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  وپی آمدهای دو رويداد نگاهی به معنا
                                                                 

     تقی روزبه                             
  

اين روزها بطورهمزمان شاهد دورويداد پرمعنا 
درآمريکا،همانطورکه نظرسنجی های متعدد نشان می :هستيم

درانتخابات مجلس نمايندگان شکست دادند،جمهوری خواهان 
سختی را متحمل شدند ودرمجلس سنا نيزکه به ميزان کمتری 
بازتاب دهنده افکارعمومی درآمريکاست، موقعيت قبلی خود را 

درنيکاراگوئه، نيزدانيل اورتگا که شانزده سال . ازدست دادند
پيش دشمن شماره يک دولت آمريکا محسوب می شد وعمال 

نگون شد، مجددا  به رياست جمهوری  انتخاب نيزتوسط آن سر
                     .گرديد

      ٢ بقيه در صفحه                                             
  --------- ---------------- -------------------------------  
  

 - اقتصادی-در معرفی ماهنامه اجتماعی
  » راه آينده «  فرهنگی –سياسی 

 
  لنگرودیاميرجواهری                     

  
 دو شماره 1358 در ايران طی ماههای شهريور و مهر سال 

با صاحب امتيازی و مدير مسئولی آقای » راه آينده « ماهنامه 
: حسين افشار و سردبيری عليرضا ثقفی و هئيات دبيران خانم ها 

 ميز هاله صفر زاده ، فاطمه شاه نظری و آقای بهمن هژير در
  . مطبوعات جا گرفته است 

  ٥ بقيه در صفحه                                              
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

عليرغم مخالفتهای 
نيروی انتظامی و 

ماموران امنيتی 
مراسم بزرگداشت 
چهارمين سالگرد 

درگذشت صفرخان 
 برگزار شد 

 
     در صفحه  ٤

 
  ------------------------------------------------------------- 

 به دي زندان را تهدتيري مدني اویاسي سانيزندان
  ! کردندی عمومیاعتصاب غذا

   350 در بند ني خونیري درگاتي و جزئدي جداخبار
  ٤ در صفحه                         

   -------------------------------------------------------------  

احکام صادره بر عليه فعالين کارگری 
  ٣ در صفحه                 شهرستان سقز

  ------------------------------------------------------------  
  

  !سکِس زودرس              
  
  الله حسين پور:  برگردان                 
  

  پايين آمدن سن شروع به انجام سکس، چه نقشی در جامعه
دارد؟ آيا باعث آزادی جوانان و نوجوانان می شود يا آنان را 

  وابسته تر می سازد؟ 
  ٦ در صفحه                                                

   ---------- ---------------- ---------------- --------------  
  

  منظور از سوسياليسم چيست؟         
  

  مرز دادورفرا                     
  

ک فلسفه ی اجتماعی اطالق می گردد که به رهايی يسوسياليسم به 
اجتماعی و تشکيل جامعه ای / انسان ها از قيودات ناعادالنه اقتصادی

بر اساس جهان بينی . عاری از استثمار و نابرابری معتقد باشد
سوسياليسم ارزش های انسانِی برابری طلب و آزاديخواه مانند مالکيت 

/  بر توليدات اجتماعی، روابط غيرکااليی ترل جمعی و دمکراتيکو کن
غيرکارمزدی، حق تعيين سرنوشت در زندگی شخصی و تشکيل خود 

  افقی و مناسبات همبستگی آور می بايست / حکومتی های محلی
  

  ٩ در صفحه                                   
  

  
تواند به  آيا يک مارکسيست می

  ق بشر باور داشته باشد؟ حقو
  

  استيون لوکس              
  رياحی .  ح:          برگردان 

  
  ١٠                      در صفحه 

 )راه کا رگر ( نشريه کميته مرکزی سا زمان کارگران انقالبی ايران  
٢٠٠٦www.rahekargar.netنوامبرر١٣٨٥١٤آبان٢٧٨٢٣شماره



  ادامه از صفحه يک 
  
  
  ...ا  وپی آمده عنانگاهی به م            

  
  

بداليلی انتخابات اخيرآمريکا ازجمله انتخاباتی محسوب می شد 
بطوری که عمال می .که اهميتی بيش ازحد معمول پيداکرده بود

شد آن را نوعی رفراندوم نسبت به سياست های بوش 
بنابراين شکست آن نيزحاوی .ونومحافظه کاران بشمارآورد

  . يک حزب درآمريکاستمعنائی بيش ازشکست های معمول
  

قبل ازهرچيزاين شکست،شکست يک استراتژی معين ويک 
دکترين مبتنی برجنگ تهاجمی و پيشگيرانه ای بود که خود را 

–درمعرض آزمون ايجاد نظم نوين درمنطقه خاورميانه 
نهاده بود که درباتالق تهاجم به عراق بگل -خاورميانه بزرگ

صدا درآمده بود،اما مدتها بود که  طبل شکست به . نشست
تاآن که صدا چنان طنين . کمترگوش شنوائی درکاخ سفيدمی يافت

ثقل "افکن شد که حتا  بوش و نومحافظه کاران هم با همه 
اعتراف بوش به داشتن . اشان مجبورشدند آنرا بشنوند"سامعه

 نقطه عطفی درپذيرش 1968شباهت آن با جنگ ويتنام در سال 
شکستی که . ات آن بشمارمی روداين شکست و ابعاد تأثير

برکناری رامسفلد،عقاب نيرومند و سرسخت پنتاگون،ازاولين 
پيش ازآن .قربانيان آن درسطوح عاليه هيئت دولت بشمارمی رود

ريچاردپرل وفوکوياما ازمهمترين نظريه پردازان نئومحافظه 
  .کاران، تبری و انزجارخود ازاين سياست ها را اعالم کرده بودند

  
همين . ط عطف،زمان تبديل تغييرات کمی به کيفی هستند نقا

چندروز پيش بود، قبل ازبرگزاری انتخابات،که بوش به سختی 
دربرابراقدام اعتراضی وخواست صاحب منصبان و ژنرال های 
ارتش آمريکا ونيزسران حزب رقيب، ايستادگی کرده و بشدت با 

ه با وقوف به او البت. استعفای دونالدرامسفلد مخالفت کرده بود
معنا وعواقب اين عقب نشينی ترجيج داد که منتظربماند تا بلکه 

اما وقتی چنين .نتيجه انتخابات او را ازاين مخمصه، نجات بدهد
نشد،استعفای بالفاصله رامسفلد،اولين تاوان پرهزينه اين شکست 

بايد اضافه کنيم که عالوه برعراق،آزمايش هسته ای کره .شد
 ميخی بود برهمين تابوت،که طنين صدای شمالی نيزکوبيدن

شکست يک استراتژی سياسی بطوراعم و يک استراتژی امنيتی 
بطوراخص را که مبتنی برانحصارهسته ای يک باشگاه معين بود 

  .به سرکردگی دولت آمريکا، پژواک جهانی داده بود 
  

شکست جمهوری خواهان به بيش ازيک دهه تسلط انحصاری 
اين حزب برکليه دستگاه ها واهرم های مهم وتقريبا بی سابقه 

اقتداردرآمريکا، شامل رياست جمهوری،مجلس نمايندگان وسنا و 
اقتداری که عمال وآشکارا موجب يکه .فرمانداری ها پايان داد

تازی هيئت حاکمه درعرصه های گوناگون و سوء استفاده 
حاال دمکرات با پيروزی های اخيرخود .ازقدرت شده بود

ی را برای تسخيررياست جمهوری دردوسال آينده خيزبلند
  .برداشته اند

  
اين انتخابات درعين حال درمورد سرنوشت بحران هسته ای 

ايران که باتوجه به خصلت بين المللی اش خود بخشی ازچالش  
چرا .نومحافظه کاران را نيز تشکيل می دهد،بی تأثيرنخواهد بود

نتقاد به سياست او که انتقاد به  سياست خارجی بوش شامل ا
با اين همه نبايد درميزان اين اختالفات . درمورد ايران هم ميشود

آن چه که بايران مربوط می . والجرم دامنه تأثيرات آن مبالغه کرد

شود،اين واقعيت دارد که هردو حزب دراينکه دولت جمهوری 
اسالمی نبايد به غنی سازی اتمی و سالح هسته ای دست يابد،هم 

با توجه به پيوندهای تاريخی وهميشگی حزب دمکرات و و.نظرند
اسرائيل،بعيداست که اين رويکرد بتواند دستخوش تغييرات عمده 

درچهارچوب اختالف -با اين وصف اين دوحزب. ای بشود
درشيوه ها ونه در اصل دفاع از منافع مشترک طبقه حاکمه 

اآن  درنحوه برخورد با دولت ايران وشيوه مقابله ب-درآمريکا
نظرغالب درميان حزب دمکرات . دارای اختالف معينی هستند

آنست که شيوه گفتگو و فشار برايران بهترازشيوه های تهديد 
امانبايد . آميز نظامی ويا تحريم های گسترده نتيجه بخش است

فراموش کرد که شيوه ها بخودی خود اصالت ندارند و نهايتا اين 
ت ها هستند،که نوع شيوه ها هدف ها ونيزنتيجه آزمون اين سياس

درشرايط کنونی با توجه به اقتدارواختيارات . را تعيين ميکنند
رياست جمهوری درآمريکا، قدرت اجرائی هم چنان دردست 

ازاينرو بايد ديد که ازخالل توازن قوای .جمهوری خواهان است
بوش اعالم داشته است که پيام .تازه چه بيرون خواهد تراويد

ا درک کرده وتالش خواهد کرد که درهمکاری با آمريکائيان ر
قبل (حزب دموکرات، وازطريق تغييراتی درسياست های خود

بنابراين . به پيش برود) ازهرچيز درمورد عراق
دورازانتظارنخواهد بود که دردورجديد بيش ازپيش شاهد نزديک 
شدن سياست های آمريکا واروپا باشيم والبته بهمان ميزان 

تاجهان بيش ازاين شاهد خالء .بين آن ها راگسترش همکای 
  .هژمونی ناشی ازافول نسبی يک ابرقدرت نشود

  
درهمين جا بايد به يک نکته ديگر اشاره کنيم وآن اين که 
زيربنای سياست های اقتصادی هردو حزب، هم چنان برهمان 

وازاين نظربين آنها .سياست های نئوليبراليستی استوار است
بنابراين اشتباه است اگرکه .يده نمی شوداختالف عمده ای د

شکست سياست های هار و يک جانبه گرايانه جناح محافظه 
کاران را معادل شکست نئوليبراليسم وعقب نشينی آن تلقی کنيم 

هم چنان که آن را نبايد به معنای مخالفت آنها دراصل مبارزه با .
  . دانست" تروريسم"
  

البته اين نيزواقعيت داردکه با درنظرگرفتن همه اين اشتراکات،
نارضايتی اصلی مردم آمريکا دراين دوره بيشترازبحران عراق 
. وشکست سياست های دولت بوش درآن جاسرچشمه می گرفت

وشعاراصلی دموکرات ها نيزعليه همين سياست ها و بهره داری 
بنابراين دموکرات ها برای حفظ اعتماد مردم . ازاين بحران بود
ه خود جهت انتخابات آتی وتضمين ادامه پيشروی آمريکا نسبت ب

های  خود ناگزيرند به مردم نشان دهند که درحد توان خود برای 
پايان دادن به بحران عراق ازهيچ گونه تالشی فروگذاری نکرده 

واين کارالبته مستلزم آنست که دولت آمريکا برای کنترل . اند
کشورهم بحران عراق باايران وتاحدی سوريه بعنوان دو

وارد گفتگو و ) بخصوص ازجانب ايران(مرزودارای نفوذ
بديهی است که رژيم ايران، حاضرنخواهد شد .معامالتی بشود

باين سادگی ها وبدون گره زدن همکاری خود با سايرچالش های 
فی مابين خود و دولت آمريکا و دريافت امتيازاتی درآن عرصه 

  . کش بحران کندها،حمايت فعال وبی دريغ خود را نثارفرو
  

  درمورد نيکاراگوئه
  

قبل ازهرچيز بايد به تفاوت آشکاروکيفی دانيل اورتگای کنونی 
.  اشاره کنيم80وپالتفرمش با اورتگای سال های پايانی دهه 

درآن هنگام آن جنبش و شخص وی حامل پالتفرمی راديکال و 
انقالبی بود که درپی تغييرات ساختاری درنظام حاکم برآمده 

  آن جنبش درتوازن قوای آن زمان، با اعالم جنگ طوالنی .ودب
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بنابراين اولين نکته .وفرسايشی ريگان عليه آن عمال ازنفس افتاد
آنست که  نبايد پيروزی اخير وی را پيروزی يک پالتفرم راديکال 

 سال  16ين برعکس اورتکا با عملکرد خود درطی ا. تلقی کرد
چه ازنظرچرخش براست درحوزه برنامه ای وپالتفرم و چه 
تصفيه های درون سازمانی ازپيرايه های راديکاليسم، نشان داده 

او حتا .است که فقط به رفرم درچهارچوب نظام حاکم می انديشد
درکشاکش رقابت های انتخاباتی، برای جلب اطمينان سرمايه 

 -ازجمله تعهد به حفظ نظام-يعی داران و دولت آمريکا، تالش وس
بنابراين مقايسه اونه باگذشته بلکه حتا با . را به عمل آورد

بااين همه روی . تحوالت ونزوئال ويا بوليوی نيزاشتباه است
  :کارآمدن او ازچندين جهت دارای اهميت است

  
نخست آن که اين بازگشت، بخاطر فعاليت ها و خدمات اجتماعِی 

ست ها درگذشته و زنده بودن خاطرات مربوط شايان توجه ساندين
به آن دوران، بويژه درفضای چرخش به چپ امروزين 
درآمريکای التين ودرمنطقه ای که دولت آمريکا همواره آن را 
حيات خلوت خود تلقی می کرده است، ودربستر شکست يک 
استراتژی جهانی و چالش هائی  که سياست های نئوليبراليسم 

  .ره باآن مواجه شده، دارای اهميت نمادين استبويژه دراين قا
  

دوم آنکه انتخاب مجدد او بويژه پس ازتهديد مردم نيکاراگوئه 
توسط بوش به گرسنگی و قطع کمک ها، يک نوع دهن کجی 

بخصوص ازسوی مردم . مردم به چنين تهديداتی بشمارمی رود
واليه هائی که در گذشته ای نه چندان دور،تحت فشارهای همه 
جانبه اين ابرقدرت هم قاره ای وبرای رهائی ازويرانگری جنگ 
داخلی،نسبت به روی کارآوردن دولت راست وحامی آمريکا 

  .  سربه تمکين نهاده بودند
  

سوم آن که اين رويکرد درعين حال نشان دهنده شکست برنامه 
های  پياده شده وموردنظردولت آمريکا ونهادهای مالی 

 برگزيده و وابسته به آمريکا وعليه اين جهانی،توسط دولت عمال
وهمين مساله است که آزمون . برنامه ها بشمارمی رود

نيکاراگوئه را با آزمون روندهای کلی آمريکای التين پيوند می 
گواين که همزمان بيان کننده دوگانکی و شکاف بين جنبش .زند

والبته چنين پديده ای درعين حال . ورهبری حاکم برآن هم است
بين وجود يک پتانسيل فشارازپائين است که ممکن است به م

موازات تحوالت عمومی آمريکای التين ودرپيوند متقابل با 
  .آن،بستری برای گسترش وعرض اندام مجددخويش فراهم کند

  
چهارم،آنکه همزمان اين تحول با شکست های ديگردولت آمريکا 

برای جنبش درسايرنقاط جهان می تواند،حامل پيام اميد بخشی 
های ضدامپرياليستی وآزاديخواهانه جهان وازجمله درکشورما 

گواينکه شماری ازليبرال ها واصالح طلبان جامعه ما . باشد
ميخواهند ازجنبه صورِی تحوالت نيکاراگوئه، الگوی مطلوبی 
بسازند، برای نشان دادن باصطالح موفقيت بازی دربساط نظام 

  .  حرکت ازپائين وراديکالحاکم برجهان و دربرابر راه های
  

                                 ******     
  

دورويداد فوق دربسترتحول گسترده تری  صورت : خالصه کنيم
می گيرد که شاخص عمومی آن،افت پرشتاب هژمونی دولت 
آمريکا و تغييراتی درتوازن قطب های سرمايه داری است که به 

جه ديگراين تحول، برآمد  و. ضررقطب آمريکا صورت می گيرد

جنبش های ضدامپرياليستی و ضدجهانی سازی نئوليبرالی و 
عليه نظام سرمايه داری است که ازدل اين شکست ها وناکامی ها 

  .آرام آرام سربرمی آورد
  

 آيا همانطور که کيسينجردريکی ازگفتگو های اخيرخود بيان 
است که داشته بود،اين نشانه به ميدان آمدن رقبای جديدی 

خواهان تقسيم مجدد جهان بين خود هستند؟ آيا اين نشانه های 
محو شدن اميد به ايجاد جهان تک قطبی متکی برمحورامپرياليسم 
آمريکاست که درمستی حاصل ازفروپاشی بلوک شرق با سرود 
پايان تاريخ همراه گرديد ودر باتالق بحران عراق ازنفس افتاد؟ 

ردبه يکی ازمشخصه های وضعيت هرچه که باشد، اين پديده دا
  .  جهان امروز تبديل می شود،اما تنها مشخصه آن نيست

  
                               2006-11-09-18-08-85  

  
   ----------- ---------------- ---------------- --------------  
  

  احکام صادره بر عليه فعالين کارگری شهرستان سقز
  
   

 ی حکمی شهرستان سقزطیشی فرما اول دادگاهشعبه
 را به یني سال زندان و جالل حس4 را به یمحمود صالح

  .دوسال زندان محکوم کرد
  

 یرقانوني دعوت به شرکت در تجمع غی کارگرني فعالنی ااتهام
   عنوان شده که1383اول ماه مه سال 

  
 ی کارگرني از فعالگری کارگران به همراه پنج تن دنی در گذشته ا

  . اتهام تبرئه شده بودندنياز هم
  

 ضمن رانی از کارگران در اتی در حمای المللني اتحاد بنيفعال
 دارند که حق تجمع و ی اعالم می احکامنيمحکوم کردن چن

 اصول و حقوق  نی ترییاعتراض و اعتصاب و تشکل ازابتدا
 مقام و جيشناخته شده کارگران در سطح جهان است و ه

 ني کارگران را از داشتن چنیلي دل اجازه ندارد به هریدولت
  . محروم کندیحقوق
 کرد  مي  درخواست خواهی کارگری المللني بی از همه نهادهاما

 با استفاده از همه ،ی عمل ضد کارگرنیتا ضمن محکوم کردن ا
 دفاع کرده و از ی کارگرني فعالنی ایامکانات خود از حقوق قانون

 ديواهد که بدون ق بخرانی ای اسالمی جمهورمی رژنيمسئول
  بخاطر ی کارگرني فعالفشاربر احکام را لغو نموده و به نیشرط ا

  . دهند خاتمهاستفاده از حقوق خود 
  
  

  رانی از کارگران در اتی در حمای المللني باتحاد
  

11-11 -2006  
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 و ماموران ی انتظامیروي نی مخالفتهارغميعل
 سالگرد ني بزرگداشت چهارممراسم یتيامن

  درگذشت صفرخان برگزار شد 
  
  

مراسم یزرگداشت چهارمين سالگرد درگذشت صفر قهرمانيان 
 ١٩   روز جمعه-ترین زندانی سياسی ایران  پرسابقه-) صفرخان(

  در امامزاده طاهر مهرشهر کرج ٢٠٠۶ نوامبر م١٠  - ١٣٨۵آبان 
صبح روز مراسم از : طبق اطالع . ، بر سر زار وی برگزار شد

سوی ماموران امنيتی بطور حضوری به خانواده صفرخان تذکر 
داده شده بود که به علت نداشتن مجوز، نباید مراسم را برگزار 

  .کنند
ماموران با حضور در سر مزار، به دختر صفرخان اعالم کردند که 

  .فاتحه داده و پایان مراسم را اعالم کنند
همرزمان صفرخان  در این مراسم دهها تن از یاران، دوستان و 

شرکت داشتند و با خواندن شعر و ایراد سخنرانی یاد و خاطره 
مراسم با مخالفتهای آشکار ماموران . وی را گرامی داشتند

امنيتی و حضور قابل توجه ماموران ملبس به فرم نيروی 
ای در زمان  انتظامی در حالی برگزار شد که تاخير نيم ساعته

رغم اعالم قبلی یک و نيم اعالم شده، صورت گرفت و علي
  .ساعت، مراسم در چهل و پنج دقيقه تمام شد

در این مراسم پوسترهایی از صفرخان در بين حاضرین پخش 
یادشده " ستيزی نماد ستم"شد که در آن از صفرخان بعنوان 

  .بود
همچنين در اجراء برنامه ها از شعرای آذربایجان مظفر درفشی، 

پور به شعر خوانی  و و آتش تقیاوغل هاشم ترالن، بهروز چای
پرداختند و از اعضای کانون نویسندگان ایران 

دانا و محمد خليلی  درویشيان، فریبرز رئيس اشرف علی
دو تن دیگر از حاضرین نيز . سخنرانی و شعر خوانی کردند

  .بنامهای ایران باقری   و مرادی شعرهای خود را قرائت نمودند
در ساعت یک ربع به چهار با   مراسم در ساعت سه شروع و 

  .اعالم رسمی مجری برنامه خاتمه یافت
  
  -------- ---------------- -------------------------------  
  

زندانيان سياسی اوين مديريت زندان را تهديد به 
  !اعتصاب غذای عمومی کردند

  
   350اخبار جديد و جزئيات درگيری خونين در بند 

  
  

مکرات از زندان اوین گزارش می دهند که منابع خبری سالم د
در پی درگيری های دو روز پيش و انتقاِل آقای سعيد شاه قلعه 

 در اوین، کليه ی زندانيان سياسی، مدیریت 240به انفرادی بند 
  .آن زندان را تهدید به اعتصاب غذای دستجمعی کردند

  
طبق گزارشات این منابع، ساعاتی است که از شدت درگيری 

استه شده و زندانيان سياسی در جلسه ای تصميم گرفته ها ک
اند که در صورت عدم بازگرداندن آقای سعيد شاه قلعه به بند 

ِ  مدیر زندان، زارع، در بند و توضيح و 350  و عدم حضور
عذرخواهی  از زندانيان سياسی ، از فردا ، از پذیرشِ  دیگ 

.  ری کنندهاِی غذا به نشان آغاز اعتصاب غذای جمعی خوددا
این مراتب از طریقِ  نمایندگاِن زندانيان سياسی به مدیر بند و 

  .مدیریت زندان اعالم گشته است
  

شاهدان عينی به مرکز خبر سالم دمکرات گزارش می دهند 
 آبان، آغاز گشته 22که، درگيری ها از غروب روز دوشنبه، 

گفته می شود که هنگام تهيه غذا توسط زندانيان .  است

مان مجاهدین، سيد جليل غریب ، از سرسپردگان و ساز
مزدوران حکومتی که به علت فساد اقتصادی به زندان افتاده 

 ، در 350، بند 2است، همراه با چند تن از اوباش سالن 
در این درگيری .  چراغخانه ی بند به ایشان حمله ور می شوند

که حدود نيم ساعت به طول می انجامد، سعيد شاه قلعه و 
این درگيری با دخالت .  چند تن از مهاجمين آسيب دیدند
  . خاتمه می یابد350زندانيان سياسی و دیگر زندانيان بند 

  
 آبان، هيئتی متشکل از دکتر ناصر 23صبح روز بعد، سه شنبه 

و سعيد شاه ) هوادار مجاهدین(زرافشان، هاشم شاهين نيا
تر رئيس اندرزگاه قلعه، بعنوان نمایندگاِن زندانيان سياسی به دف

که مزدوری به نام حيدرلو می باشد برای شنيدن توضيح او و 
اما در کماِل .  جلوگيری از تکرار چنين وقایعی رجوع می کنند

تعجب می بينند که حيدرلو به حمایت از مهاجمين پرداخته و 
برگه ی رئيس داخلی زندان، که مزدور دیگری بنام کيان پور می 

 را به 240 آقاِی شاه قلعه به انفرادی بند باشد، برای انتقاِل
  .  ایشان نشان می دهد

  
چند دقيقه بعد، هنگامی که هيئت نمایندگی زندانيان سياسی 
در حال گفتگو و اعتراض به رئيس اندرزگاه بودند، سيد جليل 
غریب همراه با ارازل و اوباشش به درون دفتر رئيس اندرزگاه 

 گزارش می دهند که این عده شاهداِن عينی.  وارد می شوند
مسلح به چوب و ابزارهای تيزی بودند و با آمادگیِ  قبلی به 

در این ميان نگهبانان بند .  هيئت نمایندگی حمله ور می گردند
نيز وارد شده و در عوض جلوگيری از حمله مجاهدین، سعيد 

 منتقل 240شاه قلعه را از دفتر بيرون کشيده و به انفرادی بند 
زندانيان سياسی دیگری که سر و صدای درون دفتر .  ندمی کن

را شنيده بودند وارد دفتر شده و دکتر زرافشان را که مورد ضرب 
و جرح قرار گرفته بود و هاشم شاهين نيا را که پلویش توسِط 
ابزار تيزی شکافته شده بود را از دفتر خارج کرده و به سالن 

امنيتی می باشد، یک، که سالن مخصوص زندانيان سياسی و 
  .می برند

  
.  کليه شواهد و مدارک بيانگر توطئه ی مدیریت زندان می باشد

 معتقدند، از زمانيکه زارع مدیریت 350زندانيان سياسی بند 
زندان اوین را در دست گرفته ، همراه با مدیران داخلی و 
حراست جدید خود، همواره به دنبال ایجاد تنش و تشنج در بند 

و حمالِت دو روز گذشته به این زندانيان نيز . ه اندسياسی بود
به همين علت .  بخشی از اقداماِت وحشيانه ی ایشان است

است که زندانيان سياسی تصميم گرفته اند که اگر به خواسته 
هاِی ایشان ، مبنی بر بازگرداندن آقای سعيد شاه قلعه به بند 

ندانيان  و حضور زارع براِی توضيح و عذرخواهی از ز350
 24سياسی پاسخ مناسب داده نشود، از صبح روز چهارشنبه 

آبان دیگ هاِی غذا را به عالمِت اعتصاب غذاِی جمعی خود 
  .بازگردانند

  
سالم دمکرات از کليه ی مبارزین و سازمان هاِی حقوق بشری 
تقاضا دارد تا با هر وسيله ی ممکن به حمایت از زندانيان بند 

  . بشتابند350
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  دامه از صفحه يک ا
  
  
  

   راه آينده در معرفی ماهنامه    
  
  
  

» راه آينده « سر دبير ماهنامه آقای عليرضا ثقفی در شماره اول 
رويکرد ماهنامه را در راستای نگاهشان به آينده اينگونه ترسيم 

اساس نظام آينده انسان است ، نظامی که در آن ... « : می کند 
 که برای زندگی بهتر انسان است و توليد نه برای سود بيش تر

در آن احترام به انسان و حقوق انسانی در درجه ی اول اهميت 
نظامی که در آن توليد به گونه ای سازمان . قرار خواهد داشت 

يابد تا انسان گرسنه سير شود، تا هر انسان در آن حق حيات 
مه داشته باشد، مواد غذايی به اندازه ای وجود داشته باشد تا ه

و در » از امکانات اوليه ی يک تغذيه مناسب برخوردار باشند 
آن که بمب  می ريزد، آن که سالح کشتار جمعی را هر « برابر 

روز گسترش می دهد و تالش می کند تا هر روز پيش تر و بيش 
تر حتا فضا را نظامی کند، چيزی جز نااميدی و ترس از آينده 

را به » ماهنامه راه آينده « اين دو رويکرد تا حدی » .ندارد
  . خواننده معرفی می کند

  
، نظرات خود »راه آينده « آقای عليرضا ثقفی  سر دبير ماهنامه 

  :را به صورتی شفاف اينگونه بيان می دارد
  

ما سانسور چی ...  اولين مساله همان آزادی بيان است -1« 
 به نيستيم و با هر گونه سانسوری مخالفيم و برای آزادی بيان

حکم نويسنده بودن و مستقل بودن هيچ حد و اندازه ای نمی 
ما " آزادی بی حصر و استثناء" بر سر اصل  ...-2... شناسيم 

چنين آمد و گفتيم که هر مقاله ای چاپ می کنيم وهيچ حصر و 
هر چند که کتمان نمی کنيم که باالخره به . استثنائی نداريم 

کرد مان به مسايل ا ز آن ديد رويکرد علمی بر مسايل قايل و روي
 ديگر آن - 3. مقياس ما مستند بودن و علمی بودن است ... است 

که اساسا مستقل هستيم و هيچ وابستگی به قدرت فائقه وغير 
اعتقاد داريم که قلم وهنر وابسته به قدرت خالقيت ... فائقه نداريم 

 قدرت ندارد و اين بارها ثابت شده است که هنر و قلم وابسته به
اساسا نمی تواند چندان رابطه ی نزديکی با مردم داشته باشد و 

تسلط هيچ گروهی خاص را بر مجله ... در خدمت قدرت هم باشد
نمی پذيريم که کار ما از گروه گرايی گذشته است و اگر يک گروه 
به تنهايی می توانست مسايل و مشکالت اين جامعه را حل کند، 

همه به يک گروه می . الش نبودديگر نيازی به اين همه ت
پس برآنيم که . پيوستيم و راه حل را ازآن گروه می خواستيم

نظرات مختلف را در باب امور اجتماعی بدانيم وبرحق مردم بر 
دانستن حقوقشان پا بفشاريم و حق مردم را بر حکومتگران 

ديگر آن که اساسا به حذف اعتقاد نداريم که -4...يادآور شويم
 کردن آمديم، هر چند از اصول خود دست بر نميداريم برای وصل

اما به همه آنان . وآن را به صورت آشکار به همگان می گوييم
که به جانب مردم باشند، دست همکاری می دهيم و به حذف هيچ 

وآن چه را که در سال های نزديک ودور . کس پای نمی فشاريم
ه بازی از تجربه ی حذف و با دار ودسته بازی وپشت پرد

» .وبرخوردهای غير شفاف ديده ايم در اين جمع راه نمی دهيم
 اصل است وماهنامه با 4همين » راه آينده« منشور ماهنامه 

آقای عليرضا ثقفی ياد . همين چهار اصل راه خود را آغاز کرد
را » راه آينده « تالش می کنيم با تعهد به اين اصول« : آور شد
  . بگشاييم

  
اخبار : طی دو شماره منتشره حاوی » آينده راه « ماهنامه 

کارگری ايران وجهان، انعکاس مسايل و مشکالت کارگران ، پای 
طرح دردها و مشکالت کارگران : صحبت آنان نشستن، از جمله

، مصاحبه با اعضاء ) 32، ص 1راه آينده، ش ( نقاش ساختمان 
آينده، راه ( خانواده فعاالن سنديکای شرکت واحد تهران و حومه 

راه (، مصاحبه با کارگران الکتريک ايران رشت) 17، ص 1ش 
، فرازهايی از تاريخ بمناسبت صدمين )36، ص2آينده، ش

، معرفی )51، ص1راه آينده، ش(سالگرد انقالب حزب مشروطه
کتاب، نقد فيلم، پرداختن به مصمون جنگ وسياستهای جنگ 

ميز : ند از جملهطلبانه امپرياليستی ودفاع از صلح، گفتگوهايی چ
محسن : گرد گارگری باگرايشات مختلف فعاالن کارگری آقايان 

حکيمی، کاظم فرج الهی، ابراهيم مددی، عبداهللا وطن خواه که 
خود عليرضا ثقفی بعنوان گرداننده  و طرح کننده پرسش های 

، انتقال تجارب )26، ص2راه آينده، ش(ميزگرد عمل می کند
 فعاالن کارگری خارج از کشوراز کارگری جهان در گفتگو با

، )20، ص 2راه آينده، ش (گفتگوبا مهدی کوهستانی : جمله
 اجتماعی همه و همه را -انعکاس داستان، شعر، اخبار فرهنگی

  .می توان در هر شماره راه آينده دنبال کرد
  

ماهنامه راه آينده در دو شماره با رو جلد رنگی، معرفی آخرين 
شر بازتاب نگار و نشر چشمه را با خود کتب منتشره از طرف ن

عالقه مندان برای ارسال مقاالت و ترجمه های خود به . دارد
 . استفاده نمايند:  ماهنامه می توانند با نشانه الکتريکی ماهنامه 

 
raheaiande@yahoo.com .  

  
در پايان برای دست اندرکاران ماهنامه مدير مسئول آقای حسين 

ای عليرضا ثقفی ،هيئت سردبيران ماهنامه، افشار، سردبير آن آق
جهت هر چه پر بار تر کردن ماهنامه راه آينده و گذر از تنگناهای 
انتشار نشريه مستقل خويش ، آرزوی بهروزی و شادکامی داريم 

 .  
  

از طرفی چنانچه دوستانی تمايل به دريافت ماهنامه راه آينده در 
 طريق کتابفروشی انديشه کشور سوئد را دارند، می توانند آنرا از

  . به نشانی زير دريافت دارند) سوئد( گوتنبرگ–
  

  ) سوئد( گوتنبرگ– آدرس الکتريکی کتابفروشی انديشه 
  
 com.gbgandishe@yahoo  

  
  ------- ---------------- -------------------------------  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *رتباط بگيريد با ما ا *        
  

  روابط عمومی سازمان        ايميل 
                                    

public@rahekargar.net 
   

  عمومي سازمانروابط   تلفن 
   

          0049-69-50699530          
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  ...سکِس زودرس     

  
تبليغات، رسانه های عمومی، اقتصاد و سياست چه نقشی در 
این امر دارند؟ والدین، محصلين، دکترها و جامعه شناسان در 

  این باره چه می گویند؟
  .سئوال مهمی است

تحقيقات نشان می دهد که دختران و پسران بسيار زودتر از آن 
متوسط این . ود، به سکس روی می آورندچه تصور می ش

 سال پيش، 10 سال است که نسبت به 15سن، در حال حاضر 
 14 دختر 10در حال حاضر از هر . یک سال کمتر شده است

این تحقيقات ثابت . ساله، یکی با پسری هم بستر شده است
می کند که سکس زودرس بين نوجوانان ارتباط مستقيم با بلوغ 

هم اکنون در کشورهای غربی، بلوغ . اردزودرس کودکان د
دخترانی که در .  ماه زودتر اتفاق می افتد2جنسی هر ساله 

 سال و نيم پریود 13 به دنيا آمده اند، اولين بار با 60سال های 
 پا به دنيا گذاشته اند با 70آن هایيکه در سال های . شده اند

 11سنين  ماه و امروزه دختران به طور متوسط در 2 سال و 12
سال و نيم پریود می شوند و اگر به همين ترتيب پيش برویم، 

 سالگی به بلوغ جنسی 10 کودکان در سنين 2010در سال 
  .می رسند

اما سئوال اصلی این جاست که آیا دختران و پسرانی که چنين 
زود به بلوغ جنسی می رسند، برای انجام سکس نيز بالغ می 

نوجوانان . ن منفی استباشند؟ پاسخ بسياری از محققا
امروزی با وجود بلوغ زودرس فيزیکی، هنوز با بلوغ روحی و 

اختالف ميان بلوغ جسمی و جنسی . روانی فاصله زیادی دارند
با بلوغ فکری و اجتماعی روز به روز بيشتر می شود و آن هم 
بدون این که به مسئوليتی که در یک رابطه جنسی وجود دارد، 

ن آن که  به عواقب آن، به وابستگی های اندیشيده شود، بدو
ناشی از آن و ترس هایی که بعد از آن گریبان گير دو طرف می 

چنين تفکر و تأملی، باوجودی . شود، تفکر و تأملی انجام گيرد
که بلوغ جنسی و جسمی کامل است، در یک سکس زودرس، 

  . به آسانی به فراموشی سپرده ميشود
گ می شوند که در امر اطالعات جوانان ما در جامعه ای بزر

از . رسانی و آگاهی جنسی، درهم ریختگی عجيبی وجود دارد
طرفی اطالعات بی حد و مرز در رسانه های عمومی و از طرف 
دیگر روشن گری و آگاهی رسانی بسيار محدود در حيطه 
خانواده و مدرسه و گاها اطالعات غلط و اشتباه در محدوده 

ی تأثيرات بسيار عميقی در ميان چنين آشفتگی ا. دوستان
آن ها هریک . نوجوانان و گرایشات جنسی آنان باقی می گذارد

با برداشت شخصی و منحصر به فرد از این اطالعات، سناریوی 
به ویژه دختران . سکس را در ذهن خود طراحی می کنند

نوجوان اساسا به دنبال تأیيد هویت خود و پذیرفته شدن در 
، دست به این کار می زنند و قبل از انجام محيط دوستان خود

  . سکس، غالبا تصورات اشتباهی از آن داشته اند
نتيجه آن که  ميزان بارداری در ميان نوجوانان به طور مداوم رو 

 این تعداد 1996برای مثال در آلمان، در سال . به باال می رود
تر هزار دخ13، 2001در سال .  نفر بود500 هزار و 9هنوز حدود 

 هزار 15 این ميزان به 2005 سال باردار شدند و در سال 18زیر 
 سال سن 14 سال، یکی زیر 18 مادر زیر 10از هر . نفر رسيد

 14 تا 10دارد و به همين ترتيب ميزان بارداری در ميان دختران 
  .ساله افزایش می یابد

تحقيقات حاکی از آن است که هر چه سن انجام سکس پایين 
از هر . وجه به جلوگيری از بارداری نيز تخفيف می یابدتر باشد، ت

، اولين رابطه جنسی خود را 15 و 14 دختری که در سنين 5
انجام می دهند، تنها یک نفر به جلوگيری از بارداری می 

این در شرایطی است  که آلمان به لحاظ آمار بارداری . اندیشد
. وسط قرار داردميان نوجوانان، در کشورهای اروپایی، در رده مت

 نفر از 20فرانسه، با ميزان .  دختر نوجوان1000 نفر از 16یعنی 
 8 دختر در رده باالی آلمان قرار می گيرد و هلند با ميزان 1000

آمریکا اما، با .  نفر در پایين ليست قرار گرفته است1000دختر از 

.  نفر با فاصله زیادی در رأس این آمار جای دارد1000 دختر از 80
 هزار نوجوان در ایاالت متحده آمریکا باردار می 860یعنی ساالنه 

جالب این جاست که اکثریت قاطع این تعداد در ایالت . شوند
های جنوبی کشور که محافظه کاران در آن قدرت دارند، زندگی 

در ایالت هایی که در آن ها بسيار زیاد از کليسا . می کنند
وم و وسایل پيش گيری از صحبت می شود و بسيار کم از کند

  ! بارداری
جنبش بنيادگرایان مسيحی  نه تنها در آمریکا تبليغات وسيعی 
به راه انداخته اند، و کم کم جاپای آ نان را در کشورهای اروپایی 

عشق حقيقی در انتظار "آن ها با شعار . نيز مشاهده می کنيم
عمل با ، ظاهرا در تقابل با سکس قبل از ازدواج، اما در "است

منع هر گونه روشن گری درباره سکس و عواقب آن، مثل 
استفاده از وسایل پيش گيری از بارداری، ممنوعيت کورتاژ و 
غيره، جنبشی به راه انداخته اند و شعبه های خود را در اروپا 

  .نيز بازگشایی کرده اند
در چنين شرایطی بسيار مشکل است که به رابطه جنسی 

ک دید واقع بينانه و با تمامی ابعادش ميان نوجوانان با ی
نگرش صحيح به رابطه جنسی ميان نوجوانان، . نگریست

آگاهی و روشن گری به مراتب بيشتر و دقيق تری نسبت به 
  .گذشته می طلبد

 دختر نوجوانی که برای اولين بار به یک رابطه 5امروزه از هر 
می به آن تن " او"جنسی کشيده می شوند، یک نفر به خاطر 

دهد و چهارپنجم این دختران به خاطر ميل و کشش خود و یا 
در . اساسا کنجکاوی، برای اولين بار رابطه جنسی می گيرند

 5 نفر از 4، برعکس بود و 1970حالی که همين ميزان در سال 
دختر، تنها به خاطر ميل و تقاضای دوست پسر خود به این کار 

دست یابی به اعتماد این آمار، خود حاکی از . دست می زدند
اکنون دختران بيشتر . به نفس بيشتر ميان دختران نوجوان است

از گذشته به تمایل و نياز خود توجه می کنند تا از روی احساس 
اما . وظيفه و اجبار تن به درخواست دوست پسر خود بدهند

  . هنوزتا مرحله ایده آل فاصله زیادی وجود دارد
.  واقعيت طور دیگری عمل می کنداما. این ها همه آمار هستند

پزشکان و مددکاران اجتماعی روزانه با نوجوانانی برخورد می 
کنند که تحت فشار و اصرار دوست پسرشان برای اولين بار به 
انجام سکس دست می زنند و از انجام آن نه تنها لذتی  نبرده 
اند، بلکه پشيمانند و آرزو می کنند تا این کار را انجام نمی 

مشکل اصلی این دختران عدم اعتماد به نفس کافی و . ادندد
  .ترس از دست دادن دوست پسرشان است

برای این که دقيق تر به مسئله سکس زودرس و به ویژه رابطه 
  .جنسی برای اولين بار بپردازیم، طرح یک سئوال ضروری است
  چه زمانی برای داشتن سکس برای اولين بار مناسب است؟

 مادر یا -  پاسخ به این سئوال از جانب پدرطبيعی است که
دختری نوجوان یا زنی با تجربه یا پزشک و یا جامعه شناس، 

  . متفاوت است
در ميزگردی که با شرکت والدین، پزشک، دخترنوجوان، مددکار 

 ساله و یک جامعه شناس برگزار شد، 22اجتماعی، دختری 
  .تندهریک با واکنشی متفاوت به این سئواالت پاسخ گف

  
خانم مددکار اجتماعی خوش حال است از این که امروزه یک 

 ساله قبل از انجام سکس به دکتر مراجعه کرده و 14دختر 
زیرا خطر اصلی را در . تقاضای نسخه قرص ضدبارداری می کند

عدم آگاهی نسبت به عواقبی می بيند که سکس برای 
طی که ميزان او معتقد است، در شرای.  نوجوانان به بار می آورد

 سال اخير دو برابر شده است، 15حاملگی ميان نوجوانان در 
الزم است به سرعت فکری برای ارائه آگاهی و روشن گری به 

  . نوجوانان انجام گيرد
بسياری از این دختران نوجوان که نادانسته باردار شده اند، می 
گویند اگرقبل از انجام سکس، کسی با آن ها صحبت کرده و 

جی را که سکس برایشان به همراه می آورد، گوش زد کرده نتای
بود، آنان دست به این کار نمی زدند و یا آن که آگاهانه و با تهيه 
. وسایل پيش گيری از بارداری رابطه جنسی برقرار می کردند

اغلب این دختران یا خانواده و سرپرستی ندارند و یا اعضای 
  .نان هستندخانواده کامال بی اعتنا به رفتار آ

در این جا گفتنی است که به طور کل، نوجوانان تمایلی به 
  صحبت در باره سکس با والدینشان ندارند و از آنان دوری می 
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آن ها صحبت با دکتر و یا مددکار اجتماعی را بيشتر می . جویند
ت کنند و از آن پسندند و اساسا مایلند با دوستانشان صحب

بنابراین تمرکز اصلی در ارائه . طریق بيشترین تأثير را می پذیرند
آگاهی به نوجوانان، اساسا مدرسه و آکسيون های ویژه در این 
رابطه است که می بایست از طریق دولت ها و تخصيص بودجه 

  .انجام گيرد
البته واکنش های اشتباه از جانب والدین عامل مؤثر در اجتناب 

در واقع این پدران . وجوانان از صحبت و مشورت با خانواده استن
و مادران هستند که می باید در وهله اول مورد آگاهی و 
مشاوره قرار گيرند و نحوه روبرو شدن با سئواالت فرزندانشان را 

برخی از خانواده ها حرف زدن از . درباره سکس، آموزش ببينند
ه روشن گری در این رابطه را سکس را  تابو کرده اند و متأسفان

مقدمه ای می بينند بر سوق دادن نوجوانان به سوی سکس 
  !زودرس
 ساله ای که در ميزگرد شرکت کرده است، معتقد 22دختر 

سال هنوز 17-18است که در اجتماع کنونی، اگر دختری با 
سکس نداشته باشد، دچار مشکالت روحی و شخصيتی 

از نظراو .  از دست می دهدميشود و اعتماد به نفس خود را
. دختران نوجوان دالیل زیادی درانجام سکس برای اولين بار دارند

از جمله کنجکاوی، تحت فشار دوست پسر قرار گرفتن، عدم 
اعتماد به نفس کافی و مورد محبوبيت قرار گرفتن در پيرامون 

چنين . خود، دالیل اوليه برای اولين رابطه جنسی است
ل بعد از بلوغ جنسی، خود را چاق و زشت دخترانی در مراح

احساس می کنند و در این شرایط کسی پيدا می شود که به 
. او اظهار عشق می کند و به این وسيله او را تأیيد می کند

دختر هویت خود را در چنين رابطه ای تثبيت شده می یابد و 
احساس لذت و نياز جنسی تنها . احساس ارزش می کند

تند که دختران نوجوان هنگام انجام سکس، آن فاکتورهایی هس
اکثریت قاطع دخترانی که برای اولين بار . ها را نادیده می گيرند

رابطه جنسی برقرار می کنند، هيچ گونه لذتی نمی برند و تا 
اما حرف زدن در این باره . مدت های مدید از آن بيزار می شوند

ند که هيچ کسی اعتراف نمی ک. ميان نوجوانان، تابو است
آن ها از این که سکس داشته اند، . لذتی از این کار نبرده است

احساس افتخار می کنند و آن را در ميان دوستانشان ابراز می 
کنند اما درباره احساسشان و این که چه برداشتی و چه تجربه 

در حالی . ای از این عمل به دست آورده اند، صحبتی نمی کنند
ت و احساس، می تواند تجربه بسيار که انجام سکس بدون لذ

 درصد 80آمار نشان می دهد که . تلخی برای یک نوجوان باشد
دختران نوجوان آرزو می کنند که این کار را انجام نمی دادند و 

در واقع اکثریت قاطع دختران . هنوز چند سال صبر می کردند
  .نوجوان بعد از انجام سکس، از انجام آن پشيمان می شوند

از مسائلی که غالبا بين دختران و پسران نوجوان مشاهده یکی 
آن ها از . می شود، پزدادن و ابراز داشتن سکس به دروغ است

این طریق هویتی برای خود کسب می کنند و به این ترتيب در 
اما همين امر باعث می شود تا سایر . جمع پذیرفته می شوند

ان عقب بمانند و  اگر نوجوانان نيز با این تصور که نباید از دیگر
سکس نداشته باشند، مدرن و امروزی نيستند، با سرعت 

هم چنين به . بيشتری به انجام زودرس رابطه جنسی بپردازند
علت تبليغات وسيعی که در رسانه های عمومی، مجالت، 
تلویزیون و فيلم های ویدئویی راجع به سکس انجام می گيرد، 

در یک همه . وجود می آوردتصور غلطی در ميان نوجوانان به 
 ساله، در باره ميزان انجام سکس در 13-14پرسی از نوجوانان 

 درصد اشاره 90 درصد و گاها به 60- 70همين سنين، اکثرا به 
.  درصد حکایت می کند10در حالی که آمار هنوز از . کرده اند

 دختر نوجوان، یکی دست به عمل سکس 10هم اکنون از هر 
ه این امر خود یکی از موارد مهم ارائه روشن آگاهی ب. می زند

  .گری به نوجوانان می باشد
با وجود رشته سکسوآل در مدارس و تدریس آن در دو مرحله 
ابتدایی و راهنمایی و روشن گری در این مورد، نوجوانان ما از 

اطالعات آن ها اکثرا نادقيق و . عدم آگاهی کافی در رنجند
آن ها غالبا اطالع . اهی ندارندمبهم هستند و از جزئيات آگ

. ندارند که انجام سکس چه عواقبی می تواند داشته باشد
برخی سئوال می کنند، آیا ممکن است در اولين عمل رابطه 

  جنسی، بارداری رخ دهد؟
این امر نشان می دهد که روشن گری درباره سکسوآل نباید به 
چند ساعت تدریس در سطح یک کالس بسنده شود، بلکه 
نوجوانان می بایست این امکان را داشته باشند تا تک تک ، 
مورد خطاب و مشاوره قرار گيرند و کليا ت تا جزئيات مربوط به 

کتاب های . سکس و مشخصه های آن برایشان روشن شود
آگاه گرانه ميبایست با زبان ساده قادر به توضيح مراحل سکس 

یکی از . ی گردندو نتایج ناشی از آن بوده و به نوجوانان معرف
مسائلی که باید در ارائه آگاهی به نوجوانان مورد نظر قرار گيرد،  
امراضی هستند که از طریق سکس، امکان ابتالء به آن ها 

. مثل ایدز، هپاتيت ب و سایر امراض مقاربتی. فراهم می شود
نوجوانان اگر قبل از انجام سکس به پزشک مراجعه کنند، 

نسخه قرص ضد بارداری است و کمتر اساسا به علت دریافت 
در حالی که ميزان این . کسی به این گونه امراض فکر می کند

قبيل امراض نيز با توجه به انجام سکس زود رس و عدم وجود 
این درحالی ست که . آگاهی دقيق، به سرعت باال ميرود

پسران نوجوان اکثرا انتظار دارند تا دختر به فکر پيش گيری 
ختر نوجوان نيز کمتر به این فکر می کند که با خود باشد و یک د

کندوم حمل کند و در نتيجه عمل سکس اتفاق می افتد، بدون 
  .آن که جلوگيری به عمل آید

 ساله، یکی مبتال 17 دختر 10تحقيقات نشان می دهد که ازهر 
به انواع بيماری های مقاربتی که از باکتری ناشی می شود، 

به طور معمول در لوله های تخم دان این باکتری . می باشد
  .خانه کرده و شخص را نازا می سازد

یکی از مؤثرترین طرقی که باعث ازدیاد اعتماد به نفس ميان 
نوجوانان به ویژه دختران می شود، این است که از دوران 
ابتدایی توسط آکسيون های مختلف، راه های دریافت اعتماد به 

بدن "کودکان باید با شعار . دنفس به کودکان آموزش داده شو
جوانب مختلف این شعار . بزرگ شوند" من به خودم تعلق دارد

در زندگی روزمره  کودک باید شناسانده شود و به این ترتيب 
آگاهی اوليه در مورد حفاظت از این مالکيت در هر عرصه ای به 

حق اوست " نه"کودک باید یاد بگيرد که گفتن . کودک ارائه شود
. باید در هر جایی که نمی خواهد، از این کلمه استفاده کندو او 

در اتوبوس که با تماس بدنی از او سوءاستفاده می شود، یا در 
خانه که مورد خشونت قرار می گيرد و یا در نوجوانی که دوست 

کودک باید در سنين . پسرش او را مجبور به سکس می کند
من قوی "و با شعار ابتدایی یاد بگيرد از بدن خود دفاع کند 

کودک باید برای خود روشن کند . مرز خود را روشن کند" هستم
  .که کيست و چه می خواهد

جامعه شناسی که در ميز گرد شرکت کرده، می گوید، 
بسياری بر این عقيده اند که چون دختران به لحاظ هورمونی و 
فيزیکی زودتر از پسران هم سن خود به بلوغ می رسند، پس 

درحالی که این .  بيشتری برای انجام سکس دارندآمادگی
درست است که دختران نسبت به . برداشت اشتباه است

پسران هم سن خود زودتر به مرحله بلوغ می رسند، اما همين 
دختران به لحاظ روحی، روانی و اجتماعی به بلوغ نرسيده و 

در چنين . نباید صرفا بلوغ جنسی و فيزیکی را مالک قرار داد
لتی معموال دختران نوجوان با پسرانی هم بستر می شوند حا

که چند سال از آنان بزرگ ترند و در نتيجه تأثيرات بسيار منفی 
تفاوت بسيار بزرگی است که دختر و . تری نيز به جای می ماند

 ساله و 14 ساله ای به انجام سکس بپردازند یا دختر 14پسر 
  . ساله به این کار دست بزنند18پسر 

نکته ای که امروزه در جامعه مطرح است، تفاوتی ست که  
اجتماع ميان دختران و پسرانی که به رابطه جنسی می 

قضاوت جامعه هم چنان مثل گذشته بی . پردازند، قائل است
دختری که چند دوست پسر عوض می کند و با . رحمانه است

در " خراب"و " فاحشه"آن ها هم بستر می شود، به عنوان 
اما نگرش در مورد .  و پيرامون خود انگشت نما می شودمدرسه

این . این گونه اعمال پسران، نرمال و طبيعی به نظر می آید
تفاوت در رابطه با دختران و پسران کشورهای جهان سوم به 

بسياری از دختران، هنگام ازدواج از . حد اعالء خود می رسد
  اما . ی کنندپزشکان خود تقاضای دوختن پرده بکارت خود را م
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  ...سکِس زودرس                      
  
  

پسران ابائی ندارند که بعد از چندین رابطه جنسی و اعتراف به 
  .آن، با همسر آینده خود ازدواج کنند

اما تفاوت بزرگ بين دختران و پسران تنها در حيطه سکس عمل 
 و مهم تر از آن تفاوتی ست که جامعه به طور آگاهانه. نمی کند

هدف مند در رشد و نمو اجتماعی دختران و پسران فرمان می 
در شرایطی که پسران برای ترسيم آینده خود، انواع و . دهد

اقسام امکانات را از قبيل تکنيک، سياست، ورزش و غيره، در 
پيش روی خود دارند که ربطی به سکس ندارد، دختران، اساسا 

 آنان ارتباط به سوی اهدافی جلب می شوند که به جنسيت
در این رابطه مطبوعات و رسانه های عمومی نقش بزرگی . دارد

در هر مجله ای که به نوجوانان اختصاص دارد، .  بازی می کنند
یک صف طوالنی از مد، آرایش و مشاوره های سکسی برای 

در این مجالت که سابقا مقاالتی . دختران ردیف شده است
ل احساسی، نگاه داری اساسا در رابطه با کاردستی، مسائ

حيوانات خانگی و از این قبيل مطالب یافت می شد، امروزه 
درباره سکس، چگونگی لذت بردن، اشکال مختلف انجام 
سکس، چگونگی جلب توجه پسران و غيره نوشته شده و به 

این ها مجله هایی هستند که غالبا . تصویر گذاشته می شود
ال به آن توجه و عالقه  س13- 14 تا 10کودکان و نوجوانان از 

چنين مطالب و تصاویری را نه تنها در مجالت، . نشان می دهند
بلکه در تلویزیون و فيلم های ویدئویی نيز که در دست رس 

چنين تبليغات گسترده . همگان قرار دارد، می توان به کرات دید
  . ای باعث گم راهی  اذهان می شود

 سکس خطرناک در رابطه با سئوال چه سنی برای داشتن
هيچ : آقای دکتری پاسخ می دهد. است، نظرات متفاوت است

و ادامه می دهد، خطر آن جاست که نوجوان را از داشتن ! گاه
البته او مرز ميان کودکی و نوجوانی را روشن . سکس منع کنند

آیا می توان سن مشخصی را برای همه نوجوانان . نمی کند
آیا . اميد؟ پاسخ منفی استتعيين کرد و آن را پایان کودکی ن

دوره بلوغ و پایان آن در همه، یک سان است؟ پاسخ منفی 
آیا بعد از پایان دوره بلوغ، آمادگی هر فرد برای انجام . است

  . سکس، یک سان است؟ پاسخ منفی است
یک نوجوان در عمل و در لحظه های زندگی سکسی خود 

است که متوجه می شود که سکس، بسيار پيچيده تر از آن 
تصور می کرده و تنها با چشمه لذت خواندن آن، نمی توان آن را 

سکس می تواند چشمه ترس، شرم، درد و رنج نيز . توضيح داد
خطر واقعی آن جاست که سکس، بسيار زود، هم راه با . باشد

به این .  خشونت ویا  ناخواسته وارد زندگی این نوجوان شود
ایع باربی سازی، و نشریات خطر اما، صنایع مواد آرایشی، صن

آن ها وظيفه . راه نمای سکس در جامعه اعتنایی نمی کنند
دارند تا کودکان و نوجوانان را به سویی رانند که بيشترین سود 

امروزه نوجوانان در جامعه مرزی نمی  .را نصيبشان می کند
نباید ها و اجازه نداشتن ها، جای گاه خود را در . شناسند

در گذشته دورانی وجود داشت .  ت داده استخانواده از دس
که نوجوانان مجاز به انجام هر کاری نبودند، بعد از آن دورانی 
پدید آمد که آن ها اجازه داشتند هر کار که می خواهند انجام 

امروزه نوجوانان . اکنون اما، دوره جدیدی پدید آمده است. دهند
 است، می دانند خود را موظف به انجام هر کاری که امکان پذیر

طبيعتا پزشکان و یا مددکاران اجتماعی  .و دست به آن می زنند
نمی توانند نقش خانواده و سرپرست را برای یک نوجوان بازی 

در وهله اول، این والدین هستند که باید فرزند خود را با . کنند
شيوه تربيتی و قواعد مشخصی  به جامعه بفرستند و بر اعمال 

امروزه شاهد آن هستيم که بچه های  .ل آورنداو نظارت به عم
مدارس ابتدائی با خود تلفن دستی حمل می کنند و هریک 

عامل اصلی چنين روی کردی در .  هستندMP3دارای دست گاه 
جامعه، در وهله اول صنایع و کنسرن ها و به تبع آن ها، تبليغات 

  . و رسانه های عمومی می باشند
  

  پرهيزگاری مقدس
مدیدی ست که بنيادگرایان مسيحی در آمریکا تالش مدت های 

می کنند تا جوانان را از انجام عمل سکس قبل از ازدواج منع 

آن ها گروه های مختلفی به راه انداخته اند و با یک . کنند
انگشتر سمبليک که طی مراسمی در کليسا، به دستان جوان 

ه جنسی مورد نظر می کنند، آنان را متعهد به عدم انجام رابط
  . قبل از ازدواج می نمایند

 ميليون دالر در سال 206بودجه این آکسيون در زمان بوش به 
در . 2003 ميليون دالر بيشتر از سال 89تقریبا . رسيده است

حالی که بودجه تدریس رشته سکسوآل در مدارس و رساندن 
.  ميليون دالر پایين آمده است48آگاهی به نوجوانان در حد 

رابر کم تر از بودجه تبليغ پرهيزگاری و پارسایی در  ب4یعنی 
  .ميان نوجوانان

 از طرف دیگر بارداری در ميان نوجوانان در ایالت های آمریکا بی 
برای مثال آمار بارداری نوجوانان در یکی از ایالت . داد می کند

در .  برابر بارداری نوجوانان در آلمان است5های آمریکا تقریبا 
این ایالت، بخشی از ساعت های درس سکسوآل اکثر مدارس 

و روشن گری در ميان نوجوانان حذف شده و به جای آن، 
  .اساسا به تبليغ پرهيزگاری و پارسایی پرداخته می شود

 سال اخير رشد و 10جنبش پرهيزگاری، به ویژه در آمریکا در 
آن ها .  ميليون جوان رسيده است2\5نمو کرده و اکنون به ميزان

ادی به پيش گيری از بارداری ندارند و تنها راه پيش گيری از اعتق
استفاده . بارداری را پرهيزگاری و عدم داشتن سکس می دانند

از کندوم و سایر وسایل پيش گيری را منع می کنند و ازدواج و 
ازدیاد نسل را به عنوان تنها رابطه سالم و صحيح دو جنس می 

ز ازدواج، رابطه صحيح و آن ها معتقدند سکس پيش ا. شناسند
سالم ميان دو جنس را به هم زده و خراب می کند و جز از بين 
  ! رفتن دوستی و هم چنين اعتماد به نفس، نقش دیگری ندارد

پيام اصلی تبليغ پرهيزگاری در این دنيای آشفته، آن است که 
یعنی عزت و احترام و : یا زندگی بدون سکس پيش از ازدواج

یعنی گم : دگی هم راه سکس پيش از ازدواجو یا زن. شخصيت
  !راهی و تباهی

پيام اصلی انجيل است که . چنين پيامی البته، جدید نيست
آن چه جدید است، حمایت مالی و  . امروزه تکرار می شود

از زمانی که بوش بر سر کار . معنوی رژیم آمریکا از آن است
   .آمده است، بر این حمایت چندین برابر افزوده است

وسایل جلوگيری و امکان کورتاژ تابو محسوب می شود و 
اطالعات ناصحيح در رابطه با وسایل پيش گيری از بارداری ارائه 

برای مثال مطرح می شود، کندوم، کمک بزرگی به . می گردد
جلوگيری از سرایت ویروس ایدز نمی کند و حتی اعالم می 

اهده شده  درصد عدم موفقيت از سرایت ایدز مش31کنند که 
در حالی که یک آمار علمی حکایت از موفقيت .......... است

  . درصد پيش گيری از سرایت ایدز دارد98کندوم به ميزان 
طبق آمار اکثر نوجوانانی که به آکسيون پرهيزگاری جلب می 

 ماه به قولی که داده اند و قسمی که 18شوند، حداکثر بعد از 
ن در حالی است که آنها نه خورده اند، پشت پا می زنند و ای

اعتقادی به استفاده از وسایل پيش گيری از بارداری و یا 
جلوگيری از سرایت بيماری های مقاربتی و ویروسی دارند و نه 

  .اطالعات چندانی در این موارد کسب کرده اند
سياستی که بوش در راستای حمایت فعال از پرهيزگاری و 

ر، حذف ارائه آگاهی در پارسایی از یک طرف و از طرف دیگ
حيطه سکسوآل و  عدم استفاده از وسایل جلوگيری هنگام 
سکس و هم چنين غيرقانونی کردن کورتاژ دارد، جامعه و روابط 
جنسی در آن را آگاهانه به دوران حاکميت انجيل و به عصر حجر 

  ! می راند
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ...  منظور از سوسياليسم 
  
  
ايگزين موازين استثمارگر سرمايه داری و از جمله مالکيت و ج

کنترل خصوصی بر ابزار اجتماعی توليد و فعاليت های اقتصادی 
و ثروت، سيستم پولی و کارمزدی، حکومت اقتدارگرايانه 
صاحبان قدرت و ثروت و فرهنگ سودجويی فردی و رقابت 

ان سرمايه اگر در چارچوب کاپيتاليسم، صاحب. گرايی مخرب گردد
از طريق اهرم هايی نظير مالکيت خصوصی بر ارکان عمده ی 

و بکارگيری ) سرمايه، تکنولوژی، اطالعات، غيره(اقتصاد 
نيروی کار پرولتاريا يعنی اکثريت توده های زحمتکش مردم به 
توليد و بازتوليد ثروت و تصرف خصوصی آن می پردازند و اگر 

دتا، معادل متوسط مخارج بر مبنای قانون ارزش به کارگر عم
) بخشی از ارزش واقعی(معيشت وی و خانواده اش حقوق 

به عنوان سود به ) ارزش افزوده(پرداخت می شود و مابقی آن 
سرمايه دار تعلق می گيرد، طبعا اين رابطه ی استثمارگرانه و 

اخ طبقاتی بين اقليتی از نابرابر به ايجاد فاصله ی بسيار فر
صاحبان ثروت و قدرت در يک طرف و اکثريت عظيمی از 
پرولتاريا يعنی مجموعه ای از مزدبگيران، زحمتکشان، بيکاران 
در طرف ديگر و نتيجتا گسترش فقر و محروميت وسيع در ميان 
توده های مردم يعنی بخش اعظم جامعه منجر می گردد که 

ی مانند اختيار زدايی، مصرف عوارض اجتماعی بسيار ديگر
گرايی بی هدف، ازخود بيگانگی، فرد گرايی و رقابت های ناسالم 

برای مثال در . اجتماعی ماحصل ناهنجار آن می باشند/ اقتصادی
 تريليون دالر فعاليت 7حاليکه اخيرا در امريکا، ساالنه معادل 

کا  کمپانی های امري2003اقتصادی انجام ميگيرد و تنها در سال 
 بيليون دالر منفعت داشتند، اما بخاطر سلطه 850مبلغی، معادل 

مناسبات استثماری سرمايه داری و وجود فاصله ی عظيم طبقاتی 
در اين جامعه در سال های اخير فقط حدود يک درصد از جمعيت 

 درصد از 20 درصد از ثروت هستند اما حدود 40صاحب بيش از 
 درصد که طبقه ی کارگر 60ی مردم در زير خط فقر بوده و باال

را تشکيل می دهند هيچ گونه کنترلی بر فعاليت اقتصادی و کار 
/ خود ندارند و تحت کنترل برنامه های استراتژيک اقتصادی

 درصد از 2سياسی  از طرف طبقه ی سرمايه دار يعنی تقريبا 
/ مانتلی ريوير، جوالی(جمعيت، برای زندگی تالش ميکنند 

نمونه ديگر آن را ميتوان ). 16 و 17، 23 ،116    117: اگوست
 برابر 17 در صد از رده باالی جمعيت 10در ايران ديد که ثروت 

 درصد 11 درصد در پايين جامعه ميباشد و بيش از 10بيشتر از 
 19سايت روشنگری (از جمعيت زير خط فقر زنذگی ميکنند 

.  )1385 شهريور 23، گرفته شده از ايسنا، 2006سپتامبر
وگرنه بنا بر نطر ديالکتيکی و ترقی بينانه جنبش چپ، با ظهور 

اجتماعی / سوسياليسم يعنی تغيير راديکال در مناسبات اقتصادی
سرمايه داری با نظامی که بر اساس مالکيت و کنترل عمومی و 
دمکراتيک بر اهرم های اصلی اقتصاد و ثروت توليد گشته از 

 برای همه ی انسان ها شکوفاتر آنها استوار باشد، زندگی تقريبا
اگر در جامعه ی سرمايه داری به خاطر . و دلپذيرتر خواهد گرديد

) object(وجود روابط کارمزدی، نيروی کار همچون يک شيی 
وجود خارجی و قدرتی مستقل به خود يافته بيگانه از و حتی در 
مقابل شخصيت انسانی قرار می گيرد و اکثريت مردم اسير 

ستثمارگر و ستمگر اجتماعی و تحت کنترل سرمايه و قيودات ا
مناسبات کااليی آکنده از آن قرار می گيرند، درصورت برقراری 
سوسياليسم، پرولتاريا يعنی اکثريت قاطع توده های مردم 

مزدبگيران، بيکاران، محرومان شهر و روستا و ساير اقشار (

/ زحمتکش مانند اغلب پزشکان، متخصصان تکنولوژيک
فارغ از کنترل ) مپيوتری، مديران در رده های پايين و متوسطکا

سرمايه بوده و  با مشارکت آگاه و مستقيم خود در سازماندهی 
اجتماعی جامعه و از طريق نفی سيستم کارمزد و / اقتصادی

روابط بيگانه گرای مشتق يافته از آن که پديده ی عمده ی نفی 
 ای آزاد، برابر، عادالنه و کننده ی انسانيت است، به ايجاد جامعه

در جامعه ی جديد ديگر زندگی . همبستگی آور اقدام می کنند
مناسبات (مردم تحت کنترل عوامل مخرب اجتماعی 

معنوی متاثر / ستمگرايانه و محدوديت های مادی/استثمارگرايانه
قرار نمی گيرد بلکه ارزش ها و موازين مثبت بدست آمده ) از آن

ی و از جمله آزادی، دمکراسی و عدالت در طول تاريخ بشر
اجتماعی با ظرفيت های بسيار وسيع تر، راديکال تر و انسانی تر 

  .متکامل تر شده در جامعه استقرار می يابند
 20در اينجا قابل اهميت است اشاره گردد که در قرن   

آنچه که به نام سوسياليسم در برخی از جوامع و به ويژه در 
شد با ماهيت انسانی يک جامعه ی شوروی سابق تجربه 

سوسياليستی که تا به حال ميليون ها انسان زندگی و جان خود را 
نظام های مستبد تک حزبی که . در راه آن باخته اند فاصله داشت

در آن انسان ها نمی توانستند عقايد دگرانديش خود را ابراز کنند، 
ل بدهند سياسی خود را تشکي/ گروه ها و سازمان های اجتماعی

و به ويژه اينکه کارگران حق تشکيل اتحاديه ها و سازمان های 
/ مستقل خود را نداشتند و در عوض برنامه ريزی های اقتصادی

اجتماعی و تصميم گيری های استراتژيک برای ساختمان جامعه 
کامال سانتراليزه و تحت کنترل يک اقليت بسيار کوچک در 

ظر حکومت گران بودند، رهبری احزاب کمونيست و در زير ن
هيچگونه قرابتی با يک جامعه ی سوسياليست دمکراتيک که 
حکومت واقعی پرولتاريا مستقر بوده و انسان ها بر زندگی 
شخصی و اجتماعی خود کنترل آزاد، آگاه و همبستگی آور داشته 

اگر به اين نظريه ی بسيار مهم بنيانگزاران . باشند، نداشتند
آزادی هر فرد "پايبند باشيم که )   انگلسمارکس و(سوسياليسم 

است، ديگر بايد بديهی باشد که " در قيد آزادی برای همه
 يعنی ايجاد شرايطی عادالنه، برابرگونه و بدون سوسياليسم

 يعنی مشارکت آزاد و آگاه انسان ها در دمکراسیاستثمار از 
تعيين سرنوشت فردی و خصلت مناسبات اجتماعی جدا ناپذير 

 سوسياليسم يعنی تبلور يک زندگی انسانی  در ابعاد مادی و .است
معنوی جامعه بدون وجود دمکراسی واقعی، يعنی يک ساختار 

در خاتمه . سياسی واقعا دمکراتيک دست يافتنی نخواهد بود
مسئله ی بسيار حياتی اين  است که نفی مناسبات مخرب سرمايه 

 قرن تنها طرف داری و نقد از سوسياليسم تجربه شده در اين
ساده تر قضييه است و موضوع چگونگی حرکت در جهت ايجاد 
سوسياليسم واقعی است که همچون چالش اصلی در مقابل جنبش 

اما اعتقاد به فلسفه ی ماترياليسم ديالکتيک يعنی . چپ قرار دارد
پيشروی ناگزير جامعه به سوی موازين عالی تر معنوی و 

به مثابه ی سوخت و انرژی ذهنی مناسبات عادالنه تر اجتماعی 
انسان های سوسياليست، سرانجام در مبارزات و فعاليت های 

تاريخ . جنبش های آزاديخواه و عدالت جو ماديت پيدا می کند
بشری ٌمهر خود را بر پيروزی اين روند مترقی و انقالبی زده 

  .معتقدان به اين راه مقدس انسانی، الجرم، بايد عمل کنند. است
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تواند به حقوق بشر  آيا يک مارکسيست می
  باور داشته باشد؟ 

  
  استيون لوکس 

  رياحی . ح : برگردان 
  
  

. توان به دو صورت کامال متفاوت مطرح کرد پرسش فوق را می
( باورانه  نظر فایده یکی از دیدگاه جرمی بنتام، یعنی از نقطه

UTILIARIAN .(  و " یپوچ و بی معن"او حقوق طبيعی را
" واقعا پوچ و بيمعنی"ناپذیر را  حقوق طبيعی خدشه

. وال. از این روست که مثال سر جورج کورن. دانست می
حقوق اصيل، حقوق طبيعی، "چون   هایی هم لویس اصطالح
ناپذیر،  ناپذیر، حقوق خدشه ناپذیر، حقوق جدایی حقوق نسخ

دانست  و غيره را حقوقی می) ١" (حقوق ارثی، حقوق ذاتی
  : هک
ها در تئوری وضع طبيعی و قرارداد اجتماعی  ی آن سرچشمه"

کنند  قرار دارد؛ اما از این حقوق اغلب کسانی استفاده می
اند و اگر از آن  آور را هرگز نشنيده ی پوچ و زیان که این نظریه

هایی   ها خواست آن. کردند داشتند احتماال آن را رد می اطالع 
معتقدند که در یک خط نامند و  دارند که حقوق می

سياسی عقالنی چنين حقوقی، قانونا مورد تایيد قرار  مشی
وظيفه این اشخاص این است که نشان دهند الزمه یک . دارد

گویی به خواست  خط مشی سياسی عقالنی، پاسخ
جا که چنين امری نياز به فرآیند استدالل  اما از آن. هاست آن

ها ترجيح  دشوار است، آندارد و ابداع و درک استدالل معموال 
دهند مساله را با استفاده از عبارات پر طمطراقی که  می
) ٢".(کنند ام مصادره به مطلوب  اش را در باال آورده های نمونه

بسياری از فيلسوفان مدرن سياسی انگلوساکسون، 
های  ای در برابر نظریه چون بدیل عمده باوری را هم فایده

کرده و اغلب از آن   حقوق تلقی اخالقی و سياسی استوار بر
  ) ٣.(کنند در برابر این نظریه دفاع می

باورانه مطرح  توان از دیدگاهی غيرفایده  پرسش دوم را می 
 شناسانه ¬مثال السدیر مکينتایر در بسط نظری فرجام . کرد

  : گوید و از منظر ارسطویی می
کمی غير عادی و عجيب است که حقوقی وجود داشته "

ی افراد بشر نسبت   به افراد بشر صرفا به مثابهباشد که
هم در پرتو این حقيقت که در هيچ زبان باستانی یا  دهند، آن

هایی که به درستی ترجمان این حق  قرون وسطایی، اصطالح
این . توان سراغ گرفت باشد تقریبا تا پایان قرون وسطی نمی

 چه در دوران کالسيک یا قرون ١۴٠٠مفهوم پيش از سال 
وسطی در زبان عبری، یونانی، التين یا عربی، در هيچ 

شکلی بيان نشده است؛ چه رسد به انگليسی یا ژاپنی 
توان  ازین قضيه نمی. حتی تا پایان نيمه اول قرن نوزدهم

. نتيجه گرفت که حقوق طبيعی یا حقوق بشر وجود ندارد
توانسته  توان به این نتيجه رسيد که هيچ کس نمی بلکه می
این امر . ز وجود چنين حقوقی آگاهی داشته باشداست ا
اما نيازی به . سازد های معينی را مطرح می کم پرسش دست

گویی نيست، چرا که حقيقت روشن و  ی پاسخ وسوسه
آشکار است؛ چنين حقوقی وجود ندارد و باور به این نظر، 

شبيه داشتن عقيده به زن جادوگر و اسب تک شاخ 
  ) ۴".(است

" حقوق طبيعی یا حقوق بشر"تقد است که مکينتایر مع
" فرجام بشری"اما ظاهرا (مندی افسانه است  همانند فایده

  ). افسانه نيست" خير همگان"یا 
جا توصيه  گویی به پرسش متقابل را در این تالش در پاسخ

گویم که بسياری به حقوق بشر معتقدند  صرفا می. کنم نمی
مداران،  ميان سياستهایی منبعث از آن، چه در  و فعاليت
المللی و چه در بين فعاالن  دانان بين مردان و حقوق دولت

حقوق مدنی و سياسی در داخل، عليه ستم و سرکوب در 
البته چنين تعهداتی در بسياری . خارج بسيار گسترده است

اما تلقی هميشگی از . موارد گزینشی و حتی ریاکارانه است

ین مقاله مایلم تنها این در ا. آن بيش از حد بدبينانه است
نکته را بررسی کنم که چنين رویکردی مخصوصا در ميان 

ها آشکار  ها در ميان مارکسيست ی چپ ها و در محدوده چپ
این امر مستقيما به دليل دوم و کامال متضاد یعنی به، . است
چرا که . گردد ام برمی  معنی بودن پرسش نخست¬بی 
چرا یک مارکسيست نباید : شدرو  توان با این سئوال روبه می

به حقوق بشر باور داشته باشد؟ آشکار است که بسياری 
. کنند صادقانه به آن باور دارند و طبق باور خود هم عمل می

  : کوهن در زیر توجه کنيد. ای. مثال به مالحظات جی
زبان حقوق طبيعی یا اخالقی، زبان عدالت است و کسی "

اید بپذیرد که حقوق طبيعی که با عدالت جدی برخورد کند ب
ی عدالت زیاد صحبت  ها درباره آری مارکسيست. وجود دارد

خواهند معنا و شمول  کنند و وقتی هم صحبت کنند می نمی
اما به . را انکار کنند یا بگویند که ایده عدالت یک توهم است آن

گمان من این امر در باور مارکسيسم انقالبی جایگاهی 
ها ارائه  های خاصی که مارکسيست داوری. اساسی دارد

هایی از خود  هایی که در چنين داوری کنند و احساس می
باور . دهند حکایت از وجود چنين نگرشی دارد نشان می

انقالبی مارکسيستی به دليل واقف نبودن به ماهيت خویش 
کند و انتقاد مارکسيستی از  غالبا خود را اشتباه توصيف می

ن نقيصه در درک از ماهيت خویش را عدالت نمونه برجسته ای
جالب اینکه مارکسيستها در جهان معاصر . دهد نشان می

های مرتجع بی عالقه نيستند  مخصوصا در مبارزه عليه رژیم
  ) ۵.(استفاده کنند" حقوق بشر"که از زبان 

ها در سراسر جهان به خصوص  شکی ندارم که مارکسيست
با به نام حقوق بشر در ها غال از زمان مقاومت در مقابل نازی

صف مقدم مبارزه عليه هر نوع استبداد و سرکوب قرار 
ریزی و حفظ  در واقع بحث من این است که پی. اند داشته

حقوق اساسی مدنی و سياسی غالبا به وجود جنبش 
های  یافته و قوی بستگی دارد و احزاب و گروه کارگری سازمان

شی اساسی یابی به این هدف نق  مارکسيست در دست 
بنابراین پرسش این نيست که آیا . اند ایفا کرده

ها واقعا به حقوق بشر باور دارند بلکه این است  مارکسيست
طور پایدار بمانند؟ البته  توانند هميشه این که آیا می

بندی پرسش بدین ترتيب هنوز کامل نيست، چرا که  فرمول
د را اند یا خو ام بسياری از کسانی که مارکسيست مطمئن

نامند و به حقوق بشر باور دارند به مجموعه  مارکسيست می
ها به حقوق بشر و  باورهای استواری پایبندند که با باور آن

بنابراین پرسش را باید در مجموع . ها تناقضی ندارد عمل به آن
توانند به  ها می آیا مارکسيست: بندی کرد گونه فرمول این

 های اساسی که ¬ آموزه حقوق بشر باور داشته باشند و به
ی حياتی دارد پایبند  در پيوند با اصول مارکسيستی جنبه

های مارکس، انگلس و پيروان اصلی  بمانند، منظورم ایده
هاست از جمله لنين و تروتسکی در سنت مارکسيستی؟  آن

آورد که  البته طرح سئوال به این شيوه این مساله را پيش می
ی چگونه باید شناخت و را به درست" سنت مارکسيستی"

های راستين چه کسانی هستند و  تفسير کرد و مارکسيست
دالیل آن را ذیال (خوشبختانه باور من این است که . غيره
در این حوزه در سنت فکری مارکسيستی وحدت ) آورم می

ای وجود دارد که هم در سطح  پارچه نظر بسيار مشخص و یک
 ضمنی و نهفته نظر آشکار و هم در سطح تئوری اظهار
چنان به توضيح نياز  اما پرسش ما هم. توان باز شناخت می

  در هر حال باور به حقوق بشر به چه معنی است؟ .دارد 
به نظرم باور به حقوق بشر اعالم آمادگی برای عمل کردن به 

در حقيقت معتقد عرفی آماده به عمل در . دهد آن معنی می
 صادقانه به چنين باوری بندی صورت فراهم بودن موقعيت، پای

باید توجه داشت که باور . گذارد ی آزمون می را دقيقا به بوته
باور به . به حقوق طبيعی کمتر مسئوليت به همراه دارد

های شناخت و جایگاه متافيزیکی را در  حقوق طبيعی، کيفيت
تواند   گيرد که یک فرد معتقد به حقوق بشر می¬بر می 

برگ مدنظر  جا تعریف فاین در این. دنسبت به آن بی طرف بمان
او حقوق بشر را حقوق اخالقی عامی تعریف ) ٧.(است
ی افراد بشر  کند که دارای اهميت اساسی است و همه می

را به یک  ی غير قابل تغيير آن بدون قيد و شرط و به گونه
  گاه حقوق آرمانی یا  این حقوق را گه. دانند نسبت معتبر می
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کنند که ضرورتا در واقعيت به رسميت  حقوقی تعریف می
کنندکه باید  گونه تعریف می شود بلکه این شناخته نمی

یعنی در سيستم حقوقی به شکل مثبت، بهتر . طور باشد این
گاه این حقوق، حقوق مبتنی بر  گه. شود و آرمانی توصيف می

رسميت شناختن وجدان درک شده است یعنی ادعای به 
اما آیا این حقوق . ها با مراجعه به اصول وجدان بيدار آن

  ) ٨(اند؟ مطلق
اند که نتوان   به معنی کامل کلمه مطلق این حقوق در صورتی

ها مطلقا استثنایی قایل شد، و بنابراین در برابر تهاجم  بر آن
همواره باید دالیل دیگر از . پذیر نباشند قانونی هرگز آسيب

حقوقی متفاوت از حقوق پذیرفته شده را جهت جمله 
اما چنين تدارکی . گيری یک خط مشی در عمل تعبيه کرد پی

ی حقوق  چنين حقوقی در حقيقت باید همه. غير ممکن است
ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل، به  مدون در اعالميه

حقوقی که نباید به آن تعرض (خصوص حقوق منفی اثربخش 
ی مشخصی باید  حقوقی که به شيوه(و حقوق مثبت ) شود

تحقق حقوق مثبت ) ٩.(را خنثی و بی اثر نماید) متحقق شود
مثال حقوق به اصطالح اجتماعی و اقتصادی و به طور عام 
حقوقی که ابزار زندگی شایسته یا به طورکلی زندگی را 

آورد، به وجود منابع بستگی دارد و بنابراین در این  فراهم می
شاید تنها حقوق کامال مطلق، . د مطلق باشدتوان معنا نمی

حقوقی باشد که تحقير و استثمار را ملغی کند یا به زبان 
سازی  تر، حقوقی که مراقبت و احترام برابر را زمينه عام
اما مشخص کردن این حقوق در مناسبات معينی، . کند می

توان حدس زد که مطلق بودن  کار بسيار دشواری است و می
بنابراین شاید بهتر است .  حقيقت مربوط باشدآن به همين

بگویيم حقوق بشر حقوقی است کامال بدیهی که به دليل 
ی  دفاع از منافع حياتی مردم حقانيت دارد و عموما بر همه

. مالحظات دیگر مربوط به یک اقدام یا خط مشی برتری دارد
ها و  اعم از این که این اقدام یا خط مشی با حقوق، هدف

بنابراین، این حقوق جنبه . کمتری ربط داشته باشدمقاصد 
باور به آن متضمن تعهد به دفاع از آن به شمار . تدبيری دارد

که در خدمت اهداف یا استراتژی فرد قرار  رود حتی زمانی می
ها به ضرر این اهداف و  نگيرد و در واقع استفاده از آن

  . ها باشد استراتژی
ست جهت دفاع از  ای ق شيوهبه بيان دیگر بحث درباره حقو

که از آن  ی عادالنه از دیدگاه کسانی الزامات یک رابطه
ی دیدگاه دیگرانی  این بحث در بر گيرنده. شوند مند می بهره

است که حقی از جمله حق آزادی گزینش دارند و در 
. ها ظلم شده است که از آن حق محروم شوند به آن صورتی

کنند و در  ارکی فراهم میدر اثبات اهميت چنين بحثی مد
که مطالبات مربوط به حقوق بشر با تحقق آن در تضاد  صورتی

در صحبت پيرامون . کنند قرار گيرد از آن مدارک استفاده می
ی اساسی و بدیهی بودن آن، بر این  حقوق بشر بر پایه
شود و موضوعات معينی که به خصوص برای  دیدگاه تاکيد می

رود را در   اساسی به شمار میشکوفایی افراد بشر امری
  . گيرند نظر می
طور که  ی بيانی باز هم متفاوت، حقوق را همان به شيوه

های  محدودیت"توان از منظر  روبرت نوزیک اعتقاد دارد می
های اخالقی بر  یعنی محدودیت) ١٠(در نظر گرفت،" جانبی

ی در نظر گرفتن حقوق، روند به  این شيوه. رفتار با دیگران
های خود،  قل رساندن نقض حقوق در چارچوب هدفحدا

، انعکاس "مندی حقوقی فایده"یعنی به نوعی در نظر گرفتن 
که  این. اصل اساسی کانت پيرامون رفتار با اشخاص است

های  اند و نه صرفا وسيله مقابله با شيوه  خود هدف اشخاص 
 که درک این. از دیگران) حزب یا دولت(ی افراد  معين استفاده

گيرد،  این دیدگاه از حقوق چگونه جلوی مشکالت زیر را می
قتل، آسيب و تجاوز فيزیکی، ارعاب و . امر مشکلی نيست

فریب روانی، انکار و تحریف اطالعات، جلوگيری از انجمن آزاد، 
مخالفت با نظم موجود؛ استفاده از ترور، دستگيری و 

 بر گناهان، تبعيض بازداشت خودسرانه، مجازات عمدی بی
های ساختگی و محروميت از ابزار و وسایل  اساس مشخصه

در نقل قولی که از . معيشت، کار و منابع فرهنگی یک جامعه
اش و این که در "خواهانه آزادی"آورم توضيح اصطالح نوزیک می
ی این توضيح نقض حقوق شامل چيست را صحه  محدوده
 این معنی و در(گذارم، اما از تجزیه و تحليل او از حقوق  نمی

های جانبی و از نظر او در  به عنوان محدودیت) حقوق بشر
  : گوید او می. کنم ها دفاع می مورد مبنای این محدودیت

گر مصونيت برای  بيان) های جانبی منظور محدودیت(ها  آن"
اما چرا نباید مصونيت اشخاص را به خاطر خير . دیگران است
گاه به خاطر نفع   گهتری نقض کرد؟ ما هر کدام اجتماعی مهم

تر، رنج و فداکاری را تحمل  تر یا اجتناب از آسيب بزرگ مهم
کنيم تا بعدا درد  پزشکی مراجعه می کنيم؛ به دندان می

اش انجام  کار ناخوشایندی را به خاطر نتایج. نکشيم
دهيم؛ کسانی برای بهبود سالمتی یا زبيایی خود رژیم  می
. کنند انداز می يری خود پول پسافرادی برای دوران پ. گيرند می

ایی مصرف  در هر یک ازین موارد به خاطر خير کلی هزینه
چرا نه؟ آیا درست است که افرادی به خاطر خير . شود می

 و همگانی و به نفع دیگران مجبور باشند  اجتماعی
ایی  هایی را به عهده بگيرند؟ اما هستی اجتماعی  هزینه

ایی  اشد که به خاطر آن هزینهوجود ندارد که دارای خيری ب
تحمل کنيم؛ فقط اهالی منفرد با زندگی منفرد خود وجود 

استفاده از یکی ازین اهالی به نفع دیگران سوء . دارند
استفاده از او و سود رساندن به دیگران است و نه چيز 

آید این است که به خاطر دیگران به او  چه پيش می آن. دیگری
ی خير  صحبت درباره. رسانند ضرری می) شخص منفرد(

استفاده . کند الپوشانی می) به عمد؟(همگانی این قضيه را 
ابزاری از فرد، ارج نگذاشتن و لحاظ نکردن این حقيقت است 

اش تنها از آن خود  که او شخصی است منفرد که زندگی
تری به دست  او از فداکاری خود خير بيش. اوست
 حقوق بشر به معنی پذیرش این گونه باور به) ١١."(آورد نمی

های خود و بر مبنای  های جانبی در راستای هدف محدودیت
نوزیک بر این باور است که چنين . های کانتی است استدالل

حقوقی مطلق است و در هر اوضاع و احوالی دائمی، قابل 
ها را از منظری بسيار  تر این است که آن اجرا؛ اما پذیرفتنی

و فقط در نوع معينی از ) بال ذکر شدبه دالیلی که ق(بدیهی 
ی  جا که حداقلی از وسيله کم، آن دست(زمينه اجتماعی
قابل اجرا ) ی نظم اجتماعی درکار باشد معاش و شالوده

  . تلقی کنيم
  : پردازم  های زیر نمی¬ در این جا به بررسی دقيق سئوال  
 تحت چه شرایط دشواری حقوق بدیهی ممکن است -١

  شود؟ نادیده گرفته 
 بر چه زمينه اجتماعی این حقوق به گونه مناسب قابل -٢

  اجراست؟ 
های فرد مبتنی است؟  های جانبی بر کدام ویژگی محدودیت

های اساسی است که در توضيح  ها پرسش البته همه این
  . ها پاسخ داد مناسب از حقوق بشر باید به آن

ا آی: شود بنابراین، پرسش اوليه به صورت زیر مشخص می
) ایی که در باال تعریف شد به شيوه(توان به حقوق بشر می

باور کرد و در عين حال با مبانی سنت مارکسيستی توافق 
داشت؟ پيشنهادم این است که به دو طریق به این پرسش 

نخست این که ببينيم احکام و قوانين . پاسخ دهيم
و . گوید مارکسيستی در پيوند با این موضوع مشخصا چه می

 ناميم توضيح ¬می " تئوری بنيادی"چه به کمک آندوم 
  . روشنی در تایيد این تئوری ارائه دهيم

جا که به  تا آن:"مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی نوشتند
حق مربوط است، ما و بسياری دیگر بر مخالفت کمونيسم با 

حق هم در شکل سياسی و خصوصی آن و هم در شکل عام 
این یکی از اظهارات ". ایم ر تاکيد ورزیدهآن به مثابه حقوق بش
ی مساله یهود  ها از کتاب درباره های آن دقيق پيرامون نوشته
به اصطالح "ی در این اثر مارکس درباره. به بعد بوده است

صرفا حقوق یک عضو جامعه "نوشت این حقوق " حقوق بشر
مدنی یعنی حقوق فرد خودخواه مستقل از دیگران و جماعت 

به مثابه یک حق نه بر رابطه بين دو انسان "زادیآ". است
آزادی، حق چنين . بلکه بر جدایی بين آن دو بنا شده است

حق فرد محدود و متوجه . جدایی بين دو انسان است
  کاربرد عملی این حق، حق مالکيت خصوصی . خویشتن خود
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   ...تواند آيا يک مارکسيست می        
  
  

دهنده  را شکل" ع شخصیحق نف"مارکس این حق،". است
شود که  داند که منجر به آن می می" اساس جامعه مدنی"
هرفرد در دیگران نه آزادی خود بلکه محدودیت آن را "

یک از حقوق بشر مفروض از انسان  هيچ"عموما ." بيند می
گونه که هست، انسان به مثابه عضو  خودخواه، انسان آن

مجزا از جماعت، رود، یعنی فرد  جامعه مدنی فراتر نمی
متوجه خویشتن خود، مجذوب منافع خصوصی خویش که 

  انسان در . کند طبق هوس خصوصی خود عمل می
آید،  ی حقوق بشر نه تنها نوع بشر به حساب نمی محدوده

 خود به مثابه سيستمی پدیدار -  جامعه-سهل است نوع بشر
 شود که نسبت به فرد بيگانه است و بر استقالل اوليه او می

ها ضرورت  تنها پيوند بين انسان. شود یک محدودیت تلقی می
طبيعی، نياز و منفعت خصوصی، حفظ دارایی و خویشتن 

ابزار صرف حفاظت ازین "جامعه سياسی". هاست خودخواه آن
با حقوق " رهایی بشری". "به اصطالح حقوق بشر است

رهایی انسان فقط زمانی :"مغایر است) یا حقوق بشر(انسان
خواهد بود که انسان واقعی منفرد، شهروند انتزاعی را کامل 

در خود مستحيل کرده باشد، هنگامی که به مثابه فرد در 
زندگی روزمره، کار خود و مناسباتش، به نوع بشر تبدیل شده 

های خود را به مثابه قدرتی اجتماعی  باشد و زمانی که قدرت
قدرت شناخته و سامان داده باشد به طوری که دیگر این 
  ) ١٣."(اجتماعی را از خود به مثابه قدرت سياسی جدا نکند

ی زبان حقوق و عدالت با  مارکس و انگلس هميشه درباره
 در ١٨۶۴درست است که مارکس در سال . نوشتند تحقير می

المللی  قوانين عمومی انجمن بين"ی  نوشتن طرح اوليه
دالت حقيقت، ع"اعضای این انجمن باید. شرکت کرد" کارگران

و اخالق را به مثابه پایه و اساس رفتار خود با یکدیگر و با 
و اصل " دیگران بدون در نظر گرفتن رنگ، مذهب و مليت

را به " حقی بدون وظيفه و تکليفی بدون حق در کار نيست"
ی  مبارزه برای رهایی طبقه"در عين حال. رسميت بشناسد

ی  غای همهبرای حقوق و وظایف برابر و ال" مبارزه" کارگر
افزون بر این، مارکس در . شود توضيح داده می" طبقات

سخنرانی افتتاحی خود کارگران را تشویق به تائيد قوانين 
کند، قوانينی که بر مناسبات بين  ی اخالق و عدالت می ساده

ها  افراد حاکم است و جایگاهی برتر از دادوستد بين ملت
ه به این عبارات از سوی دیگر، مارکس در اشار). ١۵"(دارد
 ١٨۶۴ای به انگلس در چهارم نوامبر سال  جا، در نامه بی

را در " حق"و " وظيفه"ی مجبور بودم دو عبارت درباره:"نوشت
ها را  ولی این" حقيقت، اخالق و عدالت" مقدمه بگنجانم مثال
  ) ١۶."(ام که بی ضرر باشد طوری تدوین کرده

ن عدالت را به توسل پردون به آرما" سرمایه"مارکس در 
چه نظری باید راجع به یک "پرسد  او می. گيرد سخره می

ی  شيميدان داشته باشيم که به جای بررسی و مطالعه
های ملکولی، ترکيب و تجزیه ماده و  قوانين واقعی دگرگونی

حل مسائلی بر آن اساس ادعا دارد که ترکيب و تجزیه ماده را 
" خویشاوندی" و "مليت"ی"های ابدی و ازلی ایده"به کمک

عدالت "با " رباخواری"کند؟ آیا اگر بگوئيم  تنظيم می
دیگر "و " ی ابدی تضمين دوجانبه"،"برابری ابدی"،"ابدی

تر از رهبران  در تضاد است واقعا مطلبی بيش" حقایق ابدی
رحمت "اند رباخواری با  دانيم که گفته کليساها می

ناسازگار " پروردگاری ابدی و ازلی اراده"و" ایمان ابدی"،"ابدی
    ) ١٧" (است؟

نيز بار دیگر به روشنی واژگان " نقد برنامه گوتا " مارکس در 
  : کند اخالقی را ّرد می

ام تا نشان  پرداخته" توزیع برابر"و " حق برابر"به تفصيل به "
دهم که اگر از یک سو نظریاتی بر حزب تحميل کنند که در 

کنون به مزخرفات لفظی ی معينی معنایی داشته ولی ا دوره
های  و یا از دیگر سو، با یاوه. منسوخ تبدیل شده است

ی حق و دیگر اراجيفی که در بين  ایدئولوژیک در باره
های فرانسوی چنان رواج  ها و سوسيال دموکرات دموکرات

ایی را تحریف کنند که با تالش  بينانه انداز واقع دارد چشم
کنون ریشه دوانيده فراوان به حزب راه یافته و هم ا

  ) ١٨."(است
های اخالقی ادعاهای حقوق بشر  مارکس در رابطه با پایه

هم به " حقوق آرمانی"یا " حقوق مبتنی بر وجدان"خواه 
مذهب، "اخالق همانند . ناپذیر بود همان اندازه سازش

های آگاهی  ها و شکل متافيزیک و همه دیگر ایدئولوژی
ه تکاملی، بلکه مردم با تغيير منطبق با آن نه تاریخی دارد ن

ها هستی  توليد و داد و ستد مادی خود و همراه با این
." دهند واقعی، اندیشه خود و توليدات فکری خود را تغيير می

آلی برای تحقق ندارد  ایده "ی کارگر افزون بر این، طبقه) ١٩(
ی جدیدی که جامعه در حال  مگر آزادسازی عناصر جامعه

  ) ٢٠." ( آبستن آنستتالشی بورژوایی
استدالل انگلس هم شبيه استدالل مارکس است او ضمن 

عدالت به جز تجّلی ایدئولوژیک و : "حمله به پرودون گفت
ی  ی مناسبات اقتصادی موجود، گاه از جنبه تجليل یافته
ی انقالبی آن چيز دیگری  کارانه و زمان دیگر از جنبه محافظه
شکل بورژوایی و هم پرولتری ی برابری هم در  ایده ". "نيست

آنتی "او در ". خود همه چيز بود جز حقيقت ابدی و ازلی
  : نوشت" دورینگ 

بنابراین ما هر نوع تالش جهت تحميل جزمی اخالقی، به "
مثابه قانونی ازلی، نهایی و برای ابد غير قابل تغيير را رد 

گيرد که  هم تالشی که به این بهانه صورت می آن . کنيم می
هانی اخالقی نيز وجود دارد که اصول دائمی آن ورای تاریخ ج

بر عکس، ما معتقدیم که . و اختالفات بين ملت هاست
های اخالقی تا کنونی، در تحليل نهایی، حاصل  ی تئوری همه

شرایط اقتصادی است که جامعه به آن دست یافته است و 
گونه که محرک جامعه تا کنون تضادهای طبقاتی بوده  همان

است، اخالقيات نيز همواره طبقاتی است؛ این اخالقيات یا 
که طبقه  سلطه و منافع طبقه حاکم را توجيه کرده یا از زمانی

دیده به اندازه کافی قدرتمند شده است خشم این  ستم
طبقه را عليه سلطه طبقه حاکم و برای منافع آینده 

  ) ٢١.( است ستمدیدگان به نمایش گذاشته 
 در دست بررسی خطوط اصلی سنت در باره موضوع

مارکسيستی که ازین به بعد شاهدیم کامًال منسجم است 
ی انقالبی تاکيدات آن تغيير  یابی مبارزه هر چند با شدت

ازین رو است که کائوتسکی با بازتاب دادن نقدهای . کند می
سوسياليسم "مارکس و انگلس از پرودون و السال راجع به 

هایی در  تالش"کند و آن را  ر نظر میبا تحقير اظها" اخالقی
اصالح و تعدیل تضادهای طبقاتی و "داند که  می" های ما رده

دست کم، در ميانه راه اتحاد با بخشی از بورژوازی را ستایش 
به اخالق کانتی را " گرایش تاریخی و اجتماعی "، و "کند می

دهد که شدت تضادها را نه از طریق مبارزه نابود  نشان می
از نظر ". دهد کند بلکه برعکس کاهش و آشتی می می

، "خيزد از نيازهای اجتماعی بر می"کائوتسکی اصول اخالقی 
 ناظر بر  اصول "و آنچه " ی اخالقيات نسبی است همه"

  ) ٢٢". (اخالقيات انسانی است، دائمًا در معرض تغيير است
سر از ابتدا تا انتها " نيز معتقد بود که در مارکسيسم  لنين 

او در کنگره کمسومول در ) ٢٣." (سوزنی اخالق در کار نيست
  :  گفت١٩٢٠سال 

گوئيم که اخالق ما کامًال تابع منافع مبارزه طبقاتی  می "
اخالقی آن چيزی است که در خدمت ... پرولتاریا است 
ی استشمارگر کهن قرار گيرد و زحمتکشان را  نابودی جامعه

نهد  مونيستی جدید را بنا میپيرامون پرولتاریا که جامعه ک
ی اخالقيات درین اصل  از نظر یک کمونيست همه. متحد کند

ایی عليه استثمارگران نهفته  ی آگاهانه توده اتحاد و مبارزه
ما به اخالق ابدی باور نداریم و نادرستی همه . است

  ) ٢۴." (کنيم  های مربوط به اخالق را افشا می داستان
نظر خود را " ها و اخالق ما اخالق آن"ی تروتسکی نيز در مقاله
  : دهد به روشنی توضيح می

." اخالق بيش از هر ایدئولوژی دیگری ماهيتی طبقاتی دارد"
که تعميم "، "هنجارهای اجباری برای همه"در خصوص 

" کانت موجود است] دستور مطلق[ترین آن در  یافته
ه گوید که اینها پوچ و بی معناست و توسل ب تروتسکی می

چرا ". رکن ضروری در راه و روش فریب طبقاتی است" ها  آن
  : که

  کننده، تعلق طبقاتی خود   ی مسائل تعيين¬مردم در همه "
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احساس " جامعه"تر از عضویت در  واسطه تر و بی را بيش
 در واقعيت، آکنده از" اجباری"هنجارهای اخالق . کنند می

هنجار . محتوای طبقاتی یعنی محتوای ستيزگرانه است
تر  بيش" برای همه اجباری باشد" تر ¬اخالقی هر چه کم 

   بستگی کارگران، ¬هم . شود مطلق و بی چون و چرا می
مخصوصًا اعتصابيون یا رزمندگان در سنگر در مقام مقایسه از 

مطلق و بی چون و چرا " بستگی بشری به طور عام ¬هم 
  ".  استتر"

دهد چنين هنجارهایی  جا که توضيح می در واقع تروتسکی آن
 تر ¬شان کم  ی طبقاتی حادتر شود اهميت هر چه مبارزه"

ی  ترین شکل مبارزه عالی. "رسد به کُنه مطلب می" شود می
ی پيوندهای اخالقی بين  طبقاتی جنگ داخلی است که همه

  ". اندازد طبقات متخاصم را از اعتبار می
پردازی، خشونت و قتل با جنبش  دروغ" آیا پس

تروتسکی به این " ناپذیر است؟ سوسياليستی سالم، آشتی
  : دهد پرسش با پرسش دیگری پاسخ می

ی ما با انقالب چگونه است؟ جنگ داخلی  بهرحال، رابطه"
چنين جنگی نه تنها . بارترین شکل جنگ است خشونت

يک معاصر، خشونت عليه شهروندان عادی بلکه، تحت تکن
بدون کشتار پيرمردان ، پيرزنان و کودکان غير قابل تصور 

  ". است
پردازی و خشونت،  آیا دروغ: پرسد دهد و می اما او ادامه می

  : دهد  کند؟ و پاسخ می خطاکاری را توجيه می
طور که جامعه طبقاتی که این  البته این طور است، همان"

ی بدون  جامعه. کند مسایل را به وجود آورده چنين می
ایی خواهد بود بدون دروغ و  تضادهای اجتماعی طبعًا جامعه

با این همه پلی برای رسيدن به آن جامعه جز از . خشونت
انقالب . توان بنا کرد طریق انقالب، یعنی ابزار خشونت، نمی

های آن را  خود حاصل جامعه طبقاتی است و ضرورتا مشخصه
ضد "انقالب بی تردید "  ابدیحقایق"از دیدگاه . به همراه دارد

اما این صرفًا به معنی آنست که اخالق، . است" اخالقی
آرمانی ضد انقالبی است یعنی در خدمت استثمارگران 

  ". است
توان باور  نيست؟ آیا نمی" انگيزی استثناء غم"آیا جنگ داخلی 

آميز جنبش سوسياليستی،  در دوران مسالمت"داشت که 
پردازی پيش رود؟ این قضيه طبق  وغباید بدون خشونت و در

ی  بين مبارزه. انگيزی است طفره رفتن اسف"نظر تروتسکی 
و انقالب مرزبندی نفوذ ناپذیری در "  آميز¬مسالمت "طبقاتی

ی  اش، همه هر اعتصابی در شکل بسط نيافته. کار نيست
پردازی،  دروغ"بنابراین ". عناصرجنگ داخلی را در خود دارد

ترین شکل خود بخش  تی در ابتداییخشونت و قتل ح
اما معلم اخالق در . ی طبقاتی است  ناپذیر مبارزه جدایی

با این همه آیا این به :"پرسد پافشاری خود پا برجاست و می
داران هر  معنی آنست که در مبارزه طبقاتی عليه سرمایه

دروغ پردازی، توطئه، خيانت، قتل و : ای مجاز است وسيله
تروتسکی . ب تروتسکی کامًال روشن استجوا" امثال آن؟

او مساله . کند های جانبی اخالقی را ّرد می ی محدودیت ایده
استراتژی و  "داند و بدین ترتيب از  را از نوع اخالق انقالبی می
  ". تاکتيک انقالبی جدائی ناپذیر

پاسخ ما این است که فقط و فقط آن ابزاری مجاز و ضروری "
های آنان را از  قالبی را متحد کند، قلباست که پرولتاریای ان

آکند، تحقير نسبت به اخالق  ناپذیر با ستم بی دشمنی آشتی
ها را از  آموزد، آن ها بی  به آن رسمی و مبلغان دموکرات آن را 

ها را تشجيح کند  شان کامًال مطلع سازد، آن ماموریت تاریخی
  ) ٢۵." (ها باال ببرد و روحيه فداکاری در مبارزه را در آن

نقل کردم که در آن " ایدئولوژی آلمانی"ایی از  در باال قطعه
مارکس و انگلس نظرشان را پيرامون حق و حقوق بشر 

  : اند توضيح داده
جا که به حق مربوط است، ما و بسياری دیگر بر  تا آن"

مخالفت کمونيسم با حق چه در شکل سياسی و خاص آن و 
  ". ایم ق بشر تاکيد ورزیدهچه در شکل عام آن به مثابه حقو

   ها چيست ؟ ¬دالیل اساسی ّرد حق از طرف کمونيست 

) حق (DIRITTOو ) حق ) (DROIT( همانند  ) RECHT( حق 
در . واژهایست که حقوقدانان قارهای از آن استفاده ميکنند

همانطور که . زبان انگليسی ترجمه دقيقی از آن وجود ندارد
  :  است این اصطالحاتمالحظه کرده ) Hart( هارت 

رسد بين قانون  دانان انگليسی به نظر می حق از نظر حقوق"
اما بی تردید . و اصول اخالقی جایگاه مبهمی داشته باشد

را مشخص ) اخالق قانون(ایی از اخالق  این اصطالحات حوزه
های  این حوزه مفهوم. های مخصوصی دارند کند که ویژگی می

که این واژه  در صورتی( و وظيفه عدالت، عدل و انصاف، حقوق
آخر در معنایی که بسياری از فيلسوفان اخالق از آن استفاده 

کنند به کار نرود، یعنی برچسب عام مبهمی برای  می
سرپوش گذاشتن بر هر فعاليتی که ما موظفيم انجام دهيم یا 

  ) ٢۶. ( گيرد¬را در بر می ) کنيم از انجام آن خودداری می
 سيستمی -الف: "کند گونه تعریف می نگيرک حق را ای

حقوقی که به مثابه هنجاری مستقل برای اشخاص به صورت 
 سيستمی قانونی که این اشخاص به - عينی وجود دارد، و ب

یا دارندگان حق تحت و در پرتو آن هنجار از آن " فاعالن"مثابه 
 ) RECHT( که حق  مختصر این) ٢٧" (برند بهره می
  اخه از اخالقيات است که معين ی آن ش کننده مشخص

تواند با آزادی شخص  کند چه زمانی آزادی یک شخص می می
هایی باید موضوع  دیگری محدود شود و بر طبق آن چه فعاليت

  . قوانين مثبت هر سيستم قانونی واقعی باشد
ها از حق چيست؟ مارکس  درک مارکس، انگلس و پيروان آن

این مناسبات را "ه ی مناسبات حقوقی نوشت ک در باره
ها یا به  توان از طریق خود آن های دولت نمی چون شکل هم

شمول روح بشری فهميد، بلکه در  اصطالح تکوین جهان
شرایط مادی زندگی ریشه دارند که هگل به طور کلی زیر 

  . درک کرده بود) ٢٨" (جامعه مدنی"عنوان 
ادله علمی که با حقایق مادی توليد و مب"و انگلس نوشت که 

ی  کننده سر و کار دارد یعنی علم اقتصاد سياسی تعيين
مختصر ) ٢٩". ( عدالتی اجتماعی است¬یا بی  عدالت 

 ی ¬که، اصول حق را نباید هنجارهای عينی و مجموعه  این
استانداردهای عقالنی و مستقلی دانست که به کمک آن 

کنند بلکه باید به نوبه خود  مناسبات اجتماعی را درک می
ها  ی آن کننده ها را هميشه بر آمده از آن مناسبات و کنترل نآ

  ) ٣٠. (توضيح داد
 ی اولين استدالل مارکسيستی ¬دهنده  این قضيه نشان

که حق به ذات خود  این"پيرامون مخالفت با حق است 
که مشخص " عينی"ی اصول  ایدئولوژیک است و مدعی ارائه

و " حقوق"ت و اس" عادالنه و منصفانه"کند چه چيز  می
کند؛ حق مدعی است که این اصول  را تعریف می" وظائف"

ی اعضای  شمول دارند و در خدمت منافع همه اعتبار جهان
حق . است) ایی و احتماًال همه اعضاء هر جامعه(جامعه 

. است" مستقل"ایی  آلود یا فرقه مدعی است از منافع تعصب
ا جعلی و ه ی این اّما از نقطه نظر یک مارکسيست همه

ها در خدمت پنهان کردن کارکرد واقعی  غيرواقعی است؛ آن
ست از حفظ مناسبات اجتماعی  اصول حق است که عبارت

این کارکرد حق اگر مطالبات آن در سطح . نظم موجود
. کند تری پيدا می ایی پذیرفته شود، دامنه بيش گسترده

 که، مارکسيسم با افشای کارکردهای واقعی حق مختصر این
و منافع بورژوایی که پس آن خوابيده است، از خودشناسی 

  . دارد حق پرده بر می
ها باید به  توان نتيجه گرفت که کمونيست البته ازین امر نمی

تبدیل شوند که هر نوع حق و وظيفه " اخالق ستيزانی"
 به معنی  چنين کاری، در هر صورت . بورژوایی را زیر پا گذارند
توان نتيجه گرفت  چه می آن. استاتخاد تاکتيک ضعيفی 

آور  ها مسئوليتی الزام که اصول حق نباید برای کمونيست این
داری به خاطر  که انتقاد از نظام سرمایه این. داشته باشد

که  تواند چنين حقوقی را رعایت کند و یا این که نمی این
کند و  نظامی عادالنه نيست و حقوق کارگران را نقض می

  . کاری بی معنا نيست) ن حرکتی تاکتيکیمگر به عنوا (
تر دیگری نيز در مخالفت کمونيسم با موضوع  اّما دليل مهم

حق وجود دارد که اگر سئوال زیر را مطرح کنيم بر مال 
دهد؟ پاسخ  ایی پاسخ می اصول حق به چه مساله: شود می

   اما  . دانان و فيلسوفان به این پرسش متفاوت است حقوق
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ها حاوی نظر مشترکی نسبت به زندگی بشر  این پاسخ
تواند به فاجعه نيز  است، این نظر خصلتی متعارض دارد و می

منتهی شود و به همين دليل نيازمند نظام حقوقی 
. دیکتاتورمآبانه است که اجرای آن مستلزم خشونت است

شود که نظامی است در  ه میگونه توجي این نظام حقوقی این
شرایط "توان  چه می حق پاسخی است به آن. خدمت همگان
این . ناميد که ذاتی وضعيت انسان است" اصول اخالقی
گونه که  تواند کم و بيش حاد باشد درست همان شرایط می

اصول اخالقی در پاسخ به شرایط در جوامع گوناگون 
  . های متفاوتی خواهد داشت شکل

تصر دیوید هيوم پيرامون شرایط اصول اخالقی را در توضيح مخ
سر چشمه عدالت تنها خودخواهی "از نظر هيوم : نظر بگيرید

و سخاوت محدود انسان و ذخيره ناچيزی است که طبيعت 
جان مکی در ) ٣١." (گذارد  در اختيارش می برای رفع نيازها 

از هایی  کتاب اخيرش با نقل این اظهار نظر هيوم و نقل قول
مفهوم محدود "چه  پروتا گوراس و هابس تالش کرده است آن

 RECHTکه بسيار هم شبيه حق (نامد  می" اصول اخالقی
او این مفهوم را نوع معينی از . را مشخص کند) است

هایی که   محدودیت–داند  محدودیت بر رفتار انسان می
ی اصلی آن حفاظت از منافع اشخاص دیگری به جز  وظيفه

ی تمایالت   کننده¬ها کنترل  ار است؛ این محدودیتعامل رفت
.  ها خودانگيخته عامل به عمل است¬طبيعی یا گرایش 

کند که اخالق در این  راهی با هيوم استدالل می مکی در هم
ایی اساسی است که خاص  مفهوم محدود برای حل مساله
  : مخمصه و گرفتاری بشر است
 بستگی محدود ¬ هم منابع و:"این مخمصه از این قرار است

شود و از دیگر سو،  زا را موجب می از سویی رقابت خشونت
: برد  کاری ثمربخش دو جانبه را از ميان می¬ی هم  زمينه

چه من شرایط اصول  یا توضيح جان راولز را پيرامون آن) ٣٢(
نام نهاده است را " وضعيت عدالت"ام و او  اخالقی ناميده

ایی است که در آن هم   طبيعیشرایط"ها  مالحظه کنيد این
و چنين "  کاری انسانی هم ممکن است و هم ضروری¬

زمانی حاکم است که اشخاصی که رابطه متقابل "شرایطی 
با یکدیگر ندارند بر سر تقسيم مزایای اجتماعی تحت شرایط 

 هایی را مطرح کنند ¬ بود منابع، درخواست ¬معمولی کم 
  ". که بر سر آن توافق نداشته باشند

های بارز و خاص مارکسيسم این  به هر رو، یکی از ویژگی
است که ذاتی بودن شرایط اخالق در زندگی انسان را رد 

مارکسيسم بی تردید منکر آنست که محدودیت . کند می
 های تغييرناپذیر و ذاتی ¬دوستی و منابع مشخصه  نوع

سهل است، از نظر مارکسيسم . شرایط زندگی بشر است
اند و در  ين تاریخی دارند و خاص جوامع طبقاتیها تع این
نه محدودیت نوع . ایی نزدیک قابل بر طرف کردن و جبران آینده

دوستی یا منابع، نه عمومًا تضاد منافع و تضادهای مناسبات 
های بشری  یک در رابطه با گرفتاری و مصيبت اجتماعی هيچ

توهم که چنين باشد خود یک  فرض این. کننده نيستند تعيين
در ). کند آن را تبليغ می ] RECHT[ که حق (ایدئولوژیک است 

این معنی ایدئولوژیک است که در خدمت تداوم بخشيدن به 
مارکسيسم بر این . نظم اجتماعی طبقاتی موجود است

فرض مبتنی است که جامعه یکپارچه پروپيمان نه صرفًا قابل 
 در واقع ی تاریخی است و تحقق است، بلکه جزئی از برنامه

تواند آن را به  ی ایجاد آن را دارد و می طبقه کارگر اصوًال انگيزه
  . وجود آورد

نه تنها به ذات خود ایدئولوژیک  ) RECHT( بنابراین، حق 
بخشد؛ منافع طبقاتی را  است؛ جوامع طبقاتی را تحکيم می

کند که داور مطالبات  کند و به دروغ ادعا می الپوشانی می
کند و هزینه و مزایا را به  ها را تعيين می زادیمتضاد است؛ آ

کند،  ایی عادالنه، عينی و به نفع همگانی توزیع می شيوه
  . دهد های چنين شرایطی را نيز ارائه می فرض بلکه پيش

به طور . کند ها را ّرد می هایی که مارکسيسم آن فرض پيش
کلی، از نظر مارکسيسم همه تضادهای اساسی بر سر 

بدین ترتيب .  باید در تقسيمات طبقاتی ردیابی کردمنافع را
راه حل راستين "است که مثًال مارکس و انگلس کمونيسم را 

) ٣۴" (تضاد بين انسان و طبيعت و بين انسان و انسان
کنند و  دانند و بر الغاء جباریت تحت کمونيسم تأکيد می می

نبرد "تواند به دنبال  می" صلح و آزامش اجتماعی"معتقدند که 
طور که  و تروتسکی نيز همان. به وجود آید) ٣۵" (اجتماعی

جامعه آینده بدون تضادهای "دیدیم توانست اعالن کند که 
".  بدون دروغ و خشونت خواهد بود ی  اجتماعی طبعًا جامعه

ی  بی تردید قوانين و احکام مارکسيستی به جز زمينه
تی، برای شناخ طبقاتی زمينه دیگری خواه اجتماعی یا روان

  . شناسند تضادها نمی
حق با فراهم آوردن اصولی جهت نظم بخشيدن به درخواست 

گيرد و   ها و منافع متضاد در خدمت آشتی طبقاتی قرار می¬
تحولی که آن . اندازد بدین ترتيب تحول انقالبی را به تاخير می
سازد که نياز به حق  شکل از زندگی اجتماعی را ممکن می

ر آن شرایط اصول اخالقی یا عدالت جاری دیگر بر ندارد، زیرا د
در این رابطه به باور من نظر مارکس در باره . قرار نيست

. اخالق به مثابه حق دقيقًا شبيه نظر او در باره مذهب است
الغاء مذهب به عنوان سعادت :"مارکس در این باره نوشت

طلب . است خيالی مردم، طلب سعادتی واقعی برای آنان 
ی اوضاع موجود، همانا طلب  برداشتن از توهم در بارهدست 

. " دست برداشتن از اوضاعی است که به توهم نياز دارد
)٣۶ (  

حقوق "طور هم، طلب کنار گذاشتن توهمات مربوط به  همان
طلب کنار گذاشتن شرایط اصول اخالقی و " عدالت"و " بشر

  . وضعيت عدالت است
ق بشر باور داشته تواند به حقو آیا یک مارکسيست می

باشد؟ دیدیم که آزمون چنين باوری به موارد کشمکش بين 
ها و استراتژی فرد مربوط  ادعاهای حقوقی و ملزومات هدف

بنابراین، آیا یک مارکسيست حاضر است از چنين . است
 های او در تضاد قرار گيرد ¬حقوقی در شرایطی که با هدف 

گونه که  ه، همانهایی ک  هم هدف حمایت و دفاع کند، آن
ی الغای نهایی نياز به چنين حقوقی  بحث کردم، در بر گيرنده

  است؟ 
ها ازین  در هر حال، شک ندارم که بسياری از مارکسيست

ها اغلب در  اّما آن. اند حقوق صادقانه و قهرمانانه دفاع کرده
های  اند که بين هدف شرایط و اوضاعی چنين کرده

هاست تضادی وجود  ورد دفاع آنشان و حقوقی که م مبارزاتی
مقاومت عليه فاشيسم را در نظر بگيرید یا . نداشته است

ی اپوزیسيون چپ  مبارزه عليه نژادپرستی، استعمار یا مبارزه
گير  های پی عليه دیکتاتوری در آمریکای التين یا فعاليت

ها عليه سرکوب در اتحاد شوروی و اروپای  تروتسکيست
ی باور به حقوق بشر زمانی فرا  عیاّما آزمون واق. شرقی
های مبارزه یا استراتژی در تقابل با  رسد که هدف می

جا که  در اینجاست که تا آن. گيرد مطالبات حقوقی قرار می
توانم درک کنم، احکام مارکسيستی هيچ استداللی برای  می

 بلکه در واقع، حتی  گذارد،  دفاع از حقوق بشر در اختيار نمی
دهد و این در صورتی است که  را ارائه می  آندالئلی خالف

  : نظر تروتسکی را بپذیریم که 
آميز و انقالب مرز روشنی   بين مبارزه طبقاتی مسالمت-١

  . توان رسم کرد نمی
آميز است برای پل   راهی جز انقالب که ابزاری خشونت-٢

  . ی کمونيستی وجود ندارد زدن به جامعه
های جانبی بر فعاليت  ا محدودیتی این مفروضات، تنه بر پایه

) یا حزب(های تاکتيکی و استراتژیک خود فرد  انسان، داوری
  . که هدف فرد مستلزم چه وسائلی است است در مورد این

گيرم که یک مارکسيست در مفهومی که  ها نتيجه می ازین
. تواند به حقوق بشر باور داشته باشد نشان داده شد، نمی
فریب و خودفریب  هایی که عوام رکسيستبنابراین، پرشمار ما

نيستند با رد و کنار گذاشتن اصول اساسی احکام 
توانند  مارکسيستی که با چنين باوری ناسازگار است تنها می

  . رویزیونيست باشند
    

  : ماخذ
  شماره یک  ) praxis International( این مقاله از مجله 
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   ...تواند آيا يک مارکسيست می          
  
  
  . به فارسی برگردانده شده است) ١٩٨٢ژانویه (
های آشفته در آثار جرمی بنتهام نشر جان   سفسطه-١

  . ۴٩۴جلد دوم ص ) ١٨۴٣ادینبورگ (برونينگ 
ای اصطالحات سياسی  در استفاده و سوء استفاده از پاره-٢

چاپ  (٣٣- ٣۴لویس ص ص . وال. اثر جورج کورن
  ). ١٨٩٨مطبوعات کالرنون .جدید

اثر السدیر " ميان سودمندی و حقوق" نگاه کنيد به مقاله -٣
  . ۶٧-۶۶ص ص  ) ١٩٨١لندن (مکينتایر 

کوهن در . ای. داری اثر جی ی آزادی عدالت، سرمایه  مقاله-۵
  . ١٢ص .١٩٨١ مارس و آاوریل ١٢۶مجله نيو لفت ریویو شماره 

نيوجرسی  (٨۵ فلسفه اجتماعی اثر جل فاین برگ ص -۶
١٩٧٣ .(  

از قبيل حق کار، آزادی شغل تا پاداش عادالنه و  -٧
بخش تا استراحت و فراغت از جمله محدودیت عقالنی  رضایت

ای با حقوق تا استاندارد زندگی  ساعات کار و مرخصی دوره
متناسب با سالمتی و رفاه خود و خانواده اش از جمله غذا 

لباس مسکن مراقبت درمانی و خدمات اجتماعی ضرور و حق 
يت در صورت بيکاری مریضی ناتوانی بيوه زنی کهولت یا امن

تا . ها در شرایطی که از کنترل او خارج است دیگر نقصان
تعليم و تربيت و در حقيقت تا گزینش نوع تعليم و تربيتی که 

و شرکت آزادانه در زندگی . فرزندانش خواهند داشت
فرهنگی جامعه به منظور لذت بردن از هنرها و مشارکت در 

  . های علمی و مزایای آن پيشرفت
لندن ( نگاه کنيد به جدی گرفتن حقوق اثر رونالد دورکين-٨

١٩٧٧ .(  
آکسفورد ( قانون طبيعی و حقوق طبيعی اثر جان فينس -٩

  . ٢٠۵ص ) ١٩٨٠
شهری اثر روبرت نوزیک   هرج و مرج دولت و آرمان-١٠

  . فصل سوم) ١٩٧۴آکسفورد (
  . ٣٣- ٣٢ همان اثر ص ص -١١
جلد پنجم )١٩٧۵لندن .( مجموعه آثار مارکس و انگلس -١٢

  . ٢٠٩ص 
بوتومور . بی. های اوليه کارل مارکس نشر تی  نوشته-١٣

  . ٣١و٢۶ - ٢۴ص ص ) ١٩۶٣لندن (
 قوانين عمومی انجمن انترناسيونال کارگری مردان پيش -١۴

جلد اول )١٩۶٢مسکو (سخن در منتخب آثار مارکس و انگلس 
  . ٣٨۶- ٣٨٩ص ص :

 سخنرانی در انجمن انترناسيونال کارگری مردان در همان -١۵
  . ٣٨۵اثر ص 

  . ١٨٢های برگزیده اثر مارکس و انگلس مسکو ص   نامه-١۶
 جلد نخست ص ص ١٩۵٩ سرمایه اثر مارکس مسکو -١٧
٨۴-٨۵ .   
 نقد برنامه گوتا اثر مارکس و آثار منتخب جلد نخست ص -١٨
٢۵ .  
ارکس و انگلس مجموعه آثار جلد  ایدئولوژی آلمانی اثر م-١٩

  .  ترجمه تصحيح شده٣٧ - ٣۶پنجم ص ص 
 جنگ داخلی در فرانسه اثر مارکس منتخب آثار جلد -٢٠

  . ۵٢٣نخست ص 
  . ۵٢٣ ص ١٩۵٩ آنتی دورینگ اثر انگلس مسکو -٢١
 اخالق و برداشت مادی از تاریخ اثر کارل کائوتسکی -٢٢

  . ١٨۴-١٩٢-١٧٨-۶٩اسکف شيکاگو ص ص . بی. ترجمه جی
 محتوای اقتصادی نارودنيسم و نقد آن در آقای استروه اثر -٢٣

  . ۴٢١ ص ١جلد ١٩۶٠لنين مجموعه آثار لندن 
   . ٢٩۴-٢٩١ ص ص ٣١ لنين مجموعه آثار جلد -٢۴
 اخالقيات ما نظرات مارکسيستی در برابر نظرات ليبرالی -٢۵

-٢٧-١۶-١۵ ص ص ١٩٧٩پيرامون اخالق نيویورک چاپ چهارم
٣٧-٢٨ .  
هارت در مجله . ال. آیا حقوق طبيعی وجود دارد؟ اثر اچ-٢۶

. چاپ مجدد در نشر ریچار) ١٩۵۵ (۶۴بررسی فلسفی جلد 
فلتمن و مفاهيم در فلسفه اجتماعی و سياسی . ای

  . ۴۴٢ ص ١٩٧٣نيویورک 
 اثر ١۵٠٠-١٨٠٠ قانون طبيعی و تئوری جامعه -٢٧

پيش گفتار . ٢٨ ٣٩ص ) ١٩۵٧بوستن (ارنست پاکر .گيرک.اوتو
 ١ای در نقد اقتصاد سياسی منتخب آثار جلد  مارکس بر مقاله

   . ٣۶٢ص 
های کوتاه اقتصادی اثر مارکس و انگلس برلين   نوشته-٢٩

 در مقاله نقد مارکسيستی عدالت اثر الن وود ۴١٢ ص ١٩۵۵
  . ١۵ص ١٩٧٢در فلسفه و امور عمومی بهار 

 بخش ١٩٨١ود لندن جا و کارل مارکس اثر الن و  همان-٣٠
  سوم مارکسيسم و اخالق 

 در یک رساله پيرامون طبيعت بشر اثر دیوید هيوم کتاب -٣١
بيگ . سلی. ای.نشر ال. سوم بخش دوم قسمت دوم

  . ۴٩۵ ص ١٨٨٨اکسفورد 
هارمونسوود . مکی.ال. اخالق ابداع درست و خطا اثر جی-٣٢

وقی نگاه کنيد به مقاله آیا تئوری حق. ١١١-١٠۶ ص ١٩٧٧
مکی .ال.تواند وجود داشته باشد؟ اثر جی مبتنی بر حق می
های فلسفی غرب ميانه جلد سوم و  در مجله بررسی

  . ١٩٨٠ سی نياپوليس ١٩٧٨.هایی در تئوری اخالقی  بررسی
-١٢۶ ص ص ١٩٧٢ تئوری عدالت اثر جان رالز اکسفورد -٣٣
١٢٨ .  
ر ص های آغازین اثر کارل مارکس ترجمه بوتومو  نوشته-٣۴
  .  ترجمه تصحيح شده١٨٨
ها اثر   نگاه کنيد به مارکس و انگلس پيرامون قانون و قانون-٣۵
  . فيليپس اکسفورد فصل چهار. پال
ای بر نقد فلسفه حق هگل پيش گفتار اثر مارکس  مقاله-٣۶

  ۴۴های آغازین کارل مارکس ترجمه بوتومور ص  در نوشته
 
  
  -----------------------------------------------------------------------  
  
  

  

     
   * پيوندها    *          

  
   راه کارگر تي  سا

  
www.rahekargar.net        

  
     

  سايت راديو برابری 
  

   www.radiobarabari.net  
  
   

  سايت اتحاد چپ کارگری
                             

www.etehadchap.com  
   

 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com   
  

  نشر بيدار 
  

www.nashrebidar.com  
  


