه . 2
یـک جدایی، همان جدایی جغرافیایی، یعنی دوری فعاالن سیاسی          

در این  . استاجتماعی و جنبش های درون کشور        خـارج از واقعـیت    
توان بـاره اگر قیاس زمانی جایز باشد، ژرفای زمانی این جدایی را می              

با .  برآورد کرد)ی تبعیدیک یا دو دوره   (بـین یکربع سده تا نیم سده        
ای و   رسانه   ی ارتباطات در زمینه    مدرن امروزی ی امکانات   وجـود همه    

انند، بر   به ایران که به شناخت اوضاع داخل یاری می رس          رفت و آمدها  
هیچ کس پوشیده نمی ماند که دوری و جدایی ممتد و طوالنی مدت از              

، آن هـم بـا چنین فاصله زمانی، از منظر       ش ا ی ایـران و مـردم     جامعـه   
ــتِ تحــوالت فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی  ــه و نســلی ... دریاف ب

که خواهان تغییر  ، به ویژه نزد آن ذهنیتیانجامدعظیم می  انگاری ذهنی
 .باشد از برون واقعیت عینیواقعیتِ 

امـا، جدایـی دوم، کـه جغرافیایی نیست ولی واقعی است، فقدان             
ذهنیتی که خواهان   ( میان ذهنیت سیاسی فعاالن ایرانی در تبعید         رابطـه 

و هستی اجتماعی و    ) تغییـر واقعیت سیاسی و اجتماعی در ایران است        
 ز کشورکار و زندگی شان در خارج ا در محیط همـین فعـاالن    واقعـی 
 اگـر چـه میان وجدان و معرفت سیاسی از یک سو و هستی و                .اسـت 

مـنافع اجتماعـی و طبقاتـی ار سوی دیگر، رابطه ای مطلق، یک سویه،               
در کــار نیســت و بــه قــول معــروف ) 6(مســتقیم و تبیــین گــرایانه 

روشـنفکرانی می توانند از موقعیت اجتماعی ممتاز خود به معرفت قیام            
ـ        فـرمول جالب اما  (نایـل شـوند     ) ممـتاز (یت  بـر علـیه همـین موقع

 که کائوتسکی و لنین آن را عامیانه        مانیفست مارکس در    ییک جانبه   
غیر (اما با این همه، حداقل دریافت ماتریالیستی        )... و مبـتذل کـردند    

 که  دارداز پدیدارهای اجتماعی و سیاسی ما را بر آن می           ) ایدئالیسـتی 



   ۱۲۵شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٦  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 را در نظر    ایا کمبود چنین رابطه     ای مخـتلف ناشی از فقدان ی      هپـیامد 
 .بگیریم

فعالیت « که موضوع و مضمون     ستنـام بـرده بـدین معنا       جدایـی 
فعاالن سیاسی ایرانی در تبعید، یعنی مسایل سیاسی و اجتماعی       » سیاسی
 خودِ علت و معلولی با واقعیت زندگی    ی کمتر رابطه    ی ایـران،  جامعـه   

که  یانگیزه ا بیان دیگر،   به. ایـن فعـاالن در جوامع خارج کشور دارد        
دهد،  سوق می » ی سیاسی مبارزه  «فعـاالن سیاسی ایرانی در تبعید را به         

 و این کنند زندگی نمی در آن که  استایتغییر اوضاع و احوال جامعه 
با واقعیت   زنده و ارگانیکی   عینی، مادی، مناسبت و پیوند     هیچانگیـزه   

غربی، در   شورهایخود این فعاالن در ک    ) هسـتی اجتماعی  (وجـودی   
هستی اجتماعی واقعی  . ندارد،کنند زندگـی می  در آن جامعـه هایی که  

، خواسته ها و    کنند میو کار   ای که در آن زندگی      ایـن افراد در جامعه      
 هامطالباتـی را در رابطـه بـا مسایل و مشکالت زندگی در این سامان                

 ندارند،  رانی ای  با مسایل جامعه     تشابه و تقارنی   هیچایجـاد می کند که      
 .کنند که این فعاالن در آن نه زندگی و نه کار می ایجامعه 

ــرد    ــرموله ک ــین ف ــوان چن ــی ت ــئله را م ــالم، مس ــک ک : در ی
 سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی فعال سیاسی، اجتماعی یا         ی مبارزه انگیزه

 در هستی سیاسی، اجتماعی یا    دردِ خود او  فرهنگـی در داخـل کشور       
 سیاسی فعال سیاسی در     ی مبارزه اما انگیزه . روزمره اش است   فرهنگـی 

در هستی سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی      دردِ خود او      خـارج از کشور،     
در  (دردِ هستی انسان دیگری   ، بلکه   نیست یاش در جوامع غرب   روزمره  

است که ذهنیت فعال سیاسی خارج کشوری می خواهد        ) داخـل ایـران   
اسـت که در این     » تدرد غـرب  «و یـا    ...  باشـد  اشتـرجمان سیاسـی     

صـورت، در طـول زمان و در صورتی که دوران تبعید به درازا کشد،               
و در خارج کشور ی سیاسی مبارزه بـرای   کمتـر انگیـزه  » درد«ایـن   
 . برای بازگشت به داخل کشور می گردد انگیزهبیشتر 

، ما با   ی سیاست بـدین تـرتیب، در خـارج از کشـور و در حوزه              
از یک سو، فقدان رابطه و پیوند       . و هستیم  رو بـه ر    جدایـی دوگانـه ای    

مـیان ذهنـیت سیاسـی فعـال سیاسی و هستی اجتماعی حقیقی او در               
 و از سوی دیگر جدایی ذهنیت     ییدمـی ز  ای کـه واقعـاً در آن        جامعـه   

سیاسـی فعـال سیاسی از آن هستی اجتماعی ای که این فعال سیاسی نه              
، اما  کندگی و کار می     شناختی مستقیم از آن دارد و نه در بطن آن زند          

در این جا ما   .  خود قرار می دهد    سیاسی موضـوع کار  دگرگونی آن را    
 سر وکار داریم که نه با هستی اجتماعی خود در           ایبـا ذهنیت سیاسی     

خواهان  که   دور و ناشناسی   ارتـباط ارگانـیک است و نه با آن هستی         
نیستند روشن است که مخاطب ما در این جا آنهایی     (.باشدمی  تغییرش  

ی کـه در فعالـیت هـای سیاسیِ جوامع غربی شرکت می کنند و مشغله         
جوامع است،   این   ... سیاسی، اجتماعی، اقتصادی   مسایلنیز  شـان    صـلی ا

 ).اینان با تضادهایی که نام بردیم، چندان مواجه نمی شوند
دوگانه فوق، به ویژه جدایی      پـیامدهای اجتماعـی ناشی از جدایی      

، می توان ارج از کشور جمله، در میان فعاالن سیاسی خ     از  . دوم، فراوانند 
از خصـلت هـای ویـژه ای نام برد که یا به اقشار میانی اجتماعی تعلق                 

خصلت هایی چون .  اصلی خودیدارند و یا به اقشار رانده شده از جامعه     
 در نظر و عمل، سست رائی، بی پرنسیبی، مسئولیت ناپذیری،         ناپایـداری 

 خودمرکز بینی، ناتوانی در کار      گرایی،ت طلبی، فرد  دمدمی مزاجی، قدر  
ــال   ــریط، فع ــراط و تف ــناوب در اف  و گــریجمعــی و مشــارکتی، ت

و ایـن همـه همراه با       ... ، خـوش خیالـی و دل سـردی          گیـری کـناره   
 ...پایان های بیذهنی انگاری شدید و گزافه گویی 

  ...ها و مجازی بودن شکل ها، شعارها، فرمول های عینی محدودیت. 3
بایـد بپذیـریم کـه خارج از متن واقعی زندگی، کار و فعالیت و               

 اجتماعی در   هایمبارزه و مقاومتِ مردم و جنبش        برون از میدان اصلی   
در خارج، بسیار تنگ و محدود » فعالیت سیاسی «یداخل کشور، دامنه   

، شود نامیده می » مبارزه سیاسی «در این جا آن چه که به اصطالح         . است
عمده اگر نگوییم کامل، شامل تبلیغات از راه دور علیه رژیم           بـه طـور     

جمهـوری اسـالمی، حساس کردن افکار عمومی و نهادهای بین المللی            
... اقدامات اعتراضی  انجام برخیونسبت به اعمال ضد بشری این رژیم        

 با هدف ها در حمایت از مبارزات داخل و   این گونه فعالیت     .شـود مـی   
رژیم ایران کامالً ضروری و مفید اند و اهمیت شان تحت فشار قراردادن 

را بـیش از هر کس، مبارزان و فعاالن اجتماعی داخل کشور، زندانیان             
 .شناخته و ارج می نهند... سیاسی، زنان، دانشجویان

مورد بحث .  دیگری استیامـا موضوع بحث من در این جا مسأله         
 و  ها ها، فرمول    ا، مفهوم همن فاصله ی ژرف میان ادعاها، شعارها، برنامه         

ی است که   هایاز یک سو و از سوی دیگر  واقعیت          ... سیاسی یها شکل
به عبارت دیگر، موضوع بحث     . کنند به ذهن متبادر می      »کلمات«ایـن   

 »واقعیت« سیاسی و    »مفهوم« یا   »کلمـه « میان    ژزف مـن ناهمگونی  

ی از   آن کلمه یا مفهوم است، ناهمگونی ای که بسیار         یتداعـی کننده    
مقـوله های رایج در گفتمان سیاسی فعاالن خارج از کشور را واهی یا              

 .غیرحقیقی می سازد
بحـران کالن فعالیت سیاسی در خارج از  ی از ایـن منظـر، ریشـه      

 ی میان واقعیت تداعی کننده      همانینارا من، به طور عمده، در        کشـور 
ر دواقعــاً موجــود نمایانگــر آن چیــز » واقعــیتِ«سیاســی و » چیــز«

بحران هنگامی پدیدار می شود که از       . دانممی   واقعـیت خـارج کشـور     
که   داریم در حالیچیـز  سـخن مـی رانـیم و انتظاراتـی از آن            چیـزی 

 در خـارج از کشـور همـان نیست که در ذهنیت             چیـز  آن   واقعـیتِ 
تاریخی ما نقش بسته است، بلکه واقعیتِ کامالً دیگری است که با آن         

 و در نتیجه به هیچ رو نه ر نـام مشترک است د مـورد انتظار تنها    چیـز 
. سازد ما را برآورده  ) بی جای (مـی تواند و نه خواهد توانست انتظارات         

بحران نیز در این     پایدار بودن  دلیل ،ستا  بحران در این جا    یسرچشمه  
 . است جا

ـ   مقـوله   در ایـن بـاره،     ، »حزب«،  » سیاسی یمبارزه  «  چون ی های
ــرناتیو«، »جنــبش« ،»جــبهه«، »اتحــاد «،»مانزســا« و دیگــر » آلت

اصلی های را در نظر بگیریم که از دیر باز پایه    یی از این قبیل   هافرمول  
همه ی این ها، در شرایط خارج از        . دندهگفـتمان سیاسی را تشکیل می       

 نام بردیم، چون جدایی     هایی که  ها و محدودیت  کشور یعنی در جدایی     
) virtuel( حدود زیادی مجازی، تا... از مـتن جامعـه و جنبش اجتماعی     

. دن دار فراوانی  ، فاصله ا  کنندهسـتند و بـا واقعیتـی کـه تداعـی مـی              
در خارج از کشور،   ... »جبهه «،»مانزسا«،  »حزب«پدیدارهایـی چون    

 هاچون حاصل فرایند های واقعی اجتماعی نیستند، چون برآمد ضرورت  
ور نیستند،   اجتماعی در داخل کش    هایو نـیازهای خود جامعه و جنبش        

چون ترجمان سیاسی نیاز واقعی، نیاز اقشار و طبقات اجتماعی به ایجاد            
 ساخته های تصنعی   سیاسی خود نیستند، بیش از همه به         هاینمایندگـی   

 نیز، تکرار صوری این دستگاه های  علت وجودی . می مانند  و بـی اساس   
آن به مناسـبات برخاسته از فرایند طبیعی جامعه و اقشار  مـی کنیم، نه    

 صرف نظر از این که چنین       - سیاسی خود  هایسـوی احراز نمایندگی     
  بلکه روابط -امـری در شرایط استبدادی تا حدود زیادی ناممکن است   

 خاطرات  ایو پاره   ... ای، کمونُته   ایدوستی، خانوادگی، هم نشینی، حرفه      
و سرانجام  ... فعالیت در سازمان، زندان   : سیاسـی مشـترک از گذشـته      

 در حفظ چیزی است که بیشتر نقش        کاریروزمرگی و محافظه    نیروی  
 ....کندپناه گاه یا چتر حامی را برای افراد بازی می 

منظور در  (تصنعی  های  در ایـن میان، هر از گاهی، بین این ساخته           
 در اجتماعی  و سازمان های خارج کشوری است که پایههااین جا گروه 

عملی » همکاری«با  (» اتحاد«، شور شوقی برای     )داخـل کشور ندارند   
 کـه ایـن نیـز، چون از         شـود  ایجـاد مـی      »هجـبه «و  ) اشـتباه نشـود   

 اجتماعـی، از نـیاز واقعـی نیـروهای مخـتلف جامعه             هـای ضـرورت   
، به همان سان    خیزدنمی    بر ی نمایندگی سیاسی  شدن در عرصه     به متحد 

 . شودزود سپری می ... می ماند و لحظه ای...  وآیدتصنعی و صوری می 
 جمهوری خواهان دموکرات و الئیکبرجستگی های بحران جنبش 

، بحران ناشی از شکل ساختاری آن، بحران شورای         ل.د.ج.جبحران  
 ،آنهای بحران ناروشنی   آن،اسییی سهماهنگـی آن، بحـران پـروژه     

بحران  عمل کردن آن،» حزبی«عمـل نکـردن یا    » جنبشـی «بحـران   
هایی از   و اگر هم جنبه       نیست زهاو این قبیل چی   ... بحران رشد ،  هویت

تمامـی ایـن موارد نام بره را در خود داشته باشد، اما ریشه های اصلی و           
 .بحران را باید در جایی دیگر جست بنیادین

های ، بحران ناتوانی    ل.د.ج.جبحران  ی این سطور،    از نظـر نویسنده     
 فعالیت سیاسی در خارج از کشور،       شناسیک سـاختار جامعـه   ناشـی از    

ها، بحران انفعال   مجازی بودن   ها و    محدودیت   ها،بحران ناشی از جدایی     
این بحران، همان طور که اشاره      . ستا ها هـا و فرسـودگی     و ناتوانایـی  

کردم، پدیداری جدا از بحران کالن فعالیت سیاسی در خارج از کشور            
این منظر، با   از  . که توضیح داده شد، نیست    ی  در سـازندهای سـه گانه ا      

 کـه رفـت، مـی تـوان گفت که طرح اصلی ریشه یابی بحران                آن چـه  
اما با .  را به معنایی انجام داده ام و نیازی به ادامه ی بحث نیست       ل.د.ج.ج

 هاییبرجسـتگی    جمهوری خواهان دموکرات و الئیک    این همه، بحران    
نو، نامسلم، ناشناخته و به اصطالح       دارد کـه از ویژگی حرکت و طرح       

. زد و در نتیجه تجزیه و تحلیل خاصی را می طلبد         آن بر می خی    جنبشـی 
 -1: را به بحث می گذارم    ) پروبلماتیک(در ایـن رابطه، سه مسأله انگیز        

 پرسش  -2 بـا احـزاب سیاسی؛       جنبشـی حـرکت   مناسـبات بحرانـی     
 کسری فرهنگ   -3و  فراگیر در خارج از کشور        اتحاد پذیری امکـان 

ی کالن  ین جا به جنبه     الزم بـه تذکر نیست که من در ا        . دموکـراتیک 
 تاریخچـه، فرایند    ی و وارد بحـث در بـاره         پـردازم  مـی  بحـران ایـن   

شـکل گیـری، ماجـرای ایـن یـا آن نشسـت و بـیالن حرکت چند                  



   ۱۲۵شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٧  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تا  )2005اوت  (اریس  پ اول   نشسـت سراسری   از    پـس  بویـژه ه   سـاله 
دیگری  این مباحث الزم و مفید را باید به فرصت   . نمـی شوم  ... کـنون 

 .   موکول کنم
  با احزاب سیاسیجنبشیحرکت مناسبات بحرانی . 1

بدین معنا . کنمجنبشی تبیین می    - را مـن حرکتی سیاسی     ل.د.ج.ج
است، نه انجمن فرهنگی یا دموکراتیک    » جبهه«و  » حـزب «کـه نـه     

، بلکه جنبشی است    محلی یهامحفل  از   ایو نه شبکه    ) حقـوق بشـری   (
و متشکل که   ) یستیپلورال(گراسیاسی، دموکراتیک، سراسری، کثرت     

 صـرف نظر از تعلقات باوری، سازمانی یا         -در بطـن آن افـراد حقیقـی       
که با  (  نظری    - در راسـتای آلترناتیوی سیاسی     -شـان ... غیرسـازمانی 

بر مبنای سه   )) 7(نباید اشتباه کرد    »  ارگانـیک  -آلتـرناتیو سیاسـی   «
 این   با .اندهم آمده    ، گرد الئیسیته و   موکراتیسمد،  جمهـوریت  سـازندهِ 

 حتا از جانب    جنبشیکـه تعـریف جامع و مسلم و مسجلی از حرکت            
نظـریه پـردازان و عمـل گرایان آن در کشورهای غربی به دست داده               

 هیچ گاه در میان ما تئوریزه       ل.د.ج.نشده و با این که خصلت جنبشی ج       
و مـدون نشد، اما هم واره اکثر همراهان تمایل خود را به چنین نوع و                

 سیاسی، البته با درک های متفاوت و غالباً التقاطی، اعالم           شکلی از کار  
 بی شکل و محتوا را در       فورومبـه عـنوان نمونه، نظری که        . نـد اکـرده   

نشست اول پاریس طرح کرد و یا نظری که تا چندی پیش و شاید هم 
 و سرانجام  نهدرا پیش می      بـه حـزب یا جبهه      ل.د.ج.جچـنان تـبدیل     

و  سراسری ) جمعی و مشارکتی(شکل  نظـری کـه بـه کار سیاسی مت        
، تاکنون با   ...)طـرفداران کار فرهنگی، کار محفلی     (اعـتقادی نـدارد     

 .استقبال اکثریت و یا بخش بزرگ همراهان رو به رو نشده اند
 ها، مسائل حل نشده، ناروشنی      در سرشت خود  ،  جنبشیاما حرکت   

های  شکل   ئی دارد که از خصلت بدیع و متمایر آن نسبت به          هاو بغرنج   
 پدیداری  نیز چوناز این رو.  خیزندسنتی کار سیاسی و اجتماعی بر می

 ،در خــود ،جنبشـی حــرکت ، )8(اســت  سـابقه   ناشــناخته و بــینـو، 
 .ست بحران زا

حرکت جنبشی، مناسبات   ی  نشده    یا مسائل حل   هایکـی از بغرنج     
جنبشی، از  - حرکت سیاسی.دشوار و متضاد آن با احزاب سیاسی است

متشکل از احزاب نمی شناسد و در ی جـا که خود را حزب یا جبهه ا     آن  
 Res publicaعمومی   و امر » سیاست«در میدان   واهد  عـین حـال مـی خ      

 و هم گیردشـرکت و دخالـت کـند، هم در رقابت با احزاب قرار می       
 از  گیرد چون  در رقابت با احزاب سیاسی قرار نمی         .گیـرد قـرار نمـی     

 تصرف قدرت سیاسی را دنبال نمی کند   در ها خاص آن     هدفِ یـک سو  
، بـه صفت فردی  می توانند هاو از سوی دیگر اعضأ و هواداران سازمان      

 اما  .، در آن شرکت کنند    جنبشدر راسـتای پالتفـرم سیاسی عمومی        
خود شمارد چون فعالیت در       را رقیب  جنبش تواندحـزب سیاسـی می      

ند بر منافع حزب     که مستقل و قائم به خود است، عمالً می توا          جنبشـی 
سیاسـی سـایه افکند و هویت و ضرورت وجودی آن را به زیر سؤال               

 .برد
ایـن مشـکل، حـتا در کشورهای دموکراتیک یعنی در آن جا که        

قابل مالحظه    است،  طوالنی دارای سابقه و تجربه ای    ) 9( گرایی جنبش
سکتاریسم و هژمونی طلبی    چگونه    که کردیممشاهده  اخیراً  . مـی باشـد   
ـ     فرانسه جنبش ضد لیبرالیا دو حـزب چپ سنتی به فروپاشی     یـک ی
 پـس از رأی مخالـفِ اکثریت مردم به          کـه  جنبشـی ). 10(انجامـید   

رفـراندوم قانـون اساسی اروپا، در بین نیروهای اجتماعی و چپِ چپِ             
 .فرانسه امیدها و انتظاراتی برانگیخت

ت در نشس را  جنبشی نمونه ی دیگر تعارض منافع حزبی با حرکت       
که موفق  ) 11(گروهی  . نـیم  مشـاهده مـی ک     ل.د.ج.جسراسـری اول    

به جمع اعمال کند،  را از طریق دموکراتیکاش و اراده   برنامهشودنمی 
نـه تـنها، از همـان لحظه، حرکتی که در آن شرکت داشت را ترک                

اگر نگوییم   (بایکوت به   ل.د.ج.ج، بلکه پس از شکل گیری       کـند  مـی 
  .دآن می پرداز) مقابله با

سـرانجام بایـد گفت که مشارکت اعضای سازمان های سیاسی در            
گاه صوری و افتخاری است، بدین معنا که اینان          جنبشیهای  حـرکت   

 و گاه واقعی و     دهنداسـماً حضور دارند، ولی در عمل کاری انجام نمی           
فعـال اسـت، امـا در این حالت نیز عموماً پایدار نیست، بدین معنا که         

رو  به  با طوفانی سهمگین رو  جنبشانی که کشتی    هـنگام بحـران، زم    
 .، یاران نیمه راه به دامان امن سازمان مادر باز می گردندشودمی 

تعـارض نـام برده شاید در  شرایط طبیعی، در متن        . خالصـه کـنم   
در . زا نباشد  جندان بحران،ی واقعیفعالیت سیاسی واقعی در یک جامعه      

سی می توانند فعالیت خاص سیاسی    ها و احزاب سیا    سازمانایـن حالت،    
جنبش اجتماعی خاص خود را داشته باشند و         خـود و هـم چنـین پایه       

سیاسـی نیز به هم چنین و این دو نوع حرکت به موازات هم، در کنار                

البته مشاهده کردیم . هـم، بدون تقابل و تنش جدی با هم به پیش روند        
انند بروز کنند   کـه در همین حالت نیز مشکالت و موانعی جدی می تو           

 در  لیبرالی جنبش ضد نمونه   (نجامد ا جنبشیکـه به پاشیدگی حرکت      
اما در دنیای کوچک و محدود فعاالن سیاسی ایرانی خارج از           ). فرانسه

 ایفا  توانندکشـور، بـا تـوجه به نفوذ و نقشی که تشکالت سیاسی می               
کنـند، هـم در جهـت مثـبت و سالم سازی و هم در جهت تخریب و                  

سیاسی، وضع به گونه ای است که چگونگی حل و           ردن جو مسـموم ک  
 با منافع سازمان های موجود، تا     جنبشیفصـل مناسـبات بغرنج حرکت       

  .دنحدود زیادی، در سرنوشت حرکت نقش تغیین کننده ایفا می ک
 پرسش امکان پذیری اتحاد فراگیر در خارج از کشور .2

 خواهان دموکرات جمهوری اتحاد فراگیر یباید بپذیریم که پروژه     
چپ های   و   موکراتگرایان د  ملی،  اوران الئیک دین ب ، اتحاد   و الئـیک  

این گونه فرمول بندی، به ویژه در مورد جریان سوم، از            ( توتالیتر غیـر 
پرسش اصلی این . ، در عمل با ناکامی رو به رو شده است )مـن اسـت   

یاسی اسـت که آیا به طور کلی، در شرایط کنونی اوضاع اجتماعی و س         
 وجود دارد و به طور      اتحادی فراگیر ایران و در خارج از کشور، امکان        

مشخص آیا آن سه جریان نامبرده در شرایطی هستند که بتوانند با هم             
  داشته باشند؟ ایاتحادی و یا حتا همکاری پیشرفته 

 سیاسی در خارج از     هایدر بخـش پیشین گفتیم که غالب فرمول         
اقعی اجتماعی خود قرار دارند، چون به       کشـور، چـون خارج از متن و       

سیاسی و اجتماعی   (صـورت طبیعـی از نیازهای حقیقی جنبش واقعی          
یکی » اتحاد« . هستند  مجازی و صوری  ... نمی خیزند  بر) داخل کشور 

 در گفتمان سیاسی     A la modeاز همـین فرمول های مجازی و همواره         
 و شور. است» دسیاست واقعاً موجو  «خـارج کشـور و به طور کلی در          

چنان است که سازمان ها و احزاب سیاسی » اتحاد«برای ) ؟(شـیفتگی   
، ...اتحاد مبارزه : استفاده می کنند  » اتحاد«حـتا در نـام خود از پیشوند         

، اتحاد جمهوری خواهان، اتحاد چپ، اتحاد کمونیستی،        ...اتحـاد انقالبی  
ست که هر چه   جاو جالب این... اتحاد فدایی، اتحاد ملی، اتحاد اسالمی

 سخن می رانند، کمتر متحد می شوند و      اتحـاد بیشـتر سیاسـت ورزان از       
چیزی که روند   : بیشـتر در جـدا مانـدن، مخـتلف و متمایز می گردند            

را تشکیل   واقعـی و عمومی پدیدارهای سیاسی و اجتماعی روزگار ما         
 .دهدمی 

 و  کباوران الئی  دین،  ملی گرایان امـا در مـورد اتحاد سه جریان         
 در برابر استبداد از     اتحادی باید گفت که خواست ایحاد چنین        هاچـپ   

نباید آن را ابداع  و بودهی سیاسـی ایـران مطرح       دیـر بـاز در جامعـه        
دانست، با این که اینان سهمی      جمهـوری خواهان دموکرات و الئیک       
). 12(و دارند    داشته عملی آن    شایسته در طرح مجدد نظری و تا حدی       

زو، در طول تاریخ معاصر ایران، هم واره با موانع و مشکالت            اما این آر  
 و  شوند ناشی می    هابزرگـی کـه از ویژگـی هـر یـک از این جریان               

شرح . ریشه های سیاسی، فرهنگی و تاریخی دارند، رو به رو شده است           
 در ایـن جـا مقـدور نیسـت، ولی همین بس گفته شود که از                 هـا آن  

 در ذهنیت مـل بیگانه و ضدملی عا ی به منزله  تـوده  حـزب یـک سـو،     
مردم ایران نقش بست و باعث بی اعتباری پدیدار چپ         تاریخی-سیاسی

در کشـور مـا گـردید و از سوی دیگر،     ) کمونیسـتی /سوسیالیسـتی (
در   ایرانمارکسیست های برضدنیـروهای ملـی و دین باوران      تعصـب   

 کمـک بـه نـزدیک شـدن این روندهای مختلف و رفع              شـان کلـیت   
تعصب  در آن زمـان های حساس و تاریخی،       . کـرد  ن هـا  دیاعـتما بـی   

ملکی   حتا خلیلها بـه حدی بود که آن       ملیـیون مصـدقی   چـپ    ضـد 
، در  با مصدق تا جهنم برود    سوسیالیست را که اعالم کرد حاضر است        

 ...    خود راه ندادند یدرون جبهه 
  سیاسی در خارج از کشور، از دیر باز تا کنون،          کاری   امـا تجربه    

همکاری ها و  حـداقل  واره نشـان داده اسـت کـه در شرایطی که          هـم 
شــنود  و در امــور دفاعــی و حقــوق بشــری و گفــتمشــارکت هــا 

، »اتحاد«گفتن از    انجـام نمی پذیرند، سخن    ... دموکـراتیک در  محـل     
 در انصراف از    ای بیش لفاظی و گزافه گویی     ... »وحدت«یا  » ائـتالف «

 .تانجام همان حداقل های ابتدایی نیس
، به جز افرادی مجامع اسالمی گوید کهمی  عالوه بر آن، این تجربه

، شاید تجاوز نکنند  نیز  دست   های یک نـادر از آن هـا کـه از انگشت           
، آمادگی و   ی اخیر هـیچ گاه، چه در زمان کنفدراسیون و چه در دوره            

 ندار دینهای چپ  در همکاری و مشارکت با  و عملی  واقعیتمایلـی   
از سوی دیگر، ملی گرایان نیز بیش از هر چیز          . اده اند از خـود نشان ند    

 ی و پراکنده  ناتوان،های کوچک امـروز درگیـر سـامان دادن به صف          
وضعیت سخت پریشان اینان، عالوه بر این که ریشه در          . خـود هستند  

 برای امروز ایران  آلترناتیوی  ی  چـون پـروژه      گرایـی ملـی   پرسـش   
 ها شدید فردی در میان آن  ایهاز تغلب کیش شخصیت و رقابت        دارد،
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 نیز، جز نادر افرادی در میان آن ها که در           گرایانملی  . ناشـی می گردد   
 می نگرند و    ها فعالیت می کنند، هم واره با نگاه گذشته به چپ            ل.د.ج.ج

هـنوز آمادگـی ذهنـی بـرای هم کاری و هم کوشی واقعی و عملی با                 
نجام به طیف چپ    سرا. دموکرات را ندارند  خـواه و    چـپ هـای آزادی      

اینان نیز، همان طور    .  را باید تشکیل دهد    اتحادمی رسیم که رکن سوم      
 در کسری فرهنگ دموکراتیککـه در زیر اشاره خواهم کرد، دچار     

 و قرارهای دموکراسی هستند،     ی پذیـرش پلورالیسـم و تساهل      زمیـنه   
 اتحاد فراگیر های  بـه نـوبه ی خـود سـد راه ایجاد زمینه             کـه   عاملـی   

 .  رددگمی 
 کسری فرهنگ دموکراتیک. 3
شان از    که در اکثریت بزرگ    گرددهمراهانـی را شامل می      . ل.د.ج.ج

چپی که، با تفاوت هایی ولی      . اند برآمده   چپجریان تاریخی موسوم به     
 . استالینی، یعنی ضد دمکرات و توتالیتر بود-در بنیاد، لنینی

و هم چنان نیز تا      در این بود     ل.د.ج.ج اصلی   هایامـا یکـی از ویژگی       
حـدودی در ایـن اسـت که از آن سابقه در شکل سازمانی، عقیدتی و      

 کار مشترک طی این مدت      یحال تجربه   . گُسسته است  سـبک کاری  
به پایان نرسیده   » گُسست امر« ،ای از همراهان  نشـان داد کـه نزد پاره        

 ی تاریخی بـار دگـر ثابـت شـد که عنصرهایی ار آن گذشته              . اسـت 
، رود شان نمی آن جا که انتظار     در   کـه حتا     هسـتند  مندنیـرو  چـنان 

د که کنمی  حقیقتی  حکایت از خود و این آورند  سـر بـر می      بـاره    دو
چپ توتالیتر ریشه های    ... ملعهای  بیـنش، تفکر، رفتار، منش و شیوه        

ژرف فرهنگـی و اجتماعـی دارنـد و زوال کامـل، قطعی و بازگشت               
، نیاز به زمان طوالنی شد که نیستاگر هم امکان پذیر با    شان،   ناپذیـر 

 .و چه بسا تغییر نسل دارد
ایـن عنصـرها کـه به حیات جان سخت خود، گه نهان و گه آشکار،                
ادامـه می دهند، کدامند؟ اصلی ترین آن ها را می توان تحت عنوان کلی               

ــین شــمردکســری فــرهنگ دموکــراتیک ــیرد :  چن  کثــرت گرای
 . قرار دموکراسیذیرش و عدم پ) 13(تساهل ، رد )پلورالیسم(

 است، یعنی   پلورالیستیا  جنـبش جمهوری خواهان دموکرات و الئیک      
ی ...کارها ها، سبک  ها، سلیقه  ها، برنامه ، نظریه   هـا در بطـن آن ایـده       

سیاسی و ساختاری حرکت، با هم     پذیـرش بنیادهای     بر اساس  ،مختلف
 لیستپلوراو یا   ...  قرار می گیرند   دموکراتیک هـم زیسـتی و چالش     در  

جنـبش جمهـوری خـواهان دموکرات و        نیسـت و در ایـن صـورت         
حال طی این مدت نزد همراهانی مشاهده کردیم   . موجود نیست  الئیک

، گرچه در حرف پذیرفته می شوند، اما تساهل و   پلورالیسمکـه اصـول     
در عمـل زیـر پـا گذارده می شوند و به جای آن ها شیوه های مردود و                

 و سبک   هاایـنان با توسل به شیوه       . دگـردن مطـرود گذشـته بـاز مـی         
 آنتاگونیککارهایـی کـه از گذشـته بـه ارث رسیده اند، از جمله با                  

عمالً راه هر گونه دیالوگ،     ... کـردن غیرواقعـی و تصنعی احتالف ها       
دور از   بـرخورد آرأ و عقاید و چالش نظری در جوی سالم، آزاد و به             

نـی راه هر گونه  یع...  خوانـی اسـم شـب   و زنـی  و انـگ   آژیتاسـیون 
 . را می بندنددموکراتیک زیستی هم

 است بدین کراتیک یا دموجنبش جمهوری خواهان دموکرات و الئیک
 دموکراتیک عمل می کند و یا قـرار دموکراسی  معـنا کـه بـر مبنای        

جنـبش جمهـوری خـواهان دموکرات و        نیسـت و در ایـن صـورت         
د؟ اصل   کدامن قرار دموکراتیک اصول این   . موجـود نیسـت    الئـیک 

ی نظرخواهـی دموکـراتیک، اصـل رأی گیـری دموکراتیک در همه             
 کافی، اصل پذیرش رأی     بحث و تبادل نظر   مشاوره و   س از   پسـطوح   

 قرار دمکراسی بدین ترتیب، پذیرش    . اکثـریت بر اساس اصل پیشین     
 اکثریت آرای   اییعنـی پذیـرش ایـن که هر گاه نظر پیشنهادی عده             

قلیت قرار گرفتند، کوشش کنند، به جای جمع را به دست نیاورد و در ا  
را به رأی اکثریت تبدیل      در دور بعد نظرشان   ،  ... و گیریقهر و کناره    

 یفـرهنگ دموکـراتیک، بـه یـک معـنا، یعنی پذیرش قاعده              . کنـند 
 عدم پایبندی   .گیریم هنگامی که در اقلیت قرار می        دموکراسی بـازی 

 زیر قرار بازی    ازیوسط ب این که در    . ست به دموکراسی در همین جا    
پشـت به بازی کردن آن گه که برد پشت به ما            : بـه قول شاعر   . زنـیم 
 ...کرد

، در حقیقت، بحران کمبود یا کسری       .ل.د.ج.جبـدین تـرتیب، بحران      
ست  فرهنگ دموکراتیک نزد فعاالن سیاسی ایرانی، از جمله نزد آنانی       

یتر را با خود    ی از چپ توتال   بارکـه همـواره، دانسـته یا ندانسته، کوله          
 و  و تساهل دموکراتیک  آنانی که فرهنگ پلورالیسم   . کنندحمـل مـی     

 .اند  نکرده ذهنی و عملی خود   ی  احتـرام بـه قـرار دموکراسی را ملکه          
 با نظام فکری و کارکردی چپ سنتی تسویه حساب کامل           کهآنانـی   

را به پایان نرسانده اند و یا، به » گُسست امـر «کـه  آنانـی   . نکـرده انـد   
 .را به سرانجام نرسانده اند) 14(قتل پدر  فروید، یفته گ

 گیری  نتیجه
 فعالیت گوییم کهبـنا بـر آن چـه که رفت و به عنوان نتیجه گیری می                

ــی      ــی و اجتماع ــکالت عین ــایل و مش ــا مس ــید ب ــی در تبع سیاس
سیاسی و عدم نوزایش،     فرسودگی. ست رو به رو  ) شناسیک جامعـه (

های هستی اجتماعی، محدودیت     از    سیاسی ی ذهنـیت  جدایـی دوگانـه     
سه ...  و مجـازی بـودن پدیـدارهای سیاسی در خارج از کشور            عینـی 

بحرانی که نه .  که هر کدام بحران زایند    دهندرا تشـکیل می      سـازنده ای  
بحران کالن، بدین   . موقعیتـی و مـوقت، بلکه ساختاری و پایدار است         

نای پایان اسـت که تغییر آن به مع  تـرتیب، محصـول شـرایطی عینـی       
بـه معنای ختم اصل      دادن بـه وضـعیت تبعـیدی اسـت کـه ایـن خـود              

 . موضوع بحران، یعنی فعالیت سیاسی در خارج از کشور است
خواهان  جنبش جمهوری در بطـن ایـن بحـران کالن و مداوم، بحران            

است که از ویژگی ها و  هایی دارای برجسـتگی    دموکـرات و الئـیک    
تی سازمانی و مبارزاتی ناشی     تمایـزهایش نسـبت بـه شـکل هـای سن          

مناسبات بحرانی  : از آن مـیان بـه سه بغرنج اشاره کردیم         . مـی گـردد   
فراگیر   اتحادپذیری با احزاب سیاسی، پرسش امکان جنبشـی حـرکت   

کسری فرهنگ دموکراتیک که این خود شامل       و  در خارج از کشور     
 .   نفی کثرت گرایی، نفی تساهل و رد قرار دموکراسی می گردد

جنبش در جنـین شـرایطی، پرسـش اصـلی مـا در رابطـه بـا بحران                  
 و به طور کلی بحران فعالیت       جمهـوری خـواهان دموکـرات و الئیک       

چگونگی خروج از بحران باشد،  سیاسـی در خـارج از کشور نمی تواند    
در امـا می تواند چگونگی فعالیت سیاسی    . امـری کـه نـاممکن اسـت       

این هم زیستی با    .  است پذیرمکان  هـم زیستی با بحران باشد، امری که ا        
 در  ای دگر، به گونه   » مقاومت«یا  » مبارزه «یبحـران بـه معـنای ادامه        

  و کهنه و    سنتی اشکالی دیگر و بدیع و در گُسست از بینش و اشکال          
 و هااین همه با درک واقعیت موجود یعنی وجود مشکالت، محدودیت   

یا » مبارزه« این. مجـازی بـودن پدیدارهای سیاسی خارج کشور است        
را می توان در سه سمت موازی و مکمل یکدیگر به پیش            » مقاومـت «

 :برد
فعالـیت هـای دفاعـی، اعتراضـی، حقـوق بشری و افشاگرانه علیه              •

نه اتحاد یا ائتالف، بلکه همکاری      (در همکاری   ... جمهوری اسالمی 
های ه  افراد و گرو  بـا   ) عملـی بـر روی موضـوع هـای مشـخص            

 .خواه جمهوری
جمهوری خواهان دموکرات و  نظری در تعمیق پروژه ی    هایالیت  فع •

 بر مبنای جمهوریت، دموکراسی و الئیسیته و کار در جهت      الئیک
طـرح و تـرویج آن در افکـار عمومی خارج و داخل چون بدیلی               

 . نظری در برابر بدیل های دیگر-سیاسی
آزمـون دموکراسـی مشارکتی، فعالیت سیاسی جنبشی، پلورالیسم،          •

سـاهل، چالش نظری، گفت و شنود دموکراتیک و هم زیستی در            ت
) یا ضد( شکل ها و شیوه های غیر    ها،در گسست از بینش     ... بحـران 

 2007 مه 20                                                 .دموکراتیک
 :هایادداشت 

1-  structurel 
2-  conjoncturel 
3-  sociologique 
4-  microcosme 
شـورای موقت   (نـو    نشـریه طرحـی   در  تـر،     پـیش  .» موجـود   واقعـا  سیاسـت « -5

 را مورد بحث این موضوع، مقاله هایی  سلسله   و طی )  ایران  چپ های سوسیالیسـت 
نقدِ سیاست در پرتو قرائتی از پرواگوراس و        «: نگاه کنید به  . ام و مطالعه قرار داده   

 سایت. 51 و  50،  47،  45 ،44  :یهاشماره  . 1380 -1379سـال پنجم،    . »مـارکس 
چهار محور اصلی آن را      در ایـن جا،     . www.tarhino.com :نـو  طرحـی  اینترنتـی 

 :عبارت است از» سیاست واقعاً موجود« .میکن گو می باز
ای،  انحصاری و اختصاصی در   ی گفـتار و  کـرداری تخصصی ، حرفه         حـوزه  -1

مند و متعلق به همگان نا می  res publica» عمومی امر«ی آن چـه که     زمیـنه 
مراتبی  که به     می سلسله   ظاستوار بر تقسیم کاری اجتماعی و ن       ای حوزه. اسـت 

 .کنند در ذهنیت عمومی جلوه می» عقالنی«و » طبیعی«صورت 
چنان آغشته به  ین هم ا بر بـنا ( »مسـیحایی «یـا   » بخشـانه  نجـات « گفتمانـی    -2

ساز و   توهم. شری رستگاری ب بـا وعده  ) »سـکوالر «لـیکن    »خویـی  دیـن «
 .»حقیقت«و » حق«مدعی انحصاری . مطلق گرا

بنابراین در تقابل   . باور و ایقان  سونگر، یگانه ساز، سیستم ساز      و منشی یک     بینش -3
» مرکز«را در » ناایقانی«و » چندگانگی«، »بغرنجی«با آن بینش و منشی که  

 .دهد قرار می
نهایت و بالقوه آماده برای      پس در    ، نظـر و عمـل معطوف به دولت و قدرت          -4

 .خواه گر و تمامت تبدیل شدن به روندی اقتدارطلب، سلطه
6-  déterministe - déterminisme 
 ارگانیک در این است     - نظری با آلترناتیو سیاسی    - تفـاوت اصلی آلترناتیو سیاسی     -7

 اپوزیسیونی و mouvement socialجنبش اجتماعی ی کـه اولـی بـه مثابه پروژه    



   ۱۲۵شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٩  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 در حالی که عمل نمی کندراضـی چـون نیروی عملی جانشینی قدرت سیاسی       اعت
حزب سیاسی چون نیروی عملی جانشینی قدرت سیاسی        ی   دومـی به مثابه پروژه    

 .   عمل می کند
 معنا و مفهوم این     یدر باره   . mouvements sociauxهای اجتماعی برابر با      جنـبش    -8

 من تحت ی، رحوع کنید به مقاله »یجنبش اجتماع «ی  هامقوله، مضمون و ویژگی     
، سال  103،  102،  101 نو شماره  ، طرحی »جنبش گرایی «ی پدیدار    دربارهعـنوان   

 1384نهم، 
9-  mouvementisme 
10-Mouvement anti-libéral : اجتماعی ضد لیبرالی در فرانسه که در  -جنبش سیاسی

 آن شکل گرفت و     مردم فرانسه به  » نه«جـریان رفـراندوم قانـون اساسی و رأی          
اما در جریان انتخابات ریاست جمهوری      . ی وسـیع پیدا کرد    چـندی بعـد دامـنه ا      

ای لـیگ کمونیسـت ه   و حـرب کمونیسـت فرانسـه   فرانسـه، رقابـت مـیان دو      
 حزب کمونیست در ی و بـه ویـژه اقـدام هژمونی طلبانه        )تروتسکیسـت (انقالبـی 

 برای ریاست   الجنبش ضد لیبر  تحمـیل دبیـر کـل خـود بـه عـنوان کاندیـدای               
 . باعث از هم پاشیده شدن این جنبش چند ده هزار نفری گردید... جمهوری

 سازمان راه کارگر  -11
اتحاد سه  ی   بیش از دیگران در باره       حزب رنجبران ایران   و سپس    گروه کمونرها  -12

در مورد حزب رنجبران فرمول به کار برده شده عبارت بود      . کردند کـار    جـریان 
می دانیم که شعار    . وسیالیسـم انقالبی، ملی گرایی مترقی و اسالم مبارز        اتحـاد س  : از

 از خمینی نه شرقی و نه غربی هنگامـی کـه مشـخص شد ابتدا سر      اسـالم مـبارز   
 سخن مستبدین دینیدرآورد و سپس وقتی که سیاست حزب تغییر جهت داد و از 

ت سرود گالیا شد حکای... رانـد و بنـی صدر را نماینده ی اسالم مبارز معرفی کرد            
دیر : کـه در جوانـی در برنامه های جش عید کنفدراسیون در پاریس می خواندیم               

 ... کاروان به راه افتاده است... دیر است گالیا... است گالیا 
13-  tolérance 
 داروین به این نتیجه رسید که انسان ها در ابتدا در            یید با حرکت از فرضیه    وفـر  -14

ـ    جا، پیر ترین مرد طایفه، از       در آن . چک زندگی می کردند    بدوی کو  یطایفـه های
  با زنان را ممنوع کرده       -  به غیر از خود     - جنسی یروی حسـادت، هر گونه رابطه     

 زنان طایفه را در انحصار خود قرار داده بود و فرزندانش یایـن پیرمرد همه  . بـود 
و . ن آمیزش کنند  را، یکی پس از دیگری، از محل دور می کرد تا مبادا با آن زنا              

 طوریه   بسیار مهم رخ می دهد، ب      ایایـن وضعیت ادامه داشت تا روزی که حادثه        
 :می گذاردکه شاید از همان لحظه است که بشر پای به تمدن 

روزگـاری، فرزندانـی کـه توسـط پـدر رانـده شـده بودند، گرد هم جمع                             «
ها با این عمل، آن   .  خورند سپس پدر خود را می    . پدر خود را می کشند    . می شوند 

ها به  با مجتمع شدن، آن   .  خود پایان می بخشند    یبـه موجودیت پدرساالری طایفه    
 طوریه  پر جد و جهد تبدیل می شوند ب یقـدرت خـود پی می برند و به انسان های          

.  آن برنمی آمدندیهکـه موفـق به انجام اموری می گردند که تا آن زمان از عهد         
ها این احساس برتری    اختراع سالحی جدید در آن    ... پیشرفتیبـه احتمالـی شاید      

نشدنی و  ، این اقدام فراموش  totemخوراک توتمی   ... را بـه وجـود آورده بود      
 از پدیده های ی آغاز بسیاریجنایت کارانه، این نخستین جشن بشریت، شاید نقطه    

د، توتِم و   یوفر( »...سازماندهی های اجتماعی، قیود اخالقی، مذهب     : بشـری باشد  
                          . )تابو

  کیست یا چیست؟هاتوتم چپ : حال پرسش این است
 

 ...انقالب پرولتري و 
 

نياز مواد خوراكي كارگران دستي در مزرعه هاي كوچك كمي            
بهره گيري از تمامي دستان كه       ]  مزرعه ها[بيشتر است، زيرا در اين         

اما علت اصلي      .  ي نمي كند  به خوبي انجام نمي گيرد، نقشي باز          
 كم تر مساعد چارپايان باركش   عقب ماندگي اين مزرعه ها در بهره گيري      

از محصول  ]  اين چارپايان [است، امري كه سبب مي شود تا سهم مصرف         
در حالي كه در مزرعه هاي بزرگ امالكي يك            ).  ۱۳۹(بيشتر شود    

ي كند،  هكتار را مصرف م    ۵ هكتار از هر     ۱/۱چارپاي باركش محصول    
 هكتار براي تغذيه انسان ها و دام هاي       ۹/۳به طوري كه بازمانده محصول     

سودمند باقي مي ماند، در مزرعه هاي كوچك سهم تغذيه چارپاي باركش 
 هكتار است، به اين ترتيب اضافه         ۵ هكتار از هر       ۳ تا    ۶/۲برابر با    

 ... هكتار است ۲محصولي كه باقي مي ماند، برابر با 
 مقدار نشاسته، نياز كل علوفه چارپايان باركش يك برابر  با توجه به  

پس مي توان نتيجه گرفت كه نگه داري      .  و نيم نياز خوراكي انسان است     
چارپايان باركش در رابطه با بهره گيري خردمندانه از آنان و به كارگيري 
ماشين هاي دروكن هم چون دروهائي كه با  بخار آب كار مي كنند و                

 .  هاي موتوردار از چه اهميتي برخوردارندهم چنين داس 
هرگاه مزارع بزرگ را تقسيم كنيم، در آن صورت بر روي همان             

 ميليون نفر مواد     ۹ ميليون تن، مي توان فقط براي         ۲۳مساحت به جاي   
 ميليون نفر ديگر بايد گرسنه        ۱۴ تا    ۱۳خوراكي توليد كرد، مابقي       

 . »ازمانده گران تر خواهد شدبمانند و عالوه بر آن، بهاي مواد غذائي ب
 ميليون كه يا بايد گرسنه بمانند و يا آن كه مهاجرت            ۱۴ تا   ۱۳اين  

پس هرگاه كشاورزي   .  كنند، حاملين فرهنگ نوين در آلمان هستند        

به اقتصاد كوتوله  بدل گردد، اين بدان معني است كه به بربريت باز خواهيم 
 . گشت

يب قهرآميز مزرعه هاي    ويراني كنوني در روسيه نخست با تخر         
بزرگ در قالب شورش هاي دهقاني آغاز گشت و سپس ويراني دهقانان            

راه را براي قحطي كنوني كه » دهكده هاي فقير «بزرگ توسط كميته هاي    
به اين  .  همراه با خشك سالي و بد محصولي دهشتناك بود، هموار ساخت         

ابعاد فقر را به    عوامل بايد مصادره هاي ويرانگر ارتش سرخ را افزود كه           
 .اوج رسانيد

اين چنين مصادره هاي خشونت آميز توسط سربازان و يا كارگران          
گرسنه مي توانند نزد ما نيز، هنگامي كه اقتصاد خُرده دهقاني نتواند از مازاد 

اين امر حتي مي تواند در     .  كافي برخوردار شود، به هر مهرباني پايان دهند      
سرمايه در دمكراسي، آنجا كه     .  دددمكراسي نيز سبب جنگ داخلي گر      

پرولتارياي تكامل يافته وجود دارد، نمي تواند بدون در اختيار داشتن             
رژيم سوسياليستي فقط از     .  مشت هاي دهقانان به جنگ داخلي دست زند     

اما از آنجا كه مصادره گران در بهترين        .  تهديد مي شود ]  دهقانان[سوي  
خود به هيچ وجه اضافه توليدي از غله را      حالت غله دهقانان را مي گيرند، اما       

نمي توانند به وجود آورند، در نتيجه اين كارشان سبب مي شود تا دهقان از            
توليد مواد خوراكي بيشتر بهراسد و در نتيجه وضعيت كارگران با تمامي            
خشونتي كه بكار گرفته مي شود، بدتر خواهد شد؛ اين امر سرانجام سبب             

ز رژيم نوين بي زار گردند و زمينه را براي پيروزي          ا]  مردم[خواهد شد تا    
 . ضدانقالب آماده سازند

هيچ چيز به اندازه اين روش براي حل مشكل كشاورزي ويرانگر            
 . نيست

اقتصاد سوسياليستي بايد تا آنجا كه      .  به آن بايد لحظه مهمي را افزود     
ي بسياري اين امر شايد برا. ممكن است از بار كار هر يك از افراد بكاهد
 . از كارگران از افزايش لذايذ مادي مهم تر باشد

فقط از طريق افزايش     ]  كشاورزي[برعكس، مزرعه هاي كوچك     
چنين [تعداد اندك    .  فشار به نيروهاي كار خود مي توانند باقي بمانند         

همراه با انبوهي از كاركردهائي كه بايد انجام دهند، فرصت          ]  مزرعه هائي
حتي امروز نيز در اين امر مي توان         .  ها نمي دهد استراحت و سور به آن    

سخت ترين تضاد ميان دهقانان و كارگران صنعتي را يافت، زيرا هر چند            
از ساعات كار خود مي كاهند، كار اجباري روستائيان        ]  كارگران صنعتي [

اين امر سبب مي شود تا از يك سو روستائيان و به ويژه           .  كاهش نمي يابد 
شهري به شدت نفرت داشته باشند و از سوي        »  تنبل هاي«روستائيان پير از    

ديگر روستائيان جوان از زندگي در روستاهاي متروك و كار طاقت              
فرار از روستاها طي سده گذشته و       .   فرسا گريزان شوند و به شهرها بروند     

مسلمأ همين كه  .  تا جنگ جهاني يكي از نمودهاي چشمگير اجتماعي بود        
 پشت سر نهيم و به وضعيت اقتصادي تقريبأ عادي          بتوانيم نتايج جنگ را   

 . بازگرديم، اين روند دوباره با سرسختي از سر گرفته خواهد شد
اين نمود نه فقط كارگاه هاي كشاورزي، بلكه هم چنين تغديه تمامي          

اين خطر در جامعه اي     .  جمعيت را به شدت  به خطر خواهد انداخت         
گاه اجتماعي سازي و مزيت هاي    سوسياليستي بسيار سترگ خواهد شد، هر     

آن براي كارگران فقط به صنايع محدود گردد و در كشاورزي بر مبناي             
 . همان الگوهاي كهن روستامآبانه سرهم بندي شود

هم چنين اين چنين مي توان موجوديت جامعه سوسياليستي را به طور          
 . جدي به خطر انداخت

 مختلف فاجعه    از بين بردن مالكيت بزرگ ارضي بنا به دالئل           
اجتماعي سازي و امكان . نابودكننده اي براي جامعه سوسياليستي خواهد بود   

 . امري الزامي است] يك چنين جامعه اي[گسترش مزرعه هاي بزرگ براي 
ليكن مبارزان سوسياليست اقتصاد روستائي كه تا چندي پيش از             

 شوند و  ماركسيسم چيزي نمي خواستند بدانند، اينك دست به دامن آن مي         
 به  يك شكل توليد به تنهائي براي تحقق آن           نياز:  چنين پاسخ مي دهند  

تكامل اقتصادي  .   براي آن فراهم شده باشد     شرائطبلكه بايد   .  كافي نيست 
 . ليكن عليه اقتصاد روستائي نيست

] تكامل اقتصادي [در اين رابطه نخست بايد متذكر شد كه تأثيرات           
چند گاهي است كه مناسبات ميان         .  نيست]  اقتصاد روستائي [به نفع  

اين امر نه   .  مزرعه هاي بزرگ و كوچك كشاورزي كم تغيير كرده است        
مربوط مي شود، امري   تكامل فني   ، بلكه هم چنين به    تكامل اقتصادي فقط به  

هرگاه اين برتري وجود     .  كه به برتري مزرعه بزرگ اعتبار مي بخشد       
ا به مثابه شكل كارگاه     نمي داشت، مزرعهه بزرگ نمي توانست خود ر       

بارآور نشان دهد و در اين صورت نگاه داري آن در چارچوب سوسياليسم 
اتفاقأ ضعف  .  نه فقط امري نوميدكننده، بلكه هم چنين غيرضروري مي بود       

 مزرعه هاي كوچك سبب ناسازگاري  آنها با جامعه سوسياليستي          فناوري
 . است
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زي را اجتماعي  سازيم،      هرچند نمي توانيم به آساني تمامي كشاور     
 كشاورزي وظيفه   مزرعه هاي بزرگ ليكن در يك رژيم سوسياليستي        

 .مهمي را بر عهده خواهند داشت
تكامل . نمي توان به آساني پياده كردنيز ليكن همين وظيفه محدود را 

كشاورزي در مقايسه با ديگر شاخه هاي توليد كامأل به گونه ديگري است، 
زي نه فقط مزرعه هاي بزرگ از موفقيت چنداني         به طوري كه در كشاور   

برخوردار نيستند، بلكه هم چنين در سازماندهي خود نسبت به كارخانه هاي         
به همين دليل به ندرت مي توان اشكال سهام      .  بزرگ صنعتي عقب مانده اند   

البته برخي از مزرعه هاي بزرگ در آمريكاي        .  يافت]  در كشاورزي [را  
ليكن اين  .   خود شكل شركت هاي سهامي را داده اند     شمالي و آرژانتين به   

شركت ها بيش تر به خاطر احتكار زمين تا توليد كشاورزي تأسيس شده اند        
هم چنين ).  ۱۴۰(و فعاليت خود را به گونه اي گسترده انجام مي دهند             

اين .  نتوانستند در كشاورزي نيرومند شوند    )  Syndikat)  ۱۴۱سنديكات ها  
 به سرشت ويژه آنها و نيز تا اندازه اي به مديران اين            امر مربوط مي شود  

زيرا آقاياني كه نمي خواهند استقالل مزارع خود را از دست دهند،           .  مزارع
خود را در سنديكات هائي متشكل مي سازند كه در آن كشاورزي و               

 . و شكر) الكُل(صنعت در ارتباط با هم قرار دارند، هم چون توليد عرق 
 كنوني در مقايسه با برخي از شاخه هاي صنعتي و           تكامل اقتصادي 

معادن، شرائط را براي اجتماعي سازي مزرعه هاي بزرگ كشاورزي كم تر         
پس هرگاه به طور مثال اجتماعي سازي تمامي معادن        .  هموار ساخته است  

زغال سنگ و نه فقط برخي از آن معادن، به مثابه شكل خردمندانه                 
ود، با اين حال نمي توان به همان گونه       يك چنين داد و ستدي نموده ش       
در اين جا بايد با اجتماعي سازي برخي . به اجتماعي سازي كشاورزي انديشيد

از مزرعه ها كه شرائط كاري مناسبي را عرضه مي كنند، آغاز كرد تا بر              
 . اساس تجارب به دست آمده بتوان به تدريج اين كار را ادامه داد

. است]  براي انجام اين كار    [بزرگي  عقب ماندگي كشاورزي مانع     
شهر به كارگران انگيزه ها و امكانات آموزشي بسياري را عرضه مي كند،           
به طوري كه آنها را در موقعيتي قرار مي دهد تا بتوانند نارسائي هاي                

اما در روستا اين گونه انگيزه ها . آموزشي خود را تا اندازه اي برطرف سازند
 اين اندازه وجود ندارند، امري كه سبب مي شود تا و امكانات آموزشي تا به

آنها به سادگي و تا اندازه اي از ياد برند كه مكتب ناكافي روستائي به آنها             
مطالب خواندني و تفريح و هم چنين       ]  روستا[در  .  چيزي آموخته است  

بسيار ] در روستاها[فعاليت در اتحاديه ها آسان تر قابل كنترل هستند، انزوا 
كارگران [تر است، به طور مثال با آن كه قوانين مانعي نمي تراشند،           بزرگ 

. در رابطه با  سازمان هاي سنديكائي با موانع بزرگي مواجه اند          ]  روستائي
تمامي جنبش هاي سنديكائي كارگران روستائي در انگلستان هر چند كه           

 .در آغاز بسيار اميدواركننده بودند، اما پس از چندي به خواب رفتند
بايد انتظار داشت كه جنبش      .  البته طبيعتأ نبايد هميشه چنين باشد      

كارگران روستائي كه به تازگي در بسياري از دولت ها پيش از آغاز               
جنگ و يا پس از انقالب آغاز شدند، نيروي زنده ماني بيشتري را انكشاف 

اما در هر حال كارگر روستائي در مقايسه با اكثريت بزرگ               .  دهند
كارگر خود در صنايع از نقطه نظر تجربيات سنديكائي، دانش            برادران  

سياسي و آگاهي همگاني بسيار عقب مانده تر است، امري كه تحقق              
يك سازمان صنفي نيرومند    .  خودگرداني در كشاورزي را آسان نمي كند     

كارگران روستائي هم راه با شوراهاي كارگاه ها كه كاركرد خوبي داشته           
ارس روستائي پيش شرط هاي الزمي هستند كه بدون        باشند و به سازي مد   

آن نمي توان انتظار دمكراتيزه سازي مزرعه  هاي بزرگ كشاورزي را            
داشت كه توسط دولت و يا شهرها و روستاها خريداري و اجتماعي                

 . مي شوند
با اين حال مي تواند چنين نموده شود كه كارگران روستائي با               

ه هاي تعاوني كم تر از همه از آمادگي       آموزشي خوب براي تشكيل كارگا    
برخوردارند، هر چند كه در اين رابطه اشكال تعاوني هاي توليدي، رسته اي    

به نظر من شكل   .  و يا شركت هاي اشتراكي امر كامأل علي السويه اي است        
با تمامي  ]  در اين شكل  [آخري براي  مقصود ما مناسب تر است، زيرا          

اين [گان و مصرف كنندگان وجود دارند،       تضادهائي كه ميان توليدكنند   
 . در جنين با يكديگر به مقابله برمي خيزند] تضادها

ليكن تجربيات كاركردي مناسبي كه با شكل تعاوني روستائي انجام          
بلشويستي روستائي  »  كمون هاي«كار  .  گرفته اند، عليه آن سخن مي گويند    

 . روسيه در تمامي اشكال آن به شكست انجاميد
و با اين حال    .  چيز حكايت از موفقيت اين آزمايش مي كرد       همه  «

كه در تابستان   ( درصد از اين كمون ها        ۸۳ نزديك به     ۱۹۱۹تا آغاز    
 مابقي آنها نيز    ۱۹۱۹از هم پاشيدند، در ميانه       )   بنياد نهاده شدند   ۱۹۱۸

اقتصاد شورائي كه در پي آنها بوجود آمد، سرنوشت             .  ناپديد شدند 
 .)۱۴۲(» بهتري نداشت

اين ناكامي ها نتيجه طبيعت ضد مزرعه هاي تعاوني كشاورزي نيست، 
بلكه بيش تر نتيجه آن است كه بلشويك ها به هر چيزي كه با سازماندهي             

قهر ارتش سرخ و قدرت مطلق پليس در ارتباط قرار ندارد، بدون هرگونه         
 .  مهارتي باورنكردني مي پردازند

 سلسله تعاوني هاي توليدي    طي آخرين نسل انساني در ايتاليا يك        
 طي يك گزارش رسمي اداري      ۱۹۰۶در سال   .  كشاورزي به وجود آمدند  

Enquete  ۱۰۸     ۸۸از اين تعداد    .   مزرعه  تعاوني  كشاورزي سرشماري شدند 
نيز در حال تأسيس     ]  تعاوني  [۲۰بطور كامل كار مي كرد و       ]  تعاوني[

وليدي حقيقي بودند كه     تايشان تعاوني هاي ت   ۱۸]  تعاوني  [۸۸از آن   .  بودند
 هكتار كار مي كردند، يعني هر يك       ۱۸۷۳با هم روي مساحتي نزديك به       

 .  هكتار در اختيار داشتند۱۰۰از آنها به طور متوسط مزرعه اي بيش از 
 تعاوني ديگر فعال بودند كه زمين هاي شان را بطور         ۷۰در كنار آنها    

ره برداري قرار داده   مشترك اجاره كرده، اما به طور جداگانه مورد به          
 .بودند

  در اين باره چنين تصويري را ۱۹۱۲يك پژوهشگر آلماني در سال     
 :ارائه داد
نتايج تعاوني هاي اجاره اي از      هرگاه كلي بنگريم، در آن صورت     «

هر جهت مناسب است، تا كنون هيچ يك از آنها ناكام و يا ورشكست                
 ).۱۴۳(» نگشته است

 بيش تر شده   ۱۹۲۲ تا   ۱۹۰۶ي كشاورزي از    تعداد اين گونه تعاوني ها  
 رسيده، يعني چهاربرابر    ۴۰۰ به   ۱۰۸و از رشد زيادي برخوردار بوده و از         

 .شده است
عالوه بر آن، در سده پيشين در اياالت متحده يك سلسله كلني هاي            

را  كمونيستي مذهبي شكوفا شدند و با موفقيت تعاوني هاي كشاورزي          
 . به وجود آوردند

در ) Owen) ۱۴۴ تحت تأثير اُون     Vandaleurقـاي واندالور     آ ۱۸۳۰
 در ايرلند به يك آزمايش تعاوني با نتايج    Ralahineمزرعه خود در رلهاين     

متأسفانه آقاي واندالور يك قمارباز بود، . بسيار تحسين برانگيزي دست زد
او ورشكسـته شد و طلبكارانش تعاوني اي را كه به وجود آورده بود، نابود     

ـ  اختند، زيـرا تعاوني فراموش كرده بود با او اجاره نامه اي را كه ضامن               س
 .ادامه كارش مي شد، امضاء كند

اين .  در ايتاليا نيز نخستين تعاوني اجاره اي سرنوشت مشابه اي داشت        
نيز شكوفا شد و با اين حال به خاطر زبوني زميندار كالن از بين             ]  تعاوني[

 ... ه چنين گزارش مي دهد در اين بارPreyerپراير . رفت
، نماينده مجلس و يك زميندار          Dr. Moriآقاي دكتر موري      «

 صد  ۱۸۸۶ در سال    Stango Lombardoثروتمند در استانگو لومباردو      
هكتار از زمين هاي خود را كه تا آن زمان به يك مستأجر كالن اجاره                 

 تعاوني را  داده بود، در اختيار تعدادي از دهقانان قرار داد كه با هم يك            
 ساله بود و مي توانست بر مبناي        ۲مدت قرارداد نخست    ...  بنياد نهادند   

اما كار به آنجا كشيده نشد، زيرا صاحب زمين        .  شرائط مشابه تمديد شود   
او از اتهامات و تحريكات        .  از خود تمايلي به تمديد آن نشان نداد          

 آزمايش  همسايگانش عصباني شده بود، زيرا آنها مي ترسيدند كه اين           
سوسياليستي سبب افزايش كالن خواست هاي دهقانان و كارگران                
روستائي نواحي مجاور گردد، هم چنين خانواده ي خود او نيز وحشت             
داشت كه او با دست زدن به چنين آزمايش هائي مي تواند تمامي ثروت             

بسيار تأسف  انگيز است كه آن قرارداد تمديد نشد،         .  خود را بر  باد دهد    
تعاوني .  در هر زمينه اي نتايج خوبي به بار آورده بود        ]  قرارداد[ آن   زيرا

توانسته بود در پايان سال نخست عالوه بر پرداخت مزدهاي عادي سود             
 اندكي نيز بپردازد و اين سود در سال دوم براي هر               Dividendeسهام  

ء مالك زمين نيز عالوه بر اجاره بها.  ليره افزايش يافت۱۰۰سهام داري تا 
. سودي نيز كه معادل سود تمامي اعضاي تعاوني بود، دريافت كرد                

در :  هم چنين از نقطه نظر اقتصادي نيز مزيت هائي به دست آورده شد             
حالي كه در گذشته دهقانان بر روي زمين زراعي اهمال كاري                      
مي كردند، اينك چون منافع خود را مد نظر داشتند، مي كوشيدند با                

ارها تا آنجا كه ممكن بود، محصول را افزايش              انجام ناگوارترين ك   
هرگاه از ورطه اخالقي و اجتماعي بنگريم، نتايج به دست آمده             .  دهند

اعضاي تعاوني كارگراني بودند كه قبأل براي            .  دلگرم كننده بودند  
در تشكيالتي كه آنها مجبور شده       .  مستأجر پيشين زمين كار مي كردند     

 بين آنها توافق خوبي وجود داشت و         بودند، خود را سازماندهي كنند،    
مديريت كه از كارگران و مالك تشكيل شده بود، از انضباط خوبي                

 ).۱۴۵(» برخوردار بود
اما آن چه كه   .  اين همه به طور زنده اي آدم را به ياد ر هاين مي اندازد         

در آغاز سده نوزدهم وجود داشت، در پايان همان سده براي كارگران              
در عوض از   .  رلهاين از خود اثري برجاي نگذاشت     .  تمعنائي ديگر داش  

تعاوني اجاره اي ايتاليا به زودي تقليد شد و سرنوشت آن ديگر به خلق و              
تعاوني هاي اجاره اي ديگري   .  خوي يك ثروتمند خيرخواه وابسته نبود      

مناطق )  كارتل هاي صنفي   (Arbeiterkammernتوسط اتاق هاي كارگران    
 .مختلف تأسيس شدند
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 كنار اين شاهد هاي عصر نو، تعداد ديگري شاهد نيز از گذشته             در
در گذشته مزارع بزرگ با تعاوني هاي خانگي پهناور بسيار          .  وجود دارند 

 . موفقيت آميز و شكل بسيار رواج  يافته اي از كشاورزي بودند
اما مي توانيم تمامي اين اشكال تعاوني هاي مزارع بزرگ را در              

اين بيانگر آن است كه رلهاين      .   يا غيرمدرن بيابيم   مناسبات غيرمتمدن و  
 قرار داشت، به بخش  عقب مانده  ايرلند      Clareكه در حوزه شهرستان كلر      

از سوي  ).  ۱۴۶(تعلق داشت و كارگرانش از پست ترين نژاد ايرلند بودند          
ديگر قابل توجه است كه همبائي هاي كمونيستي كه داراي تعاوني هاي            

ودند، از فرقه هاي مذهبي بسيار متعصب روستائي          كشاورزي شكوفا ب   
برعكس آنها،  .  تشكيل شده و رها از هر گونه انديشه مدرن بودند              

كلني هاي كمونيستي بر مبناي انديشه هاي نوين سوسياليستي و توسط            
 Fourierعناصر آگاه تأسيس شده بودند، بر مبناي آموزش هاي اُون، فوريه 

 . هيچ يك از آنها نتوانست دوام داشته باشدكه) ۱۴۸(Cabet ، كابه )۱۴۷(
مي توان واقعأ بر اين باور بود كه وضعيت بربريت پيش شرط               
 .  تعاوني هاي كشاورزي است و تحقق آن با انسان هاي مدرن ناممكن است

  چه امري سبب ناكامي كلني هاي كمونيستي مدرن گشت؟ يكي          
 و دورافتاده قرار     آن كه بخش بزرگي از اين كلني ها در مناطق پرت           

داشتند و اميدوار بودند كه مي توانند در برابر تأثيرات ويرانگر                  
سرمايه داري مصون بمانند و در عين حال از تمامي انگيزه هاي تمدن               
چشم پوشي كنند كه براي يك انسان آموزش ديده امر بسيار دردناكي             

 وسيله عالوه بر آن اين كلني ها نه توسط روستائيان، بلكه به              .  است
شهروندان تأسيس شدند كه حريف كار كشاورزي نمي شدند و دير يا زود 

همين كه نخستين انگيزه هاي نو محو شدند      .  بايد از آن كار زده مي گشتند     
و شوقي كه هدف بزرگي را فرامي خواند، توسط كار يك نواخت روزانه            
، فروكش كرد، اشتياق بازگشت به محيطي كه از آن بيرون آمده بودند            

تنها همين امر براي توضيح اين نكته كافي است كه           .  دوباره آشكار شد  
اما با اين . چرا اين كلني ها به اين گونه طي چند سال از يك ديگر دور شدند

امر نمي توان دعوا و مرافعه اي را كه غالبأ مزاحم زندگي آنها مي شد،                
 . توضيح داد

 بدان تا كنون توجه      اين امر را مي توان به نمودي مربوط ساخت كه        
 . چنداني نشده است، يعني به رابطه خانه داري و مزرعه كشاورزي

در حالي كه پيشه وري از همان آغاز در پي توليد كاالهائي است كه 
توليدكننده خود بدان ها نيازمند نيست و آنها را در برابر فرآورده هائي كه           

كشاوري طي زمان هاي   بدان ها احتياج دارد، به ديگران مي دهد، در عوض        
دراز تقريبأ براي خانوار خود توليدكننده كار مي كرد و اينك نيز در               
مزرعه هاي كوچك بخش عمده اين توليد براي نيازهاي خودي                

 . توليدكننده فراهم مي شود
به همين دليل نيز مزرعه و خانوار در كشاورزي در رابطه اي                

صنعت دو چيز از هم كامأل      تنگاتنگ با هم قرار دارند، در حالي كه در           
 .متفاوتي را تشكيل مي دهند

تكامل خانوار اما به هيچ وجه در سويه ي مشابه  مزرعه كشاورزي قرار    
در حالي كه اين يك دائمأ به بزرگ شدن گرايش دارد، آن ديگري        :  ندارد

با انكشاف هر چه بيش تر اقتصاد پولي، هرگاه        .  خواهان خالف آن است   
ي از يك همبائي بزرگ تر فقط بتواند روي پاي خود            فرد به مثابه عضو  

بايستد، در آن صورت هر اندازه خانواده اش قدرتمندتر باشد، به همان نسبت 
نيز نسبت به همبائي اي كه در آن زاده شده است، از استقالل بيش تري               

از اين دوران به بعد به تدريج خانواده به يك زن و            .  برخوردار مي گردد 
اين گرايش كه در      .  دان خردسال شان كاهش مي يابد     شوهر و فرزن   

جامعه هاي سرمايه داري از عاميت برخوردار است، سبب استقالل هر چه           
با آن كه از نقطه نظر اقتصادي زيانبار       ]  گرايش[اين  .  بيش تر فرد مي گردد  

است، اما آن چنان نيرومند گشته كه توانسته است خود را در خانوارهاي             
البته در شهرها كوشش مي شود       .   نيز جا اندازد     مزرعه هاي كوچك 

امتيازهاي كارگاه هاي بزرگ را نيز براي خانوارها يافت، ليكن نه بد ان             
گونه كه چندين خانوار را در خانوار بزرگ ترين مستحيل ساخت، بلكه            
بر اين سياق كه به نوبت هر يك ازكاركردهاي اقتصادي خانوار را از آن             

دي جاي آن را مي گيرد، به طوري كه كار خانگي           گرفته مي شود و بنيا   
 . دائمأ آسان تر و كم تر مي شود

پيدايش خانوار كوچك مانع از پيدايش كارخانه هاي بزرگ صنعتي         
 .نگشت

ليكن يك چنين كاهشي بر كشاورزي كه در آن مزرعه و خانوار با            
اين .  [هم رابطه اي تنگاتنگ دارند، به گونه كامأل ديگري تأثير مي نهد           

خانوار بزرگ را نابود ساخت و جاي آن را به خانوارهاي               ]  گرايش
همراه با آن تمايل به فروپاشي مزرعه هاي بزرگ و        .  كوچك فراواني داد  

تبديل آنها به مزرعه هاي كوچك نيز شدت يافت و به اين ترتيب راه بر              
پيشرفت مزرعه هاي بزرگ مدرن كه برتري فني آنها در كشاورزي در            

 .با بسياري از بخش هاي صنعت نه آن چنان نيرومند است، بسته شدمقايسه 

اما آنجا كه مزرعه بزرگ توانست خود را نگاه دارد، هم چنان با              
تعداد زيادي خدمه و نوكران     ]  مزرعه بزرگ .  [خانوار بزرگ  پيوسته ماند    

(»  كودكان عزب «و كلفتان عزب بي خانمان كه در بيشتر موارد داراي           
و حتي كارگران مزرعه هاي بزرگ      .  را ضروري مي سازد  هستند،  )  ۱۴۹

كه خانواده تشكيل مي دهند، هم چنان در رابطه با مسكن و خانه داري               
 . به ارباب وابسته مي مانند

ليكن .  در كلني هاي كمونيستي نيز يك چنين استقاللي وجود داشت       
هرگاه چنين  .  براي انسان مدرن غيرقابل تحمل است        ]  استقالل[اين  

را پا بر جا نگاه داريم، در آن صورت تمامي تعاوني هاي              ]  ستقالليا[
 .كشاورزي را با خطر ناكامي روبرو خواهيم ساخت

هراندازه يك رژيم پرولتري در جهت ارتقاء آموزش كارگران            
روستائي گام بردارد و آنها را به مثابه  انساني مدرن تربيت كند، بايد                

اسبات آپارتماني منطبق با حرمت انساني      به همان اندازه نيز براي آنها من      
فقط .  بوجود آورد تا بتوانند كامأل مستقل از مزرعه خانه داري كنند             

از مزرعه بزرگ   )  ارگانيك(هنگامي كه خانوار كوچك به طور انداموار       
جدا شود، در آن  صورت مي تواند خود را در كنار كارگران باهوش و               

 . مستقل، با كشاورزي تطبيق دهد
در آنجا برخالف بسياري    .   همه ما را به ياد نمونه ايتاليا مي اندازد       اين

از كشورها، تعاوني هاي كشاورزي بزرگ توانستند پيدايش يابند و خود           
آنها با آن كه شرائط براي شان خوب نبود، توفيق يافتند،           .  را تثبيت كنند  

زيرا كم تر از خواست هاي  مصرف كنندگان و بيش تر از خواست هاي             
آنها نه براي توليد مواد خوراكي      .  محدود توليدكنندگان پيروي مي كنند   

ارزان، بلكه براي كاهش بيكاري در ميان كارگران روستائي بوجود              
به كارگيري ماشين آالت در بخش  ]  اين تعاوني ها [به همين دليل نيز    .  آمدند

اما مزرعه  .  هائي را كه سبب زائد شدن نيروي كار گردند، رد مي كنند            
بزرگ بدون ماشين آالت به زحمت مي تواند بر مزرعه كوچك برتري            

 . يابد
علت رشد تعاوني ها در كشاورزي ايتاليا را بايد بيش تر به حساب             
وضعيتي گذاشت كه در اين كشور وجود داشت كه برخالف كشاورزي           

مزرعه و خانوار تا اندازه زيادي از هم جدا           ]  ايتاليا[ديگر دولت ها، در    
دهقانان اين كشور به طور پراكنده زندگي نمي كنند و بلكه در            .  هستند

اين امر كار تبليغات       .  شهرك هاي روستائي كوچك متمركزند      
سوسياليستي و سنديكائي و سازماندهي تعاوني در ميان آنان را آسان تر             

 . مي سازد
به همين دليل نيز در ايتاليا فقط تعاوني هاي روستائي را نمي يابيم و             

م چنين با جنبش  كارگران روستائي مواجه ايم كه دائمأ از توانمندي          بلكه ه 
و مقاومت بيش تري كه تا كنون شبيه آن را هيچ  جاي جهان نيافته ايم،               

 .برخوردار مي شود
بناي به اندازه كافي آپارتمان هاي سالم و دوست داشتني با هزينه             

متمركز در  همگاني براي كارگران روستائي، آن هم جدا از مزرعه و             
مناطق مسكوني و هم راه با آن، برخورداري كارگران روستائي از تحرك           

 اين  همه    -بيشتر، جنبش سنديكائي نيرومند، مدارس خوب روستائي         
پيش شرط هاي اجتناب ناپذير براي تحقق مزرعه هاي بزرگ در كشاورزي        

 .سوسياليستي هستند
 

 ...چرا نهضت آزادي 
  

م در آژانس هواپيمائی کار می کردند،      خانم هائی که در آن هنگا    
نماينده ای به خانه ی طالقانی فرستادند که به فرياد ما برسيد که عده ای با           

 .شعار يا  روسری يا توسری به ما حمله می کنند
البد اين لقب از کشيش های فرنگی به ارث          (»  پدر طالقانی «
: ر آن کرد  به جای برخورد مسئوالنه باواقعيت، کوشش در انکا      )  رسيده

هيچ کس در جمهوری اسالمی زنان را به داشتن حجاب مجبور               «
نمی کند و عناصری می کوشند يک جناح بزرگ انقالب، يعنی زن ها را 

وی آنان را به صبر و سکوت دعوت کرد و           »  .از انقالب جدا کنند   
محض احتياط در ضمن  توصيه فرمود که يک روسری مانند روسری             

 !!ير هند از حيثيت آنها کم نمی کنداينديراگاندی نخست وز
نظير اين سخنان را مهدی بازرگان از تلويزيون گفت و در               
محسنات روسری افزود که يک روسری سر را  از گرد و خاک هم               

 ! محفوظ نگه ميدارد
البد شمردن مزايا و محسنات بهداشتی روسری يکی از ويژگی            

 !ان است های نهضت آزادی و نشانه ی ميانه روی اين سازم
مهندس بازرگان و پدر طالقانی زنده نيستند تا ببينند که حيثيت و      
جان انسان ها به ويژه زنان به عنوان مبارزه با بدحجابی چگونه بر باد می            
رود؛  وچگونه با مشت و لگد و باتوم به زنان حمله می کنند، تجاوز                
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، دختران و   می کنند، غرامت می ستانند و خانواده ها را متالشی می سازند       
زنان ما برای بيرون آمدن از خانه چه تاوان سنگينی بايد در برابر                 

آيا آن مرحومان اگر زنده بودند،       .  (جانوران بسيجی و پاسدار بدهند     
اما وارثان نهضت آزادی ماشااهللا زنده هستند و          )  کاری می کردند؟ 

هند همين وارثان  تکانی به خود بدآيا هنگام آن نرسيده است که . فعال
و به عنوان گروهی که مسئوليت بزرگی در آوردن اين حکومت              

 در اين مورد فريادی بزنند، يا اين که نهضت آزادی فقط            اسالمی دارد، 
به فکر نشستن بر مسند حکومت است و لحظه ای فکر نمی کند دفعه ی            
پيش که حکومت کرد، چه گلی به سر مردم زد که مردم باز هم                  

 .خواستارش باشند
يک کالم بايد پرسيد اين که حجاب من در آوردی و              و در   

ن ين مب يه د يمبادی عال «فجايعی که به نام آن در ايران جريان دارد، با           
 که اصل و اساس نهضت       » با توجه به مقتضيات زمان و عصر       اسالم

 مطابقت دارد يا نه؟ و يا ا ين که اصوال               ،دهد ل می يزادی را تشک  آ
ن قدرت نمی کند، برای نهضت آزادی چون مساله زنان کمکی به گرفت   

 هم اهميتی ندارد؟ 
چند سال پيش در شيکاگو در مجلس يادبود دکتر مصدق، من             
قولی از  فريدون آدميت را نقل کردم که مصدق در برابر پيشنهاد                
عده ای برای واگذاری پست وزارت فرهنگ به مهندس بازرگان گفته          

گر وزير فرهنگ شود،    بود وی برای اين مقام مناسب نيست، چون ا         
بايد اين را بی افزايم که     .  می خواهد همه دختران مردم لچک به سر کنند      

اين سخن را به کرات از ديگران هم شنيده بودم ولی خواستم گفته ی              
 .يک مورخ معينی را ماخذ قرار دهم

 آقای عبدالکريم الهيجی در مقام اعتراض  در آمد که خير، اين            
 . ای بازرگان بی حجابندطور نيست و دختران آق

در آن مجلس مجال بحث نبود و نگفتم که بی حجابی دختران              
آقای بازرگان  پاسخ قانع کننده ای نيست و از مسئوليت آقای بازرگان 
نمی کاهد؛ آقای بازرگان يک مسئوليت سياسی در مقام نخست وزيری         
داشت که بدان عمل نکرده است، رفتار خصوصی ايشان چه ربطی              

لت ايران دارد؛ من چه می دانم،  شايد زور آقای بازرگان                   به م
چنان چه دختران رفسنجانی هم به حجاب       !  به دخترانش نرسيده است  

 بی اعتقادند، ولی آيا اين دليل ميانه روی رفسنجانی می شود؟
اين پرسش را برای امضاء کنندگان اعالميه معترضين به               

ال نهضت آزادی نيز    محروميت از برگزاری جلسه چهل و هفتمين س        
می توان مطرح کرد که آيا فقط آزادی اعضای نهضت آزادی مد نظر             
آنهاست و يا  ستمی هم که  بر نيمی از جمعيت ايران برود، برای آنان 

 مختصرمعنائی دارد؟
در هنگام نخست وزيری دولت موقت بازرگان هزاران زن در            

ن دادگستری تهران   پايان تظاهرات خود قطعنامه ای را در برابر ساختما       
 :به شرح زير اعالم کردند

پوشش متعارف زنان بايد با توجه به عرف و عادت و اقتضای محيط  -١
 .به تشخيص خود آن ها واگذار شود

 حق برخورداری مساوی با مردان از حقوق مدنی  -٢
حقوق سياسی و اجتماعی و اقتصادی زنان بدون هيچ تبعيضی حفظ            -٣

 .و تامين شود
 در استفاده از حقوق و آزادی های قانونی تضمين         امنيت کامل زنان   -٤

 .شود
برخورداری واقعی از آزادی های اساسی برای زنان و مردان کشور           -٥

 .تضمين شود
 .هرنوع نابرابری بين زن و مرد مرتفع شود -٦
 .مواضع شغلی فعلی زنان حفظ شود -٧
نقايص قانون حمايت خانواده جهت تامين هر چه بيشتر حقوق از             -٨

 .ن مرتفع گردددست رفته زنا
در پايان اين قطعنامه خواسته شد که مهندس بازرگان نظر خود را     

 اگر نهضت آزادی از پاسخ آقای بازرگان       .  در اين مورد اعالم کند     
خبری دارد بسيار نيک است که مردم ايران  را آگاه سازد، زيرا چون              
ارث اولين نخست وزير خمينی را خورده است، پس الزم است ديونش 

 . م ادا کندرا ه
من در نيت خير هيچ کدام از بزرگواران نهضت آزادی مانند              
بازرگان، طالقانی، سحابی شک ندارم، اما  حسن نيت شرط کافی برای            
دخالت در سياست و سکاندار شدن کشتی مملکت در حساس ترين            
لحظات تاريخی نبوده و نيست؛ برای اين کار مختصری قابليت هم الزم 

يا جز اين است که تعلقات مذهبی آنها همان چيزی          است؛ در نهايت آ   
 را می گويد که حاکمان امروز نمايندگی می کنند؟

صدماتی که جامعه ی ما از آدم های صالح و درستکار، ولی بی فکر  
و واپس گرا خورده، غيرقابل جبران است، چنان عملکردهائی و چنين           

ه ی مذهبی  سکوت هائی حاکی از وفاداری آنها به سنت های پوسيد          
فاصله ی طوالنی اين مدعيان را با دموکراسی و آزادی و خردگرائی              

 .نشان می دهد
 

 ...شركت چين 
  

 دست دوز، در پشت ديوارهاي      و شلوارهاي مشكيِ   نُه مرد با كُت   
Zhongnanhai يها نان ژُونگ  .كنند سرخ رنگ، هم ديگر را مالقات مي      

 مركز پكن است كه زماني  نام محل آرامي در    »رياي ميانه و جنوبي   د«
هاي  جزئي از شهر ممنوع بود و در آن قيصر چين، زنان صيغه و خواجه

 .دربار مشغول دسيسه بودند
ها به دورانِ فئودالي چين تعلق دارد و از زماني         تعدادي از ساختمان  

كه حزب كمونيست چين دفتر مركزي خود را در اين شهر ايجاد               
هاي خاكستري و سفيد به اين        گهاي ديگري به رن     كرد، ساختمان 

 .مجموعه اضافه شده است
ي دائمي   ي كميته  در بخش جنوبي اين پناهگاه، آن نُه تن جلسه          

 در چين تشكيل    مقام را  حزب كمونيست، نيرومندترين      يدفتر سياس 
هاي مديران مؤسسات    ها همانند جلسه   مذاكرات در اين جلسه   .  دهند مي

ندگان منتخب مردم نيستند و در       شركت كن .  گيرد اي انجام مي   حرفه
ي حضور   اجازه.  دهند ي نظارت به كسي نمي      ي مملكت اجازه   اداره

شود و از اين رو در اخبار شب، شركت          هاي عكاسي داده نمي    دوربين
 .كنند كنندگان از يك ديگر تعريف و تمجيد نمي

 فّرهمندي كه او را      ازهيچ يك از اين گروهِ خاكستري پوش،          
رئيس دولت و حزب آقاي هو         :  برخوردار نيست   ، سازد جستهبر

 ساله و هشت همكار او كه اعضاي اين            ٦٤   Ho  Jintao  يجينتائو
آقاي .  وارند هاي نمونه  دهند، همگي از تكنوكرات    كميته را تشكيل مي   

هو جينتائو، پسر يك بازرگان چاي از ايالت جيانگسو و مهندس               
دسان برق، متالوژي   اعضاي ديگر، مهن  .  نيروگاه هيدروالكتريك است  

 .باشند يا زمين شناسي مي
هر مطلبي را كه دفتر سياسي حزب كمونيست چين مورد شور             

 ميليارد  ٣/١ بر زندگي    ،گيرد ي آن تصميم مي    دهد و درباره   قرار مي 
اگر چين  .  گذارد طور روز افزون بر زندگي جهانيان اثر مي        چيني و به  

عنوان مثال شركت    بهبود،    بلكه شركت بزرگي مي     ،يك كشور نبود  
شد گفت كه دفتر سياسي حزب هم هيات            سهامي چين سرخ، مي    

 .ي اين شركت و هم شوراي نظارت بر هيات مديره است مديره
و اگر آقاي هو جينتائو را يك كادر حزب كمونيست تجسم              

هاي بسياري مشتاق    داري، شركت     بلكه رئيس شركتي سرمايه    ،نكنيم
 زيرا  ، استخدام كنند   خود ان رئيس شركت  عنو بودند كه وي را به      مي

هايي را كه وي و      داري، بيالن موفقيت   رقباي او در كشورهاي سرمايه    
توانند   در خواب هم نمي    ،اند دست آورده  كمونيست همكارش به   مديران

 .تجسم كنند
 روزي نيست كه كنسرن عظيم سرخ آسيا، اعداد و ارقام و دست            

و هر چه   .  جهانيان عرضه نكند   هي اقتصاد خود را ب      آوردهاي تازه  
هاي غربي از جورج دبليو بوش گرفته تا خانم            رؤساي ناتوانِ دولت  

 اقتصاد سنتي خويش را بهبود       ،ها  با انجام رفرم     تا كوشند مِركِل مي 
داري با حسادت به رشد شتابانِ        بخشند، به همان اندازه جهان سرمايه      

آيا سيستم  :  پرسد  مي  و با شگفت زدگي از خود      -نگرد اقتصاد چين مي  
 تواند چنين كاركردي داشته باشد؟ كمونيستي به واقع مي

آور  صعود سريع چين به ابر قدرتي اقتصادي براي بسياري هراس          
هاي  براي كشورهاي صنعتي غربي به دليلِ از دست دادن محل          :  است

مداران به دليل تغييرِ تناسب نيرو در جهان، و سر           اشتغال، براي سياست  
 براي اقتصاد دانان به اين دليل كه آنان را در برابر معمايي قرار               انجام
 .دهد مي

هايشان بر اين مبنا استوار است كه          علت اين است كه تئوري     
دولت فقط وظيفه دارد    .  راند اقتصاد را فقط نيروهاي بازار به پيش مي        

شرايط رقابت آزاد را فراهم آورد و مراقب باشد كه هيچ يك از                 
 .تصادي از توان اقتصادي خود سوء استفاده نكندواحدهاي اق

: كنند ي آهنين استفاده مي    آنان براي اثبات اين تز از مورد پرده        
آن .  اقتصاد با برنامه در كشورهاي بلوك شرق با شكست مواجه شد           

جاي رفاه، فقر توليد كرد و دشت ويراني از صنايع بر جاي              اقتصاد به 
چين با اختالطي از اقتصاد با      .  تولي چين در حال شكفتن اس     .  گذاشت

داري افسار گسيخته كه در هيچ كتاب درسي وجود           برنامه و سرمايه  
نوردد و سال به سال       ندارد، آن كشور و بازار جهاني را در هم مي            

ي  هو جينتائو و هيات مديره      .  آورد رشدي دو رقمي به دست مي       
نان تا  آ:  شوند زنند در آن موفق مي      اش به هر كاري دست مي       سرخ
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هاي توليدِ ارزان بيش از يك بيليون دالر آمريكايي           كنون با كارخانه  
ترين پول جهان    بدين سان، سرنوشت مهم   .  اند ي ارزي اندوخته   ذخيره

كم در حد تئوري، ديگر نه تنها آمريكا، ابرقدرت                 را، دست 
داري، بلكه همچنين جمهوري كمونيستي خلق چين تعيين             سرمايه

 .خواهد كرد
، در ميان چيزهاي ديگر، از نظر اقتصادي          ٢٠٠٥ر سال   چين د 

كشورهاي فرانسه و انگليس را پشت سر نهاد و به چهارمين نيروي              
كارفرمايانِ سرخ سرانجام وقت آن را يافتند       .  اقتصادي جهان مبدل شد   

اي گرفتار امور مربوط به      آنان به اندازه  :  كه آمارشان را تكميل كنند    
 .دند بخش عظيم خدمات را به حساب آورندرشد بودند كه فراموش كر

چين شناس   Roderick Mac Fahrquar آقاي ردِريك مك فاركوآر   
دست چنين    تا كنون رفاهي تا اين اندازه به        «گويد   آمريكايي مي 

 .»انبوهي از آدميان در زماني چنين كوتاه بوجود نيامده بوده است
دو سال آلمان   و هرآينه چين به چنين رشدي ادامه دهد، در ظرف           

را از مقام سوم به كنار خواهد زد و در زماني نه چندان دور، آمريكا را      
 در  ٢٠٠٥چين در سال     .  نيز به احتمال پشت سر خواهد گذاشت         

و .  صادرات به آمريكا مقام دوم و به ژاپن مقام اول را بدست آورد              
اهند خو آنان نه تنها مي   .  دهند استراتژها به برنامه ريزي خود ادامه مي       

 ارزان پر   DVDهاي   هاي اسپورتي و دي وي دي      جهان را با زير پيراهن    
 .كنند بلكه همچنين با وسايل تكنولوژي باال

هاي جديد از آلمان پيشي      اختراع patent  چين در به ثبت    به تازگي 
ي خود هدف بزرگي را در برابر      ي تازه  ي پنج ساله   و در برنامه  .  گرفت

خواهد همچنين از نظر علمي مقام اول         مي چين:  خويش قرار داده است   
ي چيني بر     ماهواره ٢٠١٥قرار است تا سال     .  را در جهان اشغال كند    

اي به دور مدار ماه به       ي ماه بنشيند و تا سال آينده ماهواره         روي كره 
 آهنگ به   ١٥٠اين ماهواره افزون بر كارهاي ديگر        .  گردش درآيد 

مان را   ما چين «ها عنوان    آني زمين خواهد فرستاد كه يكي از          كره
 . دارد»داريم دوست مي
 دستاوردهاي اقتصادي حزب كمونيست همگان را شگفت          فقط

 Sao شهرهاي چيني از شهرهايي مانند سائو پائلُو       :  زده نكرده است  
Paulo   وگُوتايا ب Bogota  تر  ترند، اين شهرها تميزتر و با نظم       خيلي اَمن

پكن و شانگهاي از . رسند  سوِتُو بنظر مينايروبي و Slums هاي از خرابه
در شهرهاي بزرگ چين وجود     .  هاي هنرهاي زنده برخوردارند    صحنه
حتا در  .  هاي پر حجم اَنترنتي امري عادي و طبيعي است              كانال

 .توان با تلفنِ موبايل ارتباط برقرار نمود روستاهاي كوچك هم مي
جينتائو، رئيس حزب   ها را آقاي هو      ها و طرح   ي اين برنامه   همه 

كمونيست و همكارانش از دفتر سياسي به تنهايي تهيه و اجرا                 
هاي بزرگ را تعيين      آنان در اين كشور فقط استراتژي       .  كنند نمي
مداران غربي در    كنند و در عوض وقت كافي دارند تا با سياست            مي

اعضاي دفتر سياسي   .  هاي گفت و گوي تلويزيوني شركت كنند       برنامه
ي   در باره  »هاي پژوهشي  نشست«ها و    سينيمنظم از آكادم  به طور   

هاي جهاني در علوم و اقتصاد گزارش دريافت             ترين گرايش  تازه
در .  هاي بيماري  شناسي گرفته تا بيمه     از تكنولوژي زيست   -دارند مي

ي تاريخ انقالب چين     هاي دانشگاهي درباره   اين مجموعه همچنين درس   
 .دو تئوري ماركسيستي قرار دار

اي   كابينه -كشوراست ي شوراي  عهده ي دولت به   كارهاي روزمره  
ساله، با   ٦٤ Wen Jiabao جيابااوي  -وزير آقاي وِن   زير نظر نخست  

هاي اين كميته در     جلسه.  ي با انظباط   ظاهري همانند يك مدير مدرسه    
د متر در شمال دفتر سياسي واقع است، حداقل هر ماه           سمحلي كه چند    
خدمتكارانِ زنِ .  شود ر كه قانون معين كرده، تشكيل مي      سه بار، آن طو   

هاي سفيد چاي سبز     هاي قرمز و با دستكش     بلند قامت و زيبا با لباس     
 .آورند ي وويان واقع در استان يانگسي، براي اعضا مي عالي از حوزه

وزير، چهار معاون    اين جمع دروني دولت، افزون بر وِن، نخست        به 
 و دبير كل، تعلق      )يكي از آنان ژنرال   (كل  وزير، پنج مدير     نخست
 وزارت خانه و كميسيون و       ٢٨اين هشت مرد و دو زن كار         .  دارند

. كنند بانك مركزي و ديوان عالي محاسبه را رهبري و هماهنگ مي            
آژانس خبري  :  گردانند افزون بر اين، آنان ادارات بي شماري را مي          

ي غله   واشناسي، اداره آكادمي علوم، گمرك، سازمان ه    ،   Xinhuaژينهو
 كه واگذاري آپارتمان، اتومبيل     »ي خدمات دولتي   اداره«  - سرانجام -و

 .دهد ي دولت را انجام مي هاي ييالقي به كارمندان عالي رتبه و خانه
ها در شركت سهامي سرخ در نهايت به شوراي             ي سرنخ  همه 

اين كميته امور    .  شود وزير، وصل مي    كشوري آقاي وِن، نخست     
، »ها برنامه«،  »ها بخشنامه«،  »صدور احكام «ي چين را از طريق       انهروز

، در ميان كارهاي ديگر     .كند  رهبري و اداره مي    »ها پاسخ« و   »قرارها«
ي  نامه آئين«توان از تنظيم      فقط در ماه سپتامبر، مي      از كارِ اين كميته   

ي اصلي بازار    نامه آئين«تصويب  ،  »پرداخت ماليات خريد اتومبيل نو     

هاي اتمي توليد    بازرسي ايمني سدها و نيروگاه    « و سازمان دادنِ     »برق
 . نام برد»برق

سال پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، كشوري با نظام           ١٥ 
اي وقفه ناپذير به يك قدرت        حكومتي كمونيستي به ظاهر به گونه      

هايي  يابد و در نگاه نخست با دستورالعمل        اقتصادي جهاني ارتقاء مي   
هاي پنج  برنامه: كنند ها را رد مي  مداران غربي با وحشت آن     ه سياست ك

 . مالكيت خصوصي بر ملك و زمين و كنترل نرخ ارزفقدانِ. ساله
جانب ديگرِ آن    .  ها يك جانب چين بزرگ است         ولي اين  
حساب   اي است كه در آن فقط سود به          داري لجام گسيخته   سرمايه

 -ر هيچ چيز مقدسي وجود ندارد      ها نيز ديگ   براي كمونيست .  آيد مي
زماني كه در اين سالن،     .  ها در پكن   ي خلق  حتا سالن بزرگ كنگره   

شود، يا آقاي هو از مهمانان خارجي در          ها برگزار نمي   ي خلق  كنگره
 اتاق، با   ٣٠٠ي زيبا و مجلل با       كند، اين مجموعه   اين محل پذيرايي نمي   

هايي مانند   به شركت :  شود تابلوهاي بزرگ انقالب به اجاره داده مي       
هايش را به    كنسرنِ آمريكايي فورد، تا در آن جا آخرين مدل اتومبيل         

 ٢١٠٠كباب كِنتاكي تا از  اي جوجه ارد؛ يا به شركت زنجيرهذنمايش گ
 .تن از مديران فروش خود در چين در محيطي مجلل پذيرايي نمايد

سخ به  اقتصاددانان اروپا و آمريكا در پا       :  طنز تاريخ اين كه     
 »بازار باز «  و »تر دولت  دخالت كم «طلبي چين    گلُباليزاسيون و چالش  

 »لنينيست  -ماركسيست«ولي بر چين حزبي       .  كنند را موعظه مي   
 كند، داري استفاده مي   هاي سرمايه  راند كه آزادانه از مزيت     حكومت مي 

 .اما حاضر نيست كنترل دولت بر اقتصاد را از دست بدهد
ترين  تازگي بزرگ  چين به  ICBC سي  -بي  -سي  -بانك آي  

فروش سهام را در تاريخ مالي جهان انجام داد و در هنگ كنگ و                 
 ميليارد دالر از سهام خود را براي فروش عرضه           ٢٢   حدود شانگهاي

ارزش بورسي  :  هاي چيني كاسبي خوبي كردند        كمونيست.  كرد
 ولي   ميليارد دالر آمريكايي افزايش يافت،      ٢٠٠شان به بيش از      بانك

سه شركت بزرگ   .  چنان كنترل آن مؤسسه را در دست دارد        پكن هم 
ارتباطات و مخابرات و تلويزيون نيز در دست دولت و حزب قرار              

ها را با    دو سال پيش كنترل كنندگان رؤساي كل اين شركت         :  دارد
 .هم جا به جا كردند

هاي جهان،   ترينِ دولت  آيا دولت چين، يكي از غيردمكراتيك       
منش غربي نشان دهد چه گونه          هاي دمكرات  هد به دولت   خوا مي
توان به طور مؤثر بر مشكالت فائق آمد؟ آيا دولت چين منتقدان و     مي

كند چون آنان بر اين باورند كه          شكاكان را به اين دليل تنبيه مي        
داري به همان اندازه با هم قرابت دارند          لنينيسم و سرمايه    -ماركسيسم

 كه آب و آتش؟
اقتصاد بازاري سوسياليستي با «اش  اختار عجيب و غريب ناماين س 
پذيري زياد    كه حاكي از انعطاف      :   است  »هاي چيني   گي ويژه

تواند در آنِ واحد       چون اقتصاد بازاري نمي     .  ايدئولوژيكي است 
 ، نهفته »هاي چيني  گي ويژه«و آن چه در پس      .  سوسياليستي نيز باشد  

 .بسيار مبهم است
كه حزب كمونيست چين در بازسازي و تغيير        واقعيت اين است     

دهد،  اش از خود هنرمندي زيادي بروز مي           دائمي ساختار فكري   
ي را به  بخشد و اين جا و آن جا نيز تكه    اي مي  اش را زينت تازه    نظرات

هاي تبليغاتي خود را     حزب كمونيست محتواي فرمول   :  اندازد دور مي 
 .كند  مي در برابر باد خم و راستگندممانند ساق 

ساختماني آشنا   چون نماي بيروني     هم »حزب كمونيست «نام   
شود، ولي مدت زماني است كه رهبران حزب در پس اين              حفظ مي 

آنان :  اند نماي بيروني، اهداف عالي سياسي جديدي را تعيين كرده           
 ملتي كه ديگر مورد تحقير       -خواهند چيني بزرگ و قوي بسازند       مي

المللي نقش مهمي را     ي سياست بين   ر صحنه  قرار نگيرد و د    بيگانگان
 .بازي كند

،  Shi Sha Ominاُمين  -شا  -ي اقتصاددان چيني آقاي شي     به گفته  
مهم نيست كه   «هاي اقتصادي    عضو انجمنِ دولتي چين براي رفرم       

ي حزب همواره اين بوده      ترين وظيفه  حزب چه نامي داشته باشد، مهم     
 نيمه مستعمره به    - نيمه فئودال  اي است كه كشور را از شرايط جامعه       

 ».سازد اي مدرن تبديل جامعه
 ي كمونيستي  ميان طبقات، كه همه چيز حزب        از جنگ انقالبيِ   

آقاي هو  :  بلكه بر عكس  .  است، مدتي است كه سخني در ميان نيست       
ي ا جامعه«جينتائو رئيس جمهور و رئيس حزب كمونيست، هدفِ            

ن طرح از كنفوسيوس فيلسوف اين كه اي.  كند  را موعظه مي   »هماهنگ
عهد فئودالي اقتباس شده و در دوران مائو ممنوع بوده است، براي               

 .آفريند رئيس حزب كمونيست مشكلي نمي
اي از آقاي ژيانگ      ، انديشه »تئوري سه نماينده  «با استفاده از      

هاي  دهد كه صاحبان شركت    زِمين رهبر پيشين حزب، حزب اجازه مي      
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ي  مبارزه«و بدين ترتيب اكنون به جاي       .  وندندخصوصي نيز به آن بپي    
دموكراسي، برابري، عدالت، جديت، دوستي و نيروي         « از   »طبقاتي
 .رود  سخن مي»حكومت قانون« و »زندگي
هاي با آهنگِ دموكراتيكي، طرحي از حزبي        در پس اين فرمول    

خواهد تا حد امكان بر مردم و        متشكل از نخبگان نهفته است، كه مي       
ي كارآمد   اهه به كمك قانون و با نظم و ترتيب به گون              كشور  

خواهد كه بار ديگر سپاه جنگجويان طبقاتي ولي         حكومت كند و نمي   
 .ناتوان، همراه با يك خروار دستور و فرمان و حكم مصدر امور شود

حزب مالكيت  «:  ي لغوي آن    ترجمه(حزب كمونيست چين      
 حزب جهان است كه بر      ترين  با هفتاد ميليون عضو بزرگ     )»اشتراكي

وجود دستگاهي    جمعيت جهان حكومت ميراند و با اين        از يك پنجم 
ها،  ، كميسيون »هاي رهبري  گروه«ي كه از تعداد كثيري        راست سِ 

كميته مركزي  «مركزهاي پژوهشي، دفترهاي مركزي و حتا يك          
 .شود  تشكيل مي»براي اسرار مخفي

ا يك ديگر گره    حزب و دستگاه بوروكراسي كشور آن چنان ب         
خورده است كه كادرهاي حزبي، از تمامي امتيازهاي كارمندان دولتي،      

فونكسيونرهاي .  ي درماني برخوردارند    هابازنشستگي گرفته تا بيمه     از
كسي كه عضوي از كلوب ممتاز       .  نامند مهم حزب را حتا وزير مي      

تمايل .  حزب نباشد براي موفقيت در مشاغل مهم دولتي شانسي ندارد          
بسيار كمي به ورود افرادي از بخش خصوصي به درون اين كلوب              

 .وجود دارد
سانتراليسم «حزب از ادعاي رهبري انحصاري و از دگمِ                 

هو جينتائو خاطر نشان    .  كند  به هيچ وجهي گذشت نمي      »دمكراتيك
 »ديكتاتوري دمكراتيك خلق  «سازد كه حكومت چين حكومت        مي

 .است و چنين خواهد ماند
 اين  بر اين نظر بود كه اقتصاد بازاري در سيستم استبداديِتوان مي 

ولي واقعيت درست عكس آن     .  تواند رشد كند و رونق يابد      چنيني نمي 
در چين كنوني اوضاع مانند دوران شورِ جستجوي طال : دهد را نشان مي 

حزب و دولت مركزي جهت اصلي حركت را معين          .  در آمريكاست 
 ميليون اعضاي   ٧٠ هر چيزي كه به نظر       كنند ولي در اين چارچوب     مي

حزب و هم ميهنانشان برسد و در اين چارچوب به پيشبرد اقتصاد چين         
رود  چون تا زماني كه چين به پيش مي         .  كمك برساند مجاز است    

و مسئله در اين كشورِ پر از        .  حزب بر سر قدرت باقي خواهد ماند       
 .تتناقض يا هر جاي ديگري درست بر سر همين موضوع اس

ساله   ٦٠ Xu Waihu هوي  واي -آقاي زو :  و در شانگهاي    
او در تمام مدت عمرِ     .  كند ي حزب صحبت مي    مندانه در باره   رضايت

عنوان كارگر ساده و اكنون      ابتدا به .  شاغل خود عضو حزب بوده است     
 -وي -عنوان مدير عامل شركت دولتي توليد وسايل الكترونيكي اِس به
 توليد مانيتورهاي مسطح براي كامپيوتر        اي با   -وي  -اِس.  SVAاي
زو .  پيوسته است ي تكنولوژي پيشرفته     جمع توليد كنندگان بلند پايه    به 

از مراجعه كنندگان در مركز شركت كه در قصري قديمي قرار دارد             
چه را تا كنون به دست آمده        اين قصر بايد غرورِ آن    .  كند پذيرايي مي 

 .و بلندپروازي آينده را منعكس سازد
اي رنگ و كراوات قرمز از مهمانان         زو، با كت و شلوار سرمه       

. نمايد كند و از پيشرفت كار خود احساس غرور مي          خود پذيرايي مي  
،  و پشت صندلي مي گذارد    آورد ولي پس از چند دقيقه كت را در مي        

اش مانند يكي از      كند و با پيراهن آبي رنگ        كراوات را باز مي    
 .رسد كادرهاي حزبي به نظر مي

 هاي نظرات و تئوري   به   كارمندان خود را     باورِ طور منظم  زو به  
او   .كند  كنترل مي   »جامعه ي هماهنگ « مانند دگمِ       حزب اساسيِ
-گويد اين كنترل بسيار مهم است چون فقط زماني شركتِ اِس              مي
 كه حزب در كشور      صنعتي ياري رساند   گسترشبه  تواند    مي  اي -وي

 .نظم و ترتيب را حفظ كند
 ٩٠هاي   ي سال  ي ميهن دوستانه را آقاي زو از ميانه          اين وظيفه  

چين در آن زمان، هنوز براي مصرف داخلي خود             .  دهد انجام مي 
اش به سازمان    از زمان پيوستن  .  كرد هاي معمولي توليد مي     تلويزيون

 رقباي خارجي پيدا كرده      اي -وي  -شركت اس  WTO جهاني تجارت 
ي رقابت در بازار، با همكاري شركت       برا  اي -وي  -شركت اس .  است

 .به توليد مانيتورهاي مسطح پرداخته است NEC ژاپني نِك
هر چند تكنولوژي اين كارخانه را ژاپن طراحي كرده است و              
هاي سفيد رنگ در محيطي تميز        كارمندِ اين كارخانه با روپوش     ٣٤٠٠

  اي -وي  -اند، ولي براي اس    و عاري از گرد و غبار به توليد مشغول         
هدف آن به دست آوردن مقام اول در جهان         .  اين تازه اول كار است    

گويد و   تر از كمك ژاپن سخن مي      رفيق زو در صحبت خود كم     .  است
 .» با ويژگي هاي چينيسوسياليسم«تر از  بيش

 اي چه چيزي هنوز سوسياليستي        - وي -ولي به راستي در اِس    
هاي سرمايه داري  است؟ شركتي كه رئيس آن مانند رقبايش در كشور        

 آقاي  .مي كوشد تا هزينه ي توليد را پائين و سوددهي را باال نگاه دارد           
شركت اش :  ولي مهم تر اين است كه.دهد اين پرسش پاسخي نمي   زو به 

 .چيني است و براي آقاي زو و حزب موضوع مهم همين است
خواهد مقامي را كه از نظر او در          و مي  در حال صعود است   چين   

 اين كشوري كه در گذشته      .برايش مناسب است به دست آورد     جهان  
 ، شد اختراع   در آن   چاپ كتاب و باروت     با نظام شاهنشاهي، زماني   

 . در سياست و اقتصاد بودتراز اولسدها سال قدرتي 
 زماني كه به ناگهان به دور خود          زوال چين از قرن پانزدهم      

 دوباره هرآميز به طور ق غرب١٨٤٢در سال .  شروع شدحصاري كشيد،
هاي  از آن زمان به بعد ابتدا رفرميست          .  گشود را     چين درهاي
و پس از آن        Quing ي كوئينگ    سلسله   طرفدارِ  طلبِ سلطنت

چين را  تا  اند   ها تالش كرده   خواهان و سرانجام مائوئيست     جمهوري
 دِنگ سيائوپينگ، رفرميست معروف كه در سال          ولي .سازي كنند نو 

 بينانه و جادوئي  واقع يفرمولاز  تولد تازه ي چين براي  درگذشت،١٩٩٧
كند كه گربه سياه     تفاوتي نمي «  :او به هم ميهنانش گفت   .  استفاده كرد 

 ». مهم اين است كه موش بگيرد،يا سفيدباشد 
هاي چين براي او كافي بود       ها و عدم موفقيت كمونيست     شكست
او .  عالم نمايد  را ا  ها و انجام رفرم    در  گشودن  سياست ١٩٧٨تا در سال    

هاي   گام ١٩٥٨ مائو، در سال     ، بزرگ صدرِتجربه كرده بود كه چگونه      
بزرگ را براي چين با اين هدف قرار داده بود كه چين ابتدا از                   

 كارزار  ي اين  ولي نتيجه .  انگلستان و سپس از آمريكا پيشي گيرد        
 .ها چيني  گرسنگي ميليون: اين بودمسخرهبزرگ توده اي 

 اقتصاد را بار ديگر متحول       امكان يافت  اجعه دِنگ پس از اين ف    
 او را در     در عوض  بلكه.  ولي مائو از او حتا قدرداني هم نكرد        .  سازد

چانگ در شرق چين به       به نان  ١٩٦٦جريان انقالب فرهنگي در سال       
اي  آن كارخانه امروزه به موزه    .  ي تراكتور سازي فرستاد    يك كارخانه 

 .تبديل شده است
روي ابزار ساده لوازم يدكي        با آن     دِنگ    ميزكاري كه  
توانست از پشت    دِنگ مي .  كرد، هنوز موجود است    كاري مي  سوهان

ميزِ كارِ خود شعارهاي انقالب فرهنگي را كه بر در و ديوار نوشته               
با نيروي خود به سوي نيرومند شدن  «شعارهايي مانند   .   بخواند ،شده بود 

ي  ايست براي دنگ با مشاهده     ب اين نوع كمونيسم مي   .  »گام برداريم 
 . به نظر آيديي تاريخا وضع زندگي و شرايط خودش چون مضحكه

ي حيثيت كرد، ولي تازه پس از مرگ  اگر چه مائو از دنگ اعاده 
 بود كه دنگ توانست به قدرت خود تحكيم بخشد          ١٩٧٦مائو در سال    

 .و آزاد ساختنِ انرژي و خالقيت يك خلق يك ميلياردي را آغاز كند
حزب .  نخستين اقدام دِنگ تأمين غذاي كافي براي مردم بود            

كمونيست به كشاورزان اجازه داد براي مصرف شخصي غله و سبزي            
اين عمل باعث شد . كشت كنند و مازاد آن را به حساب خود بفروشند

تا دوباره بازارهاي سراسر كشور از اين محصوالت پر شود و چين از              
ها بودند كه زماني به      اين روس .  ر گذاشت اين نظر شوروي را پشت س     

هاي چين راه صنعتي كردن كشور را نشان داده و در چين              كمونيست
 .سازي ايجاد كرده بودند هاي كاميون آهن و كارخانه صنايع ذوب

ها را به   ميالدي روس٥٠هاي  ولي با اين وجود مائو در اواخر سال 
چين به دشمن    شان فرستاد و بدين ترتيب متحد پيشين               خانه

مزيت چين بر شوروي اين بود كه          .  ايدئولوژيكي آن تبديل شد    
كشاورزان چيني هنوز مدت زمان درازي نبود كه در واحدهاي               
اشتراكي كشاورزي سازماندهي شده بودند و زماني كه پكن قانون             
كشاورزي را تغيير داد و اقتصاد با نقشه را رها كرد، كشاورزان چيني             

 كشاورزي را چگونه     سطح كشت ه بودند كه     هنوز فراموش نكرد   
 .توان باال برد مي

ي عالي حزب    استادِ اقتصادِ مدرسه  ،  Wann Yue  -وآقاي وانگ يو   
هاي چيني در اجراي      گويد كه رفرميست    كمونيست در پكن مي    

 كه پس از فروپاشي     »مداوا از طريق وارد آوردن شُوك     «ها از    رفرم
حزب كمونيست  .  ناع ورزيدند  امت ،شوروي در آن كشور انجام گرفت     

هاي  ي ايجاد كارگاه   در ابتدا در روستاها و مراكز روستايي چين اجازه        
اين امر در عين حال براي اضافه جمعيت         .  خصوصي كوچك را داد   

براي عبور از رودخانه بايد از      «.  آورد اين روستاها محل كار فراهم مي     
اين سخن زبده    دِنگ سيائوپينگ با     -»سنگي به سنگي ديگر پا نهاد      

 .نوسازي چين را آغاز كرد
به همين گونه در مناطق اقتصادي ويژه در جنوب و در شهرهاي             

دِنگ آگاهانه مناطق    .  وري چيني بيدار شد     ي پيشه  ساحلي روحيه 
هاي  زيرا در گذشته چيني   .  ي اقتصادي را در جنوب ايجاد كرد        ويژه

گ و تايوانِ   ها به هنگ كن    بسياري از اين مناطق از دست كمونيست      
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دوست،  گذاران ميهن  و اكنون آنان،سرمايه  .  داري گريخته بودند   سرمايه
گشتند و در    شان خورده بود، دسته دسته باز مي        كه بوي سود به مشام    

هاي الكتريكي توليد    هاي توليد ارزان، اسباب بازي يا كابل         كارخانه
ي بسيار  اي كه در مقايسه با كشورهاي ببر آسياي          با هزينه  -كردند مي

 دنباله در شماره آينده                                  .ناچيز بود
 

 ...تروريست هاي بد 
  

جنگ آمريكا و متحدانش عليه        .  اما اين همه ماجرا نيست       
جنگي است مشروط و مبتني بر منافع كوتاه        »  تروريستي«سازمان هاي  

 نيروئي را كه    و همين منافع سبب مي شود تا آنها هر       .  و درازمدت آنها 
بنامند و  »  تروريست«حاضر نيست در جهت منافع شان گام بردارد،          

كه حاضر است كاركردهايش را با منافع        »  تروريستي«به هر جريان   
براي آن كه راه دور نرويم، در اينجا        .  آنان منطبق سازد، كمك كنند    
 :به بررسي  چند نمونه مي پردازيم

» رات كردستان ايران  حزب دمك «مي دانيم كه چندي پيش در        
بخشي از آن به  تشكيالت     .  انشعاب رخ داد و اين جريان  سه تكه شد         

تركيه به رهبري اوچالن پيوست كه       »  حزب كارگران كردستان   «
در پي آن   »  حزب كارگران كردستان  «.  اينك در تركيه دربند است    

 تروريستي بخش   -است كه با جنگ مسلحانه و اقدامات پارتيزاني          
يه را از آن كشور جدا سازد و با متحد ساختن بخش هاي كردنشين ترك 

كردنشيني كه در ايران و عراق و سوريه قرار دارند، كشور كردستان             
اما از آنجا كه دولت تركيه عضو ناتو و يكي          .  بزرگ را بوجود آورد   

از متحدان وفادار آمريكا است و نخستين كشور اسالمي بود كه                
» حزب كارگران كردستان  «ر نتيجه   اسرائيل را به رسميت شناخت، د    

خويش از پشتيباني آمريكا و      »  استقالل طلبانه«نمي تواند در مبارزه     
متحدانش برخوردار شود و بلكه برعكس، در اين ميانه آمريكا و               
اتحاديه اروپا از حكومت مركزي تركيه حمايت مي كنند و اين               

 . .اده آندخود قرار د» فهرست سازمان هاي تروريستي«سازمان را در 
حزب «آن بخش از     .  اما در رابطه با ايران اين چنين نيست          

كه از كردان ايران تشكيل مي شود، بطور كامل         »  كارگران كردستان 
نه فقط از آمريكا، بلكه هم چنين از سوي اتحاديه اروپا و به ويژه                 

در اين رابطه چندي پيش      .  حكومت كنوني آلمان پشتيباني مي شود     
 آلمان در گزارشي نشان داد كه اين ARD كانال  Monitorبرنامه مونيتور   

نه فقط در آلمان، بلكه      »  حزب كارگران كردستان  «شاخه ايراني از    
هم چنين در عراق كردستان بسيار فعال مي باشد و اينك توانسته است            
نيروي نظامي قابل مالحظه اي را در منطقه كردستان عراق مستقر سازد           

ها از ميان كردان ايراني كه در آلمان داراي          تن آن  ٢٠٠كه متجاوز از    
اين تشكيالت نيروي   .  پناهندگي سياسي هستند، سربازگيري شده اند     

نظامي خود را از كردستان عراق براي خرابكاري به  ايران مي فرستد و            
 تن ٢٠٠بنا به گزارش مونيتور اين گروه توانسته است تا كنون بيش از           

ايراني را كشته و يا زخمي كند و به برخي         از سربازان و سپاه پاسداران      
باز بنا به   .  از زيرساخت هاي اقتصادي منطقه كردستان آسيب رساند        

، بلكه هم چنين سازمان هاي امنيتي آلمان از       »سيا«گفته مونيتور نه فقط     
 . اين ماجرا با خبرند، اما خود را به كوچه علي چپ مي زنند

 اين سازمان با آن كه       .نمونه ديگر سازمان مجاهدين خلق است      
پيش از اشغال عراق از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا به مثابه يك                

شناخته شده بود و هنوز نيز چنين است، اما            »  سازمان تروريستي «
ديديم كه پس از اشغال عراق، آمريكا نه آنها را دستگير و زنداني                
 ساخت و نه تحويل حكومت جديد عراق داد كه خواهان اخراج آنان            

مسعود رجوي با دادن اطالعات هسته اي         .  از كشور عراق است     
به آمريكا توانست از پشتيباني ارتش آمريكا برخوردار شود و هم              

توسط ارتش آمريكا حفاظت مي شود تا        »  شهر اشرف «اينك نيز    
ساكنين آن از حمله شيعيان و كردان عراق كه تشنه به خون مجاهدين            

كه از  »  شوراي ملي مقاومت  «براين  عالوه  .  هستند، در امان بمانند    
تشكيل شده است، در » مستقل«مجاهدين خلق و چند عنصر به اصطالح 

تمامي اتحاديه اروپا از حق فعاليت برخوردار است و اعضاء مجاهدين            
آزادانه در خيابان هاي شهرهاي اروپا براي اين تشكيالت پول               

تشكيالت جمع آوري مي كنند و خانم مريم رجوي كه از سوي اين             
برگزيده شده است، مي تواند در حومه      »  رئيس جمهور مقاومت «به مثابه  

پاريس چندين هزار ايراني و انيراني را با هزينه ميليون ها دالر از                
تمامي جهان گرد آورد تا به دولت هاي اروپائي نشان دهد كه يگانه             

 برخوردار»  توانمندي توده اي «نيروي اپوزيسيون ايراني است كه از        
 . ناممكن است» حكومت جانشين«است و بدون آنها تشكيل 

در آن جا همه نيروهاي سياسي     .  نمونه ديگر جنبش فلسطين است    
داراي بازوي نظامي نيز هستند تا بتوانند با ارتش اشغالگر اسرائيل               

با اين حال اسرائيل، آمريكا و اتحاديه اروپا به الفتح             .  مبارزه كنند 
 جرياني تروريستي نمي نگرند، زيرا عرفات در       به رهبري عباس به مثابه  

مقام رهبر الفتح با امضاء قرارداد اسلو نه فقط موجوديت اسرائيل را               
به رسميت شناخت، بلكه هم چنين پذيرفت كه درباره مناطق اشغالي در          

 حاضر به مذاكره با دولت اسرائيل است، يعني غيرمستقيم           ١٩٦٧سال  
ر نتيجه مذاكره بخشي از اين مناطق را        پذيرفت كه اسرائيل مي تواند د    

اما حماس كه حاضر به باج دهي به اسرائيل . به سرزمين خود ضميمه كند
و  پذيرفتن قرارداد اسلو نيست و رهبران آن هم چون رهبران الفتح              
گرفتار فساد مالي نيستند، از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا سازماني              

در حالي كه حماس بزرگ ترين     ناميده مي شود، آن هم     »  تروريستي«
شبكه كمك رساني به محرومين فلسطين را بوجود آورده است و در             

 درصد آرأ مردم فلسطين را از آن خود           ٦٠انتخاباتي آزاد بيش از      
 . ساخته است

بودن و يا نبودن يك گروه در » تروريست«به اين ترتيب مي بينيم  
ته سرمايه داري  رابطه بالواسطه با منافع جهاني كشورهاي پيشرف           

» سيا«جرياني هم چون القاعده كه توسط      .  به رهبري آمريكا قرار دارد   
بوجود آمد، در دوران مبارزه با سلطه شوروي در افغانستان، تشكيالتي           

نبود، هر چند كه با همين شعارهاي امروزي خود در آن           »  تروريستي«
بيرون » كفار را از سرزمين اسالم    «مبارزه شركت داشت و مي خواست      

به رهبري »  كفار«امروز نيز طالبان براي بيرون راندن ارتش            .  راند
آن چه تغيير نكرده است، مواضع و      .  آمريكا از افغانستان مبارزه مي كند    

منتهي ديروز آن مواضع و       .  كاركردهاي القاعده و طالبان است      
كاركردها با منافع آمريكا در منطقه همسو بودند و امروز در برابر آن             

 .ار دارندقر
مبارزه اين  .  است»  حزب كارگران كردستان  «بدتر از آن نمونه     

است، زيرا در تركيه      »  تروريستي«حزب عليه حكومت تركيه        
حكومتي متحد آمريكا وجود دارد و بنابراين بايد اين سازمان را               

اما مبارزه شاخه ايراني همين سازمان عليه حكومت          .  سركوب كرد 
 نيست، زيرا كاركردهاي حكومت       »تروريستي«جمهوري اسالمي    

آمريكا و  .  اسالمي در منطقه به منافع آمريكا و متحدينش ضربه مي زند         
اتحاديه اروپا در لبنان به نام هواداري از دمكراسي از حكومت سينيوره           
پشتيباني مي كنند كه اقليتي از مردم لبنان را نمايندگي مي كند، و               

نامند كه از حمايت اكثريت      مي »  تروريستي«را نيروئي   »  حزب اهللا«
آنها با انتخابات آزاد نمايندگان       .  مردم آن كشور برخوردار است      

» حزب اهللا«مجلس مخالفت مي كنند، زيرا مي دانند كه در آن صورت           
هم چون حماس در فلسطين با كسب اكثريت آرأ مردم برنده انتخابات           

 ديني و   خواهد شد و مي كوشند قانون اساسي متكي بر رده بندي هاي          
قومي را كه يادگار دوران استعمار فرانسه در اين كشور است، هم چنان   
پابرجا نگاهدارند كه تركيب آن ديگر بازتاب دهنده واقعي تركيب           
قومي و ديني اين كشور نيست، زيرا بر اساس آن قانون اساسي شيعيان    
لبنان كه اكثريت جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند، هيج گاه              

انند از اكثريت آرأ مجلس ملي برخوردار شوند و هيچ فرد شيعه            نمي تو
مذهب نمي تواند به مقام رياست جمهوري و نخست وزيري اين كشور          

 . دست يابد
مبارزه عليه رژيم واليت فقيه بايد متكي بر مباني دمكراسي باشد،           

» دمكراسي طلبي«اما تفاوت محتواي دمكراسي مطلوب ما با ادعاهاي          
بيچاره آن كساني كه    .  مپرياليستي از زمين تا آسمان است     كشورهاي ا 

كشورهاي امپرياليستي را مي خورند    »  دمكراسي طلبي«فريب ادعاهاي   
را برگزار مي كنند و با حضور سه       »  كنفرانس پاريس «و با پول آنها     

از آمريكا براي   »  سيا«از اسرائيل و چند نماينده        »  موساد«نماينده  
اما كيست  .  رژيم اسالمي برنامه ريزي مي كنند   رهائي ايران از چنگال     

كه نداند، كه چنين ايرانياني كه در چنين گردهمائي ها شركت               
مي كنند، در روند رهائي مردم ايران از چنگال استبداد ديني كارت هاي        

چنين به نظر مي رسد كه امپرياليسم آمريكا با        .  سوخته اي بيش نيستند  
ان كه نتوانست طالبان را در         دست زدن به چنين سياستي، هم چن      

افغانستان تضعيف كند، هم چنان كه عراق را تحويل تروريست ها و            
نيروهاي ديني عقب گرا داد، خواسته و يا ناخواسته به استمرار رژيم             

مضمون مبارزه رهائي بخش ما نه      .  آخوندي در ايران ياري مي رساند     
سي، بلكه در عين فقط ازميان برداشتن رژيم واليت فقيه و تحقق دمكرا

هر نيروئي  .  حال رهائي مردم ايران از چنگال امپرياليسم جهاني است         
كه اين مبارزه را توأمان و هم زمان انجام ندهد و با كمك امپرياليسم              
بخواهد رژيم اسالمي را سرنگون سازد، در حقيقت مردم ايران را از              

 .  چاله درآورده و به چاه خواهد انداخت
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هنگامی که  یک و نیم میلیون انسان بر روی باریکه زمینی بی حاصل، زندانی                  

 ...می شوند، این اتفاق می افتد 
و هم چنین آن گاه که ارتباط آنان با هم میهنان خود قطع شده، از هر تماس با                     

صره اقتصادی قرار می گیرند و از تامین        جهان خارج محروم بوده و گرسنه در محا         
 .باز چنین اتفاقی می افتد، خوراک خانواده شان ناتوان می مانند

چندماه پیش، این اوضاع را که بانیانش اسرائیل، ایاالت متحده و             
من آن اوضاع را میز آزمایشگاه      .    اتحادیه اروپا می باشند، تشریح کردم    

 .خوکچه های هندی نامیده بودمجامعه شناختی و اهالی نوار غزه را 
آنان مشاهده می کنند که     .  در این هفته، نتیجه تجربه را دیدیم        

هنگامی که عده   .  انسان ها درست مثل حیوانات واکنش نشان می دهند       
زیادی از مردم در محل بسیار تنگ و کوچکی در نهایت فقر رها                 

 در  کسانی.  می شوند، آنان به خشونت گرویده و حتی قتل می کنند          
، واشینگتن، برلین، اسلو، اوتاوا و دیگر           )بیت المقدس (اورشلیم  

پایتخت هائی که این تجربه را به راه انداخته اند، می توانند از خشنودی در           
موجودات مورد آزمایش، همان طوری که انتظار       .  پوست خود نگنجند  

حتی بسیاری از آنان در راه علم جان          .  می رفت، واکنش نشان دادند    
 .ندباخت

دانشمندان عالقمند اند  .  اما، این آزمایش هنوز بپایان نرسیده است       
 دریابند که اگر محاصره باز هم تشدید یابد، چه پیش خواهد آمد؟
 چه عاملی باعث انفجار کنونی در باریکه غزه گشته است؟

زمانی که حماس برای بدست گرفتن غزه از طریق زور انتخاب             
توانست به دالیل کافی از آن احتراز       حماس می  .  کرده، تصادفی نیست  

آنان .  این سازمان از تامین مایحتاج روزمره اهالی ناتوان است          .  کند
رژیمی که در حال . هم چنین هیچ سودی از تحریک رژیم مصر نمی برند

و همین طور  .  مبارزه با سازمان مادر حماس، یعنی اخوان المسلمین است        
ئیل برای تحکیم بیشتر محاصره     حماس هیچ سودی ندارد تا به دست اسرا      

 ٢  بازمانده در صفحه.                                   اقتصادی بهانه بدهد
__________________________________________ 

 شركت چين سرخ
 از محمود راسخ به فارسي  برگردان

 صعوِد  .نوردد هاي اقتصاد با برنامه بازار جهاني را درهم مي         چـين بـا روش         
بـه ظاهـر توقـف ناپذير اين كشور به ابر قدرت اقتصادي جهان رقبا و اقتصاد         

ــان را مــات و مــبهوت كــرده اســت  ــع مــي . دان ــا كمونيســم در واق ــواند  آي ت
 كاركردي داشته باشد؟

 توضيح
  چــندي پــيش در،رســد اي كــه در زيــر بــه نظــر خوانــندگان مــي تــرجمه

 . به چاپ رسيد،٢٠٠٧ ژانويه ٣ ،ي هفتگي آلماني ِاشپيگل  مجله١٥شماره ي 
رشـد شـتابان اقتصـادي چـين در چـندين سـال گذشـته تـوجه جهانيان را                  

هاي  اين رشد با شيوه . خـود جلـب كرده و باعث شگفتي بسياري شده است           بـه 
نامد و مدعي    تولـيد اقتصـاد بـازاري در كشـوري كه خود را سوسياليستي مي             

 بدون ترديد بسيار سؤال برانگيز      ،كند اسـت بر اساس اقتصاد با برنامه عمل مي        
 ولي حاوي   ،اي ژورناليسـتي نگاشته شده     شـيوه  هـر چـند ايـن مقالـه بـه         . اسـت 

 زيادي مكانيسم كاركرد اين رشد و حزب      اطالعـات جالبـي است كه تا اندازه       
رشد اقتصادي  بسياري به. دهد كمونيسـت چـين و دولـت تابـع آن را نشـان مي             

 .نگرند شد اقتصادي كشورهاي در حال رشد ميمثابه الگويي براي ر چين به
 انجام گرفت كه مايل به ذكر نام        يي ايـن مقالـه بـا همكاري رفق         تـرجمه 

 ۱۲ بازمانده در صفحه                                                       .نيستخود 

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

   سه  بخش  صالحيمنوچهر برگردان به فارسي از 
 انقالب اقتصادي

 كشاورزي  -۹
  اجتماعي سازي مزرعه هاي بزرگ-پ

رژيم  سوسياليستي در رابطه با كوشش هاي خود در جهت اجتماعي            
.  سازي مزرعه هاي كشاورزي با بزرگ ترين مشكالت روبرو خواهد شد          

ده، تكامل سرمايه داري در اين بخش كم ترين كارهاي مقدماتي را انجام دا          
امري كه سبب شده است تا برخي از سوسياليست ها در اجتماعي سازي              

آنها مي خواهند  .  مزرعه هاي كشاورزي به طور اصولي دچار ترديد شوند        
 . اجتماعي  سازي را فقط به صنايع محدود كنند

با اين حال اين افراد بايد بپذيريند كه ادامه وضعيت كنوني مناسبات            
پيش تر .  ليد سوسياليستي در انطباق قرار ندارد      تصاحب در روستاها با تو     

اشاره كرديم كه با به كارگيري چه شيوه اي مي خواهيم  استثمار كار               
از طريق سركوبي تمامي نهادهاي     :  مزدوري در روستاها را از بين ببريم       

 نه فقط مزرعه هاي بزرگ، بلكه هم چنين مزرعه هاي           -اقتصادي بزرگ 
 . خانوادگي)  مزرعه هاي(زي به كارگاه هاي  و كاهش تمامي كشاور-متوسط

هرگاه موفق شويم يك چنين عكس العمل اقتصادي روستاها را به طور         
واقعي به انقالب شهرها پيوند زنيم، در آن صورت نتايج آن فاجعه بار خواهد 

زيرا اقتصاد كوتوله در وضعيتي نيست كه هرگاه اصوأل قادر شود،             .  بود
 . ادي را كندبتواند مازاد توليد زي

 آن چه را كه   .  ما اين مسائل را در نوشته هاي ديگري بررسي كرديم          
 تكميل مي كنيم كه كارمند      Denkshriftنوشته ايم، با نقل قولي از ياداشتي       

 ۱۹۲۲آن را در مارس       E. Rabbetge رابتگه  .   دكتر ا  Oberamtmannبرتر  
 .  ئه دادبه كميسيون اجتماعي سازي كه يكي از اعضايش بود، ارا

در اين يادداشت حساب شده است كه محصول مزرعه هاي كوچك و 
متوسط كشاورزي بسنده تأمين مواد غذائي همين روستانشينان و شهرهاي           

در حالي كه مواد غذائي جمعيت شهرهاي بزرگ          .  كوچك آلمان است  
و هم چنين كساني كه در مزرعه هاي بزرگ          )   ميليون نفر   ۲۰(آلمان  

توسط همين مزرعه هاي بزرگ    )   ميليون نفر  ۳( كنند  كشاورزي كار مي  
 تن را ۴هر هكتار مزرعه بزرگ به طور متوسط مواد غذائي        .  تأمين مي شوند 

توليد مي كند، در عوض با هر هكتار مزرعه كوچك و متوسط مي توان               
اين تفاوت حتي بزرگ تر مي شود،     .   تن را تأمين كرد    ۲مواد غذائي فقط    

 توليد  intensivگ  را در نظر گيريم كه شديدتر          هرگاه فقط مزرعه بزر    
 .  تن است۹توليد مواد غذائي هر هكتار اين مزرعه ها براي . مي كنند
اي كه از اين ارقام مي توان به دست آورد، چنين            »تصوير تقريبي «
 :است

بايـد در ايـن موضـوع بـا هم موافق باشيم كه محصول ناخالص             «
 پائين تر از ميانگين محصول      مـزرعه هـاي كوچك و كوچك تر بسيار        

ناخـالص مـزرعه هاي بزرگ تري قرار دارند كه در مناسبات مشابه اي              
هر اندازه كار كشت با دقت كم تري انجام گيرد، هر     . تولـيد مـي كنند    

اندازه بذر خوب كم تر باشد، هر اندازه از كودهاي مصنوعي كم تر و يا              
لف هاي هرز بدون دقت     نابجـا اسـتفاده شود، هر اندازه از بين بردن ع          

انجـام گيرد، هر اندازه تعويض كاشت خردمندانه نباشد، به همان نسبت         
 مزرعه هاي بزرگي قرار    ميانگينزير   %  ۲۵نيـز محصـول مـي تواند تا         

بخشي از اين كمبودها را     . داشـته باشد كه در وضعيت مشابه اي هستند        
چنين [ه  اما بايد با اين امر حساب كرد ك       . مـي تـوان برطـرف ساخت      

هايي را كه وي    يالن موفقيت ب. در حال حاضر وجود دارند    ] كمبودهائي
 در خواب هم    ،انـد  دسـت آورده   كمونيسـت همكـارش بـه      و مديـران  

                     ۹ بازمانده در صفحه                                .توانند تجسم كنند نمي


