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 طرحي نو ۱۳۰ شماره

 ١٣٨۶                                         دی   چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى   شورا                                     يازدهمسال  

 

 سردبير

 ... !!!چون پرده بر افتد 
آمريكا و اسرائيل بر طبل      «در شماره پيش يادآور شديم كه         

مي كوبند، زيرا همه شواهد نشان مي داد كه جورج بوش و چني           »  جنگ
و خطر  »  هالوكاست هسته اي «،  »جنگ جهاني سوم  «براي جلوگيري از    

سته اي و  بايد با حمله نظامي به ايران تأسيسات ه         »  فاشيسم اسالمي «
تعلق دارد، نابود سازند و     »  محور شر «نظامي جمهوري اسالمي را كه به       

 !! بشريت را از فاجعه اي بزرگ نجات دهند
 چني براي آماده سازي فضاي جنگي و مجبور         -ديوانساالري بوش 

ساختن چين و روسيه به پيروي از سياست جنگي خويش، به ناگهان              
ناميدند تا بتوانند تروريسم    »  تروريستي«سپاه پاسداران ايران را سازماني      

و سالح هسته اي را به هم بياميزند و به افكار عمومي جهان بقبوالنند كه             
نبايد به يك دولت تروريست پرور كه به دشمنان اسرائيل در منطقه،             
يعني جنبش هاي حزب اهللا در لبنان و حماس در فلسطين اشغالي كمك            

جغرافياي جهان است، اجازه دستيابي     مي كند و در پي حذف اسرائيل از        
 ۱۵ بازمانده در صفحه                             . به سالح هسته اي را داد

__________________________________________ 
 de.online-msalehi@t منوچهر صالحي

 
 تيجنبه هاي ديگري از مبارزه طبقا

 
ماركس و  »  نقد اقتصاد سياسي  «طي صد سال گذشته در رابطه با         

به ويژه در رابطه با پيشگفتار اين اثر مطالب بسياري نوشته شده است و             
در بيش تر موارد هر كسي سخنان ماركس را بر مبناي برداشتي كه از              

به همين دليل نيز   .  انديشه ماركس داشته، مورد بررسي قرار داده است        
 ديد كه در مواردي ميان برداشت هاي مفسرين انديشه هاي             مي توان

 . ماركس توفيرهاي زياد و حتي متضادي وجود دارند
مشكل اساسي براي نماياندن انديشه ماركس از موضوعي              

كه ماركس آن را بررسي كرده است، از سرشت دوگانه            )  سوژه اي(
 اين اقتصاد از    اقتصاد سرمايه داري ناشي مي شود، زيرا انسان ها در نتيجه       

يك سو در محدوده مناسبات اجتماعي معيني قرار مي گيرند و از سوي            
ديگر همين اقتصاد مناسبات قابل سنجشي را تعيين مي كند و آن را ميان 

. نمايان مي شوند، برقرار مي سازد   »  كاال«انسان ها و اشياء كه در هيبت       
دوگانه را   كوشيد اين سرشت    »  نقد اقتصاد سياسي  «ماركس خود در    

سرانجام آن كه ارزش مبادله كه      «:  توضيح دهد و در اين رابطه نوشت      
جانشين كار مي شود، رابطه اجتماعي اشخاص را وارونه مي آرايد،              

: و در ادامه نوشت   »  يعني آن را به مثابه رابطه اجتماعي اشياء مي نماياند       
يان بنابراين هرگاه درست است كه بگوئيم ارزش مبادله مناسباتي م           «

مناسباتي كه زير    :  اشخاص است، در آن صورت بايد اضافه كنيم          
به اين ترتيب ارزش مبادله     ).  ١(»  پوششي از اشياء پنهان شده است       

. نتيجه بازي متقابل روابط اجتماعي و اندازه هاي قابل سنجش است             
ماركس باز در ادامه همين مطلب يادآور شد كه از ميان برداشتن اين              

. ب مي شود تا با شيوه هاي ديد متضاد روبرو گرديم          رابطه دوگانه سب  
» مناسبات اجتماعي «در هيبت شئي نمايان شود، به       »  ارزش«همين كه   

 سيستم پولي   Illusionدر اقتصادهاي مدرن كه به وهم        «.  بدل مي گردد 
پوزخند مي زنند، همين وهم، همين كه در مقوله هاي عالي اقتصادي و           

 . ، خود را رسوا مي سازد]مايان شودن[به طور مثال چون سرمايه 
  ۹بازمانده در صفحه                                                

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

 اس هاريسون :واشنگتن، تل آويو، پاريس
 ز عارفيبرگردان به فارسي از بهرو :شكست دو جانبه الفتح و حماس

 شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران : ...بيانيه درباره كميته 

 fr.cvassigh@wanadooشيدان وثيق 

 سه چالش
 جمهوری خواهان دموکرات و الئيک بايد باشد تا نباشد؟ جنبش چرا

 رات و الئيک ايرانجمهوری خواهان دمکپيرامون چاره انديشی بر بحران 

 »وجود دارد و چرا به جای آن نيستی وجود ندارد؟* Daseinچرا «
 )هايدگر (

  همزيستی با بحرانمروری بر 
، )١(» همزيستی با بحران  «پيش از اين، در نوشتاری تحت عنوان        

 :خود را از وضعيت سياسی خارج کشور چنين فرموله کردم ارزيابی
ی در تبعيد با بحرانی کالن رو به  فعالـيت اپوزيسـيون سياسی ايران     

نداشته، بلکه  ) ٢(بحرانـی کـه خصـلتی موقتـی و موقعيتی           . سـت ا رو
. و پايدار  است   ) ٤(در مفهوم جامعه شناسيک     ) ٣(بنـيادين، ساختاری    

جدائی فعاالن سياسی   :  است ای ايـن بحـران محصول دو گُسستِ ريشه       
ز متن واقعی   خـارج کشـور هـم از مـتن واقعـی جامعه ی ايران و هم ا                

محصول محدوديت های عينی فعاليت     . جامعـه ای کـه در آن مـی زييند         
 و ساختارهای   هاسياسی و مجازی بودن شعارها، فرمول ها، ادعاها، برنامه          

و سرانجام محصول فرسودگی نسل     . سياسـی در خـارج از کشور است       
است که مبارزات و تالش های قابل ارج چندين ده ساله اش،             ایسياسـی   

ـ  روز عليه رژيم سلطنتی و امروز عليه حکومت اسالمی، با نوزايش و            دي
. از طـريق بـرآمدن کـادر سياسـی جوان، همراه نمی گردند             نوسـازی 

 که   ای برخالف رودخانه    -سياسی ما در خارج از کشور     ) ٥(خُرد   جهان
 برکه ای راکد و ساکن      �)هراکليت ( شود  انسـان دو بـار وارد آن نمی       

                    ۴ بازمانده در صفحه                                                   .ماندمی 
__________________________________________ 

 )زند(خسرو شاكري 

 کنند ي که کمانه ميئبازار گرم خدمتکاري و تيرها
وداران در حالـي کـه طـبل هاي جنگ را هرچه بلندتر مي کوبند، از جل               

، که قرار بود پيشخوان هاي )دلـبخواه /à la Bush(بـوش  دموکراسـي اَال  
تجاوز به . آتـيه ي کشـورهايي چون ايران باشند، پرده برگرفته مي شود         

عـراق به بهانه ي برکناري يک ديکتاتور سنگدل و استقرار دموکراسي            
بـه جهنمي تبديل شده است که رأي دهندگان به بودجه هاي نظامي  در               

نگره ي آمريکا هرچه بتوانند مي کنند تا نامشان در ميان حاميان جنگ  ک
با اين که   . نـئوکان هـا هـرچه کمتـر بـه چشـم موکالنشـان بخـورد               

دموکـرات هاي پيروز در انتخابات سال گذشته به قول خود براي پايان             
دادن بـه جـنگ وفا نکرده اند، اما نهضت مقاومت آمريکائيان آگاه هر          

امروز ديگر فقط محافظه کاراني     . ق بيشتري مي يابد   روز گسـترش و عم    
چـون گينگـريچ و روشنفکران مترقي چون نآم چامسکي نيستند که با             
تجاوز به عراق مخالفند، بل گروه هاي وسيعي از مردم، که در آغاز که              
تحت تأثير دستگاه هاي تبليغاتي از چنگ اندازي به عراق حمايت کرده      

 ۱۲بازمانده در صفحه                                  بودند،                  
__________________________________________ 

 حسن بهگر
 رياحمدی نژاد در پوست ش

 تر گذشيی ولی به خئ بود  بالهديسر
 ۱۶ی   ست که گزارش محرمانه    ين ا ظاهرا صورت ساده مساله ا     

ج بوش بوده و احتماال رو جيزکا چهار ماه روی مياطالعاتی آمر سازمان
ی برای  ئران اجرا يگر مد يرج بوش و د    جو و    ينيک چ ي د ششکو

 .ده استيی نرسئری از انتشار آن به جايجلوگ
چند ماه گذشته شاهد گفتگو و همکاری          گر در ياما از سوی د   

ی ئکايفرماندهان آمر  اعتراف.  ميا کا در عراق بوده   يان و آمر  يک مال ينزد
ونی يليعراق به نحوی که  بازگشت م        به کاهش بحران و ترور در         

ن آزادی   يچن ه را در پی داشته و هم          يپناهندگان عراقی از سور     
 .ن همکاری بوده استيج ايهای  حکومت اسالمی از نتا»پلماتيد«

 ١٢ بازمانده در صفحه               
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 ...انقالب پرولتري و 
 

، در يك اقتصاد        "اقتصاد طبيعي بزرگ     "پول در يك        «
از آن پس ديگر    .  ستي شده ديگر داراي نيروي محركه نيست      سوسيالي

 ».وجود نخواهد داشت كه به خاطرر آن توليد مي شود" سود خالصي"
)۱۵۵( 

در اين جا به اضافه ارزش نه مثابه كاركرد سرمايه، بلكه اصوأل            
 . اين امر كامأل گمراه كننده است. هم چون عمل كرد پول توجه مي شود

ليستي كه در آن همه ابزار توليد در مالكيت          در جامعه اي سوسيا  
جامعه قرار دارد، ديگر امكاني براي اشخاص وجود نخواهد داشت كه            
بتوانند با پول ابزار توليد خريداري كنند، يعني آن را به سرمايه صنعتي      

از آن جا كه توليد اضافه ارزش براي اشخاص ديگر ممكن          .  بدل سازند 
كه از آنها سود تجاري و بهره پول          نيست، در نتيجه صندوق هائي      

بازرگان جاي خود را به      .  پرداخت مي شوند، از بين خواهند رفت       
سازمان هاي مصرف كنندگان خواهد داد، و نيز به اين دليل كه               
سازمان هاي توليدي بزرگ مستقيمأ با يك ديگر خريد و فروش             

وانند هم چنين ديگر كساني كه ثروت پولي دارند و مي ت        .  خواهند  كرد 
پول وام دهند و كساني كه چون در وضعيت اضطراري هستند و بايد              

به اين ترتيب  .  با پرداخت بهره پول قرض كنند، وجود نخواهند داشت        
         . .سرمايه پولي نيز امكان زيست خود را از دست مي دهد

بنابراين در جامعه  تكامل يافته سوسياليستي تمامي پيش شرط ها         
 . ل به سرمايه وجود نخواهند داشتبراي تبديل پو

پول هزاران سال   .  اما اين همه تمامي كاركردهاي پول نيست        
پول در  .  پيش از پيدايش شيوه توليد سرمايه داري وجود داشت           

جامعه اي سوسياليستي نيز به مثابه معيار ارزش و ابزار گردش توليد             
ه در حال حداقل تا پيدايش مرحله دوم  پر بركت گذار به كمونيسم ك           

حاضر از آن آگاهي چنداني نداريم و نمي دانيم كه اصوأل روزي تحقق            
آرزوئي )  ۱۵۶(خواهد يافت و يا آن كه هم چون امپراتوري هزار ساله           

 . پرهيزكارانه باقي خواهد ماند، وجود خواهد داشت
اين كه يك جامعه سوسياليستي چگونه سازماندهي شود، نيازمند          

 و هم چنين در رابطه با هر يك از                اجرائي موشكافانه است   
كارخانه هايش مي توان ديد كه چه مقدار دريافت نموده، چه مقدار             

اما هرگاه  .  هزينه كرده و چه مقدار بهره برده و يا ضرر داده است             
دريافتي و پرداختي را با اجناس در دفاتر ثبت كنيم، اجراء اين امر               

 . كامأل ناممكن خواهد بود
ه ماشين سازي ماشين تراشي را تحويل  دهد و        هرگاه يك كارخان  

 سنتر كره و    ۲۰آرد،  )  Zentner)  ۱۵۷ سنتر   ۱۰۰ خوك و    ۴۰بابت آن   
 تخم مرغ دريافت كند، چگونه خواهد دانست كه در اين داد و              ۲۰۰۰

ستد سود و يا ضرر كرده، و يا براي كشاورزي و يا كشاورز براي                
 روشن است كه ثبت      كار اضافي انجام داده است؟     ]  اين كارخانه [

اجناس در دفاتر به زودي فقط سبب هرج و مرج بدون حد و مرز                 
 مستحيل خواهد شد،    كارهزينه توليد كه در نهايت در       .  خواهد گشت 

و فقط از اين    .  بايد در دفاتر ثبت شود و هميشه كامأل شفاف باشد           
طريق كه تمامي فرآورده ها داراي چيز مشتركي هستند، يعني آفريده          

را كه با يك ديگر مبادله       ]  كاري[مي باشند، مي توان مقداري     كار  
فقط از اين طريق مي توانند با       ]  اشياء[اصوأل  .  مي شوند، اندازه گرفت  
پول آن ابزار اندازه گيري اي است كه از آن         .  يك ديگر مبادله شوند  

نمي توان در مبادله فرآورده ها چشم پوشيد، كه ارزش مصرف آن ها            
 . يني كار و يا ارزش استتجسم مقدار مع

ما حتي كاركرد پول به مثابه سنجش ارزش را در مبادله اجناس             
 . طبيعي نيز مي يابيم

به طور مثال مصري هاي باستان در سه  هزار سال پيش از                «
به مثابه كاالي پول و معيار ) نه نقره(زمان شمار كنوني ما از مس و طال   

اما آنها ارزشي را كه با       .  سنجش ارزش همگاني استفاده مي كردند     
مي سنجيدند، غالبأ به  صورت اجناس با يك ديگر مبادله         ]  كاالي پول [

 . مي كردند
. به طور مثال در يكي از اين مبادالت يك گاو نر مبادله شد               «
 كيلو  Kupferutnu)  ۴/۱۴ اوتنو مسي     ۱۱۹معادل  ]  گاو نر [ارزش  

 حصير با    يك]  گاو نر [در ازاي آن     .  )۱۵۸(تعيين شد    )  گرم مس 

 ۸ اوتنو،   ۴ ظرف عسل كه هر ظرفي         ۵ اوتنو،   ۲۵ارزشي برابر با     
 شئي ديگر   ۷ اوتنو قيمت داشتند و       ۱۰ظرف روغن كه هر ظرفي       

 )۱۵۹. (»پرداخت شد
حتي اگر بخواهيم مبادله را به اجناس محدود سازيم، باز بر همين            

ي روال پول در جامعه اي سوسياليستي به مثابه سنجش ارزش به زندگ           
خود ادامه خواهد داد و براي ثبت در دفاتر و محاسبه تناسب مبادالت              

 . نمي توان از آن چشم پوشيد
» پيش رفت«اما هنگامي محدود سازي  مبادله به اجناس مي تواند          

تلقي گردد كه برخي اُتوپيست از روي هوي و هوس به اين راه                 
] وپيائياُت[و هر گاه كوشش در عملي ساختن چنين           .  كشانده نشوند 

گردد، نبايد از آن وحشت داشت كه نيازمندي هاي زندگي به زودي            
 . آن را از عرصه روزگار محو سازد

پول عالوه بر سنجش ارزش، هم چنين به مثابه ابزار گردش              
 . فرآورده ها به كار خود ادامه خواهد داد

آيا باز به همين مقدار پول نياز خواهيم داشت كه از كاالئي ويژه            
لبأ طال مي باشد، تشكيل شده و امروز در جريان است؟ آيا طال،             كه غا 

اين فرآورده ويژه و نماينده كار انساني نمي تواند مستقيمأ  به جاي پول           
 را  Arbeitsgeldتعيين گر معيار سنجش ارزش شود و نمي توان پول كار          

به وجود آورد كه مستقيمأ كاري را كه انجام شده است، گواهي كند؟            
 اين امر را مي توان به اين گونه پياده كرد كه هر كارگري بابت            ظاهرأ  

يك ساعت كاري كه انجام مي دهد، قبضي دريافت كند؛ او در برابر             
آن از حق دريافت فرآورده اي ديگر كه يك ساعت كار جوش كاري           
او را مجسم مي سازد، بهره مند مي شود و كافي است حساب كرد كه او             

كارگر . ده بايد چند ساعت كار جوش كاري كند براي توليد آن فرآور   
مي تواند در برابر يك روز كار خود فرآورده هائي را خريداري كند             

و اين حسابي سر    .  كه براي توليد آنها يك روز كار صرف شده است         
راست است، امكان هر گونه استثماري ناممكن مي شود، و كارگر از            

به اين .  بهره مند خواهد بود  آزادي كامل براي سرمايه گذاري مزد خود       
ترتيب مي توان از هر گونه قيموميت از سوي  اداره  اي كه سهم هر                

 . كسي را به او مي پردازد، اجتناب ورزيد
اما آيا امكان   .  بدون ترديد مي توان به يك چنين پولي انديشيد       

تحقق كاركردي آن نيز وجود دارد؟ در اين جا از ظرح مشكالتي              
و يا تفاوت     Akkordarbeit توسط كار مقاطعه اي      چشم مي پوشيم كه  

سطح مزدها برايمان فراهم مي شود، آن هم به اين دليل كه بايد در                
مقايسه با كارهاي مطبوع تر و آسان تر براي كارهاي نامطبوع و سخت           

اما براي آن كه بتوان مقدار كار نهفته در هر          .  مزد بيش تري پرداخت  
كار [اري هيوالئي نيازمنديم، زيرا بايد       فرآورده را تعيين كرد، به ك     

را از همان آغاز تا پايان توليد و هم چنين ترابري و ديگر                ]  نهفته
و هرگاه اين كار را به پايان رسانيم،        .  كارهاي جنبي را محاسبه كرد     

بايد آن را دوباره از نو آغاز كنيم، زيرا در اين ميان در برخي از                   
 .  اندشاخه ها مناسبات فني دگرگون شده

و كدام كار را بايد محاسبه كرد؟ البته نه آن كاري را كه بابت               
زيرا هر نمونه  مشابه اي از يك      .  توليد هر فرآورده اي هزينه شده است     

نوع داراي بهاي متفاوت و آن بخش كه در شرائط نامساعد توليد شده             
هر و  .  اما اين امر بي هوده اي است    .   است، هزينه ا ش باالتر خواهد بود    

گاه بتوانيم، بايد براي هر فرآورده اي نه كار حقيقي انجام شده، بلكه              
كار ضروري اجتماعي را حساب كنيم، در آن صورت همه آنها بايد             

 .  داراي يك قيمت باشند
مزد .  به اين ترتيب يك حساب دو برابر را دريافت مي كنيم            

نجام داده  كارگران بر مبناي ساعات كاري تعيين مي شود كه او واقعأ ا          
است و محاسبه قيمت فرآورده بر مبناي زمان كار اجتماعأ الزم براي             

مقدار ساعات كار اجتماعأ الزم بايد      .  توليد آن محصول انجام مي گيرد    
 . اما اين امر هرگز شدني نيست. در هر دو اين محاسبه ها يكي باشد

ا به همين جهت نيز پيشنهاد پول كار در هر گامي كه برمي دارد، ب        
دشواري هاي بزرگي روبرو مي شود، زيرا از قانون ارزش برداشتي             

 . مكانيكي دارد
اما چگونه انسان به چنين نتيجه اي رسيد؟ از طريق مشاهده حركت 

از زماني كه توليد كاالهاي كالن براي بازار به          .  و مناسبات قيمت ها  
امري منظم بدل گشت، متوجه شد كه قيمت يك كاال با تمامي                 

از .   هاي آن به باال و يا به پائين، در سطح معيني باقي مي ماند              نوسان



   ۱۳۰شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

سوي ديگر دريافت كه مناسبات قيمت هاي كاالها نسبت به يك ديگر         
. نيز با نوسانات گاه گاهي شان، گرايش به نظم بزرگي را نشان مي دهد           

با وجود اين، مناسبات اين يك و سطح آن ديگري مقدارهاي نامتغيري 
ا فقط به دنبال وضعيت دگرگون شونده بازار نبودند و بلكه           نبودند، آنه 

مناسبات [آنجا كه   .  فقط در رابطه با مناسبات توليد دگرگون مي شدند       
نيز تغييري  ]  قيمت ها[دگرگون نشدند، سطح و مناسبات         ]  توليد

 . نكردند
آدميان خيلي زود دريافتند    .  آدمي اين سطح را ارزش كاال ناميد       

اال توسط مقدار كاري كه براي توليد آن الزم         كه سطح ارزش يك ك    
اين آموزش با قاطعيت هر چه بيش تر به كار          .  است، تعيين مي شود  

 . گرفته شد تا سرانجام نزد ماركس  عالي ترين بيان خود را يافت
. هنوز به غير از ارزش كار تئوري ديگري از ارزش وجود ندارد           

ار داده شده اند، به     تئوري هاي ارزش كه در برابر اين تئوري قر           
نمودارهاي كامأل ديگري كه تئوري ارزش كار در پي توضيح آن              

هر گاه دقيق بنگريم، خواهيم ديد آن چه را كه            .  است، توجه دارند  
 نموداريآنها ارزش مي نامند، چيز ديگري جز قيمت نيست، يعني             

هم چنين ارزش ذهني   .  متأثر از آن  گرايش هاي  سطحي و نه متعين      
(ن هاي مرزشكن نيز در مقايسه با ارزش در مفهوم ريكادوئي           تئوريسي
عالوه بر آن ميان    .  و يا ماركسي آن چيز كامأل ديگري است        )  ۱۶۰

 كه او را احاطه كرده اند، مناسباتي وجود دارد          كاالهائي و   فرد انسان 
كه بر خالف آن نموداري است كه تحت مناسبات توليدي موجود              

ا در برابر خود مي يابند، يكي است، هر          كه آن ر   همه انسان ها براي  
 . چند كه نيازهاي ذهني و مالي آنها مي تواند از يك ديگر متفاوت باشد

اين دو نوع ارزش جز در نام به هيچ وجه با يك ديگر نقطه                 
 . مشتركي ندارند، امري كه به روشن شدن مطلب كمكي نمي كند

ي معيني  ارزشي كه ماركس مد نظر داشت، از مناسبات توليد           
تأثير مي نهد؛  ]  مناسبات[سرچشمه مي گيرد و در عين حال بر آن            

ارزش اما مناسبات يك فرد با اشيائي است كه او را احاطه كرده اند،               
مي توانند توسط كار انسان به وجود آمده باشند و يا نه؛ اين           ]  اشياء[اين  

معين امر مطلقأ كمكي به باال رفتن آگاهي ما از يك مناسبات توليدي             
 . نخواهد كرد

تا كنون جز كار براي آن ارزشي كه ماركس و اقتصاد كالسيك 
. مد نظر داشتند، عامل تعيين كننده ديگري يافت نگشته است               

آزمودگي تئوري ارزش كار در مقايسه با هر تئوري ديگري در آن              
است كه به  ما اين امكان را مي دهد تا در قانونمندي كارخانه هاي                

به همين دليل نيز    .   سرمايه داري نگاهي ژرف افكنيم      )شركت هاي(
] ارزش كار [با اين حال     .  اجازه داريم ارزش كار را واقعيت بدانيم        

او واقعي است، اما قابل لمس و        .  هم چنان يك گرايش باقي مي ماند     
اين امر فقط از طريق شكل نموداري آن،          .  اندازه گيري دقيق نيست  
 . يعني قيمت ممكن مي شود

. مي توانيم ارزش يك كاال را دقيقأ محاسبه و تعيين كنيم            ما ن 
يعني قيمت  (ارزش فقط از طريق نوسانات ميان قيمت بازار و ارزش            

توليد يا ارزش بازار، كه در اين جا نمي توانيم آنها را بيش تر توضيح              
تعيين مي شود، هر اندازه آنها بزرگ تر و يا آن كه طوالني تر             )  دهيم

نسبت نيز سبب بروز مقاومت هاي نيرومندتري خواهند       شوند، به همان   
كه ]  مناسباتي[گشت كه دگرگوني مناسبات توليدي را سبب مي شود،         

 .بر تفاوت قيمت ها از ارزش تأثير مي نهد
تعيين ارزش يك كاال، يعني     »  طراحي«تمامي آزمايش ها براي    

تعيين مقدار كاري كه در آن نهفته است و  تنظيم پول كاري كه                 
ابزاري براي گردش چنين فرآورده هائي است، در رابطه با همين              

اين كاري است بسيار غول آسا،      .  سرشت ارزش ناكام خواهند ماند     
و تا زماني كه ارزش      .  خسته كننده  و پيچيده  و هرگز پاياني ندارد        

تمامي فرآورده ها طراحي نشده اند، پول كار جديد نمي تواند از               
  .كاركردي برخوردار شود

يك رژيم پرولتري به جاي دست زدن به چنين كار نوميدانه اي كه        
طراحي يك چنين ارزشي را مي توان شبيه سنجش جريان آب با الك            
دانست، براي گردش كاالها به آن چيزي كه در برابر خود مي يابد،             

تكيه به قيمتي تاريخي كه امروزه با طال سنجيده مي شود،         :  اتكاء مي كند 
ون از ميان برداشتن تورم همه جانبه، آن را پنهان و              كاالئي كه بد  
 .بدقواره مي سازد

آن چه را كه غول آساترين و كامل ترين دستگاه هاي آمارگيري         
نتوانستند در رابطه با تخمين كار نهفته در كاال انجام دهند، مي توان در             

 ، هر  قيمت هاي پذيرفته شده اي كه خود محصول روند تاريخي طوالني        
ناكامل و نادقيق اند، اما يگانه امكان بنيادين  براي ممكن سازي            چند  

 . صاف و ساده ادامه كاركرد روند گردش اقتصادي را تشكيل مي دهند
هر چند آن را اجتماعي سازي در آغاز دگرگون نمي سازد، با اين           
حال نقش قيمت و به هم راه آن پول در درون بخش رشديابنده اي كه             

 . ، مدام دگرگون مي شوداجتماعي گشته است
آنها مقدار  .  امروزه افراد خصوصي براي بازار توليد مي كنند         

توليدي را كه به بازار عرضه مي كنند، بر مبناي تجربه كنوني و                
قيمتي را كه بايد براي كاالهاي       .  انتظارات آتي خود تعيين مي كنند     

تي را كه اما قيم. خود مطالبه كنند، توسط مخارج توليد تعيين شده است
مي توانند واقعأ به دست آورند، وابسته به آن نيست و بلكه توسط عرضه 

 . و تقاضا تعيين مي شود
اين امر هم چنين در مورد كاالهائي صادق است كه اهللا بختي نه             

حتي قيمتي كه از    .  براي بازار، بلكه بر حسب سفارش توليد مي شوند        
. و تقاضا وابسته است   سوي هر حرفه اي تعيين مي شود نيز به عرضه           

تنها تفاوت ميان آنها آن است كه توليدكننده براي بازار در بازار با              
انبوهي از كاالهاي مشابه روبرو مي شود و مجبور است كاالي خود را            
به بهاي اندكي بفروشد، در حالي كه توليدكننده اي كه سفارشي توليد           

 توليد او را تأمين     مي كند، مي تواند سفارش هائي را رد كند كه هزينه        
اما با اين حال هرگاه بهاي مواد خامي كه براي توليد               .  نمي كنند

كاالهاي سفارشي بيش از آن چه ترقي كند كه او محاسبه كرده است،            
در آن صورت چنين سفارش هائي مي توانند براي يك چنين توليد             

 .كننده اي نيز ويرانگر باشند
جام مي گيرد، به تركيب   حد و حدودي كه توليد هنوز در آن ان          

با پائين رفتن قيمت ها از سطح توليد كاسته و با باال    .  قيمت وابسته است  
اين شيوه عالي تنظيم توليد       .  بدان افزوده مي شود   ]  قيمت ها[رفتن  

مشخصه سرمايه داري است و هميشه سبب زيان طبقه كارگر مي گردد          
 .سان استكه دائمأ ميان دو قطب متضاد گراني و بيكاري در نو

اين امر اما در جامعه اي سوسياليستي به گونه ديگري انجام               
در آن جا سطح توليد و قيمت ها نتيجه آنارشي توليد براي            .  مي گيرد

ابزار توليد به تمامي مصرف كنندگان تعلق دارد كه از          .  بازار نيست 
بر اساس نگرش در مناسبات       .  مجموعه كارگران تشكيل مي شود    

 نخست مقدار سقف توليد و قيمت ها به طور مشترك         اقتصادي از همان  
توسط مجموعه مصرف كنندگان و توليد كنندگان هر شاخه توليد            

از اين مرحله به بعد توليد و قيمت ها در مدار يك نواختي     .  تعيين مي شود 
از اين پس كارگران به مثابه مصرف كنندگان ديگر        .  حركت مي كنند 

 . ري گاه به گاه رنج برندنبايد از گراني قيمت ها و بيكا
هرگاه خواست اجتماعي ايجاب كند، مي توان از اين پس مقدار           
توليد و قيمت هاي هر كاالئي را برخالف دوران سرمايه داري تعيين            

اين گام كه در مراحلي برداشته شد، در مقايسه با تحقق پول كار      .  كرد
 ساده اي  از طريق محاسبه ارزش كار نهفته در همه كاالها، كاركرد           

 . طبيعتأ نمي توان اين كار را ارادي انجام داد. است
مقدار كاري كه يك جامعه مي تواند در اختيار داشته باشد، محدود 

هرگاه يك جامعه   .  است و نمي توان ابعاد آن را به دلخواه گسترش داد        
سوسياليستي بخواهد يكي از شاخه هاي توليد را فراتر از ابعاد كنوني             

هد، به  خواسته اي كه شايد قلبأ هم بدان متمايل نباشد،             آن توسعه د  
مي تواند بدون اتكاء به پيش رفت هاي فني فقط از طريق محدود ساختن           

در كنار آن تمايل نيرومندي براي      .  ديگر شاخه هاي توليد دست يابد    
 . هم سان و برابرسازي دستمزدها وجود خواهد داشت

اال و نيز تعيين بهاي آن با       به همين ترتيب هم مقدار توليد يك ك      
كاهش قيمت يك كاال نه از      .  محدوديت هاي معيني روبرو خواهد شد    

طريق كاستن سطح دستمزدهاي توليدگران آن، بلكه فقط از طريق            
پائين آوردن ديگر هزينه هاي توليد ممكن است، يعني از طريق ارتقاء           

وسط بارآوري كار و يا اگر كاهش يك كاال سبب كسري مي شود، ت           
 . افزايش قيمت ديگر كاالهائي كه بايد مازاد تحويل دهند

در جامعه اي سوسياليستي، هر چند مالكيت خصوصي بر توليد و           
رقابت از بين رفته اند، اما بايد انتظار داشته باشيم كه قانون ارزش                

 . هم چنان خود را  به طور ميانگين جا خواهد انداخت
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 قيمت ها و پول به موجوديت      هرگاه در شيوه توليد سوسياليستي     
خود ادامه دهند و ادامه آن سبب اتصال به قيمت هائي شود كه تاريخي             
گشته اند، در نتيجه ضروري است كه اتصال به پول تاريخي نيز برقرار            

 )۱۶۱. (شود و طال را به مثابه كاالي پول پا برجا نگاه داشت
ه نبايد موجب   در اين زمين  .  البته نه به صورت فرآورده هاي طبيعي    
 . خوشحالي پيكارگران اقتصاد طبيعي گرديم

. به مثابه  معيار ارزش به طالي تصور شده و يا ارزش طال نياز است    
براي آن كه بتوان محاسبه كرد كه در قيمت يك جفت چكمه چند              

 . مارك طال نهفته است، نبايد مارك طالي واقعي وجود داشته باشد
ود دارد، مي تواند به مثابه ابزار      فقط پولي كه به طور واقعي وج       

اما تا اندازه زيادي مي توان از شكل طبيعي . گردش كاركرد داشته باشد
سكه هاي طال نيز صرف نظر كرد و پول كاغذي را جانشين آنها                

ما بايد در اينجا به همين چند نكته بسنده كنيم و نمي توانيم              .  ساخت
 . تئوري پول ديگري را ارائه دهيم

امعه سوسياليستي در كنار طالي تصوري كه به مثابه          در يك ج  
ارزش و پول كاغذي كه به مثابه ابزار گردش عمل مي كنند، طال               
به مثابه كاالئي كه داراي ارزش كار معيني است، بايد هم چنان وجود             

توليد طال تعطيل ] در چنين جامعه اي[معلوم نيست چرا بايد     .  داشته باشد 
 به طال به خاطر مقاصد صنعتي هم چون پلمپ و        شود، زيرا در آن جا نيز    

اميد است كه انسان هاي جوامع آينده از       .  يا زيور آالت نياز خواهد بود    
 . سرور ناشي از زيورآالت، درخشش و زيبائي آن ها محروم نگردند

بر اين روال طال هم چنان توليد خواهد شد، البته نه براي تبديل آن 
ري نخواهد بود، بلكه فقط به  اين خاطر        اين وظيفه ديگر ضرو   :  به سكه

به اين ترتيب هزينه توليد طال هم چنان وجود       .  كه مصرف صنعتي بيابد   
داراي ارزشي خواهد بود، به طوري كه مقدار        ]  طال[خواهد داشت و     

معيني از آن، چه تصوري و يا حواله اي، هم چنان مي تواند بيانگر ارزش            
 . عين اقتصادي دهدكاالها باشد و به اجسام كاالئي ت

ماشيني است كه از آن براي استمرار جامعه اي كه          »  نظم پولي «
 .داراي تقسيم كار گسترده است، نمي توان چشم پوشيد

البته اين امكان وجود دارد كه در آينده بتوان شكل كامل تري از            
عكس .  اين مكانيسم را يافت كه بتواند جانشين شكل كنوني اش گردد         

ه بخواهيم اين ماشين را درهم شكنيم و به جاي آن از            آن، يعني هرگا  
اقتصاد طبيعي ابتدائي متعلق به پيش تاريخ كمك گيريم، بازگشت            

اين روش به گونه اي مخاطره آميز آدمي را به ياد       .  به بربريت خواهد بود  
مبارزات ضد سرمايه داري كارگران ساده لوحي مي اندازد كه در             

مي پنداشتند با شكستن ماشين هائي كه در      نخستين دهه هاي سده پيشين     
برابر خود مي يافتند، مي توانند خود را رها سازند و به استثمار                  

 . سرمايه داري پايان بخشند
 :پانويس ها

، صفحه  »ماهيت و راه اجتماعي سازي   «،  Dr. Otto Neurathدكتر اُتو نويرات      -۱۵۵
١٥  
رخي از روايات انجيل     منظور برخي از پيروان مسيح هستند كه بنا به ب              -١٥٦

مي پندارند مسيح روزي باز خواهد گشت و بر روي همين زمين براي هزار سال                
امپراتوري خدا را بوجود خواهد آورد كه در آن همه چيز يافت مي شود و مفت                

 .مي توان آنها را مصرف كرد
 واحد وزن در آلمان بود كه تقريبأ معادل خروار           Zentnerدر گذشته سنتنر     -١٥٧

اين واحد وزن ديگر در آلمان      .   كيلو است  ٥٠يك سنتنر معادل    .  ان مي شود در اير 
 .وجود ندارد، اما مردم در زبان روزمره خود از آن استفاده مي كنند

 يكي از واحدهاي پولي كه در مصر دوران فراعنه           Kupferutnuاوتنو مسي     -١٥٨
 . كه در پنج هزار سال پيش حكومت مي كردند، رواج داشت

مالحظات سوسياليستي درباره اقتصاد     «ه اثر كارل كائوتسكي     رجوع شود ب   -١٥٩
 صفحه  ،Sozialistische Bemerkungen zur Übergangswirtschaft»دوران گذار 

١١١. 
 در لندن زاده شد و در سال         ١٧٧٢ در سال    David Ricardoديويد ريكاردو    -١٦٠

او .  او يكي از برجسته ترين اقتصاددانان كالسيك بوده است         .   درگذشت ١٨٢٣
توانست با بهره گيري از آموزش هاي آدام اسميت يك سيستم اقتصادي كامل را             
 .بر مبناي تئوري ارزش، ارزش كار، بهره زمين و نيز تقسيم درآمدها طراحي كند

امروز .  تاريخ واقعي نادرستي اين برداشت كائوتسكي را به اثبات رسانده است          -١٦١
 نقش خود را به مثابه كاالي پول       در بيش تر كشورهاي پيش رفته سرمايه داري طال     

. از دست داده و توان اقتصادي اين كشورها پشتوانه پول آنها را تشكيل مي دهد               
بنابراين در كشوري كه در آينده سوسياليسم برقرار خواهد شد، بايد با توجه به                

 . تاريخ كنوني پول سرمايه داري كاركرد پول سوسياليستي را تعيين كرد
 

 ...سه چالش 
  

 : اصلی اپوزيسيون اشاره کردمسه کسریدر همان جا به 
ــرارها و آرای   -١ ــرش ق ــراتيک در پذي ــرهنگ دموک ــری ف   کس

 .دموکراتيک
 کسری فرهنگ پلوراليسم سياسی و عقيدتی، فرهنگ گفت و شنود -٢

، فـرهنگ پرسش گری،   )کمتـر گفـتن و بيشـتر گـوش فـرادادن          (
 .دخو» مخالف«و به رسميت شناختن » ديگری«پذيزش 

 کسـری فـرهنگ کـار جمعـی، مشـارکتی و مسئوليت پذيری با          -٣
مشـکالت، سـختی هـا و از خـود گذشـتگی هائی که چنين امری                

 .می طلبد
در ايـن راسـتا تأکـيد کردم که اين کسری ها از جمله ريشه در           

ی  ايرانی دارد و در مورد خانواده        - تاريخـی و کهن شرقی     دسپوتيسـم 
وده و يا همواره هستيم، از جمله ريشه چپی که بسياری از ما جزو آن ب     

 همواره  رانیيهای ا چـپ   .  دارد توتاليتـر در اسـتمرار شـيوه ی تفکـر         
) از چپ سنتی استبدادگرا    (خود را ی  ويژه  » گُسستِ«و  » سوگ« امر

 .به پايان نرسانده اند
در همـان جا، با اين که بحران را عمومی و کالن ارزيابی نمودم،     

ـ           جمهوری خواهان دموکرات و الئيک ران  امـا تأکـيد کـردم کـه بح
برجستگی هائی دارد که از ويژگی اين جريان نوپا و بديع بر می خيزند              

 : را مورد بحث قرار دادمپروبلماتيکو در اين رابطه، چند 
 نادانی يا کم دانی و به طور حتم بی تجربگی ما نسبت به پديدار نسبتاً -١

شنی در اين که چه     نارو). ٦(» جنبشـی «جديـد فعالـيت سياسـی       
فوروم اجتماعی، جنبش مدنی، چنبش سياسی،      (جنبشـی می خواهيم     

جنـبش گفتمانی، جنبش روشنگری، جنبشی سياسی و متشکل و يا    
در يک کالم ناروشنی در پاسخ به       ...). شبکه ای از کميته های محلی     

 .پرسش کدامين گونه فعاليت در خارج از کشور؟
!) نه جبهه!  نه حزب(» جنبشیرکت ح« مناسـبات بغرنج و بحرانی    -٢

 .با گروهبندی های موجود سياسی در خارج از کشور
 متشکل از سه نحله ی ملی، دين        فراگير اتحاد ریيپذ امکان پرسش   -٣

بـاور معـتقد بـه جدائـی ديـن و دولت و چپ های آزادی خواه و                  
 .دموکرات در خارج از کشور

ــود محورگ  -٤ ــنده ی خ ــريب کن ــران زا و تخ ــش بح ــی  نق ــارائ  ه
 égocentrismes          و کمبود فرهنگ کار مشارکتی و جمعی در ميان 

که اکثراً از منفردين    جمهوری خواهان دموکرات و الئيک    همراهان  
 . مستقل و جدا شده از سازمان های سياسی سنتی تشکيل يافته اند

 را به صورت تز زير طرح  پرسـش اصلی  سرانجام، در آن نوشتار،     
 :کردم

چنين .  باشد بحران برون رفت از  ی  واند مسئله   پرسـش مـا نمی ت     «
 اپوزيسيون خارج اسیيشناسی سآرزوئی در وضعيتِ ساختاری و جامعه       

 چيز  توانداما پرسش ما می     . کشـور نـاممکن، موهـوم و تخيلـی است         
اشـکالی   در سياست   ی در حوزه    گری دخالت   آزمـون : ديگـری باشـد   

 و اين همه  و کهنه  ی سنت  در گُسست از بينش و اشکال      وبديع   و ديگر
و با   ی مان ها و توانائی    ها آمادگی   ،اهالبـته بـا آگاهی نسبت به ظرفيت         

زيستی يا  هـم پذيـرش ايـن واقعـيت که فعاليت سياسی در تبعيد، در             
ی پايدار ها، همواره با مشکالت، موانع و محدوديت       با بحران  بودی هـم 

 ز اصلی يانگ پس مسآله . مـی شود و خواهد شد      و سـاختاری رو بـه رو      
خروج از   کشف راه در خارج از کشور، نه      کار سياسی    )پروبلماتيک(

در واقعيت  ،  ای دگر به گونه    ی مبارزه و مقاومت    ادامه بلکـه    ،بحـران 
ـ  موجـود، يعنـی       و حضور ممتد و     ها مشـکالت، محدوديت     طئاردر ش

 ». بحران استانيپااحتماالً بی 

  جمهوری خواهان دموکرات و الئيکدليل هستی 
ـ  برای تغيير وضع   » چاره انديشی «نون چـه می توان در باره ی         اک

 موجود گفت؟
از آن چـه که رفت، به راستی بر می آيد که راه خروجی بر اين                

در برزخـی که ما قرار داريم از بهشت موعود خبری           . بحـران نيسـت   
يا در يک » راه برون رفتی«، »حلی راه«پس اگر نبايد به سراغ  . نيست

است، پرسش   رفت که موهوم و تخيلی    » جات بخشی  ن یچاره  «کـالم   
اين است که چرا بايد به اين راه پروبلماتيک و پر دست انداز با چشم               
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ادامـه داد؟ بـه عبارت ديگر ما در برابر    ... انـدازی نامعلـوم و نامسـلم      
پرسـش اصلی و بنيادينی قرار داريم که در جائی ديگر و در مناسباتی             

وجود دارد و چرا به     *Dasein چرا   «: ندکديگـر، فيلسوف از هستی می       
و من به همين سياق     ) هايدگـر (» جـای آن نيسـتی وجـود نـدارد ؟         

چـرا جنبش جمهوری خواهان دموکرات و الئيک بايد باشد        : می پرسم 
  تا نباشد؟

 :پاسخ من چنين است
ميدان  وان را می تجنـبش جمهـوری  خواهان دموکرات و الئيک      

اين .  شمار آورد  خ سياسی معاصر ما به    در تاري  عي بد تالقـی سـه چالش    
تالقی، از آن جا که در حيات سياسی جامعه ی ما نقش تعيين کننده ای               
ايفـا مـی کـند و از آن جا که در جای ديگری رخ نمی دهد، پس در                   

 کنونی نيز   جنبش جمهوری خواهان دموکرات و الئيک     نتيجه، حتا اگر    
 ايجاد و احيای چنين   بـه کـار خـود پايان دهد، بار دگر بايد دست به            

پس چه بهتر که اين تالقی سه مبارزه  يا چالش تاريخی،  . حرکتـی زد  
 .نارسائی ها و بحران هايش، حفظ و تداوم يابدها، با همه ی ضعف 

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و     که در      ايـن سـه چالشـی     
 تالقی پيدا می کنند و در جای ديگر نمی کنند، اين سه چالشی              الئـيک 
ر رنگـين کمـان سياسی ايران در خارج از کشور، وجود چنين             کـه د  

 جنبشی را الزم و ضروری می سازند،  کدامند؟
 جمهوری دموکراتيک و    خیيتارآلترناتيوی و   ی  پروژه   اولی،   -

 در ايـران است که در برابر ديگر پروژه های دينی، سلطنتی يا         الئـيک 
 دموکرات و   سند سياسی جمهوری خواهان   . توتاليتـر قـرار مـی گيـرد       

الئـيک، نخسـتين گـام، هـر چـند کلی و ناقص، در اين راه به شمار            
 -البـته اين پروژه را بايد در جنبه های مختلف و گوناگونش           . مـی رود  

شکل جمهوری آزاد   ی   به ويژه در زمينه      -سياسی، اقتصادی و اجتماعی   
و دموکـراتيک، جايگـاه و نقـش دولـت در ايران، عدالت اجتماعی،            

بدون . تصحيح و تکميل کرد   ... لـی و مناسـبات اقتصـادی      مسـأله ی م   
ترديد، در شرائط مبارزه سياسی در خارج از کشور، بحث بر سر پروژه  

پروژه هنگامی .  مد نظر است و نه چيز ديگری    آلتـرناتيوی نظری  يـا     
می گردد که در بطن جامعه ی       ) يا عملی  (ارگانيکتـبديل بـه بديلـی       

  و عينـی اجتماعـی داخـل کشور   بـه دسـت نيـروهای مـادی       ايـران و    
 )٧. (پذيرفته شود و به مورد اجرا گذارده شود

 جنبش جمهوری خواهان دموکرات و الئيک      دومين چالشی که     -
خصلت را از ديگر جريان های سياسی خارج از کشور متمايز می سازد،       

و (جنبشی که از ابتدا بر اين اساس بنا شده بود           .  آن است  پلوراليسـتی 
ـ      که نحله های مختلف فکری، نظری،      ) ز کوشش می کند   هـم چـنان ني

عملـی، سياسی و اجتماعی جمهوری خواهان دموکرات و الئيک را در            
اتحاد امروز با وجود موانعی که در راه        . مشـارکت بـا هـم جمع کند       

ويژه در خارج از     گونه ای که تحقق آن را به       بـه - قـرار دارنـد    فراگيـر 
حرکتـی   وجود   -اندسـاخته    کشـور بسـيار پـروبلماتيک و نامحـتمل        

در چهاچوب  دموکـراتيک وسياسی با مضمون و خصلتی پلوراليستی         
 هرچند متزلزل، سخت، دشوار و      -پروژه ای جمهوری خواهانه و الئيک     

 ايران به   ی شانسی تاريخی برای جامعه      -همـراه با جدائی ها و بحران ها       
الباً در جامعه ای  که در طول تاريخ سياسی معاصرش، غ       . شـمار می رود   

برابـر دو راه حل دموکراتيک يا  استبدادی، همواره استبداد را گزيده             
 .است

 سـرانجام سـومين مـبارزه ی بديعـی کـه با تمام ناروشنی ها و                 -
ــی هــای موجــود از آن، ويژگــی حــرکت   ــواهان نادان جمهــوری خ

فعالـيت و سازماندهی  ، دهـد  را تشـکيل مـی   دموکـراتيک و الئـيک   
چنين حرکتی در تاريخ    . حزب و نه جبهه است     به معنای نه     »جنبشی«

جنبش سياسی ايران نو و ناشناخته است و در نتيجه با بحران ها و  افت                
سياستِ واقعاً  «در شرائط بحران عمومی     . و خيزها رو به رو خواهد شد      

)  حزبی و جبهه ای   (و بحـران ساختارهای سياسی سنتی       ) ٨(» موجـود 
 تالشی در جهت    جنبش گرائی ت،  کـه تنها ملی نيست، بلکه جهانی اس       

کشـف و ابداع شکل های نوين و دموکراتيک مشارکت اجتماعی در            
res publica) ٩. (به شمار می رود) عمومی  امر( 

 کدام راه؟  
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و     از اولـين نشسـت مؤسـس        

تا کنون بسياری از همراهان، اين      ) ٢٠٠٥سپتامبر  ( در پاريس    الئـيک 

 مربوط به   هابخشی از اين ريزش     . سـی را تـرک کرده اند      جنـبش سيا  
 و شرائط سيال و ناپيگير افراد در خارج از کشور           ميليتانتيسـم بحـران   

دموکراتيک  بخشی به نارسائی ها و کارکرد های نادرست و غير         . است
بخشی ديگر از . مـا در ايـن جـا و آن جـای اين حرکت بر می گردد      

، مربوط  رنديگهمراهان اوليه را در بر می        که پاره ای از      هاکناره گيری   
 است که من در باال تحت عنوان نقش بحران ساز و مخرب             ایبه پديده   

خـود محـوری هـای بـی حد و حصر، کمبود فرهنگ دموکراتيک و               
و سرانجام بخشی ديگر از     . فـرهنگ کـار مشارکتی و جمعی نام بردم        

و روش های   ايـن جداگـری هـا، بـه بـاور من، مربوط به بينش، زبان                
 .رنديگ امروزی جای نمی های که در حرکت گردد کهنه ای می 

انحالل، : حال اکنون در برابر سه راهی تعيين کننده ای قرار داريم          
 .حفظ وضع موجود يا ادامه کار با تغيير

کسانی که راه حل انحالل را پيش می نهند، بديل مبارزاتی ديگری 
در مقابل، کسانی که حفظ     . دهندرا بـه جـای حرکت کنونی قرار نمی          

وضـع موجـود را پيش مي نهند، عمالً وجودی را حفظ می کنند که نه                
در نتيجه می ماند راه سوم که من  . دارد و نه صدائی   ) حياتی(= فعاليتـی   

 .طرفدار آن هستم، يعنی تداوم در تغيير
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و      در   تغيير ی مـن،  بـه ديـده     

 اصالح و    اپوزيسيونی هـای فعالـيت   حـوزه ی      دو  را بايـد در      الئـيک 
 . انجام داددرونی مناسبات
 

 . اپوزيسيونیهای سازماندهی فعاليت -١
. ستا  بحـران مـا از جملـه ناشـی از بی عملی و پاسيف بودن ما          

گفت و شنودهای   (و چه فرهنگی    ) اعتراضی( چه عملی    -فعالـيت هـا   
 محل ها و به طور سراسری        را بايد در   �...) سمينارها  ... سياسـیِ، نظری  

مضمون اصلی کار سياسی در خارج از کشور اعتراض         . سـامان دهيم  
. به نقض همه جانبه ی حقوق بشر توسط رژيم جمهوری اسالمی است            

فعاليت های اعتراضی اپوزيسيونی در صورتی مؤثر واقع می گردند و بر            
بل  که با مشارکت نيروی کمی قا      کنندحاکمـان ايـران فشار وارد می        

و اين مهم تنها با ديگران، يعنی در همکاری با          . توجه ای انجام  پذيرند    
 .پذير خواهد بود  و افراد جمهوری خواه امکانهاديگر جريان 

ن منظور گروه کاری تشکيل شود که در باره ی کم و کيف            ي بد
اعم از کارزارهای اعتراضی و     (و مضـمون فعالـيت هـای اپوزيسيونی         

و هـم چنـين نوع و شکل        ) نظـری، گفتمانـی   (فعالـيت هـای فرهنگـی       
) در چهارچـوب فعالـيت های حقوق بشری       (همکـاری هـا بـا ديگـران         

 .  بی انديشد و طرح سند راهبردی را به نشست سوم ارائه دهد
  مناسبات درونیاصالح -٢

با وجود اين که در نشست سراسری دوم سندی درباره ی ساختار            
تفاق نظر بزرگی بر سر آن موجود       به تصويب رسيد، اما از آن جا که ا        

 مربوط به مناسبات    نيسـت، الزم اسـت کـه مجـدداً روی چند معضل           
 : بازگرديم درونی

 .اختيارات و مضمون کار شورای هماهنگی -١
 .اختيارات نشست سراسري  و چگونگی انتخاب شورای هماهنگی -٢
 .چگونگی موضع گيری های سياسی -٣

 کـه تفاهم  گـروه کـاری بـدين مـنظور تشـکيل شـود و طرحـی           
 .اکثريت بزرگی را داشته باشد، به نشست سراسری آينده ارایه دهد

 :در اين مورد، مالحظات من چنين اند که
وظيفه ی ) هـم چـنان کـه از نامش پيداست    (شـورای هماهنگـی      -

هماهـنگ کـردن فعالـيت هـای اعتراضـی و سـازمان دهی کارزارهای               
 .سراسری را به عهده دارد

نه اعالميه در مورد مسائل     (ياسـی    موضـع گيـری هـای مهـم  س          -
از طـريق رجوع به آرای      ) حقـوق بشـری کـه مـورد اخـتالف نيسـت           

 . انجام پذيرد) پس از تبادل نظر و مشاوره(عمومی همراهان 
اعضای شورای هماهنگی در نشست سراسری از ميان داوطلبين  -

 .انتخاب شوند) اندکه به رسميت شناخته شده (کميته های محلی 
 ٢٠٠٧ اکتبر ٢٧

 :هايادداشت 
فهم وجود خود «موجودی که : مقـوله ی بنيادين و ترجمه ناپذير هايدگری     : دازايـن *  

  ) هايدگر(» معين هستی اش هستی مشخصه 
 پيرامون بحران عمومی فعاليت سياسی در خارج از کشور و           -همزيستی با بحران    )  ١(

 .بحران خاص جمهوری خواهان دموکرات و الئيک



   ۱۳۰شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٦  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

)٢  (structurel 
)٣  (conjoncturel 
)٤  (sociologique 
)٥  (microcosme 
)٦ (mouvementiste 
 ارگانيک در آن جا     - نظری با آلترناتيو سياسی    -تفـاوت اصـلی آلترناتيو سياسی     ) ٧(

جنبش اجتماعی چون نيروی عملی جانشينی قدرت ی است که اولی به مثابه پروژه 
حزب سياسی چون   ی   مثابه پروژه    سياسـی عمـل نمـی کند، در حالی که دومی به           
 .   نيروی عملی جانشينی قدرت سياسی عمل می کند

ـ  .» موجـود   واقعـا  اسـت يس«) ٨( شورای موقت   (»نو طرحـی «ه  ينشـر در  تـر،    شي پ
 را مورد بحث و     اين موضوع ،  مقاله هائی  سلسله   ، طی )  ايران  چپ سوسياليست های 

 در پرتو قرائتی از پروتاگوراس و       نقدِ سياست «: نگاه کنيد به  . ام مطالعـه قرار داده   
 تيساو. ٥١ و   ٥٠،  ٤٧،  ٤٥،  ٤٤  :یهاشماره  . ١٣٨٠ -١٣٧٩سال پنجم،   . »مـارکس 
چهار محور اصلی آن را    در اين جا،    .   www.tarhino.com :نو طرحـی  اينترنتـی 

 .ميكن گو می باز
 :عبارت است از» است واقعاً موجوديس«
ای،  انحصاری و اختصاصی در        رفهی گفـتار و كـرداری تخصصی، ح         حـوزه  -١

ـ زم همگان  نامند و متعلق به    می res publica» عمومی امر«چـه كـه      ی آن  نهي
مراتبی  كه به      م كاری اجتماعی و نظمی سلسله     ياستوار بر تقس   ای حوزه. است

 .كنند ت عمومی جلوه میيدر ذهن» عقالنی«و » عیيطب«صورت 
ـ » بخشـانه  نجـات « گفتمانـی    -٢ ـ «ا  ي چنان آغشته به    ن هم  اي بر بـنا ( »یئحايمس

ـ د« ـ خو ني ـ  »یئ ساز و    توهم. ی رستگاری بشر   با وعده ) »سـكوالر «كن  يل
 .»قتيحق«و » حق«مدعی انحصاری . مطلق گرا

ن در تقابل   يبنابرا. باور قانيو ا  ستم ساز يگانه ساز، س  يكسونگر،  ي و منشی     نشي ب -٣
ـ بـا آن ب    را در  » قانیياان«و  » چندگانگی«،  »بغرنجـی «نش و منشـی كـه       ي

 .دهد قرار می» مركز«
ت و بالقوه آماده برای ي پس در نها، نظـر و عمـل معطوف به دولت و قدرت          -٤

 .خواه گر و تمامت طلب، سلطه ل شدن به روندی اقتداريتبد
 معنا و مفهوم اين     یدرباره  . mouvements sociauxهای اجتماعی برابر با     جنـبش   ) ٩(

 من  ی، رحوع کنيد به مقاله      »جنبش اجتماعی «ی  هـا مقـوله، مضـمون و ويژگـی        
ـ ی پد  دربـاره  ، سال نهم،   ١٠٣،  ١٠٢،  ١٠١ نو شماره  ، طرحی »یئجنـبش گرا  «دار  ي
١٣٨٤. 

 

 ...بازار گرم 
  

هرچه بيشتر صداي اعتراض خود را عليه جنگ بلند مي کنند و                 
مي کوشند نظاميان آمريکايي ناراضي و سرخورده از جنگ عراق را به           

نند که در جنبش مردمي برضد جنگ شرکت جويند، و          آن تشويق ک  
به ويژه از آنان بخواهند از شرکت در تجاوز ديگري، اين بار به ايران،             

طبق اخباري که در محافل ضد جنگ پخش مي شود،         .  خودداري ورزند 
عده اي از افسران عاليرتبه ي آمريکا، فرماندهان و نيز خلبانان                

ر عمليات بمب بارن شرکت مي کنند، هواپيماهاي جنگي پيشرفته، که د
در ماه هاي اخير عدم توافق خود را براي شرکت در تهاجم به ايران               
اعالم داشته اند، تا حدي که اگر اينان از شرکت در تجاوز جديد پرهيز      

امروز .  نکرده بودند، يورش نظامي به ايران تا حال صورت گرفته بود           
امزد رياست جمهوري     نه تنها فرماندار ايالت نيومکزيکو و ن            

به اين ديوانگي   « فرياد مي کند     )Gov. Bill Richardson(ريچاردسون  
 Stop the Insanity: No War With(»  !با ايران جنگ نشود   !  پايان دهيد 

Iran(        ،بلکه دنيس کوسينيچ ،)Dennis Kucinich(    نماينده ي حزب 
بسياري دمکرات از ايالت اوهايو و نامزد رياست جمهوري، با حمايت           

ديگر در مجلس نمايندگان، تقاضاي خود را براي برکناري معاون             
رئيس جمهور ديک چِيني با اکثريتي قوي به تصويب آن مجلس               
رساند، و تحليل گران سياسي آمريکا بر آنند که رسيدگي به آن و               
تصويبش براي برکناري معاون رئيس جمهور از بخت بزرگي               

ت بوش به زمين افکنده خواهد شد     اگر چنين شود، تش   .  برخوردار است 
که همه ي تخم مرغ هاي خود در سبد حمله ي نظامي به           »  ايرانياني«و  

 .ايران نهاده اند، بالفاصله رو سياه خواهند شد
تحول جديدي که در کارزار انتخاباتي آمريکا در ارتباط با ايران           

 John(رخ داده است، تغيير راديکال موضع سناتور جان ادواردز              
Edwards(           ،سناتور پيشين از حزب دموکرات از کارواليناي شمالي ،

 از عضويت اسرائيل در ناتو دفاع کرده بود، و          ۲۰۰۴است که در سال     
 در  )Herzliya(در ژانويه امسال طي نطقي براي کنفرانس هرتسليا             

اما وي در   .  اسرائيل با توپ و تشر آواي جنگ طلبي را بلند کرده بود           
ه طي نطقي در دانشگاه اوهايو، با درک اين که             پنجم نوامبر گذشت  

مردم آمريکا با جنگ عليه ايران مخالفند، تغيير موضع خود را اعالم              

او هم چنين با توافق    .  کرد و با مواضع بوش و نئوکان ها شديداٌ در افتاد         
رقيب انتخاباتي خود هيالري کلينتون از مواضع بوش از در مخالفت             

 .شديد در آمد
 اين که مردم آمريکا جنگ ديگري را، اين بار عليه           وي با درک  

ايران، تحمل نخواهند کرد، يک برنامه ي پنج ماده اي عرضه داشت تا            
يکم، اين که دکترين جنگ پيشگيرانه به          :  از جنگ پرهيز شود    

دوم، . خاکروبه ي تاريخ: آنجايي فرستاده شود که محل واقعي آن است
سوم، استفاده از   .  ولت کنوني ايران  تشديد مجازات هاي اقتصادي عليه د    

اقدامات ديپلماتيک براي اقناع دولت احمدي       »  نان قندي «تاکتيک  
چهارم، .  نژاد در رهاساختن طرح اتمي و بازگشت به خانواده ي ملل           

پنجم، مذاکره با ديگر دول بزرگ براي          .  مذاکره با دولت ايران    
 .همآوردي با ايران در اين زمينه

 که حتي يک سياستمدار آمريکايي نزديک        اکنون ديده مي شود  
به اسرائيل ظرف چندين ماه ناچار از تغيير مواضع خود شده است و               

اش را بخاطر تداوم صلح و استفاده از طرق          »خروس جنگي «سياست  
 . مسالمت آميز رها کرده است

کارزار ضد جنگی که از سوي گروه هاي مختلف در آمريکا             
 Campaign Against Sanctions(اعالميه ي  جريان دارد اکنون با انتشار      
and Military Intervention in  Iran  (»      کارزار عليه مجازات و دخالت

 و ارائه ي بيست دليل     )org.campaigniran.www://http(»  نظامي در ايران  
 رسيده است، به نحوي در مخالفت با تجاوز آمريکا به مرحله ي جديدي  

 .که سياستمداران غير نئوکان را به تجديد نظر کلي واداشته است
اي کاش، چنان که استاد دهخدا در مقايسه ی بين پروفسور برآون         
و مشروطه خواهان بيکاره در تبعيد نوشت، يک موی اين فرنگيان در            
تن اين ايرانيان ايران فروش بود، که اکنون جلوداران دموکراسی             

 .شده اند
انقالب هاي «از سوي ديگر، با باز شدن مچ جلوداران دموکراسي           

مردم اسير مي بينند که از تفليس تا       »  گل سرخين، پرتقالي، و مخملين    
دموکراسي اَال  «اسالم آباد، از کيف تا باکو، همه ي اين پرچمداران            

چهره هاي کاذبي هستند که، به محض کوچک ترين تکان           »  بوش
 احقاق حق، حکومت نظامي و وضع فوق العاده اعالم            اجتماعي براي 

مردم تحت ستم سياسي،    .  مي کنند و ارتش را به جان مردم مي اندازند        
اقتصادي و فرهنگي مي بينند که جلوداران دموکراسي اَال بوش درد و            

آنان مي بينند که بهشت    .  دواي ايشان نيستند، بل بالي جان ايشان اند       
ي جز جهنم پرويز مشرف و نظاميان          دموکراتيک اَال بوش چيز    

هم دست طالبان نيست؛ جز جهنم عراق نيست، جز جهنم ساکاشويلي           
چنين مردمي، به رغم ستم هايي که بر ايشان مي رود،        .  در تفليس نيست  

جز آينده اي خونين در    »  گل سرخين «مي بينند که نامزدهاي انقالبي      
 .چنته ندارند و از آنان مي پرهيزند

ص ايران، ننگ آور آن است که هر روز تني چند از           در مورد خا  
ميان ورشکستگان و سرخوردگان چپِ دروغينِ گذشته بر تعداد             

. افزوده مي شوند »  دموکراسي اَال بوش  «نامزدهاي خدمتکاري در لباس     
اينان آماده اند تن و جان خود را به هر ننگي بيااليند تا از خوان                   

. لقمه اي چرب نصيبشان شود    »  دموکراسي اَال بوش  «دست گشاده ي  
يکي از مسؤوالن مؤسسه ي فري       )  Michael Rubin(مايکل روبين    

، که به اين شهرت دارد که         )Free Enterprise Institute(ايينترپرايز  
واشنگتن پيشخوان البي صهيونيسم در آمريکاست، در مقاله اي در            

ائيان و به اين معترض شده است که عده اي از آمريک)  اکتبر۱۹ (پست
آمريکائيان ايراني تبار کنگره ي آمريکا را به قطع کمک هاي مالي به           

جا »  مبارزان جامعه ي مدني   «کساني ترغيب مي کنند که خود را          
او که از متفکران نئوکان است، مي نويسد که بودجه ي مبارزه           .  زده اند
 به  يک     ۲۰۰۴در ايران، که در سال       »  دموکراسي اَال بوش  «براي  
 ميليون  ۶۶ چهار صد هزار دالر بالغ مي شد، در سال جاري به              ميليون

ازين مبلغي که به ايران اختصاص داده شده         .  دالر افزايش يافته است   
و »  صداي آمريکا « ميليون به مصرف برنامه هاي فارسي         ۳۶است،  

 ميليون آن به مصرف برنامه ي مبادله ي          ۵.  مي رسد»  راديو فردا «
ر به مصرف ترجمه ي سايت هاي انگليسي       ميليون ديگ  ۵و  »  فرهنگي«

بدين سان ديده مي شود که تعداد      .  به سايت هاي فارسي اختصاص دارد    
سايت هاي ايراني و دريافت کنندگان بورس هاي رنگارنگ که به            

اگر .  مي شوند، کم نيست و در حال افزايش اند         »  پناهنده«آمريکا  

http://www.campaigniran.org)�/
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را، که از طريق   »  وشمبارز براي دموکراسي اَال ب    «بورس ماهيانه ي هر    
 )National Foundation for Democracy(بنياد کشوري براي دمکراسي      

 هزار دالر در نظر بگيريم، مي بينيم که در سال جاري           ۳پخش مي شود   
مي نامند، از » رزمندگان دموکراسي«از هزار تن از ايرانياني كه خود را 

ي پنج ميليوني براي    با توجه به بودجه    .  اين بورس ها بهره مند مي شوند   
سايت هاي فارسي هم چنين مي توان حدس زد که بسياري از سايت هاي          

که مملو اند از   »  دمکراسي گل سرخين،  «شيک و پيک هوادار نوعي       
اخبار دستگاه هاي تبليغاتي آمريکا، با عکس و تفصيالت، بايد ازين            

ودجه  ميليون ديگر اين ب     ۲۰مي ماند  .  بودجه سخاوتمندانه تغذيه کنند   
. قرار مي گيرد »  فعاالن دمکراسي «که، بنابر نوشته ي روبين، در اختيار       

فعال « ميليون دالر پول کمي نيست و جيب نزديک به پنج هزار               ۲۰
پس تعجبي ندارد که بسياري براي لقمه         .  را پر مي کند  »  دمکراسي

هرچه چرب تري ازين خوان نعمت، يک شبه هوادار دمکراسي مي شوند 
ار نگارش مقاالت رنگارنگ در حمله به نهضت ملي و           و دست به ک   

ارزش هاي اخالقي يک صد سال گذشته ي ايران، و حتي انديشه ي              
 .استقالل کشور مي شوند

مايکل روبين و همکارانش در مؤسسه ي فري انترپرايز، که به            
پيشخواني البي صهيونيسم معروف است، سخت مي کوشند تا بتوانند           

لذا هرچه اين بودجه ادامه و       .  جاري بيفزايند حتي بر بودجه ي سال      
دمکراسي «داوطلب خدمتکاري براي    »  پناهندگان«افزايش يابد، تعداد    

افزوده خواهد شد، و به همان ترتيب بر تعداد               »  گل سرخين 
نويسندگان، سخنرانان، کتاب نويسان عليه ارزش هاي اخالقي نهضت         

باال خواهد  »  ه ي مدني مبارزه براي جامع  «ملي ايران، سايت هاي حامي     
لذا، مي بينيم که هرچه جنبش دموکراتيک ضد جنگ               .  رفت

ترقيخواهان و صلح طلبان آمريکا گسسترش مي يابد، به همان نسبت           
نيز به هيستري نئوکان ها براي جنگ افروزي افزوده مي شود و بر              

تجاوز آمريکا به ميهن ما، به ويژه داوطلبان       »  ايراني«تعداد خدمتکاران   
 مقاله نويسان حامي تجزيه کشور به واحدهاي قابل کنترل توسط             و

شرکت هاي نفتي و جز آن ها، افزوده مي شود و فساد سياسي عمق              
 .بيشتري مي يابد

ايرانيان ميهن دوست و به راستي دموکرات چه اسلحه اي براي            
مبارزه با اين ضد ارزش ها، فساد سياسي و خطري که ميهن کهن سال             

 ديرين ما را بطور جدي تهديد مي کند در اختيار دارند؟           ما، و فرهنگ  
آنان چيزي جز سرمايه ي اخالقي ميهن دوستي، عشق به فرهنگ              

ايران نه افغانستان است، نه     .  کهن سال، و شهامت بيان آن ها را ندارند       
ما نمي توانيم در انتظار اين باشيم که تير اين دشمنان وطن            .  گرجستان

ترسم .  راق، اوکرائين، و گرجستان کمانه کند     و فرهنگ ما چون در ع     
آن هنگامي که تير اينان کمانه کند، و اگر ما نکوشيم تيرشان کمانه              

 در  بالنده، و    مستقلخواهد کرد، ديگر نشود ميهني دمکراتيک،          
لذا، زمان آن   .  زمينه هاي فرهنگي، سياسي، و اقتصادي را باز ساخت         

ست و باشرف، چه در داخل و       رسيده است که همه ي ايرانيان ميهن دو     
چه در خارج از کشور، با اعالم موضع خود در مخالفت با اين فساد                
سياسي و وطن فروشي عناصر خدمتکار دشمن خارجي، آنان را مشخص 

ساختن ايراني  .  و منفرد سازند و بد نامي ابدي را از آن ايشان سازند             
ت، نه کار   دموکراتيک، بالنده، و مستقل وظيفه ي خود ايرانيان اس          

 .داوطلبان خدمتکاري و جلوداران دموکراسي اَال بوش
 . نوامبر، روز آتش بس جنگ جهاني اول۱۱پاريس، 

 ...واشنگتن، تل آويو 
  
و )  پنتاگون(پيمانانش در وزارت دفاع      يک سو ريچارد چيني و هم      در

دهند که سرنخ آنها را کميته امور          مي نکنگره چنگ و دندان نشا     
بر بمباران نه فقط     در دست دارد و   )  ايپاک( و اسرائيل    عمومي آمريکا 

 هاي چنين بر کوبيدن پادگان     بلکه هم  ،سازي اورانيم نظنز   کارخانه غني 
در برابر آنها   .  کنند  مرز عراق پافشاري مي     ي نزديک  در نظامي ايران 

امور خارجه اياالت متحده مايل است با تحکيم و  کونداليزا رايس وزير
ثبات در عراق که در ماه مه         تهران درباره برقراري   گسترش گفتگو با  
در عوض   اما.   ديپلوماسي ادامه يابد    راه پبمودن   ،در بغداد آغاز شد    

گيري درباره گزينه نظامي، وي ناگزير به مصالحه             تعويق تصميم 
ثبات کردن جمهوري    عمليات سري به قصد بي      خطرآفرين تشديد 

با صدور فرماني در     ا نيز جمهور آمريک  اسالمي تن در داد که رئيس      
 ).۱( آنرا تائيد کرده است ۲۰۰۷پايان آوريل 

دنبال  سالي است که انجام اين عمليات سري را         اياالت متحده ده  
 اما با نبود پوششي رسمي، سازمان مرکزي اطالعات آمريکا             ،کرده

. هايش پيش برده است    فقط به پا در مياني واسطه       آنرا تاکنون )  سيا(
هاي ياغي   پول به دست گروه    اکستان و اسرائيل اسلحه و    براي نمونه پ  

هاي  اقليت اند که در آنجا    در جنوب شرقي و شمال غربي ايران رسانده       
سني بلوچ و کرد دير زماني است با قدرت مرکزي شيعه مذهب فارس        

در ماه  ]  آمريکا[مجوزي که رئيس جمهور       .  اند برخاسته به پيکار 
شمارد که چنانچه    عملياتي را مجاز مي    آوريل صادر کرد، تشديد دامنه    

توانند مستقيما به آنها      مأموران آمريکائي م  »  به خونريزي نيانجامد  «
در  هاي تبليغاتي، کوشش   عالوه بر گسترش سخن پراکني    .  دست يازند 

پخش اطالعات گمراه کننده و استخدام تبعيديان ايراني در اروپا و              
 اينک در برنامه تازه جنگ       تشجيع مخالفت سياسي،   منظور آمريکا به 

برابري ارز و اقدامات ديگري      اقتصادي، خصوصا دست بردن در نرخ     
اقتصادي و   هاي اند که به درد ايجاد اختالل در فعاليت          رجحان يافته 

 .خورند بانکي و تجاري ايران مي
 هاي اطالعاتي  ونيمحتواي فرمان جديد پس از گزارش به کميس       

 آشکار گرديد و اين      ،ا مقرر داشته  دو مجلس کنگره که قانون آنر      
به .  تمام گفت و شنودها در تهران است        رويداد اينک مضمون اصلي   

اند که   طلبان يک دل    کاران و هم اصال    آوري هم محافظه   نحو شگفت 
 درست هنگامي که راه بر امکان يک همکاري واقعي در عراق و              

وقت و    افشاي اين سند بي     ،شد افغانستان ميان دو کشور گشوده مي      
پايه وزارت امورخارجه، شوراي امنيت       مسئوالن بلند  .نابجا بوده است  
گوناگون »  هاي صالح انديش «و   جمهور احمدي نژاد   ملي، دفتر رئيس  

در حقيقت با    اند که برقراري ثبات در اين دو کشور        داستان ايراني هم 
کنند که همکاري با اياالت      اينها تشريح مي  .  سو است  منافع تهران هم  

فقط در ازاء عادي کردن تدريجي مناسبات ميان دو کشور              متحده
استوار است که واشنگتن از استراتژي  امکان دارد که خود براين فرض

 .دست بردارد» براندازي حکومت«خويش در 
، »رسالت «نظر آقاي اميرمحبيان سردبير روزنامه محافظه کار        به

آيا .  ه به تله افتاده   انند روباهي است ک    ماياالت متحده هم  «در عراق   
خواهد ما را    مي]  دانيم مي[روباهي را آزاد کنيم که        رواست که ما  

خود را تعديل کند، همکاري       بدرد؟ چنانچه اياالت متحده سياست     
نگاران،   در سوي ديگر طيف روزنام    .  »ممکن است ]  ميان دو کشور  [
ن  از نزديکا  »ميهن هم« سردبير روزنامه     ،فر تصديق محمد عطريان   به

 به رياست مجلس    ۲۰۰۷رفسنجاني که در آغاز ماه سپتامبر         هاشمي
مذاکره و برقراري    هوا در اينجا به    حال و   «،برگزيده شد )  ۲(خبرگان  

" مرگ بر آمريکا"شعار  از. اند مردم خواستار ثبات. روابط گرايش دارد
تعارضي  .دان آيد و رهبران ما اين را خوب دريافته        ديگر کاري بر نمي   

 ،ست که دو حکومتي که دشمن يکديگرند       ا  آن ،خورد چشم مي  هکه ب 
 ».مصالح مشترک دارند در عراق و افغانستان

 دست اندرکاران کشور نخواستند به اين پرسش مستقيما پاسخ         
کند يا   هاي شيعي در عراق پشتيباني مي      دهند که آيا تهران از سازمان     

خارجي مجلس عالءالدين بروجردي رئيس کميسيون روابط  آقاي. خير
ها و ديگر عناصر سني خرده         سبب حمايت از بعثي     از واشنگتن به  

تفوق و   کند که ايران قبول     وشي اعالم مي   پگيرد و بدون پرده     مي
برتري شيعيان در بغداد را چون ضرورتي براي دستيابي به ثبات                

 .نخست هرگونه همکاري ميان واشنگتن و تهران داند و شرط مي
شايد يک  ،نگاران و بسياري از مخاطبان رسمي    هزعم اين روزنام   به

آن ]  در جهت خشنود کردن حکومت ايران     [حرکت مهم کاخ سفيد     
نظامي مجاهدين خلق را که در عراق استقرار           باشد که سازمان شبه    

از )  ۱۹۸۰  -۱۹۸۸(ايران   اين گروه در جنگ عليه    .   برچيند ،يافته است 
را از  تجاوز آمريکا اسلحهصدام حسين پشتيباني کرد و هر چند بدنبال        

صورت   اما هنوز به    ،اند  پيکارجوي اين سازمان گرفته      ۳۶۰۰دست  
هاي امنيتي آمريکا براي     دستگاه.  اند هائي گرد آمده   گروهي در پايگاه  

در ايران و بازجوئي از ايرانياني       هاي جاسوسي و خرابکاري    مأموريت
کار  آنها را به   ،دشبه نظاميان شيعي در عراق هستن      که متهم به کمک به    

 هاي راديوئي و تلويزيوني گمارند و تا همين چندي پيش از فرستنده مي
اما پس از فشارهاي تهران بر بغداد         .  در عراق نيز برخوردار بودند     
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همه در سال    با اين .  اند لندن منتقل کرده   ها را به    اکنون اين فرستند  
وري برگزيده رو به رياست جمه   هنگامي که محمد خاتمي ميانه     ۱۹۹۷

را  جوئي مجاهدين خلق   شد، وزارت خارجه آمريکا به نشانه آشتي        
هاي تروريستي   جرم نقض گسترده حقوق بشر به فهرست سازمان          به

 .چنان در اين فهرست جاي دارند هم آنها... افزوده بود 
 دهد که  آقاي عباس ملکي مشاور شوراي امنيت ملي شرح مي          

اما .  دار خواهد بود    کنشي بسيار معني   نظامي برچيدن اين نيروهاي شبه   
جعفرزاده رئيس شوراي ملي مقاومت، پيشخوان سياسي        رضا آقاي علي 
کار فاکس نيوز    تلويزيوني محافظه  هاي شبکه   مدام در برنامه   ،مجاهدين
افکار [کردن   انند احمد چلپي هنگام آماده     مشود و نقشي هم    ظاهر مي 
کوشد  ه گرفته است و مي     عراق را بر عهد     براي تجاوز به  ]  عمومي
 .کنگره را براي اقدامي نظامي عليه ايران همراه سازد پشتيباني

کلينتون  چون سازماني تروريستي عزم دولت     ناميدن مجاهدين هم  
هنگامي که آقاي   .  ساخت براي گشايش گفتگو با تهران را نمايان مي       

غ گينگريچ رئيس وقت مجلس نمايندگان توانست اعتباري به مبل نيوتن
را »  خونريزي نيانجامد  به«عمليات سري که       ميليون دالر براي    ۱۸
از تصويب  »  ايران برانگيختن جايگزيني رژيم کنوني     «قصد   به

را )  سيا(نمايندگان بگذراند، کاخ سفيد سازمان مرکزي اطالعات           
اما دولت بوش با شتاب راه       .  انديشي و احتياط وادار ساخت      دور به

که همان نظرات آقاي گينگريچ را       نيآقاي چي .  ديگري پيش گرفت  
بيشتر تهران را     توانسته است چند شکاک را قانع کند که هرچه         ،دارد

 در مذاکرات به قصد متوقف ساختن برنامه ايران           ،در تنگنا بگذارند  
هاي برنده بيشتري به دست واشنگتن         سازي اورانيم برگ   غني براي

 .خواهد افتاد
 همدستي پاکستان

 گرمي به طرح   ار آمده آمريکا براي دست     دولت تازه سر ک    
جان »  تا به حد خونريزي پيش نرود      «هائي که    بايگاني شده دخالت  

 ۲۰۰۶بيشتر هم گسترش داد؛ سپس در فوريه           اي دميد و آنرا     تازه
ترويج آزادي بيان و آزادي     «ي   ميليون دالر را برا    ۷۵اعتباري به مبلغ    

در پي   سرانجام.  رانداز تصويب کنگره گذ   »  جابجا شدن مردم ايران   
 .قصد انجام عمليات ايذائي نظامي عليه رژيم برآمد تدارک سري به

سازند که  تر از همه آن بود که پاکستان و اسرائيل را همراه          سهل
ها هم در    وقت هاي ياغي برسانند که همان     اسلحه و پول بدست گروه    

ستان هاي اطالعاتي پاک   سازمان.  کردنشين فعال بودند   مناطق بلوچ و  
 ۲۰۰۵هاي   در سال .  جنداهللا تحويل دادند   جنبش مخالف  اسلحه و پول به   

اي از   دارد، با زنحيره    اين گروه مسلح که در بلوچستان پايگاه       ۲۰۰۶و  
 ها در زاهدان و در جنوب شرقي کشور تلفات جاني سنگيني           شبيخون

 صداي آمريکا   ۲۰۰۷ آوريل   ۲روز  .  هاي پاسدار وارد ساخت    يگان به
عبدالمالک ريگي رهبر اين جنبش پخش کرد و          اي با آقاي   مصاحبه

بسياري . معرفي نمود»  رئيس مقاومت مردمي در ايران    «طي آن وي را     
تماس  آشنائي دارند و ما با آنها     )  ۳(از کساني که با ناسيوناليزم بلوچ       

هاي پيوند ميان آقاي ريگي و دستگاه اطالعاتي پاکستان          رشته ،گرفتيم
يک خبرنگار کانال تلويزيوني آ ب ث نيز اين ادعا          .  اند کرده را تأييد 

 ).۴( است را درست خوانده
که با   شود هم پنجاه سالي مي   )  موساد(دستگاه اطالعاتي اسرائيل    

وجود اين ارتباط حاکي از      .  کردهاي ايران و عراق در تماس است       
نگار آمريکائي   که سيمور هرش روزنامه      صحت اطالعاتي است   

کردستان ايران    که حزب حيات آزاد در        با آن  گزارش کرده که  
وابسته است که   )  پ کا کا  (به حزب کارگران کرد ترکيه      )  پژاک(

کنند،  را سازماني تروريستي قلمداد مي      آنکارا هر دو آن    واشنگتن و 
براي پيشمرگان اين   »  آموزش و تجهيزات  « دستگاه اطالعاتي اسرائيل  

اي  کرد در مصاحبه    پايه يک کارمند بلند  ).  ۵(آورد   حزب فراهم مي  
هائي  نگار اعالم کرده است که پژاک از پايگاه        با لي اندرسون روزنامه   

 »پشتيباني مخفيانه اياالت متحده به«گيرد تا  در کردستان عراق بهره مي
حکومت تهران به تالفي چندين بار         .  ايران يورش برد    به  )۶(

کرده که اعتراض   عراق را بمباران     هاي اين گروه در کردستان     پايگاه
 .مقامات بغداد را برانگيخته است

در خوزستان، استان جنوب غربي کشور      تهران  از لحاظ اقتصادي    
ترين خطر بالقوه     نفت خام کشور است با جدي       ٪۸۰توليد کننده    و

مذهبان عرب اين استان با        شيعه.  ست ا طلبي روبرو  تهديدات تجزيه 
 هويت قومي و مذهبي      )العرب شط(ساکنان کناره ديگر اروند رود       

 ۱۲۰بيش از  فاصله اهواز مرکز استان خوزستان تا بصره. اي دارند يگانه
کيلومتر نيست که نيروهاي اشغالگر بريتانيا آنجا را پايگاه خود               

ها  را اينک به عراقي     هرچند کنترل اين شهر و استان آن         اند، کرده
 .اند سپرده

 يست که حکومت  آور ن  از ديدگاه تاريخي اين منطقه، شگفتي      
هاي اطالعاتي بريتانيا مستقر در بصره را به دسيسه چيني           تهران دستگاه 

 اميران  ۱۸۹۷در سال   .  کشيدن اين استان متهم سازد      براي به آشوب  
هاي نفتي انگليس اين     شرکت عرب خوزستان به پشتيباني نظاميان و      

نام و » نعربستا« اي الحمايه استان را از ايران جدا کردند تا از آن تحت       
 به سرزمين   ۱۹۲۵فرمانبر لندن دست و پا کنند که تا پيش از سال              

طلبي که در پهنه استان  هاي جدائي تاکنون جناح. باز گردانده نشد ايران
انند جنداهللا بلوچستان    ماند نيروي نظامي متحدي هم     نتوانسته د،ان پراکنده

 کند اينها اي هم در دست نيست که ثابت  به وجود آورند و هيچ نشان    
مرتبا ضربات مهلکي به     ها اما همين .  اند کمکي از خارج دريافت کرده    

 نيروهاي امنيتي دولتي را سازماندهي و تأسيسات نفتي را منفجر             
هاي تبليغاتي به زبان عربي      چندين جناح در ميان آنها برنامه     .  کنند مي

کنند که در کشورهاي خارجي        فرستنده هائي پخش مي     از طريق 
که طرفدار استقالل   [!]  آزاديبخش احواز    نهضت ملي .  اند ار يافته استقر
دارد که شماره نمابري     اي بنام احواز تي وي      يک شبکه ماهواره   ،است

شبکه ).  ٧(دهد   در کاليفرنيا را روي صفحه تلويزيوني خود نشان مي         
اي ديگري بنام االحواز تي وي که گردانندگان آن نيز                 ماهواره

 مودت بريتانيا و احواز     همقيم کاليفرنيا هستند، به جامع     تبعيديان ايراني 
اي براي استان در       استقالل منطقه   که خواستار    است وابسته[!]  

 ).۸(چهارچوب ايراني فدرال است 
 ۲۰۰۶  ميليون دالري که واشنگتن در سال      ۷۵نيمي از    نزديک به 

هاي   خرج صداي آمريکا و راديو فردا و فرستنده        ،تخصيص داده است  
بيست ميليون دالر نيز    .  گردانند تبعيديان ايراني مي   شود که  يگري مي د

. رسد در ايران و اياالت متحده مي      به کوشندگان غيردولتي حقوق بشر    
فرستادن اين   نيکوالس برن معاون وزارت خارجه اذعان دارد که          

 رو ما با   از اين .  کاري بس دشوار است   «ها بطور مستقيم به تهران       پول
هاي دموکرات در     عرب و اروپائي براي پشتيباني از گروه       هاي سازمان

يکي از ايرانياني که سال گذشته در       ).  ۹  (»کنيم درون کشور کار مي   
 ،راه انداخته است  ه در دوبي ب   هائي که اياالت متحده    يکي از کارگاه  

گفته که  آمريکائي -شرکت کرده به نگار عظيمي روزنامه نگار ايراني
زشي براي تربيت انقالبيوني به سبک جيمز باند         آنجا اردوگاهي آمو  «

 ).١٠(»  بود
 ثبات کردن  چهار دليل تکاپوها به منظور بي         دست کم به   

جمهوري اسالمي و ايجاد تنگناهاي اقتصادي براي واداشتن اين رژيم           
اي خويش در جهت خالف هدف        برنامه هسته  به دست کشيدن از    
 :روند مورد نظر پيش مي

گزينش  دست هواداران  اي به  پيش از هر چيز بهانه    اين اقدامات      ○ 
سياستي سفت و سخت داده است تا هم ايرانياني را به ستوه آورند 

اند  به نفع آزادسازي رژيم به فعاليت پرداخته       که در داخل کشور   
ايراني و آمريکائي را      و هم روشنفکران داراي مليت دوگانه       
 مانند خانم هاله   آيند،   بيازارند که به بازديد کشورشان مي        

المللي وودرو ويلسون براي دانش        مرکز بين «اسفندياري از    
اتهامات مبهم جاسوسي در زندان به       که سه ماه تمام به    »  پژوهان
 .سر برد

اي  بهانه هاي سرکش قومي   اقليت دوم، واشنگتن با دادن کمک به            ○
به دست رئيس جمهور احمدي نژاد داده است تا خود را در قباي             

 جمعيت کشور در واقع     ٪۴۴فارس بپيچد، که با      فع اکثريت مدا
 .خود اقليت قومي است

اي  ي هتواند گناه دشوار   که آقاي احمدي نژاد مي       ديگر آن ه  س     ○
 از ناکارداني و سؤ مديريت وي برخاسته          أاقتصاي را که اساس   

 .خارجي بياندازد است به گردن تضييقات
  اي که بتواند ب     ذاکرهکه الزمه هرگونه م      و سرانجام آن        ○

هائي بيانجامد که ثبات و پايداري عراق و افغانستان را در            مصالحه
تکاپوها به قصد برانگيختن     دقيقا پايان بخشيدن به    ،پي داشته باشد  



   ۱۳۰شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٩  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

جمهور جورج دبليو بوش     شورش و طغيان و نيز خودداري رئيس      
 بر زبان آورده بود     ۲۰۰۷ اوت   ۲۸از انجام تهديدي است که روز       

 .»پاسخ داده شود«در عراق » هاي مرگبار تهران فعاليت«به  تا
در  آرائي نظامي اياالت متحده    به يقين چنانچه تعديلي در صف      

 حتي با کاهش فشارها نيز احتمال اندکي وجود ،خليج فارس پيش نيايد
با .  اي دست يافت   اي در باره مسئله هسته      مصالحه دارد که بتوان به    

اي ديمونا را    تأسيسات هسته  زمان ائيل بستن هم  چه اسر  همه چنان  اين
بود  پذير مي  سازي نطنز امکان   هاي غني  پذيرفت، شايد تعليق فعاليت    مي

آقاي علي رضا اکبري معاون وزير دفاع در دولت آقاي خاتمي           ).  ۱۱(
فرستيد  در حالي که ناوهاي هواپيمابري به خليج فارس مي         « پرسد مي

اي تاکتيکي   هند که به سالح هاي هسته      د ها گواهي مي   که همه نشانه  
اي گفتگو   هاي هسته   توانيم درباره زدودن سال      چگونه مي  ،مجهزاند
 ،زنيد و باز وقتي خود شما از گفتگو درباره ديمونا سرباز مي            .  کنيم

 .»چگونه انتظار داريد که ما به مذاکره تن در دهيم؟
بلرزه  راهاي رژيم    که پايه   فشارهاي آمريکا بسيار بيش از آن      

درآورده باشد، کاسه صبر مردم ايران از هرگرايشي را لبريز کرده             
هاي سري به شورشيان     هاي اقتصادي از کمک    مجازات به يقين .  است

بانک از چهل بانک اروپائي و        اما فقط هفت  .  بسيار کارآمدتر است  
واشنگتن از  آسيائي که با ايران داد و ستد دارند در پاسخ به درخواست       

 المللي خود را   ايران مبادالت بين  .  اند  خود با ايران روي گردانده     روابط
صد موسسه مالي مستقر در دوبي انجام          بيش از پيش از طريق چهار      

 .اند عرب دهد که بيشتر آنها مي
نزديک  رقم تجارت ميان ايران و امارات متحده عربي امسال به          

داري  رت خزانه يازده ميليارد دالر رسيد و استوارت له وي معاون وزا          
تهديد  به)   مارس گذشته در دوبي     ۷سخنراني روز     در(متحده   اياالت

 سر ،کنند هائي که با ايران داد و ستد مي عليه شرکت جويانه اقدام تالفي
دولت بوش  .  کوبيد هاون مي  داد در واقع آب در      و دست تکان مي    

ت که اس هائي  زيان شرکت اقداماتي زده که بيشتر ب تازگي دست به   به
تشکيالتي که روحانيون    (با پاسداران انقالب اسالمي و بنيادها           

 اما نتايج بدست آمده تاکنون بسيار ناچيز        ،کنند معامله مي  )چرخانند مي
 .بوده است
اين در   گونه که يک سفير اروپائي مورد احترام که پيش از          همان

 به همه اين کارها « كه خاطر نشان ساخته است ،تهران مأموريت داشته  
خورد؟ چه خاصيت که مدام دستمال سرخي را تکان           ي چه دردي م  

آورد اما وي را از پاي در        ي جوش م  دهيم که خون ورزو را بيشتر به       
 .»آورد نمي

 :ها زيرنويس
 از انتشارات لوموند -شيوه نگرش [، منيير دو وآر»توفان بر فراز ايران«نامه  ويژه  - ۱
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در حال . بر اعمال وي مجمعي از روحانيون، مسئول گزينش ولي فقيه و نظارت  -۲
 .اي اين سمت را دارد هللا خامنه احاضر آيت

هاي شوروي، بنياد  وسوسه ناسيوناليزم بلوچ و: سايه افغانستان نگاه کنيد به در - ۳
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 ...بيانيه 
  

ا كه پشتيباني از هر خواست و مبارزه ي آزادي خواهانه         ما، از آنج  
و از هر تالشي براي احقاق حقوق مردم را وظيفه ي خود مي شماريم، از  

همچنين دفاع از    .  تالش ها و مبارزه ي اين كميته حمايت مي كنيم         
كميته و اعضاي آن را در برابر تعرضات احتمالي حاكمان خودكامه،            

 .وظيفه ي خود مي دانيم
ولي، خاطر نشان ساختن اين واقعيت را نيز الزم مي دانيم كه               
مشكل اصلي برگزاري انتخابات آزاد ماهيت غير مردمي و ضد               
دمكراتيك رژيم جمهوري اسالمي است كه در قانون اساسي و               
نهادهاي ساختاري آن كه با منشور جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي              

 ٢٠و مانع تحقق معيارهاي     ضميمه ي آن مغايرت دارد، انعكاس يافته        
 .گانه است

در تمامي عرصه ها   »  رهبر«در نظامي كه طبق قانون اساسي آن         
صاحب اختيار است، در نظامي مبتني بر واليت مطلقه ي فقيه و دولت             
ديني، در نظامي كه قواي مجريه، قانون گزاري و قضائي بنا بر قانون              

اتي در آن با ديوارها است و هر انتخاب »  رهبر« تابع   عملاساسي آن در    
» نظارت استصوابي «و  »  شوراي نگهبان «از قبيل   »  قانوني«و سدهاي   

روبروست، در نظامي كه بنا بر قانون اساسي اش مجلس شوراي آن              
، البته  »اعتبار قانوني ندارد   «بدون شوراي نگهبانِ برگزيده ي رهبر        

انتخابات به معناي تأمين حاكميت ملت، تجلي اراده ي مردم و                
مگر آن كه مردم    .  مشاركت واقعي و آزاد شهروندان غير ممكن است       

 . كنندتحميلبا مبارزه ي خود اراده شان را بر حاكمان 
افزون بر اين، انتخابات آزاد و سالم و عادالنه مستلزم وجود               
فضائي آزاد و دمكراتيك و مستلزم آزادي مطبوعات، آزادي فعاليت           

ياسي در كشور است و در نبود        احزاب و جمعيت ها و سازمان هاي س      
 .چنين پيش شرط هائي طبعاً نمي توان از آزادي انتخابات سخن گفت

معهذا، اين واقعيت كه در شرايط سلطه ي واليت فقيه بر كشور و            
در محدوده ي قانون اساسي توجيه گر آن، انتخاباتي آزاد نمي تواند             

ز فرصت  متحقق شود، به معناي آن نيست كه نمي توان و نبايد ا              
و هر فرصت ديگري به مثابه امكاني براي طرح               »  انتخابات«

خواست هاي مشروعِ آزادي خواهانه و مطالبات مدني استفاده كرد و           
گذشتن از رژيم اسالمي و استقرار      .  مبارزه در اين راستا را سازمان داد      

جمهوري دمكراتيك در روند اين گونه مبارزات و در جريان گسترش 
باتي و اعتراضي و در نشان دادن ناسازگاري نظام            جنبش هاي مطال 

حاكم با خواست و اراده ي مردم و با منشور حقوق بشر و الزامات                
 .جامعه ي مدني، هموار مي گردد

و مبارزه براي آن، » انتخابات آزاد، عادالنه و سالم«طرح خواست 
هرچند نمي تواند به هدف هاي مورد نظر منتهي گردد، اما مي تواند              

يله اي باشد براي فعال كردن جنبش مقاومت عليه خودسري هاي            وس
 .حاكميت و بسط مبارزات آزادي خواهانه ي مردم

 كميته ي هماهنگي شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران
 ٢٠٠٧ دسامبر ١٦

 
 ...جنبه هاي ديگري 

  
اين وهم در حيرت تصديق عاميانه، گاهي به مثابه مناسبات               

شتند مي توان به آن به مثابه اشياء فربه چسبيد و          اجتماعي كه مي پندا  
سپس دگربار به مثابه شئي دلقك واري كه نمي توان به آن به مثابه               

البته آشنايان  ).  ٢(»  مناسبات اجتماعي ثبوت داد، نمايان مي شود        
با اين حال مي توان . به آثار ماركس، كم و بيش از اين نوشته ها آگاهند

سته بهتر و قاطع تر از آن چه ماركس نوشته        گفت تا كنون كسي نتوان    
است، اين دوگانگي سرشت اقتصاد سرمايه داري را نمايان سازد و يا             

 . آن كه در شالوده آن خللي وارد آورد
به اين ترتيب سرمايه فقط چيزي نيست كه بتوان ارزش آن را با             
ارقام قيمت ها سنجيد، بلكه در عين حال مناسباتي است كه ميان                

البته اين مناسبات نه فقط ميان انسان ها، بلكه ميان . ن ها برقرار است انسا
چنين .  طبقات، يعني ميان پرولتاريا و بورژوازي نيز وجود دارد             
) شئي ها(مناسبات پديده اي بالواسطه نيست و بلكه فراسوي چيزها            

Dinge  براي فهم اين مطلب بايد دانست كه ارزش يك كاال          .   قرار دارد
 شئي گشته مناسبات اجتماعي است، زيرا در پس اين              نوعي نمود 

پوشش شئي گشته روابط متقابل انساني پنهان است كه ماركس در             
روشن . سخن گفته است» مناسبات سرمايه«برخي موارد از آن به مثابه 
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است كه اشكال شئي گونه سبب محو شدن مناسبات اجتماعي                
 -ابه گردش پول  گردش سرمايه كه ماركس از آن به مث        .  نمي شوند

 پول سخن گفته است، مي تواند اين توهم را فراهم آورد، زيرا در  -كاال
اين گردش مناسبات شئي گشته كامأل بر فراز مناسبات اجتماعي قرار           

اما نبايد فراموش كرد كه در اين روند گردش، نه فقط مقادير              .  دارد
بات معيني پول، در گردش هستند، بلكه شالوده اين گردش بر مناس            

به عبارت ديگر اضافه ارزش فقط از     .  اجتماعي استثمار انباشت قرار دارد    
طريق انقياد كار زنده مي تواند تحقق يابد، يعني تا هنگامي كه ما در               

 پول كه   -كاال-انقياد روند كار و ارزش زائي قرار نگيريم، گردش پول        
در اين رابطه ماركس    .  ماركس از آن سخن گفته است، ممكن نيست       

 Kapital  automatisches»  موضوع خودگردان سرمايه   «مايه را    سر
Subjekt    البته بكارگيري اين اصطالح مي تواند سبب      ).  ٣( ناميده است

توهم شود و برخي بپندارند كه ماركس مناسبات اجتماعي را معادل             
مقادير ارزشي دانسته است، يعني سرشت دوگانه ارزش و سرمايه چيز           

ات شئي گشته و مناسبات اجتماعي كه در         ديگري نيست مگر مناسب   
تقابل اين دو مناسبات با هم، روابط شئي گشته نقش تعيين كننده را               

اين امر سبب مي شود تا خود را با مقادير ارزشي سرگرم           .  بازي مي كند 
سازيم و مناسباتي را فراموش كنيم كه در بطن آن اين ارزش ها                 

 .بازتوليد شده اند
 

 وم بحران كوششي در توضيح مفه
مي تواند سبب شود تا     »  موضوع خودگردان سرمايه   «اصطالح  

بپنداريم كه همه چيز بنا بر انديشه ماركس كامأل وابسته به اين حركت  
سرمايه است و انسان ها هم چون عروسكان خيمه شب بازي عمل             

اما .  مي كنند و كاركردهاي آنان توسط مقادير ارزشي تعيين مي شوند         
 ماركس بر اين باورند كه هرگاه شركتي و يا              برخي از مفسرين  

كارخانه اي با ضرر كار كند، با بحران روبرو مي شود و در نتيجه                
صاحبان و يا مديران اين گونه شركت ها و كارخانه ها مجبور مي شوند           
چهره اجتماعي خود را تغيير دهند و به اقداماتي دست زنند كه براي              

. د رونق اقتصادي ضروري هستند    بيرون آمدن از بحران و تحقق مجد      
خالصه آن كه همه راه ها از حوزه تأثير متقابل بحران و رونق                  

هر چند  .  اقتصادي آغاز مي شوند و دوباره به اين حوزه پايان مي يابند          
چنين نظريه اي نادرست نيست، اما بر خالف برداشت آنتونيو نگري            

كي از ابعاد آن    سرمايه به مثابه ي  »  موضوع خودگرداني «كه مدعي است    
 . موجوديت دارد، برداشتي يك جانبه است

در عين حال خطا خواهد بود، هرگاه مدعي شويم كه صاحبان             
كارخانه ها و يا شركت ها، هنگامي كه درمي يابند كارخانه ها و يا              
. شركت هاي شان ناسود آورند، از خود عكس العملي نشان نخواهند داد         

ركسيسم بر اين باور است كه بحران        ما.  اما اين همه ي تاريخ نيست     
اقتصادي يك بعدي نيست و بلكه مؤلفه هاي مختلفي دارد هم چون             

، سقوط  Unterkonsumtion، كمبود مصرف    Überproduktionمازاد  توليد   
، وزن نابرابر سپهرهاي tendenzieller Fall der Profitrateتمايلي نرخ سود 

.  و غيره    Ungleichgewicht der Reproduktionssphärenبازتوليدي   
به همين دليل نيز نمي توان مسئله بحران را فقط از جنبه ارزش مورد               
توجه قرار داد، يعني هدف را در ارتباط با شرائط توليد مناسب براي               

اين گونه هدف ها در خدمت سرمايه      .  كسب اضافه ارزش تعيين كرد    
اما .  ا ممكن سازند  قرار دارند و مي خواهند ادامه زندگي سرمايه داري ر        

هدف ماركسيست ها بايد در رابطه با بحران هاي اقتصادي سرمايه داري         
 . فراروي از اين شيوه توليد باشد

اما در آثار ماركس مي توان درك ديگري از بحران را نيز يافت            
كه به بيكاري و تورم كه در نتيجه بحران سرمايه داري  پيدايش                

اين رابطه مي توان گفت كه سرمايه در        در  .  مي يابند، محدود نمي شود  
برابر مشكل الينحلي قرار گرفته است، يعني آن چه را كه قابل كنترل            
نيست، بدون آن كه مجبور شود و يا بتواند نابودش سازد، بايد كنترل             

البته سرمايه اين مسئله، يعني انقياد      .  كند و تحت انقياد خود نگاه دارد     
 آن چه كه قابل كنترل نيست، اما بايد          .كنترل ناپذيرها را مي شناسد  

كنترل شود، سرمايه متغير است كه تشكيل مي شود از پرولتاريا، يعني           
همه كساني كه براي زيستن مجبورند نيروي كار خود را بفروشند،             

به همين دليل نيز سرمايه    .  يعني اكثريت عظيم جامعه، يعني همه ي ما       
د استعدادها، آرزوها، روابط، مجبور است در روند كار و ارزش زائي خو    

مهارت و حتي پيكرها و روان هاي ما و خالصه ما را به مثابه انسان                
شاغل و فعال مورد توجه قرار دهد، زيرا بدون ما كه در هيبت سرمايه              

 .. متغير عمل مي كنيم، بازتوليد اضافه ارزش ممكن نيست
كه در جلد نخست سرمايه اين جمله معروف را مي توان خواند             

ماشين آالت نه فقط هميشه مانند رقيبي فرامقتدر مؤثر هستند، بلكه           «
سرمايه آن را با      .  ساختن كارمزدوري نيز مي باشند     "  زائد"در پي    

صداي بلند و گرايش گرايانه به مانند قدرت دشمنانه اي اعالم مي كند          
به مهم ترين ابزار جنگي براي     ]  ماشين.  [و مورد استفاده قرار مي دهد    

وب قيام هاي ادواري كارگري، اعتصاب ها و غيره كه ضد               سرك
  (...) .سرمايه  رخ مي دهند، بدل مي شود          Autokratieيكه ساالري   

 نوشت كه    ١٨٣٠مي توان تاريخچه اي درباره اختراعات پس از             
منحصرأ مانند ابزار جنگي عليه عصيان هاي كارگري پا به عرصه               

 ).  ٤(» زندگي گذاشتند
هاي سرمايه در بهره گيري از ماشين و در انقياد         هر چند كاركرد  

گرفتن نيروي كار انساني از نوعي خودمختاري و منطقي ساختاريافته           
 اقتصادي را از    -برخوردار است، اما مهم آن است كه تكامل اجتماعي        

چشم انداز انضباط دادن و انگيزه  بخشيدن به كار زنده مورد بررسي قرار 
ي از مفسرين ماركس بر اين باورند كه در          در اين رابطه برخ   .  دهيم

دوران كنوني كه مي توان آن را دوران پسافورديسم ناميد، سرمايه             
مجبور است براي انضباط دادن به نيروي كار مستقيم و يا غيرمستقيم از          

حتي هدف اصلي همكاري اتحاديه     ).  ٥(ابزار كنترل كننده بهره گيرد     
در اين رابطه مي توان    .  كار زنده است  سرمايه داران با سنديكاها  كنترل     

به اين نكته اشاره كرد كه بسياري از سرمايه داران كشورهاي پيشرفته           
كه سرمايه ي خود را در كشورهاي عقب مانده بكار انداخته اند، براي            
آن كه بتوانند كاركرد كارگران مورد نياز خود را با نيازهاي توليد              

شورها در پيدايش سنديكاهاي     هم سو سازند، در بسياري از اين ك         
كارگري نقشي تعيين كننده بازي كرده اند، زيرا كارگراني كه از             

برخوردارند، بهتر مي توانند در برابر سرمايه      »  خودمختاري سنديكائي «
به اين ترتيب به تناقضي    .  به انجام كارهاي هدف مند موظف گردند      

 خودمخناري  ديالكتيكي برمي خوريم، زيرا خودمختاري سرمايه، عمأل      
نيروي كار زنده را مي طلبد تا سرمايه بتواند اين نيروي خودمختار را              
بهتر و مؤثرتر كنترل كند و مورد استثمار قرار دهد، يعني خودمختاري 
 . نيروي كار به عاملي براي كنترل همين نيرو توسط سرمايه بدل مي شود

 روند  هر چند بنا بر برداشت هاي ماركس خودمختاري سرمايه در        
انباشت هر چند با مزاحمت آرزوها، نيازها و مبارزات نيروي كار زنده 
روبرو مي شود، اما اين امر نمي تواند روند انباشت را با اختاللي اساسي             

به اين ترتيب تنها محدوديتي كه مي تواند روند انباشت          .  روبرو سازد 
ديتي سرمايه را مختل سازد، نه محدوديتي بيروني، بلكه بايد محدو             

اما اين محدوديت دروني نمي تواند سبب شود تا             .  دروني باشد 
سرمايه «سرمايه دار به سود كمتري رضايت دهد و بلكه اين ما، يعني             

است كه مي تواند سرمايه  را به پذيرش يك چنين سود كمتري          »  متغير
 .  مجبور سازد

براي آن كه اين بحث بهتر درك شود، بايد يادآور شد كه                
تصادي عبارت از مشكالت توليد ارزش است كه مي توان آن          بحران اق 

در .  را با بررسي بيالن هاي شركت ها و كارخانه ها آشكار ساخت           
عوض بحران اجتماعي حتمأ نتيجه بحران اقتصادي نيست، كما اين كه           
سرنگوني رژيم شاه در ايران هنگامي رخ داد كه در ايران اقتصاد از               

 سراسر  ١٩٦٨ كه جنبشي كه در سال        رونق برخوردار بود و يا آن      
اروپا و آمريكا را در بر گرفت، در دوراني در اين كشورها بوجود               

به طور مثال در آلمان اين جنبش      .  آمد كه رونق اقتصادي وجود داشت     
در دوراني رخ  داد كه به خاطر رونق اقتصادي نيروي كار به اندازه كافي 

ها تن از ايتاليا، يونان،      وجود نداشت، امري كه سبب شد تا ميليون          
» كارگران ميهمان «به اين كشور مهاجرت كنند و به مثابه        ...  تركيه و   

در روسيه نيز، هر چند به خاطر جنگ، اقتصاد اين            .  استثمار گردند 
كشور با بحران روبرو گشته بود، زيرا نيروي كار ضروري در                
 ميدان هاي جنگ كشته مي شد و نيروي كار كافي براي كار در               
كارخانه ها وجود نداشت، اما خستگي از جنگ و گرسنگي سبب شد            
تا مردم عليه تزاريسم برخيزند و خود را از شر رژيمي رها سازند كه               

 . ميليون ها تن را به كشتارگاه هاي جنگ مي فرستاد
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 مفهوم طبقه
برخي از چپ ها از طبقه تعريفي را ارائه مي دهند كه توسط                

بر مبناي جامعه شناسي    .  ارائه شده است   جامعه شناسان بورژوائي    
بر .  بورژوائي طبقه بر مبناي يك سلسله خصوصييات تعريف مي شود         

مبناي اين تعريف، پرولتاريا از انسان هائي كه كار مزدوري مي كنند و           
اما تعريف ماركسيستي   .  تشكيل مي شود ...  سطح دانش معيني دارند و      

از توليدكنندگان اضافه ارزش   از طبقه را بايد از سرمايه و به ويژه            
 مانيفست « به   ١٨٨٨بنا بر حاشيه اي كه انگلس در سال         .  استنتاج كرد 
مقصود از پرولتاريا طبقه كارگر مزدور معاصر «نوشت،  » كمونيست

است، كه از خود صاحب هيچ گونه ابزار توليد نيست و براي آن كه              
» وش گذاردزندگي كند، ناچار است نيروي كار خود را به معرض فر  

بر مبناي اين تعريف هر كسي كه مجبور شود نيروي كار خود ر       ).  ٦(
ابفروشد، پرولتاريا است، حتي مديران شركت هائي كه ساليانه ميليون ها 

ديگر آن كه روز به روز از تعداد          .  دالر حقوق دريافت مي كنند    
كارگران در بخش صنعتي كاسته مي شود و در عوض به تعداد شاغلين            

 .  بخش خدمات افزوده مي گردددر  
هم چنين اينك در بيش تر كشورهاي پيش رفته سرمايه داري با          

سرمايه داران براي آن كه بخشي از مخارج         .  پديده تازه اي روبروئيم  
توليد را كاهش دهند، بسياري از كارمندان خود را اخراج نموده و از              

هستند، با آنها   »  زادمشاغل آ «آنها خواسته اند به مثابه كساني كه داراي       
قرارداد ببندند و در برابر پولي كه از حقوق سابق شان كم تر است،               

در اين حالت ديگر كارفرما      .  همان كارها را براي شان انجام دهند       
نبايد براي چنين شخصي بخشي از بيمه بيماري و يا              )  سرمايه دار(

» ادشاغل آز «بازنشستگي را پرداخت كند و همه اين مخارج بر دوش           
ند، اما در »شغل آزاد«روشن است كه اين افراد هر چند داراي       .  مي ماند

حقيقت نيروي كار خود را مي فروشند وآنان را بايد هم چنان پرولتاريا           
 . ناميد

با توجه به آن چه رفت، در يك جامعه مي توانند ثروت مندان و            
توده زحمتكش وجود داشته باشند، بي آن كه اين يك به طبقه                

در سرمايه داري چون   .  ايه دار و آن يك به طبقه كارگر بدل گردد       سرم
انسان ها به مثابه صاحب ابزار توليد و صاحب كار در رابطه با يكديگر             

بدون چنين رابطه اي كه بر      .  قرار مي گيرند، به طبقات بدل مي گيرند     
مناسبات ارزش استوار است، هيچ كس نمي تواند به عنصر وابسته به يك         

به همين دليل دو طبقه سرمايه دار و پرولتاريا فقط          .  دل گردد طبقه ب 
هم زمان مي توانند وجود داشته باشند و هم زمان نيز از بين خواهند رفت، 
زيرا هرگاه شرائط تاريخي زمينه را براي از بين رفتن يكي از اين دو               
طبقه هموار سازد، طبقه ديگر نيز از ميان خواهد رفت، زيرا اين هر دو         

قه در مناسبات متقابلي با هم بسر مي برند كه مي توان آن را مناسبات طب
اجتماعي سرمايه داران ناميد و با از بين يكي از اين دو طبقه، آن                 
مناسبات اجتماعي نيز از بين خواهد رفت و ديگر نمي تواند به گونه اي            

 . مستقل وجود داشته باشد
اندل كه يكي از    اما برخي از مشاهير ماركسيست  چون ارنست م        

تروتسكيست هاي انديشمند نيمه آخرين سده پيشين بود، در آثار خود          
هر چند روسيه شوروي را جامعه اي سرمايه داري نمي نامد و استدالل            

پرولتارياي «مي كند كه در شوروي طبقه سرمايه دار وجود ندارد، اما از     
 در  سخن مي گويد و روشن نمي كند كه چگونه پرولتاريا         »  شوروي

كشوري كه در آن طبقه سرمايه دار وجود ندارد، مي تواند بدون               
هرگونه مناسبات اجتماعي با طبقه اي كه وجود ندارد، حضور داشته            

» پرولتاريا«اين بخش از ماركسيست ها بر اين باورند فقط          ).  ٧(باشد  
مي تواند در كارخانه  كار كند، مشكلي كه بسياري از ماركسيست هاي          

آنها نيز همه كساني را كه در كارخانه هاي          .   دچار آنند  ايراني نيز 
مي نامند، بدون آن   »  پرولتاريا«دولتي ايران كار مي كنند، كارگر و يا        

كه نشان دهند قانون ارزش رابطه متقابل اين نيروهاي كار را با                 
 . كارفرماي شان كه دولت است، تعيين مي كند

، بيكاران،   در اروپا حتي برخي از ماركسيست هاي مدرن            
مهاجريني را كه در اردوگاه ها به سر مي برند، دانشجويان، زنان خانه دار،       

مي نامند، بدون آن كه    »  پرولتاريا«را جزئي از ارتش     ...  بازنشستگان و   
آشكار سازند اينان در چه رابطه اي با طبقه سرمايه دار قرار دارند و               

 سرمايه دار را    قانون ارزش چگونه مناسبات متقابل اينان و طبقه           
 مي آرايد؟

 بايد پذيرفت كه تحليل از سرمايه جدا از تحليل از طبقه نيست و            
ماركس در  .  در واقع اين دو تحليل درباره چيز واحدي سخن مي گويند         

تحليل خود را از فرمول هاي معمولي و از پوسته اين شيوه            »  سرمايه«
 در آن زمان وجود     توليد آغاز مي كند، يعني مناسبات سرمايه ائي را كه       

  بودند، مورد بررسي قرار مي دهد و سپس        Konkretداشتند و مشخص    
به تدريج به ژرفاي اين مناسبات نفوذ مي كند، يعني تحليل خود را به             

و سرانجام آشكار مي سازد كه      .   انتقال مي دهد  Abstraktحوزه انتزاع   
نان بدل  برابري صوري ميان سرمايه و كار به نابرابري واقعي ميان آ            

 .  مي گردد
بنابراين رابطه طبقاتي عبارت از رابطه افراد كه در هيبت                
سرمايه دار و كارگر در برابر يك ديگر قرار مي گيرند، نيست و بلكه            
اين رابطه عبارت از مناسبات سلطه اي است كه توسط قدرت شئي              

با توجه به اين نكته    .  سرمايه ثابت بر  كار زنده اعمال مي شود        گشته
مناسبات طبقاتي  »  ماركسيست هاي حقيقي «نمي توان هم چون برخي از     

را تا حد مناسبات صاحبان كاالهائي كه در بازار در برابر يك ديگر              
 . قرار دارند، تقليل داد

 
 مبارزه طبقاتي و فتيش كاالئي
نمي توان به مفاهيم طبقات و     »  سرمايه«از فصل نخست كتاب      

 بخش از تحليل ماركس، با صاحبان        در اين .  مبارزه طبقاتي پي برد    
كاالهائي كه با يك ديگر به شدت رقابت مي كنند و گرفتار فتيش             

از آن جا كه آنها به كُنه      .  هستند، روبروئيم )  ٨   (Warenfetischكاالئي  
قوانيني كه كاركردهاي شان را تعيين مي كنند، نمي توانند پي برند،            

ين احساس را دارند كه     آن طور كه ماركس نوشته است، گاه گاهي ا       
اما پس از آن كه ماركس از ). ٩(» بام خانه بر سرشان خراب مي شود«

روند گردش كاال به مناسبات اجتماعي مي پردازد، مي توان به تمامي           
مناسبات سرمايه خود   .  ابعاد نقد ماركس به جامعه سرمايه داري پي برد       

را از طريق سرمايه    را در مناسبات سلطه با واسطه، يعني اين سلطه خود           
. ثابت كه در آن ابزار و وسائل توليد تمركز يافته اند، نمايان مي سازد            

مناسبات ميان سرمايه ثابت به مثابه سرمايه مرده و كار زنده به مثابه              
سرمايه متغير، ميان قدرت اشياء و خالقيت زنده، ميان ابزار توليد و              

رمايه از يك سو بايد     كساني كه آن ابزار را به كار مي گيرند و س           
خودگرداني آنها را مورد تأئيد قرار دهد و از سوي ديگر نمي تواند از              
حق كنترل نيروي كار چشم پوشي كند، بيانگر افزايش اجتناب ناپذير          

و در همين   .  مبارزه طبقاتي در اشكالي بسيار مختلف و متنوع است          
ماعي و  رابطه مي توان به بازي دوگانه اي كه ميان مناسبات اجت             

مناسبات سلطه اشياء خود را     .  قدرت هاي اقتصادي وجود دارد، پي برد     
در بسياري از چشم اندازهاي ايدئولوژيك، رواني، اخالقي و فرهنگي           

اما در عين حال هر مناسبات اجتماعي از قدرتي             .  نمايان مي سازد 
بزرگ ترين عامل اقتصادي در اين رابطه      .  اقتصادي تشكيل شده است   

 . سطح مزدي است كه در يك جامعه پرداخت مي شودميانگين 
  مي توان ارزش نهفته در نيروي كار را تعيين كرد؟           چگونه  اما

بايد ديد براي زيستن، حفظ روابط اجتماعي و فرهنگي مان به چه               
ماركس در اين رابطه فرمولي را مورد استفاده قرار         .  چيزهائي نيازمنديم 

كار مزدوري عبارت است از      بهاي متوسط   «:  مي دهد كه چنين است   
حئاقل مزد، يعني مجموعه وسائل معيشتي كه براي يك كارگر الزم            

او هم چنين در جائي ). ١٠(» است تا بتواند بعنوان كارگر زندگي كند   
مقدار ابزار مورد   «:  ديگر اين انديشه را بيش تر گسترش داد و نوشت        

 و وابسته   نياز در كشورهاي مختلف و در دوران هاي مختلف متفاوت         
بدان است كه براي زيستن در شرائط زندگي عادي در يك كشور               
چه را بايد به حساب آورد و هم چنين كارگران زن و مرد داراي چه               

به عبارت ديگر شايد بتوان گفت كه سطح        ).  ١١  (»خواست هائي اند
دستمزدها نتيجه مبارزه طبقاتي است و در كشورهائي كه سطح               

بارزه طبقاتي نيز در اين كشورها بايد شكوفان تر        دستمزدها باالترند، م  
اما مي دانيم كه سرمايه دار هيچ گاه آن چه را كه نيروي كار              .  باشد

به مثابه ارزش توليد مي كند، به نيروي كار پس نمي دهد و بلكه بخشي            
از آن را به دولت به مثابه ماليات مي پردازد و بخش ديگر آن را به مثابه             

بازتوليد آن هدف اصلي هرگونه گردش سرمايه  است،      اضافه ارزش كه   
به همين دليل نيز شايد بتوان گفت كه        .  به سرمايه اوليه خود مي افزايد   

تالشي ضد  "  واقعي نيروي كار  "، يعني تعيين ارزش      "سطح دستمزد "
 .  استcontrafaktischواقعي 
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بر اين باور است كه      »  امپراتوري«آنتونيو نگري در اثر خود       
»در تعيين سطح دستمزدها نقشي تعيين كننده بازي       »  ن هاي سياسي تعيي

 Marx oltre» ماركس درباره ماركس«او هم چنين در اثر خود . مي كنند
Marx             آشكار مي سازد كه به مناسبات سرمايه بايد به مثابه مناسبات 

يكي از عوامل مهم استدالل      .  قدرت، يعني قدرت سياسي نگريست     
به تقابل اقتصاد و سياست به مثابه رازآميزگري       نگري آن است كه او      

به عبارت ديگر نزد نگري    .  مي نگردbürgerliche Mystifikation بورژوائي  
پذيرش تفاوت سپهرهاي اقتصاد و سياست از هم عامل بسيار مهمي در   

 .تعيين سلطه سرمايه داري است
كه مبارزه طبقاتي را مترادف با         »  ماركسيست ها«برخي از    

بات كارگري، تظاهرات سياسي و حتي جنبش هاي انقالبي            اعتصا
مي دانند، اينك كه حركت هاي اجتماعي در كشورهاي پيش رفته            

يافته  و به مبارزه براي بهبود محيط       "  فراطبقاتي"سرمايه داري مضموني   
محدود ...  زيست، صلح جهاني، مبارزه با قهر، برابري زنان و مردان و             

د كه ديگر نمي توان از مبارزه طبقاتي سخن         گشته است، بر اين باورن    
گفت، در حالي كه هم اينك نيز در اين كشورها مبارزه طبقاتي را               

نخست آن كه مبارزات فراطبقاتي نيز داراي         .  مي توان مشاهده كرد  
مضموني طبقاتي هستند، زيرا در اين مبارزات همه طبقات مي كوشند           

 توليد سرمايه داري در    از شرائط مادي هستي اجتماعي خود كه توسط        
دو ديگر آن كه مبارزه      .  شرف نابودي قرار گرفته اند، دفاع كنند       

طبقاتي در كشورهاي پيش رفته سرمايه داري در رابطه با روند               
جهاني سازي سرمايه از شدت و قاطعيت بيش تري برخوردار گشته            

چنين به نظر مي رسد كه دور نخست اين مبارزه به نفع سرمايه            .  است
ام شده است، زيرا سرمايه با تهديد به خروج از كشورهاي متروپل            تم

سرمايه داري كه منجر به از بين رفتن محل هاي كار مي گشت، توانست           
طي سال هاي گذشته جنبش هاي كارگري بسياري از كشوري پيش رفته 
سرمايه داري را به كاهش دستمزدها و در ارتباط با آن به كاهش سطح             

 سال گذشته نه تنها     ٢٠به طور مثال در آلمان طي      .  زدزندگي مجبور سا  
از قوه    %  ٦به سطح دستمزد شاغلين اين كشور اضافه نشده، بلكه حتي           

اما اينك كه رونق اقتصادي به اين      .  خريد واقعي آنان كاسته شده است     
كشورها بازگشته است، جنبش هاي سنديكائي با تواني بيش تر در پي           

اند و مي كوشند آب رفته را به جوي          تسخير سنگرهاي ترك شده     
بازگردانند، امري كه فقط در سطح تازه اي از مبارزه طبقاتي ممكن              

 . است
اما بايد توجه داشت كه براي هر دو طبقه مناسبات اجتماعي در             
سطح گردش سرمايه به طور صوري برابر است، در حالي كه در سطح             

كه در برابر يك ديگر قرار     توليد با مناسباتي نابرابر ميان دو طبقه اي         
اما بنا بر برداشت ماركس هر دو طبقه گرفتار         .  دارند، روبرو مي شويم  

فتيش كاال هستند با اين تفاوت كه پرولتاريا عليه اين فتيش عصيان             
مي كند، در حالي كه سرمايه در برابر آن هم چنان بي تفاوت مي ماند،             

ر پس اين فتيش از     زيرا مي تواند خولست و حركت واقعي خود را د         
 . چشمان پرولتاريا پنهان نگاه دارد

در يك معني بايد     .  سلطه اشياء نزد ماركس دو معنائي است        
پذيرفت كه اشياء بر همه ما و حتي بر سرمايه داران نيز سلطه دارند و               

در معني ديگر اين    .  اين سلطه خود به حركت سرمايه وابسته است         
در اروپا، يعني قاره اي كه در آن        توهم به وجود آمده است كه الاقل        

جانشين سلطه  فئودالي گشته    »  سلطه اشياء «سرمايه داري بوجود آمد،    
در حالي كه در دوران فئودالي       .  است كه پيش از آن وجود داشت       

مالكيت بر زمين زيرساخت سلطه سياسي را تشكيل مي داد، با پيدايش           
 توليد سلطه اشياء بر     سرمايه داري سرمايه ثابت در هيبت ابزار و وسائل       

 . انسان را نمودار مي سازد
با توجه به آن چه گفته شد، مي توان دريافت كه نزد ماركس              
پرولتاريا و بورژوازي، هر چند با هم بوجود آمده و با هم نيز از بين                

با آن  .  خواهند رفت، اما داراي دو گونه هستي متفاوت از يك ديگرند         
فتيش كاالئي اند، اما اين هستي دو گانه       كه تمامي افراد جامعه گرفتار      

سبب مي شود تا پرولتاريا خواهان نابودي و فراروي از سرمايه داري            
 .باشد، در حالي كه سرمايه داران خواهان حفظ نظم موجودند

 
 جامعه فراسرمايه داري

ماركس در بسياري از نوشته هاي خود پيدايش هر جامعه نويني را  
در اين رابطه، بايد    .  است كه با درد هم راه است     با زايمان مقايسه كرده     

جامعه كهن آبستن جامعه نوين گردد تا بتواند آن را، پس از تحمل درد 

هاي »  ماركسيست«اما مي دانيم كه بسياري از       ).  ١٢(زايمان، بزايد   
ايراني بدون توجه به اين جنبه از انديشه هاي ماركس مي پنداشتند و             

مي توان با كسب قدرت سياسي توسط         هنوز نيز مي پندارند كه       
كارگران و سلطه حكومتي كارگري بر ديگر طبقات، جامعه نوين             

در حالي كه تحقق جامعه         .  را متحقق گرداند    »  سوسياليستي«
سوسياليستي بدون تكامل غول آساي دانش و فن آوري كه موجب رشد       

به عبارت ديگر  .  شتابان بارآوري كار مي گردد، غيرممكن است         
ان گفت در جامعه اي كه نيروي كار از بارآوري اندكي                مي تو

برخوردار است، پيش شرط الزم و كافي براي تحقق سوسياليسم وجود          
به عبارت ديگر پيش شرط هائي كه براي تحقق جامعه اي            .  ندارد

سوسياليستي ضروري اند، بايد در بطن جامعه سرمايه داري بوجود آيند          
كافي «:  ماركس جوان گفت  .  م سازند و اين جامعه را آبستن سوسياليس     

باشد و بلكه واقعيت    ]  خويش[نيست كه انديشه در پي واقعي شدن          
 ). ١٣(» نيز بايد به سوي انديشه پيش رود

با توجه به آن چه گفته شد، مي توان نتيجه گرفت كه تمامي               
عصيان ها و جنبش هاي سياسي كه داراي خصلت ضد سرمايه داري            

كه به قدرت سياسي دست يافتند، نتوانستند       بودند، حتي پس از آن       
سرمايه داري را نابود و مناسبات غير سرمايه دارانه  با ثباتي را جانشين            

هم چنين آگاهي بر مكانيسم كاركردهاي سرمايه براي از         .  آن سازند 
ميان برداشتن سرمايه كافي نيست، كما اين كه از نگارش نقد ماركس        

ماركس در  .   سال مي گذرد  ١٥٠يش از   به شيوه توليد سرمايه داري ب     
نام مي برد  »  جنبشي حقيقي «از كمونيسم به مثابه    »  ايدئولوژي آلماني «

كه سبب ازميان برداشتن وضعيت كنوني و پيدايش سوسياليسم خواهد          
در حقيقت روزمرگي بايد يگانه سپهر يك چنين جنبش         ).  ١٢(گشت

ش ضرورت  واقعي باشد، يعني مردم بايد در زندگي روزمره خوي            
 . فراروي از سرمايه داري و تحقق سوسياليسم را تجربه كنند
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 ...احمدي نژاد در 
   

ها  ن بار با دموکرات   يگان ا يی ر  ا جمهوری اسالمی مانند دوره    يآ
 ل و جنگ معامله نکرده است؟ ئيو مخالفان خط مشی اسرا
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ش آمده تا    يهای پ  ان که همواره از بحران      يک مال ين تاکت يا
های طرف مقابل     تن به خواست   اند و سپس   ن مرحله سود جسته   يآخر
ن يز هم يکا ن يری سفارت آمر   يگ درگروگان.  ستيد ن ي جد ،ند اداده
خشونت در سخن و نرمش در عمل؛          (م؛  يک را شاهد بود    يتاکت
اد يآورد، از    اد می يرزا را ب  يرج م يشعر ا   ک آن زن محجبه در     يتاکت
م يدان یم)  رتی خوانده بود  يغ کا را بی  يای مذاکره با آمر    م که خامنه  ينبر

آمد آن   ری بود و پی   يگ ن گروگان يی ا  جهيران و عراق نت   يکه جنگ ا  
ان در يران را بباد داد؛ آن چه که مال  ياردها ثروت ا  يلير م يقرارداد الجزا 

م حکومت خود و سرکوب مخالفان       ي تحک ،ن بحران بدست آوردند   يا
 . بود

 در  ،ديگو رسخن می يساله اخ   روزی سد ياکنون احمدی نژاد از پ     
ران  در امر    يت حقوقی ا  يی که  حکومت اسالمی با وجود حقان         حال

ش ببرد و   يپلماسی نتوانست مساله را پ    يای به سبب فقر د     باروری هسته 
های  ان و دموکراتيگرا خت و اگر تضاد واقعيه خود برانگيجهان را عل

ران با  ي ملت ا  ،ده بود يی آسمانی به دادش نرس      دهائچون م  کا هم يآمر
ستش را بباد   يم روبرو شده بودکه هست و ن        يو عظ ب  يای مه  فاجعه
 . داد می

کا را  يهای حکومت اسالمی و آمر        چه کسی تاوان ندانم کاری        
 پردازد؟ می

لوحانه بوش توانست عوام را با شعار        است تجاوزگرانه و ساده   يس
ر يج کند و غيپشت احمدی نژاد بس»  ای حق مسلم ماست    انرژی هسته «

ت يزی هو يکا ست ي که همواره با آمر     را هم »  خواص«ز  يم ن يمستق
 .سو با جمهوری اسالمی بگرداند  هم،ابند يمی

ران کمک  يکا نه تنها به روند دموکراسی در ا         يجه آمر يدر نت 
 مانند  ، بلکه کار را حتا برای مخالفان احمدی نژاد در حکومت           ،نکرد

 .ز دشوار نمود يرفسنجانی ن
ب راه نجات ما از     م که موج  ياتی بدان ياست را سلسله عمل   ياگر س 

مان جامه عمل بپوشاند؛ آن گاه       اهایي تا به رو   ،ت موجود است  يوضع
های ساخته و     اری از اوقات دنبال بحران      يم برد که بس    يپی خواه 

های  ها و جزم   شهيا  در بند کل     ي  ،ميا دهيپرداخته حکومت اسالمی دو   
دی که در های متعد هيانيها و ب هياری از اعالميبس. ميا اسی گرفتار شدهيس

تا هنگامی که      .ست ا ن مدعا ي شاهد ا   ،افت ي مورد جنگ انتشار   
م برود؛ تا هنگامی که     يی رژ  های ساخته شده   ون دنبال بحران  يسياپوز

است حکومت راه   يون ناچار است به دنبال س     يسي اپوز ،بحران ادامه دارد  
ی بحران هم دست رهبران حکومت است و هر زمان             لهيفتد و فت   ابی

ون را به   يسيابند و عمال اپوز    ي توافق و سازش دست می      خواستند به 
ی  رهين دا يسازد وا   ناچار می  ،نديآفر دنباله روی از حوادثی که خود می      

ن انقالب خطر    يوب از اول انقالب ادامه دارد ؛ روزهای نخست            يمع
ران و  يکا، آن گاه جنگ ا    يری سفارت آمر  يگ کودتا؛ سپس گروگان  

ی  که همه  در حالی .  ای ی  انرژی هسته    عراق و سرانجام بحران مسخره    
ی  ار معرکه يم خود آتش ب   ين رژ يها قابل اجتناب بود و ا       ن بحران يا

ها بوده است، در حالی که مساله اصلی ما آزادی و               ن فتنه يی ا  همه
 .گريز ديدموکراسی و حقوق برابر شهروندی است و نه چ

ی گريا هر کشور خارجی د     يکا  ي نه دل بستن به دخالت آمر      
کات حکومتی که   يکارساز و مشکل گشاست و نه چشم بستن به تحر         

د هم   يبا.   معقول است  ،زند نی می يبرای بقای خود دست به بحران آفر       
کات حکومت اسالمی را محکوم کرد و با        يدخالت خارجی و هم تحر    

گر خارجی متجاوز است و هم         روی مداخله يآن مبارزه نمود؛ هم ن     
. ستا ا ن مقام اعدام را در جهان دار      ياولگرا که    حکومت داخلی واپس  

ن حکومت مستبدی را که برای       يت از چن  يتواند حما  چ تئوری نمی  يه
آورد، هر روز دست و پا قطع          ی حکومت خود چشم در می        ادامه
ه ي توج ،ند كد می يهن ما را مجبور به تبع     يها از مردم م    ونيليکند و م   می
 مجال دخالت خارجی را     ان است که  ياست مستبدانه مال  ين س يا.  دينما

ی است که تا    ئکا و اروپا  ين همان آمر  ين ا يچن هم  و.  کند   فراهم می 
ش چشم بر قتل عام مبارزان و کشتن و ترور رهبران                يچندی پ 

ن يه و چ  يعلت تضاد منافع خود با روس     ه امروز ب .  ون بسته بودند  يسياپوز
صت سود  ن فر يد از ا  يون با يسياند و اپوز   ران تمرکز کرده  يبه مساله ا  

چند سال    م که تا  ياد نبر ي از   .ی است ئت استثنا يک موقع ين  يا.  ببرد
تی مثل  يا  شخص  يکردند و    ش هزاران مبارز را در زندان اعدام می        يپ

شرفکندی و همراهانش را در       ايدند و   يبر ار را سر می   يدکتر شاپور بخت  

کردند و آب از آب      روز روشن در اروپا با گلوله سوراخ سوراخ می         
ک يران است و اگر در         يامروز جهان متوجه ا    .  خورد  نمی تکان
ه آن  يا عل ي همه دن   ،کنند  ريای کسی را دستگ     ی دور افتاده    دهکده

 .کنند اعتراض می
ه جهانی حقوق بشر و     يهای مصرح در اعالم    د بر مساله آزادی   يبا

ت اخالقی کشورهای خارجی برای     يد نمود و از حما    يدموکراسی تاک 
ن حکومت از پای     يشه کردن ا  ي جست و تا ر     شبرد مبارزه سود  يپ

 .ننشست
افته که با    ينی امروز چنان گسترش       يی خم ئادگرايماری بن يب

کات ادامه  يسازی و تحر   شود، بازهم بحران   انشااهللا و ماشااهللا مداوا نمی    
ست و از استقالل    يافت؛ حکومت اسالمی مدافع منافع ملی ما ن       يخواهد  

جاده صاف کن دخالت خارجی است و       کند و خود     ز دفاع نمی  يران ن يا
است يس  .ران زده است  ين لطمه و خسارات را بر استقالل ا         يبزرگتر

ن و  يتر فيضع  کا سبب شده است تا احمدی نژاد،        يتجاوزگرانه آمر 
 در حالی   ،ل به قهرمان شود   يی حکومت اسالمی تبد    ن چهره يرتريحق

ران ياه  يزند و احتمال  تجز      ران پر پر می    يکه هنوز خطر بر سر ا       
ن آنها غم نان است و      يرود و مردم مطالبات فراوانی دارند که کمتر        می
ی بدان و به جز       ئم نه غم  آن دارد و نه توان پاسخگو             ين رژ يا

ند و افزون بر    يران تنها يمردم ا .  شدياند زی نمی يماندگاری خود به چ   
 .نديد پرداخت نما  يز با يکا را ن  يهای آمر  کاری ی ندانم  آن تاوان همه  

ی  ن جغد شوم دست پرورده    يدی نژاد تازه پر در آورده، پرواز ا        احم
 .ندی ندارديآ آمدهای خوش ان پیيمال
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 ... شكست دو جانبه
  

، در جريان   ١٩٩٣اندکی پس از امضای قراردادهای اسلو در سال         
ه فلسطين که شماری از رهبران و رزمندگان          ميزگردی درباره آيند  

. انتفاضه در آن شرکت داشتند، شاهد ابراز اتهامات متقابل آنان بودم           
روحيه رفيقانه و وحدتی که در ساعات اوليه بر فضا حاکم بود، به                
مجردی که ميزبانان ما اعالم کردند که سربازان اسرائيل پايگاه آنان را 

 آتش بس پايان خواهند داد،         ترک کرده و لذا همان شب، به         
. اين موضوع مرا سخت به حيرت انداخت. درگيری های لفظی شروع شد

مسئوالن الفتح هر که را که امکان داشت، با اقدام آنان مخالفت کنند،             
آنان درصدد بودند روند صلحی را که خود بر معيوب     .  تهديد می کردند 

نمايندگان .   کنند بودنش اذعان داشتند، به روند ايجاد دولت تبديل         
حماس ترديد خود را بيان کرده و نسبت به راه و روش ديپلماتيک               
غيرعادالنه که از همان آغاز آينده اش را چنان مطلوب نمی ديدند،             

 .مردد بودند
با اين که هر يک از اين استدالالت ، بخشی از حقيقت را در بر                

 همه و   دارد، حماس و الفتح هم چون مابقی مردم فلسطين پيش از            
به ويژه قربانی قراردادی شدند که آزادی و وحدت وعده می داد، ولی با  
محصور کردن آن در سياست های بده بستان، نوميدی و تفرقه ببار              

بدين معنی که توفيق يک جناح، به معنی شکست جناح ديگر            .  آورد
 .می شد

برقرار می کرد که به    )  ٢(»  صلحی سلطه جويانه «قراردادهای اسلو   
ائيل امتياز بيشتری داده و نسبت به فلسطينی ها تبعيض روا داشته و            اسر

اين شرائط حاصل توسعه ای است که در دو          .  ايجاد بی ثباتی می کرد  
 آغاز شد، ١٩٨٧انتفاضه ای که در . جهت کامال متضاد صورت می گيرد

بيشتر اسرائيلی ها را نسبت به بی فايدگی جذب يا الحاق سرزمين های            
 امريکا پس از پايان جنگ سرد       -نع کرد؛ ظفرمندی اسرائيل   اشغالی قا 

 ناتوانی سازمان آزادی بخش     ١٩٩١و جنگ خليج  فارس در سال           
را در نيل به هدف هايش از طريق رودرروئی نشان           )  ساف(فلسطين  

 .داد
نظير صلح (بر خالف صلحی که بر پايه تناسب قوا شکل می گيرد 

ر اثر تسليم کامل يک طرف       يا صلحی که د   )  ميان مصر و اسرائيل   
 فلسطين  -، صلح اسرائيل  )صلح آمريکا و ژاپن   (دعوا حاصل می شود    

بازتابی از برتری استراتژيکی اسرائيل و حدود آن، يعنی ناتوانی اش در           
 .تحميل تمايالت خود به فلسطينی ها است

mailto:behgar@iranliberal.com


   ۱۳۰شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٤  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

اسرائيل به جای يک حل و فصل کلی، مرحله های ميانی را تحميل           
ن کشور امکان دهد که آهنگ پيشرفت مذاکرات را با          می کرد تا به آ   

توجه به قراردادهای منعقده، مرحله به مرحله ديکته کرده و بخش به             
و هر پيشرفتی به توانائی الفتح در تضمين امنيت         .  بخش به اجرا بگذارد   

، چه اسالم گرايان و چه الئيک ها        »افراطيون«اسرائيل با سرکوب     
 .بستگی داشت

  به صلح قدرتمندان ونامحتاطان تبديل شد»صلح شجاعان«
بدين ترتيب، فلسطينی ها هفت قرارداد موقتی امضاء کردند که با          
وجود شهرت بين المللی شان، همگی موجب کاهش سرزمين و              

تبديل به صلح قدرتمندان و        »  صلح شجاعان «.  آزادی شان شد 
 .غيرمحتاطان شد

که نشانه بارزش   در نتيجه، اسلو به تعادل شکننده ای منتج شد            
بی ثباتی فراملی در هر دو سو، يعنی در طرف سلطه گر، اسرائيل و               

 .طرف ضعيف تر، يعنی فلسطينی ها شد
واقعه ای که حماس را به ارتکاب چند سوءقصد انتحاری سوق داد           

، و بر اقتدار ياسر عرفات و نيز اسحاق رابين خدشه وارد آورد،               )٣(
در آن روز   .  بود)  هبرون(خليل   در شهر ال    ١٩٩٤ فوريه   ٢٥کشتار  

باروخ گلدشتاين از ساکنان افراطی يک شهرک استعماری يهوديان           
 نفر را زخمی    ١٢٩مهاجر، بيست و نه فلسطينی را به قتل رسانده و             

باوجود اين، اسحاق رابين رودرروئی با شهرک نشينان را             .  کرد
دو .   کند اما اين امر نتوانست  از عمل ايگال امير جلوگيری         .  نپذيرفت

حقانيت عرفات نيز دچار    .  سال بعد همين فرد، رابين را به قتل رساند         
اقدامات او برای طرد حماس موجب کاهش محبوبيت خود         .  تزلزل شد 

وی گرديد و سرسختی او در مبارزه مستقيم با حماس اقتدار او را                 
 .سست تر کرد

» نارباب زمي «اديت زربال و آکيوا الدار در کتابی که با عنوان            
نوشته اند، نشان می دهند که بين عمليات اسرائيلی ها و واکنش               

بر خالف تصور رايج، در واقع،      .  فلسطينی ها ارتباط مستقيم وجود دارد    
بيشتر سوءقصدهای انتحاری به تالفی قتل هائی صورت می گرفت که          
ارتش اسرائيل مرتکب می شد و بيشتر اين قتل ها در دورانی رخ می داد            

ی ها کوتاه می آمدند و يا با خويشتن داری به عهدی که با            که فلسطين 
، قتل ٢٠٠١ ژوئيه ٣١برای مثال، روز . خود بسته بودند، وفادار می ماندند

دو رهبر حماس در نابلس  به آتش بسی که دو ماه پيش از سوی                  
 ٩در سوءقصد وحشتناکی که در       .  حماس اعالم شده بود، پايان داد      

زا فروشی در بيت المقدس رخ داد، پانزده نفر    اوت در يک رستوران پيت    
، در اثر بمباران يک     ٢٠٠٢ ژوئيه     ٢٣همين طور، روز    .  کشته شدند 

محله پر ازدحام غزه درست چند ساعت پيش از آغاز يک آتش بس              
 ١٥يک جانبه اعالم شده، صالح شهاده، از رهبران حماس و همراه او              

 ٤ند روز بعد، در روز      چ.   کودک کشته شدند   ١٢غيرنظامی و از جمله     
 ٢٠٠٣ ژوئن   ١٠و باالخره روز    .  اوت، يک سوءقصد انتحاری رخ داد     

يکی از مسئوالن اصلی حماس، عبدالعزيز رنتيسی در يک سوءقصد            
 .در اين حادثه چهار غيرنظامی فلسطينی کشته شدند. نافرجام زخمی شد

ا اين دور باطل پايه شايعه ای شد که گويا الفتح ماموريت کثيف ر
به حساب اسرائيل انجام می داد و موجب محبوبيت حماس به منزله              
سخنگوی حاشيه نشينان و فراموش شدگان می گشت، عمليات ذله کننده       
اشغالگر، محاصره و فزونی ساختمان شهرک های استعماری که بين           

 تعدادشان دو برابر شد، رد روند صلح را توجيه کرده و            ١٩٩٩ و   ١٩٩٣
 .لفتح گرديدموجب بی اعتباری ا

٢٠٠٠شکی نيست که در نشست سران در کمپ ديويد در ژوئيه        
، اسرائيل و آمريکا نتوانستند ساف را وادار سازند تا از حق فلسطينی ها          
به سرزمين خود، نسبت به بيت المقدس و بازگشت پناهندگان               

اين امر، موجب شد که حقانيت عرفات به مثابه           .  چشم پوشی کنند 
 اسرائيل است،   -ه مقاومت در برابر فشارهای آمريکا    رهبری که قادر ب   

اما، مجازات هائی که اين دو کشور پس از آن و در پی              .  اعاده شود 
شروع انتفاضه دوم تحميل کردند، پايه های توانائی او به حکومت رانی          

 سپتامبر  ١١در شرائطی که فتح مانند حماس تاثيرات        .  را سست کردند  
 .ورميانه نادرست ارزيابی کردندرا بر سياست آمريکا در خا

ايهود باراک نخست وزير وقت اسرائيل، تشکيالت خودگردان         
او مدعی شد که    .  فلسطين به رهبری ياسر عرفات را بی اعتبار کرد         

اما جانشين او، آريل شارون      .  نيست»  هم پائی برای صلح    «عرفات  
 سوءقصدهای نيویورک و واشنگتن را بهانه کرده و به مدت چند سال          

باروخ کيمر لينک،    .  مرکز فرماندهی عرفات را محاصره کرد         
» سياست کشی«پژوهشگری که چندی پيش فوت کرد، اين وضع را           

و به عبارت ديگر نابودی منظم ساختار سياسی و امنيتی تشکيالت              
 )٤. (خودگردان ناميد

از آنجائی که اوضاع خارج از کنترل بود، واشنگتن مجبور شد             
ن المللی به رياست سناتور پيشين، جورج ميچل را         ايجاد کميسيونی بي  

اين سناتور نتيجه گرفت که مستعمره سازی يهودی موجب          .  بپذيرد
او از جمله خواستار توقف     .  بی ثباتی شده و توقف آن را توصيه کرد        

کذائی ای  شد که اسرائيل مي خواست در مورد             »  رشد طبيعی «
 .شهرک های استعماری موجود پياده کند

 وجود هر ابتکار صلح از طرف آمريکا و اسرائيل و اعالم             فقدان
 که از اسرائيل می خواست تا در       ٢٠٠٢پيشنهاد صلح پان عربی در بهار       

قبال عادی شدن کامل روابط فيمابين، سرزمين های اشغالی را کامال باز           
بدين ترتيب  .  پس دهد، فشار روزافزونی بر آمريکا وارد کرد            

ازمان ملل متحد، اياالت متحده، اتحاديه       ايجاد شد که س    »  کوارتت«
» نقشه راه «وظيفه کوارتت، ارائه    .  اروپا و روسيه را در بر می گرفت       

اما . بود که بر پايه تمايالت بين المللی صلح را در خاورميانه برقرار کند
برای صلح در خاورميانه  که       »  نقشه راه «در عمل، نفوذ آن به تبليغ        

سريعا به » نقشه راه«همين . بودند، محدود شدامريکائی ها تدوين کرده  
زيرا جورج بوش، اجرای آن را به       .  مانعی تازه در برابر صلح تبديل شد      

دوستش آريل شارون محول کرد که حتا خواهان اعمال فشارهای             
شد، بدون اين که در مقابل چيزی ارائه          »  تروريست ها«بيشتری بر   

ريکا قرار گرفت و همان     بطور کلی تر، کوارتت تحت رهبری ام     .  دهد
طوری که آلوارو دوسوتو فرستاده ويژه سازمان ملل تائيد کرد، نقش            

 )٥(اين سازمان کامال منفی شد 
به رغم ورشکستگی و فساد، الفتح و اکثريت فلسطينی ها پس از            

، فرد مورد اقبال آمريکا، محمد عباس را ٢٠٠٥مرگ عرفات در نوامبر     
اسرائيل بی تفاوت به رفرم ها و      .  کردندبه عنوان رهبر جديد انتخاب      

گشايش های رئيس جديد تشکيالت، به تحقير وی پرداخته و نشان داد           
 .که مانع صلح نه عرفات بلکه شخص شارون بود

غرور و خودخواهی نخست وزير اسرائيل موجب شد که يک            
، فلسطينی ها اکثريت مجلس شورای فلسطين      ٢٠٠٦سال بعد در ژانويه     

بالفاصله، اسرائيل و آمريکا نشان دادند که        .  اس کردند را نصيب حم  
انتخاب دموکراتيک مردم فلسطين را نپذيرفته و حکومت جديد را             

محاصره اسرائيل و مجازات های غربی موجب       .  به رسميت نمی شناسند 
فلج شدن اقتصاد شد و تنش های سياسی را ميان حزب اسالمی که                

الئيک، که به در دست      خواهان حکومت کردن بود و يک جريان          
داشتن قدرت عادت داشت و بی صبرانه خواهان بازپس گرفتن آن بود،     

 .افزايش داد
پاسخ به بن بست فلسطين از مکانی آمد که هيچکس انتظارش را            

رهبران زندانی الفتح و حماس، از جمله         .  زندان های اسرائيل :  نداشت
» سند زندانيان «ه  مروان برغوتی، عبدالخالق النتشه بر روی سندی که ب        

در اين سند، همکاری دو جنبش مطرح شده        .  مشهور شد، توافق کردند   
را )  ٢٠٠٧مه  (پس از ترديدهای فراوان، آنان قراردادهای مکه          .  بود

ايجاد شرائط يک حکومت ائتالفی و       :  پذيرفتند که دو هدف داشت     
اصالحات در سازمان آزادی بخش فلسطين برای اين که حماس هم             

 .ضوآن شودبتواند ع
به خاطر وجود مجازات های غربی، حکومت وحدت ملی دوامی          

متالشی شدن اين حکومت ائتالفی به درگيری جديد مسلحانه ای         .  نيافت
الفتح از  .  منجر شد که نتيجه اش قدرت گرفتن حماس در غزه بود            

زياده روی ها و خطاهای رقيبش استفاده کرد تا کنترل خود را بر کرانه  
اردن منسجم کرده و با کمک اسرائيل و کشورهای غربی باختری رود 

 .موقعيت تشکيالت خودگردان فلسطين را تحکيم نمايد
اين  برادرکشی های باطل ياسی بوجود آورد که تنها می توان با            

دو جناح در برابر چشمان خوشحال       .  خشونت زندان مقايسه اش کرد   
در .  دال کردند زندانبانان خود، برای کسب سرزمين تحت سلطه شان ج       

واقع اسرائيل معتقد است که اگر حماس و الفتح از نظر سياسی جدا               



   ۱۳۰شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٥  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

باشند، اين کشور بخت بيشتری برای کنترل سلول های زندان خود             
 .خواهد داشت

حماس پيروز با اعتماد به نفس و جاه طلب حکومت خود را              
 تشکيل داد، بدون اين که بتواند خود را از ملزومات روندی رها سازد             

حماس با ادامه رد پای     .  که سال های  طوالنی عليه اش مبارزه می کرد       
الفتح، در حال از دست دادن اعتبارش بوده و گروگان همان گفتار              

از يک سو، برای خوشايند منابع مالی بين المللی اش، از        .  متضاد می گردد 
و آن هم زير اشغال؛ از سوی ديگر،        ...  حکمرانی خوب صحبت می کند   

ب توده های تندرو، شعارهای جنبش های آزادی بخش سنتی و        برای جل 
برای اين که ابهام بر دو قطبی شدن          .  اسالميست را از سر می گيرد     

اضافه شود، پويائی روند صلح موفقيت های حماس را به مصيبت و              
 .شکست های الفتح را به رحمت تبديل کرده است

 سربازان  پس از اين که حماس، ساکنان شهرک های استعماری و        
را به خروج از غزه واداشت، اسرائيل از اين سرزمين باريک، کوچک            

يک سال بعد، پيروزی انتخاباتی      .  و فقير، يک زندان بزرگ ساخت      
 موجب  شد که بدترين مجازات       ٢٠٠٦ ژانويه   ٢٥حزب اسالميست در    

شاخه نظامی حماس موفق به      .  بين المللی عليه فلسطينی ها اعمال شود     
اين عمليات که به اعتقاد عامالن آن        :  باز اسرائيل شد  اسارت يک سر  

می بايست آزادی زنان و کودکان زندانی در اسرائيل را تقويت               
. می کرد، بر عکس به دستگيری يک سوم نمايندگان و وزرا منجر شد           
. يک سال و نيم بعد، همه آنان در سياهچال های اسرائيل می پوسند             

 .ن المللی را برانگيزدبدون اين که کوچک ترين اعتراض بي

 »کسب توجه منابع مالی، جلب نظر توده های تند رو«

اگر بخواهيم از  الفتح بگوئيم، اين است که اين سازمان در اثر               
شکست در انتخابات و نيز در کوچه ها، حداقل در خارج فلسطين،              
اعتباری به عنوان نيروی ميانه رو کسب کردکه می بايست مورد              

رفته و زندانيانش آزاد گشته و کمک مالی دريافت          پشتيبانی قرار گ  
همين طور، محمود عباس که سال ها تضعيفش کرده و               .  نمايد

بی اهميت تلقی شده  و مورد بی توجهی واقع شده بود، اکنون از ديدگاه 
. واشنگتن و تل آويو، به عنوان دولتمردی معتبر و جسور تلقی می شود          

 اند که آماده است برای صلح، از       او را به يک همکار صلح ترقی داده        
 .خودگذشتگی ها را بپذيرد، فراتر از آن که در اسلو امضاء کرده بود

» کنفرانس صلحی «اگر، همان طوری که پيش بينی شده است          
که امريکا قرار است در ماه نوامبر برگزار کند،  به يک بيانيه جديد               

ور و در   اصولی عمومی، نوعی اسلو ثانی تحت لوای جنگ عليه تر            
سقط شده منجر شود، شکاف ميان الفتح و           »  نقشه راه «چارچوب  

اين امرپيامدهای وخيمی برای فلسطينی ها     .  حماس عميق تر خواهد شد   
  در اين ماجرا، بازنده اصلی، فلسطينی ها خواهند      .  در پی خواهد داشت     

 . بود
 :پانوشت ها

١- Marwan BISHARA)         صلح  يا   :  رائيلاس/فلسطين«روزنامه نگار و مولف کتاب
 )٢٠٠٢آپارتايد، پاريس ، 

] فيلسوف فقيد فرانسوی  [صلح سلطه طلبانه توسط رمون آرون      « مفهوم موسوم به     -٢
انتشارات »  جنگ و صلح ميان ملل    «او اين مطلب را در کتاب        .  طرح شده است  

پس از او، گلن رابينسون، در کتاب       .  ، پاريس شرح داده است    ١٩٦٢کالمن لوی،   
The peace of the powerfull », The new  Intifeda, Resisting Israel’s 

Apartheid, Verso, Nex York, 2001.  شرح داده است 
٣- www.counterpunch.org/niva08272003.html  
 :به کتاب زير مراجعه کنيد -٤

Idith Zertal & Akiva Eldar, Lords of the land : The War for 
Israel�s Settlements in the Occupied Teritories, 1967-2007, 
Nation Books, New York, 2007.  

٥- Baruch Kimmerling, Politicide. Les guerres d’Ariel Sharon contre les 
Palestiniens, Agnès Viénot Editions, Paris, 2003. 

 .٢٠٠٧ ژوئن ١٣روزنامه گاردين، چاپ لندن، شماره  -٦
 

 ٢٠٠٧ک ، نوامبر برگرفته از لوموند ديپلماتي
 

 ...چون پرده 
  

اما درست هنگامي كه افكار عمومي آمريكا از هر زمان ديگري           
 نهاد امنيتي   ۱۶براي حمله نظامي به ايران آماده شده بود، به ناگهان            

آمريكا در يك اقدام مشترك با انتشار سندي آشكار ساختند كه               
ه داشت،  جهموري اسالمي، تا زماني كه صدام حسين در عراق سلط            

چون مي پنداشت كه ادعاهاي ديوانساالري آمريكا مبني بر دستيابي           
حكومت عراق به سالح هاي كشتار جمعي درست است، براي آن كه            
بتواند از تجاوز دگرباره عراق به ايران جلوگيرد، در پي دستيابي به              

اما پس از حمله آمريكا و متحدينش به عراق        .  دانش سالح هسته اي بود   
ر شدن اين حقيقت كه عراق سالح هاي كشتار جمعي را در             و آشكا 

ي كه »هزينه و سود«اختيار نداشت، در نتيجه اين پروژه را با توجه به         
 .مي توانست براي رژيم جمهوري اسالمي داشته باشد، تعطيل كرد

ديگر آن كه سازمان هاي امنيتي آمريكا توانسته اند ليست تقريبأ          
ن هائي كه ايران در سال هاي گذشته در         كاملي از تجهيزات و ماشي     

بازارهاي سياه و يا در بازارهاي عادي خريداري كرده است، تهيه كنند 
 و به ۲۰۱۰و بر مبناي آن داده ها به اين نتيجه رسيده اند كه ايران تا سال 

 از توانائي توليد اورانيوم غني شده كه براي            ۲۰۱۵احتمال زياد تا     
 .شد، برخوردار نخواهد بودساختن بمب اتمي مناسب با

هم چنين آنها مطرح ساخته اند كه حكومت ايران، در نتيجه فشار           
بين المللي از ادامه برنامه هسته اي خود دست برداشته است كه اين ادعا            

بر اساس  .  با بخش هاي ديگر گزارش ارائه شده، در تضاد قرار دارد           
الري او، ارتش   گفته هاي پيشين بوش و ديگر اعضاي برجسته ديوانسا       

آمريكا و سازمان جاسوسي سيا تازه پس از اشغال عراق با رهبري               
سازمان مجاهدين خلق در ارتباط قرار گرفتند و رجوي براي آن كه             
بتواند با آمريكا وارد بند و بست شود، برخي از اطالعات هسته اي               
 .ايران و از آن جمله پروژه نطنز را در اختيار دولت آمريكا قرار داد              

اين امر سبب شد تا وزيران خارجه سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان            
مشتركأ به ايران سفر كنند و يادآور شوند كه اگر دولت ايران                 
فعاليت هاي هسته اي خود را تعطيل نكند، با حمله نظامي آمريكا               

با توجه به شرائط آن روزها كه ارتش آمريكا در          .  روبه رو خواهد شد  
مسايه ايران حضور داشت و بطور جدي ايران را          بيشتر كشورهاي ه  

تهديد مي كرد، حكومت خاتمي تصميم گرفت غني سازي اورانيوم در          
قرار بر اين شد كه مابين       .  تأسيسات نطنز را براي مدتي تعليق كند       

صنعت »  صلح آميز«اتحاديه اروپا و ايران در مورد بهره برداري             
ازاي شفاف سازي برنامه    هسته اي گفتگو شود و اتحاديه اروپا در           

هسته اي ايران، در بازسازي صنايع هسته اي با جمهوري اسالمي              
 .همكاري كند

ارتش آمريكا در    .  اما وضعيت كنوني ديگر آن چنان نيست        
باتالق هاي جنگي افغانستان و عراق گير كرده است و راه پس و پيش            

ئيل در برابر   ندارد و حمله نظامي اسرائيل به لبنان و ناكامي ارتش اسرا          
نيروهاي چريكي حزب اهللا و هم چنين ناتواني اين رژيم در مقابله با              
راكت هاي القاسم كه از نوار غزه به اسرائيل پرتاب مي شوند، آشكار            
ساخت كه امكانات نظامي اسرائيل با ادعاهاي اين رژيم در تناسب              

 .نيست
بنا بر ادعاي رژيم اسالمي، در عين حال آگاه شديم كه                  

زمان هاي جاسوسي غرب مي توانند از طريق ماهواره ها و نيز               سا
» استراق سمع«جاسوسان بومي خويش، مذاكرات سران ارتش ايران را      

ديگر رهبران  »  رازهاي پنهان «كنند و نه فقط بر اسرار اتمي، بلكه از           
 . جمهوري اسالمي با خبر شوند

است، انتشار  آن چه اما هنوز در پس پرده استتار پنهان باقي مانده           
آن چه مي توان گمانه زد، اين است كه        !!  اين گزارش است  »  به موقع«

گويا ديوانساالري هاي حكومتي آمريكا و ايران در رابطه با منافع              
خويش در منطقه به توافق هائي رسيده اند و بايد ديد در اين رابطه رژيم             

زان فروخته  اسالمي تا چه اندازه منافع ملي ايران را به باد داده و ار               
جام «است؟ چرا كه اين رژيم براي حفظ و دوام خويش از نوشيدن               

 .واهمه اي ندارد» زهر
آن چه مي توان ديد، اين حقيقت است كه پس از توافق هاي پشت          
پرده، رژيم اسالمي به ابعاد فشارها بر مخالفين داخلي خويش افزوده            

سازمان هاي ، دستگيري رهبران »چپ«دستگيري ده ها دانشجوي   .  است
كارگري و جنبش هاي مدني، تعطيل و توقيف چندين نشريه، افزايش           

نشانگر آن است كه رژيم اسالمي با           ...  اعدام هاي بي رويه و      
مخالفين »  درد سر «بيروني مي تواند بدون     »  امنيت«برخورداري از   

اما تاريخ نشان داده است كه         .  دروني خود را تار و مار كند          
 .   يز سرانجام از صفحه روزگار محو خواهند شد        حكومت هاي مستبد ن  
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 دفاع از كميته «بيانيه در رابطه با تشكيل
 در ايران» انتخابات آزاد، سالم و عادالنه

 ٢٣با نزديك شدن انتخابات هشتمين دوره ي مجلس شوراي اسالمي،          
تن از شخصيت هاي سياسي، حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر در ايران، طي 

 انتشار يافت اعالم داشته اند كه با         ١٣٨٦ مهر ماه     ٢٩ اي كه در     اعالميه
احساس مسئوليت در برابر مردم و براي تحقق حاكميت ملت، كميته اي به            

 .تشكيل داده اند» دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادالنه«منظور 

اين كميته با تأكيد بر ضوابط و معيارهاي بين الملي براي انتخابات           
الم و عادالنه كه در اعالميه ي جهاني حقوق بشر و بيانيه ي              آزاد، س 

، تصريح شده اند، تالش    ١٩٩٤ مارس   ٢٦اتحاديه ي بين المجالس، مصوب    
براي انجام انتخابات در اين چارچوب را و بسترسازي براي اين كه               

يكايك شهروندان بتوانند با آزادي و آگاهي بيشتري در تعيين               «
 .وظيفه ي خود قرار داده است» سرنوشت خويش شركت كنند

 معيار را به عنوان شرط      ٢٠اين كميته بر اساس و ضوابط نامبرده،        
برگزاري چنين انتخاباتي مطرح ساخته و هدف خود را تالش و فعاليت            

 .براي اجراي آن ها اعالم كرده است
بي ترديد در شرايطي كه حاكميت جمهوري اسالمي با تشديد             

نتقدان و مخالفان برخاسته است و هر گونه          خشنونت به مقابله با م     
صداي مخالفي را سركوب مي كند، اقدام به تشكيل چنين كميته اي و             
تالش براي اهداف آن، اقدام و تالشي جسورانه است كه مي تواند به               

 .گسترش مقاومت در برابر خودكامگي هاي نيروي حاكم ياري رساند
  ۹ بازمانده در صفحه                

__________________________________________ 
 S. HARRISON اس هاريسون

 واشنگتن، تل آويو، پاريس
 آورند و برگ جنگ با ايران را فراهم مي تند روها ساز

بدترين  بايد خود را آماده    «آقاي برنار کوشنر گفته است که         
اين گفته وزير   .  »جنگ است «و بدترين حالت نزد وي      »  حالت سازيم 

در باره ايران که انتقادهاي فراواني را هم            ]  فرانسه[ خارجهامور  
سرمقامه (ديپلوماسي فرانسه انداخته     برانگيخته، پرتوي بر چرخش تازه    

تائيدي بر آن است که اياالت  و بيش از همه   )  اين ماه را مطالعه فرمائيد    
طور  به متحده دست زدن به عمليات نظامي عليه جمهوري اسالمي را            

هاي معمول   رغم تمام احتياط   در واقع به  .   است در نظر گرفته  بسيار جدي   
کوشي در طريق ديپلوماسي،     هاي لفظي در ضرورت سخت     و پيچ و تاب   

که «در داخل کشور       کاخ سفيد با صدور مجوز براي عملياتي          
 طلب هاي تجزيه  گروه و نيز با ياري رساندن به      »  خونريزي نيانجامد  به

 اينک هم آتش مخالفت با ايران را         هم ،عرب و کرد و بلوچ و آذري      
الملل که   اين مداخله جوئي خالف حقوق بين       .ورتر ساخته است   شعله

 به  ،با خود ندارد    هيچ نشاني از پشتيباني از مخالفين دموکرات          
فرصت داده است که موقعيت       ]  حاکم برايران [رژيم  »  تندروهاي«

ها  موکراتاستوار سازند و به اذيت و آزار روشنفکران و د           خويش را 
کنند که   تهران فکر مي   ]  سردمداران رژيم در   [ با اينهمه .  بپردازند

اما الزمه آن پذيرفتن اصل  .گشودن راه مذاکره با واشنگتن ممکن است
ايران است  گفتگو درباره تمام موضوعات مورد اختالف ميان آمريکا و      

» تغيير رژيم «و باز به اين شرط که واشنگتن از قصد خويش براي               
 .بردارد تدس

متحده در   در نبردي که در صحن دولت بوش درباره سياست اياالت           
آرائي   دو اردوگاه روياروي يکديگر صف      ،قبال ايران در گرفته است    

 ۷ بازمانده در صفحه                                                . اند کرده

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحي فارسي از برگردان به
 انقالب اقتصادي

 پول  -۱۰
  پول سوسياليستي-پ

پول در جامعه سوسياليستي وجود دارد و بايد هم وجود داشته              
كنوني هم سان نخواهد   ]  پول[باشد، منتهي همه ي كاركردهاي آن با         

 . بود
كنوني آن تبديل    ]  كاركرد[در شيوه توليد موجود مهم ترين         

هر سرمايه اي بايد كاركرد خود را در هيبت           .  مايه شدن است  به سر
اگر در برابر دريافت بهره وام داده شود، در          .  مقداري پول آغاز كند   

او .   تبديل مي شود  سرمايه پولي آن صورت شكل پولي مي گيرد و به        
هستند، با  ]  كاالها[مي تواند خود را به كاال نيز بدل سازد و آن گونه كه            

.  تبديل مي شود سرمايه تجاري در اين حالت به-خته شود كسب سود فرو  
سرانجام آن كه مي تواند براي خريد ابزار توليد و نيروي كار مصرف              
شود، كه با آن مي توان كاالهاي جديدي را هم راه با اضافه ارزش توليد             

 .  استسرمايه صنعتي اين عالي ترين شكل سرمايه، يعني -كرد
يرگذاري خود اشكال مختلفي بيابد، اما        سرمايه مي تواند طي تأث    

از سوي ديگر امروز امكان    .  هميشه بايد در آغاز شكل پولي داشته باشد       
تبديل پول به سرمايه آن چنان انكشاف يافته است كه مي شود تمامي             
پولي را كه نمي توان فورأ براي مصرف آماده نگاه داشت، به سرمايه،             

 . بديل كردحداقل به  شكل سرمايه  بهره اي  ت
در اين  .  غالبأ پيش مي آيد كه پول و سرمايه را يكي مي انگارند           

را »  نظم پول «بايد طبيعتأ   »  نظم سرمايه «صورت براي از ميان برداشتن      
چنين به نظر مي رسد كه نزد نويرات نيز يك چنين        .  نيز از ميان برداشت   

كه او  اين هماني ميان پول و سرمايه نقش بازي مي كند، وگرنه آن چه             
 ۲ بازمانده در صفحه                       :مي گويد، قابل فهم نخواهد بود

__________________________________________ 
 )١ ( مروان بشاره

 شکست دوجانبه الفتح و حماس در فلسطين
 ترجمه بهروز عارفی

فلسطينی ها هرگز تا اين اندازه، يعنی در پی جنگ برادرکشی             
کشمکش های . شته در غزه، دچار تفرقه و ضعف نشده بودندتابستان گذ

داخلی آنان بر همبستگی بين المللی با آرمان فلسطين آسيب رسانده و            
فشارهائی را که بايست بر اشغالگران اسرائيلی اعمال شود، کاهش داده           

سرزمين های فلسطينی به يک انبار باروت آماده انفجار بدل گشته          .  است
 .است

ح را به توطئه عليه حکومت خويش و گاهی  به               حماس الفت 
الفتح بنوبه خود، ناتوانی حزب       .  هم دستی با اسرائيل متهم می سازد      

» ضربه خشونت بار  «اسالم گرا را در حکومت رانی با کفايت و موثر و          
 برضد رياست تشکيالت و قانون اساسی افشاء         ٢٠٠٧آن را در ژوئن      

قل، هر دو جنبش را به خاطر        اما، شخصيت ها و محافل مست     .  می کند
 .قراردادن منافع جناحی فراتر از منافع ملی، مورد انتقاد قرار می دهند

۱۳بازمانده در صفحه   


