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 یردبسر
 !ای ایران  هستهی  پروژهو» اپوزیسیون«

که رژیم اسالمی نخستین طرح پیشـنهادی سـه کشـور             پس از آن  
» آژانـس اتمـی  «ای خود رد کرد و  اروپائی را در رابطه با پروژه هسته    

فرستاد و در آنجا از ایـران خواسـته    » شورای امنیت « پرونده ایران را به   
  اورانیوم را متوقف سازد تا بتوانـد       سازی  یهای غن   شد که تمامی فعالیت   

کـه در درون و     » رهبرانی از اپوزیسیون  «میز مذاکره بازگردد، بودند       به
مفسـرین  « و   »طـرف    بـی  نگاران  روزنامه«برند و     بیرون کشور بسر می   

 رژیـم    بـه   ایران را در خطر دیدنـد،      »منافع ملی «چون  که  » نگری  آینده
ا بپذیرد تا بتوانـد بـا قربـانی          ر هااسالمی توصیه کردند که آن پیشنهاد     

 در ایـن    گذاری  پوشی از چند میلیارد سرمایه       و چشم  ساختن پروژه اتمی  
عبارت دیگر این   به.، استقالل و تمامیت ارضی ایران را حفظ کند   پروژه

ثابت خود را » پرستی میهن«بخشیدند تا بتوانند  آقایان از کیسه خلیفه می
  .ندکن

 در برابر تهدید امریکا مبنی بـر حملـه        دیدیم که رژیم اسالمی نه      
ایران و نه در برابر تهدیدهای اروپا مبنـی بـر              تأسیسات اتمی    نظامی به   

 عقب نشست و نـه در برابـر جوسـازی           اقتصادی و سیاسی   های  تحریم
د که از پشه جمهـوری اسـالمی هیـوالئی          زانو درآم   های غرب به    رسانه
 نه فقط اسرائیل، بلکـه       نشود، دهچیالش   اگر پر و ب    ای ساختند که    افسانه

 14ادامه در صفحه                 . خواهد کرد» تهدید«تمامی جهان را 
______________________________________________ 

 محمود راسخ
 نگاهی به نظرات آقای شاهنده

دو » طرحـی نـو   « 108 و   107های     از آقای شاهنده در شماره     -1
آقای شاهنده در زیر . انتشار یافت» جایگاه آن و "چپ"«مقاله با عنوان 

: نویسـند  هـا مـی   ها در توضیح منظورشان از نگارش آن   عنوان این مقاله  
 "چـپ "امیـد همگـامی و همزبـانی     منظور تبادل آرا و به    این جستار به  «

را در  » همگـامی و همزبـانی چـپ      « من هر چنـد      .»نوشته شده است  
از طیفـی  » چپ«دانم چون   می نه مقبول، نه درست  ،کلیت آن نه ممکن   

ای از    گسترده، رنگارنگ و متناقض تشکیل یافته که هر بخش آن آئینه          
» تبادل آرا «منافع طبقه یا قشری از جامعه است، ولی از آن جا که این              

تر جدل نظری و فکری را برای روشـن شـدن مبـانیِ نظـری                 یا درست 
ـ   ،اجزای این طیف و به جای همگامی و همزبانی         دن خطـوط    روشن ش

کوشم سـهم نـاچیز     می،دانم ها از یکدیگر ضروری می       آن تمـایز نظری  
  .ادا کنم» تبادل آرا«خود را در این 
شان   تهایشان در نوش  . ی آقای شاهنده بسیار انتقادی است       لحن مقاله 

مثابـه جریـانی انحرافـی و حتـا مخـرب معرفـی         تاکنونی را به  » چپ«
تـوان   شـان مـی   وان مقالـه ز زیر عن، آن طور که ا    با وجود این  . کنند  می

 .دانند می» چپ«برداشت کرد، ایشان خود را هنوز عنصری از همین 
 4ادامه در صفحه  

 
 :دیگر مقاالت این شماره

 کارل کائوتسکی: ی آن انقالب پرولتری و برنامه
 علی شاهنده :»ایران بین دو انقالب«نقدی بر بخشی از کتاب 

 ارشگران بدون مرزسازمان گز: اطالعیه مطبوعاتی

 منوچهر صالحی
 امپریالیسم و رخدادهای قومی در ایران

، در  شـارون هنـوز در اوج قـدرت بـود         دو سال پیش که آریـل       
های اسرائیلی مدعی شد کـه ادامـه وجـود            ای با یکی از روزنامه      مصاحبه

اسـت و حاضـر    یک ایران اسالمی که دارای مواضع شدید ضد اسرائیلی          
 در منطقـه    مثابه سرزمین تاریخی یهودان      به سرائیل ا پذیرش موجودیت   به

او در همان مصـاحبه اعـالن       . ضرر اسرائیل است    نیست، در درازمدت به   
نفع اسرائیل خواهد بود که در خاورمیانه کشورهای قدرتمند     داشت که به  

کـه بتـوان از تبـدیل ایـران            بـرای آن   ،نظـر او    بـه . وجود نداشته باشند  
چنـد    تجزیه ایران به  بهترین راه حل    ری کرد،   کشوری قدرتمند جلوگی    به

 .کشور کوچک است
 سـاله میـان دیوانسـاالری امریکـا و          27وجود مناسبات دشـمنانه     

حکومت جمهوری اسالمی نیز سبب شده است تا بخشی از دیوانسـاالری     
امریکا که در عین حال سفت و سخت هوادار منافع اسـرائیل در منطقـه               

بهمـین دلیـل نیـز      . بطه با ایران پیروی کند    است، از همین اندیشه در را     
این  2006 در بودجه سال     کاران نو   رهبری محافظه    به دیوانساالری امریکا 

اختصـاص  » اپوزیسیون ایـران    کمک به « میلیون دالر را برای      75 کشور
بندی کسانی که     توان در جمع    هدف این سیاست امریکا را می     . داده است 

ایجاد یک نهـاد ملـی       «: چنین خواند شرکت داشتند،   » نشست لندن «در  
هـا و فعـاالن       تشـکل    نهادهـا،   ا شرکت وسیعترین بخش آزادیخواهـان،       ب

 در حقیقت امریکا در پی بوجـود آوردن جریـانی         . »سیاسی و فرهنگی  
، »اپوزیسـیون «های  است که در آن همه الیه   » مجلس اعلی عراق  «شبیه  

، »دمکـرات «اهـان   خو  گرفته تا جمهـوری   » آزادیخواه«طلب    از سلطنت 
برگزاری کنگره ملی، سـازمان دادن      «   گردهم آیند و این نهاد بتواند با      

رهبری مسـعود   را مجاهدین خلق به  که کاریکاتور آن  »پارلمان در تبعید  
افکار    بودند، به  راه انداخته در عراق   » مجلس بهارستان «تشکیل  رجوی با   

» ناتیوی دمکراتیـک  آلتر«عمومی نشان دهند که در برابر رژیم اسالمی         
 10 در صفحه ادامه                                          . نیز وجود دارد

______________________________________ 

 چنان ادامه دارد هم جنبش زنان سرکوب
تـرین    کوشـا تـرین و     ترین، شاداب   زنان ایران یکی از زنده    جنبش  

 سـال گذشـته در جهـت تحقـق          27جنبشی است که توانسته است طی       
از این  پشتیبانی  . های مؤثری بردارد    گامحقوق انسانی و مدنی زنان ایران       

 تحقـق   برای که   استهائی    ها و سازمان    وظیفه همه کسان، گروه   جنبش  
مبـارزه  زنان و مردان در جهـان و ایـران          حقوقی  جامعه مدنی و برابری     

 . ندکن می
 مشـروعیت خـود را از اسـالم         رژیم والیت فقیه کـه       کهدانیم   می

زیرپایـه زنـدگی     بـه را  فـرامین قرآنـی      گیرد، در نتیجه مجبور است      می
برابری حقـوقی زنـان و      تواند    نمی بهمین دلیل نیز  و  بدل سازد   اجتماعی  

 و بلکه مجبور اسـت نـابرابری   پذیرد هب مثابه دستاورد مدرنیته  به را مردان
  الهـی  ناپـذیر    خدشه به فرامین مثا  حقوقی زنان و مردان را که در قرآن به        

» واقعی«مثابه یگانه قوانینی که برابری        اند، با هزار سفسطه به      تدوین شده 
بهمـین   .کنند، تبلیغ و اجراء کنـد       می» مینتض«حقوق زنان و مردان را      

  که بازتاب دهنده وضعیت واقعی زنـان بینیم که جنبش زنان  نیز می دلیل
نابرابری حقوقی زنان و مـردان، مجبـور اسـت از         ایران است، با توجه به    

العمل نشان دهد و نه فقط برای دیوانساالری رژیـم والیـت              خود عکس 
ه، بلکه برای مردان ایران نیز روشن سازد که ادامه وضعیت موجود نه             فقی

  15در صفحه ادامه                          .  پذیر ممکن است و نه تحمل
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 ...انقالب پرولتری و 
 

 با اپوزیسیون نیرومندی روبرو Hugo Haase در آن دیگری هوگو هازه
 داشتند کـه در حکومـت       ها در این مورد توافق      الاقل کمونیست . بودند

در عوض . سوسیالیستی شرکت نکنند و علیه این حکومت مبارزه نمایند   
ها از خود تصویری تراژدیک مسخره ارائه دادند که تا آن زمان              مستقل

در تاریخ امری استثنائی بود، زیرا هر چند جناح راست ایـن گـروه در               
کوشـید همـان حکومـت را         حکومت شرکت داشت، جناح چـپ مـی       

 . نگون کندسر
این نتیجه خواهد  طرفانه این وضعیت را بررسی کند، به کسی که بی

رسید که چنین پرولتاریـائی از تـوان و از اسـتعداد اجتمـاعی کـردن                
 . آمیز برخوردار نبود موفقیت

هـای اقتصـادی کـه        این مشکالت سیاسی همراه بودند با دشواری      
. رسـای بودنـد   نتیجه شکست جنگی، فروپاشی و نیز قـرارداد صـلح و          

داری پوسیده و راکـد باشـد و بلکـه            تواند نتیجه سرمایه    سوسیالیسم نمی 
بـارآوری   که از سـطح بـاالی        شود  ناشی می ای    داری  سرمایه تواند از   می

 . برخوردار است
 انقالب بسوی احزاب    ی  سواد در نتیجه    نخست هنگامی که توده بی    

ی برخوردار  باط باالئ پرولتری رانده شود و بتواند از سطح آموزش و انض         
گردد؛ هنگامی که بصیرت اقتصادی جانشین اوهام و فرهنگ خشونت          

هـا در یـک حـزب واحـد           کمونیستی گردد؛ هنگامی که سوسیالیست    
متشکل شده باشند و نتایج سهمگین جنگ و قرارداد صلح را پشت سـر     

، تازه آن زمان اسـت  ودانداخته ش گذاشته باشند و روند تولید دگربار راه  
زنم که ایـن       حدس می  .گردد  رای اجتماعی کردن فراهم می    که شرائط ب  

 . دشووضعیت در انگلستان زودتر از آلمان آماده 
های پراکنـده در زمینـه اجتمـاعی     ها و نیز آزمایش  تمامی بررسی 

ای آماده     ارواح را برای لحظه    اند که   این وظیفه را بر عهده گرفته     ،  کردن
آورد و در نتیجـه از        سـی را بدسـت مـی      ند که پرولتاریا قدرت سیا    کن

برد قاطعانه اجتمـاعی کـردن در ابعـاد بـزرگ             نیروی الزم برای پیش   
 مطلوب از   ی  هر اندازه بتوانیم تا رسیدن آن لحظه      . برخوردار گشته است  

همان نسبت نیز     ی تجربه بیشتری بدست آوریم، به     مانکردئوری و   نظر ت 
 . پیش بتازیم با قاطعیت و شتاب بیشتری به متوانی می

ترین زمان بـرای ارواح   وجه دیر نشده، اما مهم  هیچ  بنابراین هنوز به  
 این  با تمامی قدرت خود    تا   تمامی رهبران سوسیالیستی فرارسیده است،    

 در ایـن زمینـه در صـف نخسـت           .درار دهن را مورد بررسی ق   موضوع  
العـاده     سـازماندهی خـارق    اسـتعداد  کـه از     کسانی قرار خواهند داشت   

در کنار استعداد سـازماندهی از      خوردارند، و یا اگر بهتر گفته باشیم،        بر
های قدیمی  در میان سوسیالیست . مندند   باالئی بهره   تئوریک فهم و دانش  

توان کسی را با این دو خصوصیت یافت و درباره خود باید              ندرت می   به
ـ              زاقرار کنم که فاقد هرگونه استعداد سازماندهی هستم و بهمین دلیل نی

مربـوط   ای  هسته اصلی وظـایف تـاریخی       بهکه  در رابطه با این موضوع      
بـه   بایـد    خواهند داشت، های آتی در برابرمان قرار         که در دهه   شود  می

 . مکنایه بسنده کنچند 
 که ادبیات اجتماعی کردن بسیار جوان است، با ایـن حـال             با این 

 . های مختلفی را تشخیص دهیم توانیم در آن گرایش می
ایم، در برابر ایـن پرسـش         آن که هنوز اندر خم نخستین کوچه      با  
 .؟ با دو درک روبروئیماز کجا باید آغاز کنیمکننده که  تعیین

توان یکباره متحقق ساخت، این امـر بایـد           اجتماعی کردن را نمی   
ی ما توافق نظـر وجـود         در این زمینه بین همه    . گام عملی گردد    گام به 
هائی باید این     در چه حوزه  :  پرسش چنین نیست   این  اما در پاسخ به   . دارد

 کار را آغاز کنیم؟ 
دو جریـان متفـاوت    توان به   داری را می    جریان کلی اقتصاد سرمایه   

 البتـه   .خرید و فـروش آن    یعنی  آن،  گردش   کاال و    تولید: تقسیم کرد 
ای تنگاتنگ با یکدیگر قـرار دارنـد و آنهـا را     این دو جریان در رابطه  

 . یکدیگر جدا ساختتوان از  نمی

خواهد کار اجتماعی کردن را بـا رونـد تولیـد و              یک گرایش می  
 .گرایش دیگر با روند گردش آغاز کند

داری بـر وسـائل       خواهد نخست مالکیت سـرمایه      گرایش دوم نمی  
گویند بایـد   ند و برخی میتوا داری می هر سرمایه. تولید را از میان بردارد 

بـازار عرضـه      اما این که چه به    . ی بماند مالک و رئیس کارخانه خود باق     
 . گردد، یعنی چه تولید شود، دیگر در حوزه اختیار او قرار نخواهد داشت

یـز از مجموعـه     از مجموعه نیروهای تولیدی و ن     در این دولت باید     
تهیـه شـود   برنامه اقتصادی یک  آمارگیری شود و بر مبنای آن    مصرف

تولیـد  . باید سهم خود را تولید کند      جزئی از آن     مثابه   به  که هر کارخانه  
تواند و باید وجود داشته باشد، اما از آن پس سود نباید تعیین               شخصی می 

، بلکه این نیاز اجتماعی خواهد بود که مشخص خواهد ساخت ه شوددنکن
بـازار     تولید و به   ک از تولید کنندگان چه مقدار     چه چیز و هر ی    باید  که  

باین ترتیـب   .  تحویل دهد  دولت  د را به   تولید خو  عرضه کند و یا آن که     
 جانشین اقتصاد خصوصی    [Bedarfsdeckungswirtschaft] اقتصاد تأمین نیاز  

 . خواهد گشت
ها دیگر نه توسط بازار و در رابطه با عرضه و تقاضـا، بلکـه                 قیمت

هـای هـر رشـته        کارخانه. توسط محاسبه هزینه تولید تعیین خواهند شد      
ری سازماندهی خواهند شد که در آنها نـه فقـط          ئی اجبا  سندیکا درتولید  

کنندگان از حـق رأی برخـوردار         کارفرمایان، بلکه کارگران و مصرف    
 . خواهند بود

 در رابطه با اقتصاد ای از پیشنهادات مشترکی هستند که اینها خالصه
 ارائـه  (Neurath) و نـویرات  (Wissell)ر نمونه توسط ویسـل  وطبا برنامه ب 

 ). 85(شوند  می
داری صـنعتی توانسـته       سرمایه. اند  کننده  این پیشنهادها بسیار گمراه   

جـه خـود   بـاالترین و  ها بارآوری کار را بـه  است در تک تک کارخانه 
اندازی برای ارتقاء سریع      چشمهیچ  ماعی کردن   پس با اجت  . تکامل بخشد 

 .آن وجود ندارد
 های  ها و بحران    در عوض در حوزه گردش با بیشترین حیف و میل         

هرگاه بتوانیم اقتصاد با برنامه را جانشین       . کننده روبروئیم   دردناک و فلج  
 درآمـد   کاسـتن از  برنامـه سـازیم، حتـی بـدون هـر گونـه               اقتصاد بی 
افـزائیم و بـا آن سـطح رفـاء           سود اقتصادی بی    توانیم به   داران، می   سرمایه

 . گیری باال بریم اندازه چشم اجتماعی را به
تواند درآمد خود را داشته باشد،      دار نه تنها می    و باین ترتیب سرمایه   

 . مالکیت او بر وسائل تولید دست زد بلکه نیازی نیست که به
و این آخرین تأمل برای این دسته از هواداران اقتصـاد بـا برنامـه               

روی   با این حال اقتصاد با برنامه درب را به        . کننده شده است    بسیار تعیین 
بیشـتر هـواداران    . بنـدد   وجه نمی   هیچ  ن را به  دارا  سلب مالکیت از سرمایه   

خواهند بـا   دانند، ولی می اقتصاد با برنامه هم این و هم آن را ضروری می  
توان انجام داد     اقتصاد با برنامه آغاز کنند، زیرا که این کار را زودتر می           

د که بـر    هواداران دیگری نیز دار    اما اقتصاد با برنامه   . مقصود رسانید   و به 
رنامه آن قدر بزرگ است که با آن        ورند که امتیازهای اقتصاد با ب     این با 
از تـوان   مـی توان امکان رضایت پرولتاریا را فراهم آورد و در نتیجه            می

 . چشم پوشددن اشکال دیگر اجتماعی کر
 .روی این آخری بسته است و در واقعیت درب به

ضاد میان  ها از دامنه ت     با بهتر ساختن موقعیت کارگران در کارخانه      
سـبب تغییـر خصـلت آن    ، بلکه این امر گردد  سرمایه و کار کاسته نمی    

ور که چندین بار تذکر دادیم، هر اندازه مبارزه پرولتاریا          ط  همان. شود  می
ای بـر سـر آزادی و قـدرت           تر بخاطر نان انجام گیرد، بیشتر مبارزه        کم

 . خواهد بود
 داران بسـادگی  یهوان انتظار داشت که سـرما   ت  از سوی دیگر آیا می    

ساز سازند و در برابر آن از خود مقاومـت            خود را با اقتصاد با برنامه هم      
 هایشان؟ تری نشان دهند تا نسبت به خرید اجباری کارخانه کم

منتهی با پولی که . در هر دو حالت از درآمدشان کاسته نخواهد شد      
ی کـه  تواند هـر کـار      آورد، می   دار از فروش کارخانه بدست می       سرمایه

او . او حـق دارد آزادانـه آن را خـرج کنـد      . دلش خواست، انجام دهـد    
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تواند با آن پول کارخانه دیگری را که هنوز اجتماعی نشـده اسـت،      می
هائی رشد کند و سبب باال        شاید تقاضا برای خرید چنین کارخانه     . دبخر

همان نسبت سبب کاهش نرخ بهره آنها گردد، اما    رفتن قیمت آنها و به    
کار دارد، در موقعیتی خواهد بـود کـه بتوانـد             داری که میل به     خانهکار

 . فعالیت خود ادامه دهد بدون هرگونه محدودیتی به
حوزه مهمی از فعالیـت  دار از     سرمایهدر عوض در اقتصاد با برنامه       

هـم از     و آن ،  دار اسـت    خود، یعنی حوزه تجارت که کار اصلی سرمایه       
ای کـه بـرای       یگانه حـوزه  . شود  روم می محبطور کامل   ها    همه کارخانه 

امـا  . کار در کارخانه اسـت  ماند، تشویق کارگران به دار باقی می   سرمایه
توانـد سـودی را بدسـت آورد کـه             نمـی  دار با این کار خـود       سرمایه

 دست یابـد و     ق ارزان خریدن و گران فروختن      از طری   بدان توانست  می
کارگران خـود  ن است که تواند بدست آورد، آ  بلکه تنها سودی که می    

 . دکار مجبور ساز را هر چه بیشتر به
این امر سبب تضاد بیشتری میان کار و سرمایه خواهد گشت و در 

 . زشتی قرار خواهد دادر موقعیت بسیارداران را د عین حال سرمایه
چند کارخانه و چند    در آغاز   و در حالی که روند اجتماعی کردن        

دار را در بـر   هکی از طبقـه سـرمای  شاخه تولیدی و فقـط بخـش کـوچ      
ـ  های تولیـدی شـروع      گیرد و نخست از آن شاخه       می شـود کـه در       ی م

های تولید قرار     ند و بهمین دلیل در تضاد با دیگر شاخه        ا  انحصار شخصی 
دارند که در آنها هنوز رقابت حاکم است، لیکن در اقتصـاد بـا برنامـه      

 . گردد  تمامی آن طبقه مییکباره شامل داران به تنزل مقام دادن سرمایه
بهمین دلیل نیز نباید انتظار داشت که اقتصاد با برنامه در مقایسه با          

 . تری روبرو گردد ها با مقاومت کم خلع مالکیت تدریجی کارخانه
چنین اقتصاد با برنامه سبب آن نخواهد شد کـه بتـوانیم بـا                اما هم 

ـ .  اجتمـاعی کـردن را پـیش بـریم         رونـد شتاب بیشـتری     ه آمـار   تهی
شرط انجام    کنندگان پیش   ای از نیروهای تولیدی و نیز مصرف        جانبه  همه

. و این آمار نباید فقط برای کشور خودی تهیه گردد    . چنین کاری است  
 :گوید در این رابطه اتو نویرات چنین می

سبب ارتقاء نظم   تواند    ی می  فقط هنگام  ...سازماندهی سراسری   «
 از برنامه اقتصادی کافی برخوردار زندگی اقتصادی گردد، هرگاه که   

این کافی نیست که از همه امکانـات تولیـد و مصـرف بـا خبـر                 . باشد
بلکــه بایــد بتــوانیم حرکــت و سرنوشــت تمــامی مــواد خــام و باشــیم، 
در . هـا را در اقتصـاد دنبـال کنـیم         ها و ماشـین     چنین انسان   زا، هم   انرژی

، )مصــرف(تغییــر ی مــواد خــام و انــرژی کــه تولیــد،  کنــار ترازنامــه
هم بر مبنـای یکایـک        انبارداری، واردات، صادرات تمامی کشور، آن     

بایـد ترازنامـه    گیرد،    چون مس، آهن و غیره را در بر می          مواد خام هم  
بایـد  . های صنعتی، کشـاورزی و غیـره را نیـز قـرار داد              یکایک شاخه 

ت، آال  چه مقدار زغال، آهن، آهک و غیره؛ ماشین         بتوانیم بدانیم که به   
آهن نیازمندیم، و چـه مقـدار از         های ذوب   سان و غیره برای کارخانه    ان

 .این تولید در اختیار صنایع و کشاورزی قرار خواهد گرفت
-سـبک بـالود   چنین بررسی کلی را بنا بـه  که بتوانیم یک   برای آن 

ــوس  ــوپر[Ballod-Atlanticus]آتالنتیکـ ــا پـ ــ لینک- یـ -Popper] وسئـ
Lynkeus]   ــ ــیم، ب ــانی   هطراحــی کن ــاری همگ  [universalstatistik] آم

نیازمندیم کـه بایـد نـه فقـط تمـامی کشـورها، بلکـه تمـامی جهـان را           
 چنین آماری همگانی     تهیه یک  های ما    هدف کوشش  هرگاه. دربرگیرد

برنامـه     در اقتصـاد بـی     رتباشـد، در آن صـو      ی اقتصـادی    برای برنامه 
 »گشـتند  متحقق میگاه مجموعه آمار اقتصادی       بایست هیچ   کنونی نمی 

)86 .( 
ای ریختـه شـود،    های اقتصـادی بایـد از سـوی اداره        نقشه برنامه «
... نگـرد     چون یـک کارخانـه مـی        هم تمامی اقتصاد ملی    بهای که     اداره

توانیم بنامیم،    میرا  گونه که ما این اداره        مرکز حسابررسی طبیعی، آن   
 هـای  رنامـه سـو  رونـد اقتصـادی، امـا بـیش از هـر چیـز ب                باید از یـک   

 ). 87(» داقتصادی برای آینده را تنظیم کن
چنین آمار همگانی برای جهان       توان پیش از داشتن یک      مشکل می 
 اقتصاد با برنامـه     پیاده کردن    به ، تنظیم شده   های اقتصادی   همراه با برنامه  

فـردا تهیـه      توان از امروز بـه      ای را اما نمی     جانبه  چنین آمار همه  . اندیشید
هـای کـار    از نیرو متشـکل   آسـا     دستگاهی غـول    ی این کار به   برا. کرد

بتوان آمار  اصوأل  اند تا     های زیادی الزم     سال .متخصص و متعهد نیاز است    
مالکیـت   وجـود ط ایشـر   درتقریبأ مطمئنی در ایـن زمینـه را، آن هـم          

 . فراهم آورد خصوصی بر وسائل تولید،
ای از کلیـت   یانـه گرا ر سادهرسد که نویرات تصو نظر می   طور به  این

هائی که مهم هستند و همیشه به نقطه آغاز           او از فرآورده  . اقتصادی دارد 
شوند، نظیر زغال، آهن، مس، آهـک، سـمنت و غیـره              تولید مربوط می  

بدسـت  را   همه این مواد     توان آمار کمیت    اما امروزه می  . گوید  سخن می 
 جریان تبدیل شود که بتوان لیکن دشواری آماری از آنجا آغاز می. آورد

تـا مرحلـه تبـدیل نهـائی آنهـا      را در مراحل مختلـف تولیـد       مواد خام   
نظر مـن تعقیـب آمـاری     به. فرآورده برای مصرف شخصی دنبال کرد   به

 تولیـد شخصـی امـری کـامأل         های متنوع در دوران     آوردهتمامی این فر  
 . غیرممکن است

ایـن    توان به   میپندارانه نویرات از اقتصاد با برنامه نیز          درک ساده   به
 اقتصـاد   خواهد چنین اقتصـادی را بـر شـالوده          میترتیب پی برد که او      

توان   ای تنها می    بر چنین شالوده  اما خواهیم دید که     . ریزی کند   طبیعی پی 
 ممکـن   بسیار ابتدائی یک جامعـه    اقتصاد زمختی را برای تأمین نیازهای       

بر فراز ر فقط ای در حال حاض     چنین اقتصاد ساده    ساخت و یا آن که یک     
چنین اقتصـادی بـا    یک. تواند وجود داشته باشد      ما می  )88( پندار   ی  خانه

شـوند، در     وضعیت و نیازهائی که اینک وجود دارند و از آن ناشی مـی            
 . تناقض قرار دارد

با توجه باین امر که برخی سرنوشت اجتماعی کردن را بـه تحقـق      
باید نقطه آغـاز    ر عین حال    اند و این نقشه د      وابسته کرده  ینقشه اقتصاد 
احتمال  اجتماعی کردن نه امروز و نه تـا           پس تشکیل دهد،    این روند را  

ای وجود داشته باشد، ممکن خواهد        زمانی که تولید خصوصی قابل توجه     
 . گشت و سرابی بیش نخواهد بود

برنامه تر از ایرادهائی است که علیه اقتصاد با           و این نکته بسیار مهم    
بـا آن کـه در   : رح کردیمآغاز کردمان اجتماعی ساختن مط    قطهمثابه ن   به

مالکیت خصوصی بر وسـائل تولیـد و        ) الاقل در آغاز  (اقتصاد با برنامه    
پابرجـا  دار    داران یـا نماینـدگان سـرمایه        هدایت کارخانه توسط سرمایه   

زمان با آن باید اقتصاد متکی بر سـود بـه اقتصـاد               د، لیکن هم  خواهد مان 
کننده تولیـد   امروزه سود نیروی محرکه و تنظیم   . ا تحول یابد  تأمین نیازه 

کننـده کـامأل      سود با آن که فاکتور تنظیم     . داران خصوصی است    سرمایه
هـا و     توسـط بحـران   خـود را    توانـد     ای اسـت و فقـط مـی         نیافته  تکامل

 متحقق سازد، اما    از دست دادن توانمندی خویش    های مداوم و      اصطکاک
یگانـه فـاکتور    سود تا کنـون     دهد که     ما نشان می    بهبا این حال این امر      
تواند با وجود مالکیت خصوصی بر وسـائل تولیـد،            ممکنی است که می   

 . دارد روند تولید را پابرجا نگاه
ای که توسط  بماند و  اقتصاد با برنامه این مالکیت پابرجا بایداینک 

 کننده  تنظیمپیش برنده ومثابه نیروی  شود، جای سود به     دولت هدایت می  
دست خواهـد     کننده خود را از کجا به       و این یک نیروی متعین    . را بگیرد 

هـا را     آورد؟ ظاهرأ از دولت، یعنـی همـان منشـائی کـه طـرح نقشـه               
این دولت باید تولیدکنندگان پراکنـده را     .نهادهائی سفارش داده است     به

د را بـا    انداز تجاری خویش، تولید خو      مجبور سازد تا بدون توجه به چشم      
 . آن نقشه منطبق سازند
تری را    توان شکل تولید پیشرفته     یم که با جبر نمی    ا  هبارها تذکر داد  

تـر و     جبر در تولید همیشه فقـط اشـکال تولیـد پـائین           . ریزی کرد   پایه
داری   اما سوسیالیسم مـا بایـد از سـرمایه        . تری را سبب شده است      ابتدائی

های کـارگران     خواهیم خواست    می در حد امکان  . تر  فراتر رود و نه پس    
در کـار   کـه هنـوز   ی سـازیم کار و نتایج کارشان را جانشـین جبـر    به

مزدوری نهفته است، اما نه آن که با حفظ اشکال کنونی تولیـد عنصـر               
 .افزائیم روند تولید بی مثابه نیروی محرکه به جبر دیگری را به

توانـد   ی مـی  عجبر اجتما . خاطر بسپاریم    را به  مثابه نیروی محرکه    به
می که بایـد در برابـر نیـروی         ویژه هنگا   سبب کارهای سترگی شود، به    
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بکاربرد جبر برای مجبـور     . ی ایستاد و یا آن را فلج ساخت       زیانبار برتر 
پوشی از حقوق و مالکیت خود امری نـاگزیر           در چشم ها    فئودالساختن  

د را کارگران خـو تا  صاحبان صنایع   در قبال چنین بکاربرد جبر      هم. بود
کام مرگ نیندازند و یا آن که کودکان کـارگر را در              با جان کندن به   

 وادار  شـبانه روزانـه     پـر مشـقت    کار  ها به   خردسالی در جهنم کارخانه   
، نیز امری ناگزیر    شود  شان می  که موجب حماقت و عصبی کردن      نسازند
جبر هنگامی ضروری است که بخواهیم مالکیت بر وسائل تولیـد       . است

 . داران سلب کنیم ایهرا از سرم
روشـی بـارآور و حتـی غیرقابـل     چنین تواند در محدوده     جبر می 
بـا   منفی، بلکه    نه تأثیر بر من   بخواهد   هنگامی که اما جبر   . اجتناب باشد 

کـه انجـام آن فقـط هنگـامی     کـاری   ام بـه  واداشتن برخالف خواسـته   
ر مثبت  تأثی ،آمیز خواهد بود که با میل و عالقه بدان دست زنم            موفقیت
   .روش کامأل دیگری بدل خواهد گشت به ،گذارد

هـا و غیـره اشـاره         ها و کارتل    تراست اداران اقتصاد با برنامه به    هو
کنند که در آنها با آن که مالکیت خصوصی بر وسائل تولید وجـود    می

ها نه بنا بر عقیده خود، بلکه بنا بر دستورکار            اما صاحبان کارخانه  دارد،  
در واقع نیـز اندیشـه      . فروشند  کنند و می    یش تولید می  سازمان کلی خو  

مثابه گسـترش اندیشـه سندیکالیسـتی درک          اقتصاد با برنامه را نباید به     
هـائی بایـد از یکسـو بنـا بـر التزامـی عمـومی          چنـین اتحادیـه   . کرد
 و از سوی دیگـر بایـد در ارتبـاطی           سندیکاهائی اجباری بدل گردند     به

 . ار گیرندتنگ و هماهنگ با یکدیگر قر
در : شـود   اما در این رابطـه یـک نکتـه کوچـک فرامـوش مـی              

داران تشـکیل     هائی که نه از سوی دولت، بلکه توسـط سـرمایه            اتحادیه
بلکه برعکس، نیـرو و اسـتعداد       . شوند، تأثیر سود خاتمه نیافته است       می

هـا و     تراسـت . هائی درست بر سود متکـی اسـت         زندگی چنین اتحادیه  
ت ای دس سودهای ویژه اند تا بتوان به ین دلیل بوجود آمده  ها نیز با    کارتل

نه جبـری بیرونـی،     . یابندتوانستند تحقق      رقابت آزاد نمی   یافت که در  
چنین خواستی سـبب شـد تـا صـاحبان      چنین سودی، به    دستیابی به  بلکه

هـدف ایـن    و  .  توسط اتحادیه تن در دهنـد      مقررات تولید   ها به   کارخانه
تولید را با تقاضـا هماهنـگ سـازد و بلکـه از             آن نیست که    مقررات  

 . نسبت به کمیت تقاضا بکاهد) یا عرضه در بازار داخلی(کمیت تولید 
دار عضو اتحادیه در موقعیتی نیست که بتواند بـا            آنجا که کارخانه  

افزایـد،    سود خـود بـی      کنندگان به   خرج مصرف   بکاربرد چنین روشی به   
 .   بکار خواهد گرفتتمامی نیروی خود را علیه کارگران 

های کارفرمایانی را بوجود      خواهد اتحادیه   لیکن اقتصاد با برنامه می    
ــه ــری آن ن ــیآورد کــه رهب ــد  م ــه ضــد   علتوان ــارگران و ن ــه ک ی

رای ند و در نتیجه از هر گونه امکانی بزدست اقدامی  بهکنندگان  مصرف
واند هرگاه چنین اقتصادی بت   . آوردن سودویژه محروم خواهد بود      بدست
گونه تحـت انقیـاد خـود درآورد، در           این  های کارفرمایان را به     اتحادیه

 گرفته است، بطـوری کـه آنهـا بـرای     را از آنانصورت روح زنده    آن
بـرای چنـین دولتـی کـه        . تنظیم تولید با شکست روبرو خواهند شـد       

مانـد    خواهد برنامه اقتصادی خود را متحقق سازد، چاره دیگری نمی           می
در کنار دستگاه تولید، دستگاه پلیسـی مخـوفی را بوجـود      مگر آن که    

بوجـود  . آورد تا بتواند با دستگاه دوم مواظب دسـتگاه نخسـت باشـد            
تـأثیرات آن     کند و آهسته خواهد بود و      آوردن چنین ساختاری بسیار   

سرانجام آن که   . فورأ سبب پیدایش اصطکاک و ممانعت خواهد گشت       
  مندانه  بینیم، بسیار گله    روسیه کنونی می  چنان که در      نتیجه این روند، آن   

 . خواهد بود
شود که در دوران جنگ اقتصاد متکی بر جبر           باین نکته اشاره نمی   
مناسباتی که در نتیجه یـک جنـگ بوجـود          . مفید و حتی ضروری بود    

و حتی اقتصاد جنگی نیز نه تنها سود را   . آیند، مناسباتی عادی نیستند     می
در آنجا که اقتصاد . کرد سودهای چرب تولید می   نظر داشت، بلکه با      در

 یـد بااقتصاد آزاد     برای بازگشت به  متکی بر جبر وجود دارد، بطور حتم        
کند کـه     اما این امر اثبات نمی    . وارد ساخت  بر مردم    صدمات سختی را  

بر پایه مالکیت خصوصی بـر وسـائل تولیـد بـر             اقتصاد متکی بر جبر   

توانـد    زمـدت مـی   ن کـه اصـوأل در درا      اقتصاد آزاد برتری دارد و یا آ      
 . دوپذیر ش تحمل

دهـی و اجبـار      پذیری و فایـده     خواهد بدون تحمل    اقتصادی که می  
فقـط زمـانی    نیازهـا را بـرآورده سـازد،         مثابه نیروی محرکه    بار به   زیان
تواند کارساز باشد که کسانی که قرار اسـت نیازهایشـان بـرآورده               می

هر اندازه سـازماندهی  . اختیار داشته باشند گردد، خود وسائل تولید را در       
 که دولت در اختیار دارد،      ای  ترین وسائل تولیدی    قدرت اجتماعی بر مهم   

آمار تولید و مصرف چنین دولتی از جنبه        همان اندازه نیز      بیشتر باشد، به  
همـان    و بـه  .  بدل خواهد شـد    [Universalstatistik]آمار فراگیر    بهآلی    ایده

 به اقتصـادی بـا   برای تمامی جامعهتواند  نیازها میتأمینصاد  اقت اندازه نیز 
 . برنامه نزدیک شود

توانـد     ضـروری و ترسـناکی نمـی        ی  چنین اقتصاد بـا برنامـه       یک
 آن  نهـائی  ی  نتیجـه    باید بلکه اجتماعی کردن تدریجی شود و       آغاز  نقطه
یم خواه آغازیم، در حقیقت می  هرگاه بخواهیم با اجتماعی کردن بی.باشد

 .با زدن سقف خانه سوسیالیسم را بسازیم
داروی نجات مثابه  و چون چنین است، باید اجتماعی کردن را که به

تنهـا  . شود، کامأل نادرست بنـامیم       کنونی توصیه می   های  از چنگ بحران  
، اقتصـادی بـا برنامـه بـدل گـردد           هنگامی که اقتصاد سوسیالیستی بـه     

. یکـاری بطـور اساسـی پایـان دهـد         ها و ب    بحران  تواند به    می سوسیالیسم
ها و بیکـاری      چنین همگام با پیشرفت اجتماعی کردن از دامنه بحران          هم

جانبـه    چنان همـه    تواند آن   اما این روند هرگز نمی    . نیز کاسته خواهد شد   
 . هائی که وجود دارند، با شتاب پایان داد بحران انجام گیرد که بتوان به

هـای موجـود،    ثابه داروی ضد بحرانم تواند نه به اجتماعی کردن می 
هــای احتمــالی تــأثیری  مثابــه داروی پیشــگیری از بیمــاری بلکــه بــه
 .آمیز داشته باشد موفقیت

 . ای خواهد بود العاده باید پذیرفت که همین امر پیشرفت خارق
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باره کودتای  در) ایران بین دوانقـالب   (قای آبراهامیان بنام    آکتاب  
 بریگـاد قـزاق و رضـاخان فرمانـده          سپس دستیابی   خورشیدی و  1299

 سخت قابـل انتقـاد و   گمان من به قدرت و سلطنت بهآن » دست نشانده«
خطرجـدی گـیالن،    «ایـن شـرح      ای بـه    ایشان پس از مقدمه   . ایراد است 

های پی درپـی میـان قبایـل، حضـور ارتـش       تحوالت آذربایجان، جنگ  
هــائی در  ســرخ در شــمال و ارتــش انگلــیس در جنــوب، بــروز شــورش

 تشکیل مجلسی که ژاندارمری و دیویزیون قزاق و ناتوانی حکومت در
 انگلـیس را تصـویب کنـد همگـی          – ایران 1919بتواند قرارداد منفور    

 :نویسند می، )126ص (»بحران حاد سیاسی در پایتخت شد منجر به
درگیرودار این بحران کلنل رضاخان افسری چهل و دو سـاله از            «

فرمانـدهی    تدریج بـه    زبان وگمنام در مازندران که به       یک خانواده ترک  
 نظـامی زیردسـت   3000 قزاق در قزوین رسیده بـود، بـا حـدود    بریگاد
اواحتماال پیش از حرکت بـا افسـران        . سوی تهران حرکت کرد     خود به 

بـرای نیروهـای خـود مهمـات و      انگلیسی در قزوین مشورت کـرده و 
نزدیکی تهران رسـید،   رضاخان هنگامی که به   . آذوقه و پول گرفته بود    

نـام سـید ضـیاء        نگـار جـوانی بـه       زنامـه با افسران ارشد ژاندارمری و رو     
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سـید ضـیاء از یـک سـو      . کنـد   صورت پنهانی مالقات مـی      طباطبائی به 
 روزنامـه رعـد او در       چـون  مورد اعتماد مامورین نظامی انگلیس بـود،      

طلبی  زمان جنگ از انگلیس پشتیبانی کرده بود و از سوی دیگراصالح        
ی افسران ژاندارمری و رضاخان با پشتیبان. (.....) شد مستقل شناخته می

 60تهران رسید، حـدود       مشاوران نظامی انگلیس در شب سوم اسفند به       
شـاه اطمینـان داد کـه     تن ازسیاستمداران سرشناس را دستگیر کرد، بـه       

کودتا برای نجات سلطنت از خطر انقـالب اسـت و از او خواسـت تـا                 
ــه   ــیاء را ب ــید ض ــوب کنــد    س ــری منص ــت وزی و ) 147ص  (».نخس

 با کنار زدن سید ضیاء وزارت جنـگ       1300 در اردیبهشت  سردارسپه«
در طی نه ماه بعد با انتقـال ژانـدارمری از وزارت            . را در اختیارگرفت  

وزارت جنگ، گماردن همکـاران خـود در دیویزیـون قـزاق              داخله به 
جای افسران سوئدی و انگلیسی، قدرت خود را در ارتـش مسـتحکم               به

 ) 148ص . (»ساخت
ــال«و  ــار س ــامی در چه ــت نظ ــدی موقعی  سیاســی رضــاخان – بع
 ژانـدارم، ارتـش     12000 قزاق و  7000تر شد، وی با ترکیب        مستحکم
و ) 149ص (.» نفری جدیدی مرکب از پنج لشگر تشـکیل داد   40000

ــود کــه بتوانــد لقــب  1304اوایــل  در«  رضــاخان آنقــدر قدرتمنــد ب
سـرانجام در  «و  ) 149ص   (»فرماندهی کـل قـوا را از مجلـس بگیـرد          

 از مجلس موسسان خواست تا برای خلع قاجار از سلطنت و             1304ذرآ
سرانجام رضـاخان در    . واگذاری تخت سلطنت به او تشکیل جلسه دهد       

جــواهرات  اردیبهشــت ســال بعــد بــا پوشــیدن لبــاس نظــامی مــزین بــه
عنـوان شاهنشـاه       بـه  -اش نـاپلئون     همانند قهرمان مورد عالقه    –سلطنتی

ــران تاجگــذاری کــرد  ــدرت  «و ) 150ص  (.»ای گرچــه سرچشــمه ق
توانست  گیر مردمی نمی رضاخان اساسا ارتش بود، بدون پشتیبانی چشم

و (...) آمیـز و قـانونی برتخـت و سـلطنت بنشـیند               آن صورت صلح    به
 )150ص . (»توانست اکثریت حقیقی مجلس را بدست آورد نمی

سـواد و     و از همـین دیـدگاه از قزاقـی بـی            سپس با همین شیوه   
 بیگانگان که حداکثرمعلوماتش مهارت در بکاربردن شصـت         درخدمت
 و همه   سازند می)  و چه د رعمل    آل چه در ایده   ( ناپلئون قالبی  ،تیر است 

اسـتفاده او   های او و سوء     و حتا تبهکاری  ها    کلک ها و دوز و    قلدر بازی 
 ) افسران بریگـاد قـزاق     با قراردادن همه زیر فرمان    ( از نیروهای مسلح  

مراحل گوناگون قدرت از فرماندهی کل قوا تا سلطنت           به برای دستیابی 
پشـتیبانی چشـمگیر    « بیگانه با حقیقـت ازقبیـل داشـتن          عباراتی را، با 

رای اکثریت واقعی   «و با    »آمیز و قانونی   صورت صلح « وبه   » مردمی
 . کنند  میدهند و تلطیف و تطهیر  آرایش می»مجلس

هم  آن (ها ان در حل بحران ناتواعتبار و نظام مشروطیت بیدر نتیجه 
  ها،  حالل بحران، کودتا)یحی درباره علل وآفرینندگان آنها    هیچ توض  بی

 و قهرمان نجات ایران از بحـران ) مبتکر و عامل کودتا(رضاخان قزاق،  
اند که با توجه بـه شـیوه اسـتبدادی و خودسـرانه مطلـق                گر شده   جلوه

 اوال راه »اسـتبداد «آیـد کـه     رضا خان، این توهم بوجود می       حکومت
 . ورد تایید و قبول جامعه بوده استثانیا م ،نجات

کننده   و سردرگم  تجزیه و تحلیل چنین گزارشی به گمان من مبهم        
ــم ــته    ه ــن نوش ــت ای ــه در ظرفی ــیار دارد ک ــه فرصــتی بس ــاز ب  نی
ب مشـروطیت و کودتـای      باره چگونگی جنبش و انقـال     در وهم نیست

ار نوشـته و    آمدهای آن بسـی    ار و پی  اندرکاران آن و آث     مذکور و دست  
آسان است و ایـن     آنها برای عالقمندان ساده و       گفته شده و دسترسی به    

سـبب   وطنـانی کـه بـه       آن است تا در خاطر هـم       ای به  نوشته تنها اشاره  
هـای اجتمـاعی    ، تصور حل بحـران    ندا  گذشت زمان از آن فاجعه ناآگاه     

وسیله نظام استبدادی دیگر      به» جمهوری اسالمی «کار    ناشی از نظام سیاه   
یاست جمهوری توجه کنید که یکی از نامزدان انتخابات ر. (بوجود نیاید

داد در صورت موفقیت در نقش رضـاخان ظـاهر           اخیر وعده و امید می    
 .) خواهد شد

 ، انقالب مشروطیت-1
، بلکـه   دست شدن قـدرت    شبه و دست به     نه محصول کودتائی یک   

استبداد شاه و شیخ      ود برای پایان دادن به    لت ایران ب  آورد جنبش م   دست

درازا  یـک قـرن بـه    حاکمیت خود که دستکم نزدیـک بـه     و دستیابی به  
های بسیار قربانی داده بود و سپس ضمن تشکیل مجلـس             جان کشیده و 

 انتظـام امـور، بـا       ایجاد نهادها و بنیادهای مشـروطیت و       شورای ملی و  
دو (و بیگانه   ) متولیان دینی  و   شاه(های مداوم دشمنان خودی       کارشکنی

، ماجراهــای  مشــروطیت مبــارزه کــرده)دولــت روســیه و انگلســتان
ــهمگین ــدعلی  س ــر محم ــغیر و کبی ــای ص ــدان  دو کودت ــاه و متح ش
او را از سلطنت خلع کرده وتوطئه بیگانگان         خواه او را خنثا و     مشروعیت

ود را گام راه خ شکست کشانده و گام به سلطنت به  برای بازگشت او به    را
کرد و پیش      آباد باز می   ای پیشرفته و مترقی وآزاد و      برای ساختن جامعه  

 . رفت می
شاه و خلع    پس از موفقیت انقالب و ناکام ماندن کودتای محمدعلی        

 سلطنت و تولیت دینی کم و بیش        خواهان دو بنیاد   مشروعهاو و شکست    
 مشروطیت تمکین کرده بودند و دشمنی بـا مشـروطیت و حاکمیـت             به

پـس از انقـالب    . انگلستان متمرکز شده بود    ملت در دو دولت روسیه و     
 از جملـه نیـروی      ،روسیه دولت انقالبی از همه امتیازات خود در ایـران         

 امـا   م موقتا پا از ایران پس کشـید،       نظر کرد و دستک    مسلح قزاق صرف  
راتژیک حفظ تسلط استعماری خـود   دولت انگلستان که از جهت هم است      

سرزمین ایـران نیـاز    تسلط به  و هم غارت منابع نفتی ایران به       نهندوستا به
   بـا  ،داشت و تامین این نیاز با مشروطیت و حاکمیت ملت سازگار نبود           

زع خـود   قصد و تحمیل حاکمیت کامل و بالمنا       استفاده از غیبت رقیب   
، امـا در حقیقـت      بهانـه یـاری و دلسـوزی       بر سرزمین و ملت ایران، به     

صـورت    با تبانی با عوامـل خودفروختـه بـه         کرد و صورت قیمومیت    به
امضای دولت ایـران رسـاند       به)  خورشیدی 1298( میالدی   1919ارداد  قر

تصویب مجلس  که اما چون رسمیت و اعتبار اجرایی یافتن آن موکول به     
ـ           برانگیـز ملـت     ینشورای ملی بود که با مقاومت بسیار درخشان و تحس

 .اند و ناکام م ایران مواجه شد وعقیم
  : انگیزه کودتا- 2

 اسـت از    قای آبراهامیان عبـارت    در کتاب آ     سناریوی ارائه شده    
هایی در کشور و کودتای کلنل رضاخان فرمانـده بریگـاد            وجود بحران 

سـپس طـی مراحـل قـدرت تـا          (ها    کشور از بحران   نجات    قزاق برای 
 :حال کاوشی در این سناریو. )سلطنت

ـ   در بیان چگـو    -نخستین ن د کودتـا و انگیـزه ادعـایی آ        نگی رون
! گرچه آغـاز ورود قهرمـان     . جود دارد گیر و افشاگرانه و    تعارضی چشم 

صحنه کودتا چنان آرایش شده که این تصـور را در            به) رضاخان قزاق (
های الینحلی در سـرزمین ایـران        کند که بحران    ده ناآگاه ایجاد می   خوانن

سـری از   تـه بـوده و اف     خطر انداخ  وجودیت کشور و استقالل ملت را به      م
پرسـتی سـر غیـرت آمـده و ناگهـان            ارتش ملی به سائقه حس وطـن      

هـا و نـابودی      خاسته و شمشیرکشان مادر وطن را از چنگال بحـران         پا هب
کاری در راه نجات وطن او      ن فدا پاس چنی    هم به  نجات داده است و مردم    

 و  »رای اکثریـت حقیقـی خـود      « و   »گیـر خـود     پشـتوانه چشـم   «را با   
وزیری و فرماندهی کل قوا و وزارت و نخست   به»آمیز صورت صلح به«

 .اند سرانجام به سلطنت نشانده
چندان تیز و برا الزم اسـت تـا در عبـارات مـبهم و                اما ذهنیتی نه  

 اراده و   ،ارتباط باهم از روند کودتا     های گسسته از هم و ظاهرا بی      دادیرو
آن مـروری     بـه .  ببیند  انگلستان را در کودتا    فرماندهی و مدیریت ارتش   

 :  کنیم
قـوای    با-فرماندهی بریگاد قزاق رسیده   تدریج به   کلنل رضاخان به  «
پـیش از حرکـت بـا       ) احتمـاال  ( -کند  طرف تهران حرکت می     هخود ب 

بـرای  ] از آنهـا  ) [احتمـاال  (-افسران انگلیسی در قزوین مشورت کرده     
 و) اتفاقـا  ( نزدیکـی تهـران   در-نیروهای خود آذوقه و پول گرفته بود     

مورد اعتماد مامورین نظـامی     ) اتفاقا(نگار جوانی که      با روزنامه ) پنهانی(
با پشتیبانی مشاوران   ]  البد باز هم اتفاقا    و [-کند ، مالقات می  انگلیس بود 

 این چنین کودتـا     و. رسد  تهران می   شب سوم اسفند به    نظامی انگلیس در  
مری هنگـام ورود    انـدار که ادعای پشـتیبانی افسـران ژ      . (رسد  ثمر می   به

بلکـه   ،رضا خـان    و نیز شاه نه    تهران نادرست است   جماعت کودتاچی به  
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    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 
 

 فرمـان   پذیرد و   می دربار ء را به  توصیه سفیر دولت انگلستان سید ضیا      به
ه لقب سردار سپهی    شا  از ءسید ضیا  کند و   را صادر می   وزبری او  نخست

 .)گیرد برای رضاخان می
هـای کودتـا معرفـی        ها که انگیزه    ن ردیف بحرا    از میان  -دومین

 یی شماره شده که وارد درستی یاها بحران.  را بیابیم انگیزه اصلی ،اند شده
ی حـل آنهـا ماننـد       هـر رو    به که شوم نادرستی و بود یا نبود آنها نمی      

از  (های دیگر که مجلس و دولت حـل کـرده بودنـد      بسیاری از بحران  
، شاه از وزارت جنگ     علیمحمد کامران میرزا عمو و پدر زن        جمله عزل 

 سردار منصور ،ا محسن مالک و مالی بزرگ از عراقبرانداختن حاج آق
ـ  و حاج خمامی از رشت، سـپهدار از تنکـابن، قـوام            ک از شـیراز،    المل

الملـک از قـائن، حـبس سـاالر معظـم             ، حشمت السطان از خراسان   ظل
لطوایف در ا خان چلبیانلو، اخراج متنفذین و ملوک بجنوردی، حبس رحیم

 )هـای گونـاگون آمـده اسـت         والیات و بسیاری دیگر که در کتـاب       
 نه حـذف مشـروطیت بـا         و  مجلس و دولت قانونی مشروطه      ی عهده به

کشند، بیماری  برای رفع و دفع بیماری، بیمار را نمی   زیرا مسلما    ،کودتا
ناتوانی حکومت در تشـکیل     «  آخرین »بحران« اما. کنند را درمان می  

 انگلـیس را تصـویب     - ایـران  1919 بتواند قرارداد منفـور      مجلسی که 
؟ نـاپلئون  ! مـچ قهرمـان  دهد و  دست می    کلید گشودن راز را به     ».کنـد 

ماهیت کودتا را آشکار  کند و انگیزه و  آبراهامیان را باز میقالبی آقای
کیل مجلسی موافق بـرای      در تش  »ناتوانی دولت «با آنکه این    . سازد می

برانگیز ایرانیان در مقاومت      تحسین »توانـایی «شی از   تصویب قرارداد نا  
قیمومیت خود بر ایران بود و موفقیت  در برابر تحمیل دولت انگلستان به

ملت ایران در این باره ناشی از فضای مشروطیت نظام وحاکمیت مردم            
کـرد و     زخم خورده و سرافکنده کارشکنی می     و دولت مقتدر انگلستان     

نیروی نظـامی خـود و مـزدوران       نجام با توسل به   آفرید و سرا   بحران می 
اما شگفتا که این    . کودتا دست زد   یروی قزاق برای اجرای عملی آن به      ن

دولـت انگلسـتان از شکسـت و         موفقیت ملت ایران و بحرانی کـه در       
) رضاخان (»!غیرت«های آمده که ، ضمن بحرانناکامی ایجاد کرده بود

ـ   . تا کشانده است  کود  اقدام به   جوش آورده و به     را به  وجـود   هاما الزمـه ب
 و قبـول    1919قـرارداد     تسلیم ملت ایـران بـه      »بحرانـی «نیامدن چنین   

آمد   بوجود نمی » بحران«در این صورت    . ن بود قیمومیت دولت انگلستا  
کودتـا   داد و البته دیگر نیازی به       اسارت تن می    و دولت و ملت ایران به     

 .نبود
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کودتا تصمیم دولت انگلستان و انگیـزه آن خنثـا کـردن             اقدام به 
 سـفارت انگلسـتان و       عهده  اجرای آن را به     بود و   مقاومت ملت ایران  

کـه بـرای کمـک       (ویژه فرماندهی نیروی نظامی آن دولت گـذارد        هب
 حضـور یافتـه و ناکـام        ایـران  نیروی نظامی ضد انقالب روسـیه در       به
پـیش   کشور خود بود و  تدارک بازگشت به  در قزوین عقب نشسته و    به

. کرد لت انگلستان را در ایران محکم میاز ترک ایران باید جای پای دو
ن باره لزوم تامیلرد کرزن در  آقای نورمن به615گزارش شماره  توجه به 

هـم    تومـان آن  150000صرف ماهیانه   «هزینه بازسازی دیویزیون قزاق     
مراتـب   تشـکیل قـوایی بـه        منجر بـه   شک  زیر نظر افسران انگلیسی بی    

، خواهـد   روی کاغذ وجود دارد    تر از دیویزیون قزاق که فقط به        بزرگ
صورت ما متهم به بدعهدی و تنهـا گذاشـتن ایـران در            یر این شد، در غ  

کـه   خواهیم نیروهای خـود را بـدون ایـن         ، زیرا می  مهلکه خواهیم شد  
 و فرمانـده اردوی     .) از ایران خـارج کنـیم      ،جانشینی برای آن بگذاریم   

ارتش انگلستان در قزوین با به مـزدوری گـرفتن سـید ضـیاء الـدین                
یگاد قزاق در نقش بـازوی نظـامی        نقش مهره سیاسی و بر     طباطبایی در 

 .تدارک آن پرداخت  به
 سید ضیا 

های  مدیر روزنامه رعد، معمم و از مهره       سید ضیاء الدین طباطبایی   
و در عضویت کمیته آهن که      .  بود شناخته شده و فعال دولت انگلستان     

دفـاع از قـرارداد      ، بـه  یاری کلنل هیک انگلیسی تشکیل شده بود      دست  هب

پرداخته و روزنامه رعد را در خدمت دفـاع از          )  خورشیدی 1299 (1919
 . آن قرارداد گذاشته بود

کـه خـود از      روزنامه رعد که مدیرش سید ضیاءالدین طباطبایی      «
هـای   ، مقاله  محارم قرارداد گذارندگان است    کارکنان عقد قرارداد و از    

ص  (».سـازد  عقد قرارداد و فواید آن منتشر می      مسلسلی مبنی بر لزوم     
 )  یحیا دولت آبادی- جلد چهارم حیات یحیا127

الدوله   سید ضیاء مدیر روزنامه رعد که از دوستان نزدیک وثوق         «
 اسـناد    در مجموعـه   83سند شـماره     (»و از حامیان رشید قرارداد است     

 اکتبـر سرپرسـی     11 سـپتامبر و     22های مورخ    تلگراف -رسمی بریتانیا 
محرمانه وزارت   جلد اول اسرار     -110لرد کرزن ص     کاکس از تهران به   

 ترجمه جواد شـیخ  - ایران و انگلیس1919باره قرارداد خارجه بریتانیا در 
 )االسالمی

 نیروی قزاق 
ـ     ن بـه (قزاق چه بود؟    ) بریگاد( ران از نفـوذ  قـل از کتـاب ای

، ترجمه دکتـر     نوشته ویلهلم لیتن   ،گی الحمایه  آمیز تا تحت    مسالمت
 )مریم میراحمدی

بریگاد قزاق یک نیروی نظامی ایرانی بود که دسـتورات آن از            «
 قرار   شد و تحت فرماندهی عالی روسی       جانب افسران روسی صادر می    

یبـا یـک    برابـر تقر  ( تومـان    342000و سالیانه برای امور خود      . داشت
 1913داشـت کـه در سـال          دریافت می ) میلیون و دویست هزار مارک    

) در حـدود سـه میلیـون و پانصـدهزار مـارک           (نهصـد هـزار تومـان         به
کـه  (این مبلغ مستقیما توسط بانک استقراضی در ایران         . افزایش یافت 

از طریق درآمد عوارض گمرگ شمال      ) سهام آن در تملک روسیه بود     
 ».شد ایران پرداخت می

مصرف پول در اختیار فرمانـده گذاشـته شـده بـود و در مـورد                «
داری ایـران     دولت یا خزانه    حسابی به   چگونگی مصرف آن هیچ صورت    

 ».شد ارائه نمی
بریگاد قزاق یک نیروی نظامی دربار، رژه و گارد محافظ شاه و            «

ثابـه معـدن    از نظر اهمیت شغل بریگاد قزاق بـه   . فرستادگان روسی بود  
-18پـس از شکسـت روسـیه در سـال        . ای دارنده این پست بـود     طال بر 
 بریگاد قزاق به دیگر قوای روسی کـه بـه خـدمت انگلسـتان در        1917

 ) .172-171ص ( ».آمدند، ملحق شد
بریگاد قزاق نیروی مسلحی بود تحت فرمان افسران روسی، لبـاس           
 .آنها لباس متحدالشکل ارتش روسیه و درجات و عناوین همه روسی بود

کشـی و     فسـاد و عربـده      سواد بودند و بـه      اتفاق آن بی    اکثریت قریب به  
همـین سـبب مـورد        به. کشی و تجاوز و تعدی مشهور       میخوارگی و قمه  

) زندگی طوفانی (نفرت مردم بودند و چنانکه تقی زاده در خاطرات خود           
. کردنـد   ها را دانه دانه از بدترین مردم انتخاب مـی           قزاق «:آورده است 

کـه دسـتور داشـتند ماننـد قشـون          مثل این . ل شمر و یزید بودند    آنها مث 
کردنـد بـرای امپراتـور هـم          شاه دعا مـی     صبح که به  . خود روسیه باشند  

 )382ص (».کشیدند هورا می
وظیفه ایـن نیـروی مـزدور اجـرای دسـتورات سـفارت روس و               «

طلبان و ممانعت  خواهان و مشروطه محافظت شخص شاه، مبازه با آزادی
و پس از انقالب مشروطیت مامور . تقرار دموکراسی در ایران بوداز اس

و ایـن  . تعطیل و محو آثـار مشـروطیت و سـرکوبی آزادیخواهـان شـد      
ــام داد  ــه انج ــه را در دو مرحل ــه اول: وظیف ــب   مرحل ــای مهی درکودت

سازی و فرماندهی لیاخوف افسر تـزاری مجلـس           زمینه   شاه به   محمدعلی
 بسـیاری از نماینـدگان مجلـس و سـایر     تـوپ بسـت و   ملی را بـه    شورای

و تـزار   (زنـدان انـداخت و شـکنجه کـرد و کشـت               آزادیخواهان را بـه   
السـلطنه قفقـاز      نیکوال چون این خبر را شنید در حاشیه تلگـراف نایـب           

 .B . H »!منصبان دلیـر  صاحب سپاس به! آفرین بر قزاقان دالور«نوشت 
Summer-  Tsardom  and) Imperialism in the Far East and Middle 

East.p.7)     دوملـد  ج-نقل از کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایـران ، 
تعطیل مجلس    موفق به  گیری مردم  پی اما با مقاومت و    ) فریدون آدمیت 

در فرماندهی افسران انگلیسی با شرکت       مرحله دوم به  .  نشد مشروطیت و
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 یعنی محـو    ،داجرای وظیفه اصلی خو     به 1299)  میالدی 1919(کودتای  
ــروطیت و ــول مش ــه   اص ــی رحمان ــرکوب ب ــتاوردهای آن و س دس

 . تاتوری و استبدادی ددمنش موفق شدآزادیخواهان و استقرار دیک
سپس در  ( انگلستان بود    رضاخان قزاق در این کودتا مامور دولت      

فکری و طماعی     سوادی، کوته   علت بی   آن دولت نشان داد که به       عمل به 
دوستی همـان مـامور مناسـبی         فقدان حس وطن   رحمی و   و قلدری و بی   

نشانده خوبی برای ایجاد حکومتی   و دستاست که در جستجویش بودند
متمرکز، قهار و سرکوبگر و مجری خوبی برای اجرای مفـاد قـرارداد             

اسـتعماری آن دولـت اسـت و او را     و تامین نظریـات و منـافع    1919
 .)نت نشاندندسلط وزیری و سرانجام به وزارت جنگ و نخست به

 رازهای درون پرده در تدارک کودتا
خاطرات ژنرال آیرونساید فرمانده نیروی نظـامی دولـت         «کتاب  

ترجمه بهـروز    ( »انگلستان ومبتکر و فرمانده ومدیر وسرپرست کودتا      
 :افشا کننده رازهاست )قزوینی چاپخانه رامین 

ید  فرزنـد ژنـرال آیرونسـا      ،در مقدمه کتاب نوشته لردآیرونساید    
کـنم همـه      نویسد، گمـان مـی      پدرم درخاطراتش می  «کند که     اشاره می 
راسـتش را بخواهیـد تصـور    . کنند مـن کودتـا را ترتیـب دادم          فکرمی

سیاست لردکرزن نسـبت بـه      «. )14ص (»کنم من این کار را کردم       می
معلـوم بـود در     . شـد   های مربوطه اعمال مـی      هزینه  ایران بدون توجه به   
ها کند و تمـامی ایـران را          یا را جانشین نفوذ روس    نظردارد نفوذ بریتان  

 )13ص  ( »الحمایه بریتانیا درآورد صورت تحت به
اداره اموربریگــاد قــزاق «نســاید درمــتن اصــلی خــاطرات آیرو

مـن و سـرهنگ اسـمایت       « )47ص (»سرهنگ اسمایت واگذار شـد      به
ــرفتیم او  ــان  [ تصــمیم گ ــرهنگ رضــا خ ــت  ] س ــور موق ــورا بط را ف

 ) 48ص (»ی بریگاد قزاق منصوب کنیمفرمانده به
ه انگلستان پیوست خـاطرات ژنـرال       در بخش اسناد وزارت خارج    

, 56, 34[پ چرچیـل  . ادداشت توسط آقای ج  ی 616  شماره ،یرونسایدآ
ازآنجـا کـه نیروهـای      « 1920 دسـامبر  20وزارت خارجـه  ]  سی 14455

جوی در که اوضاع    مجرد این   بریتانیا درشمال غربی ایران قرار است به      
 اجازه دهدآن کشور را ترک کنند، این یادداشت مواضعی          1921بهار

گیـری دربـاره      منظور تصمیم   را که احتماال در آینده باید اتخاذ شود به        
 فکر حکومت بر ایران -(...)دهد  مشی آتی مورد بررسی قرار می  خط

هـای پیشـرفته      کارگیری دموکرات   از طریق یک مجلس یا از طریق به       
حکومـت بایـد از     . کلی فراموش شـود     رحله خطرناک باید به   در این م  

شناسند و از آنهـا       مردانی قوی تشکیل شودکه قبایل بزرگ آنها را می        
خو هستند،  درست است که این مردان اغلب فاسد و درنده. در هراسند

توانند با روسای عشایرکه از رهبران        اما آنها تنها کسانی هستند که می      
کننـد، سـروکله      ندارند و آنهـا را تحقیـر مـی        دموکرات حرف شنوی    

 )131و130و128ص ( »بزنند
دستیاری کلنـل     کمیته آهن که به   « :از خاطرات یحیا دولت آبادی    

هیک انگلیسی در اصفهان تاسیس شد و مرکـز آن بـاالخره در تهـران             
الدولـه و سـید ضـیاء الـدین یـزدی و       دست فیـروز میـرزای نصـرت        به

هــا شــده بــرای بیــرون کــردن  ار انگلیســیدوســتان آنهــا افتــاد، دســتی
منصـبان   منصبان روسی از قزاقخانـه و دخالـت کـردن صـاحب             صاحب

آوری اردوی متفرق شده قـزاق در اطـراف قـزوین و       انگلیسی و جمع  
موقـع اجراگـذاردن    باالخره برای بدست گرفتن زمام کار دولـت و بـه       

 .»کنند روح قرارداد وثوق الدوله کار می
ا سید ضیاء الدین و رفقای کمیته او دست اتحاد      کلنل اسمایس ب  «

جمع اردوی قزاق مشغول اسـت و         اسمایس در قزوین مانده به    . دهد  می
ظاهر دوست و کارکن سپهدار اعظم و واسطه میـان            سید ضیاء الدین به   

دسـت اسـمایس      او، بانک شاهی و سفارت انگلیس است و در باطن هم          
  )د چهارمجل219-223ص ( ».در اجرای نقشه کودتا
  مرحله اجرای کودتا

هـا در     قـزاق «: از تاریخ مختصر احزاب سیاسی ملک الشعرای بهار       
ــده  حــدود قــزوین لخــت و بیچــاره و بــی  زیــرا در ایــن موقــع (فرمان

تکلیـف   حقوق و بی و بی) منصبان روسی را بیرون کرده بودند       صاحب
حسـاب   بـه ها  خانه را انگلیس مدتی بود که بودجه قزاق . درمانده بودند 

و درآن موقع در پرداخـت بودجـه مـذکور          . پرداختند  دولت ایران می  
سـید  «. )61ص  (»مدتی تاخیر افتاده بود و به آنها دیناری نرسیده بود        

مساعدت مستر هوارد کنسول انگلیس در تهران که مردی      الدین به   ضیاء
الدوله نیز مناسبات خوبی نداشت، پیش افتـاده           و با نصرت   نفوذصاحب  

سـرکردگی    بریگـاد قـزاق بـه     « .)62صـفحه   ( »کودتا را اداره کـرد    و  
با روسـای ژانـدارم قـبال صـحبت         . تهران حرکت کرد    رضاخان قزاق به  

پایتخـت دسـت در نیاورنـد و بـا         کرده بودند کـه هنگـام ورود قـوا بـه          
قزاق وارد شهر شد، ژاندارم دست نیاورد،       . ها برادرانه رفتار کنند     قزاق

چنین بود . تفاق قزاق وارد شهر شد، نظمیه تسلیم شدا بریگاد مرکزی به
طرح یک دسیسه سیاسی بزرگ، و پایتخت با قوایی که در او بود ایـن           

 .)69ص (  »تصرف جماعتی که خود را فروخته بودند در آمد طور به
اسـمایس بـرای    « :طرات یحیا نوشته یحیا دولت آبادی     از کتاب خا  

خانه   منصبان ارشد قزاق     صاحب اجرای نقشه کودتا محتاج است یکی از      
در میـــان . ظـــاهر او را رئـــیس قـــزاق بســـازد را انتخـــاب کـــرده بـــه

اش هـم     منصبان قزاق کسی که استعداد این کار را دارد و رتبـه             صاحب
با او چنان که از خودش شـنیده  . خان تهماسبی است باالتر است، عبداهللا  

دیگـران هـم    شـاید بـا     . پـذیرد   شـوند و او نمـی       شد، داخل مذاکره مـی    
بـاالخره بـا رضـاخان      . صحبتی داشته باشند کـه نگارنـده نشـنیده باشـم          

       .)223ص  (»پذیرد کنند و او می امیرپنجه مازندرانی مذاکره می
. اسمایس انگلیسی دستور دهنده و اداره کننده این جنبش اسـت          «

و . ای او قـوه ایرانـی سیاسـی او هسـتند         الدین و رفقای کمیته     سیدضیاء
ایـن هیـات مصـمم    . خان سرتیپ قزاق قوه اجرا کننده نظـامی وی   رضا
آوری شده به تهـران بیاینـد دولـت           شوند با یک عده قزاق که جمع        می

و روح قـرارداد    . سپهداری را برهم زده دوایر دولتی را تصـرف کننـد          
ایـن   تصرف درآوردن زور و زر مملکت باشد، بـه  وثوق الدوله را که به    
ومت ملی و قـانون اساسـی مملکـت هـم کـه             حک. صورت عملی نمایند  

 .»موی دماغ آنها شده است، معنا زیر پا بگذارند
چهـار   هر حال عصر یکشنبه دوم بـرج حـوت اردوی قـزاق بـه             به«

. ریاست رضاخان امیـر پنجـه       رسد به   آباد می   شاه  فرسخی تهران، یعنی به   
اجـازه سـفارت انگلـیس از بانـک شـاهی             الدین مبلغی پول به     سید ضیاء 

ای را که بعد از بیرون شدن از عبا و عمامه خواهـد در     گرفته جامه تازه  
منصـبان    صـاحب . رود  پیشواز اردوی قزاق می     بر کرد همراه برداشته به    

اردو . گذارند ارشد سفارت انگلیس هم در استقبال کردن او را تنها نمی         
اهللا   شود، اداره ژاندارمر ی تحت امر سرهنگ حبیـب          شهر نزدیک می    به
رسـد   آنها از شهر خبر می      شود، ولی به    ان شیبانی مهیای جلوگیری می    خ

در ایـن  . جـای خـود نشسـته متعـرض ارودی قـزاق نبـوده باشـند          که به 
رسد، دروازه را  مانع پشت دروازه تهران می قراول اردو بی صورت پیش
و رضـاخان  « .)4 ج 227 -8ص  (».شـود   وارد شـهر مـی   ،گشوده دیده 

حکومـت    را بـه  ) هـای خـود     پـالکی   هـم (یگاد قـزاق    بالفاصله افسران بر  
های گوناگون فرستاد که با بر قراری حکومت نظامی در سراسـر              استان

ایـن ترتیـب مـاموران دولـت      و بـه . کشور قدرت را در دسـت گرفتنـد     
انگلستان بر مسند حکومت ایران نشستند وآقـای نـورمن سـفیر دولـت              

ارجـه دولـت متبـوع خـود     انگلستان در ایران به لرد کرزن وزیر امورخ 
اگرچه معاهده ظـاهرا از بـین رفتـه اسـت، امـا اصـالحاتی کـه                 "نوشت  

زودی   توسط حکومت حاضر در دست انجام اسـت و بعضـی ازآنهـا بـه              
گـردن بریتانیـای کبیـر بگـذارد،          آنکـه خرجـی بـه       اجرا خواهد شد بی   

 ترین امتیازهائی را که ممکن بود انگلستان بخواهد از ایران بگیـرد             مهم
اسـی ضـمیمه   اسناد ومکاتبات سی 219ص  (»کنـد  آن کشور اعطا می  به

 .)خاطرات ژنرال آیرونساید
امر ضروری است کـه بریگـاد قـزاق         این   ویژه توجه به    در اینجا به  

تنها نیـروی مسـلح      یبانی دولت روسیه و حمایت شاه به      خواست و پشت   به
ایـران در   قدرتمند در داخل کشور تبدیل شده بود و ارتش اصلی دولت            

برابر آن قدرت مقابله جدی نداشت و در نتیجه ملت ایران از برخورداری 
 .از نیروی مسلح قوی و برای مقابله با نیروی مسلح کودتا محروم بود

  ادامه دارد       
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 ... نظرات نگاهی به
 

 ولـی نگـاهی     ، کل چپ اسـت     اگر چه خطاب ایشان در دو مقاله      
طور عمده متوجه جریانی است       به د ایشان   دهد که انتقا    تر نشان می    دقیق

البته در ابتـدای    (های مارکسیسم، سوسیال دمکراسی       که در تاریخ با نام    
لنینیسـم و    -، سوسیالیست، بلشویسم، کمونیسم، مارکسیسـم     )تاریخ آن 
با توجه به این امر من هر جا که مقتضی         . ها معروف شده است     مانند آن 

تـر از عنـوان        بـیش  ،»چـپ «ی ناروشن     هجای استفاده از مقول    ، به نماید
ی مارکسیسم    تر از مقوله    کمونیست و محدودتر و مشخص    =سوسیالیست

  نقد آقای شاهنده در واقـع  کهچوناهم کرد،  استفاده خو   و مارکسیست 
طور عمده متوجه این جریان و نظریات کسانی است که خـود را بـه                به

 .دانند  مارکس میهای درستی و یا از روی سوءتفاهم پیروان تئوری
ی تعریفـی از چـپ و        ی خود پس از ارایـه       نده در مقاله  آقای شاه 

های مارکس و دیگران، در جنـبش         هایی از برخی از نوشته      آوردن نقل 
یابند کـه   ی نظری می عمدهسوسیالیستی و جریان مارکسیستی سه نقص      

انحـراف ایـن جنـبش و دور شـدنِ آن از وظـایف اساسـی و                  منجر به 
 : شده است که عبارتند ازنشا واقعی

 قایل شدنِ هدفی غایی برای تاریخ کـه عبـارت باشـد از اسـتقرار                 -1
  کمونیستی،=ی سوسیالیستی جامعه

هـا در راه     ها و کوشش    متمرکز کردن و منحصر کردن تمام فعالیت       -2
تحقق این هدف غایی و در نتیجه فراموش کردن وظایف جـاری و             

  و ی تاریخی فوری خود در هر لحظه
ی خود در دست      ت و اراده  گرایی و کوشش برای تحمیل خواس        اراده -3

این که آیـا شـرایط عینـی و          آن هدف غایی بدون توجه به       یافتن به 
ی آرمانی    ی مورد نظر برای استقرار جامعه       تاریخی موجود در جامعه   

 .سوسیالیسم فراهم آمده است یا نه =موعود
مارکسیسـتی     =یالیسـتی ایشان در بررسیِ تاریخی از جنـبش سوس       

ی  البته شـیوه . یابند ی این دو نقص را در نظریات خود مارکس می  ریشه
از یـک سـو بـا آوردن        . رسد  نظر می   به استدالل ایشان قدری معماگونه   

ــل ــی  نق ــارکس م ــایی از م ــات    ه ــودنِ نظری ــت ب ــند نادرس کوش
  را دانند  هایی که خود را پیروان نظرات او می         کمونیست=ها  سوسیالیست

ـ کنند که اِشـکال     نشان دهند و از سوی دیگر ادعا می        رات خـودِ   در نظ
با طرح انتقادهای آقای شـاهنده      من در این نوشته     . مارکس نهفته است  

هـا بـدون تردیـد     هایی از جنبش سوسیالیستی که برخـی از آن     بخش به
هـای   اشتدرست است، کوشش خواهم کرد نشان دهم که برخی از برد 

ویژه آن جاهایی که ایشـان بـه او نسـبت            رکس، به ایشان از نظرات ما   
 . نادرست است،دهند گرایی می گری و اراده ذهنی

هنده در  دانم کـه آقـای شـا        پیش از آن ذکر این نکته را الزم می        
های گوناگون و چه بسا متضاد و    ی جریان تسجنبش سوسیالی   نگریستن به 
 .کنند دیگر متمایز و تفکیک نمی  یکمخالف را از
زرگـی از تـاریخ جنـبش سوسیالیسـتی تـاریخ مبـارزات             بخش ب 

ها  از جمله در همان زمینه. های گوناگون آن با یکدیگر بوده است بخش
مطـرح  » چـپ «عنـوان انتقـاد از       یی که آقای شاهنده نیز به     ها  و عنوان 
هـا سـر تفسـیر و تعبیـر نظـرات مـارکس،               میان این بخـش   . اند  کرده

 و خط و مشـی جنـبش و احـزاب           استراتژی، تاکتیک، وظایف، برنامه   
ای متعدد  ه  سوسیالیستی مبارزات سختی انجام گرفته که منجر به انشعاب        

ها  ی این جریان همه. ای که در دوران ما نیز ادامه دارد   مبارزه شده است، 
در یک کاسه کردن و سپس همه را منحرف و          » چپ«را تحت عنوان    

اسـت و نـه از نظـر     نه با حقایق تاریخی منطبـق     ،مخرب قلمداد کردن  
 جریـان  ،تـر مـورد نظـر ایشـان اسـت        جریانی که بیش  . منطق درست 

 .بلشویکی و منشعبات آن است
جریان بلشویکی پیش از انقالب اکتبر اقلیت کوچکی از جنـبش           

 تـازه پـس از پیـروزی        .سوسیالیستی بود و نفوذ ناچیزی در آن داشت       
 یک سو و از سوی       از 1917رهبری لنین در انقالب اکتبر       ها به   بلشویک

ویژه سوسیال دمکراسـیِ     ر شدن جریان سوسیال دمکراسی و به      دیگر دو 
جویانه و آشتی و سـازش بـا بـورژوازی و     آلمان از خط و مشی مبارزه  

های انقالبی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پـس از             سرکوب قیام 
 بـا  ای یافـت و    جنگ جهانی اول، افکار بلشویکی، لنینی، نفوذ گسـترده        

مسلط شدن استالین بر حـزب بلشـویک و قـرار گـرفتن وی بـر رأس                 
 تئـوری اسـتالینی از سوسیالیسـم         یعنـی  ،»لنینیسم -مارکسیسم«جنبش،  

بدون تردید افکار و . عنوان جریان مسلط در جنبش سوسیالیستی درآمد به
سوسیالیسـم  « یعنی سوسیالیسم روسی تا زوال       ،نظرات لنین و استالینیسم   

هـای موافـق و       ها و تحلیـل     که موضوع بسیاری از نوشته    » جودواقعاً مو 
 از هر جریان دیگر سوسیالیسـتی       ،مخالف در سراسر عمر آن بوده است      

بیشتر بر سرنوشت جنبش کارگری و سوسیالیستی و تاریخ قرن بیسـتم            
و نهضـت   » چپ«ولی با این همه نادرست است اگر        . تأثیر داشته است  

 . کنیمسوسیالیستی را به آن منحصر
های شماره گذاری شـده       ی خود را به بخش       آقای شاهنده مقاله   -2

یفـی  ، ابتدا تعر  »جایگاه چپ «در بخش اول با عنوان      . تقسیم کرده است  
تعریفـی روشـن   » چـپ « نظر آقای شاهنده به. شود از چپ ارایه داده می  

ویژه  هب» زیستی و بهتر زیستی بشر هواخواه آگاهانه و کوشای به«: دارد
 .»تکشان و محرومان استزحم

 تنـاقض   ،رسد  نظر می  شکالی که در این تعریف از چپ به       نخستین ا 
خوانیم که چپ آگاهانه خواهـان        در ابتدای تعریف می   . درونی آن است  

یف در قسمت بعدی تعر   . تعریفی کلی .  است بشرزیستی و بهترزیستیِ      به
ترزیسـتیِ  زیسـتی و به     ویژه خواهان بـه    خوانیم که چپ آگاهانه و به       می

نه در تعریف و نه در جـای دیگـری در    .  است انزحمتکشان و محرومـ   
حـال از دو    . نوشته دلیل و علت این تمایزگذاری توضیح داده شده است         

شوند،   یا زحمتکشان و محرومان نیز بشر محسوب می       . حال خارج نیست  
سـازی و تمـایز        ویـژه   و ضرورتی به  که امیدواریم چنین باشد، پس نیاز       

 که در این صورت با مشکلی اساسی شوند، محسوب نمی» بشر« یا .نیست
هر  سازی بدون دلیل نیست، زیرا به ولی البته این ویژه!  خواهیم بودروبرو

مورد نظر ایشان   » چپِ«دانند که تاریخ مبارزات       تقدیر آقای شاهنده می   
توان از جنبش کارگری و سوسیالیسـتی و مبـارزه بـرای بهبـود                را نمی 
 .زندگیِ محرومان و زحمتکشان جامعه جدا کردشرایط 

های اساسیِ تعریـف       شاخص ،رسد  اِشکال دیگری که به نظر من می      
زیسـتی و     کوشـا بـودن بـرای بـه       «:  است »چپ«ایشان در تعیین هویت     

زیستی و بهترزیستی به یـک        صرف نظر از این که به     . »بهترزیستیِ بشر 
 ایـن اسـت کـه اگـر     ،یدنما معناست، پرسشی که در این جا خود را می    

تـوان    چه کسـی را مـی   ،اشخاصِ مبتال به اختالل روانی را کنار بگذاریم       
حتـا  .  بشـر باشـد  بدزیستی و بدترزیستیِیافت که آگاهانه کوشا برای      

طـور    بـه  یعنی،ذهنی و شخصـی ترین مستبدان تاریخ نیز به طور       مخوف
. شر بوده اسـت زیستی و بهترزیستی ب  برای به  ،اند  سوبژکتیو هر چه کرده   

قـول   توجه داشـته باشـید کـه بـه    . اند ودهحداقل همیشه مدعیِ آن ب   آنها  
فرش کردنـد تـا از       جهنم را هم از روی حسن نیت سنگ         معروف راه به  

! جا خطایی سر نزند و همه راهی بهشت شوند آدمیان از ترس رفتن به آن
ریخی ی تـا     از زمان پیدایش جوامع طبقـاتی در هـر دوره          ،افزون بر این  

 ،دار، توانـا   ی طبقات و قشرهای مال و منـال       یعن» بشر«همواره بخشی از    
در . اند زیستی و بهترزیستی برخوردار بوده حاکم و استثمارگر از نعمت به

ی  هـا   یعنی از زمان انقالب کبیر فرانسه کـه واژه     ،دوران معاصر و مدرن   
 . نیز وضع بر همین منوال بوده است،چپ و راست سکه خورد

 انقالب کبیر   »راست« و   »چپ«های    ضیح این که خاستگاه واژه    تو
در مجمع ملی، نمایندگان انقالبیِ تندرو در طـرف چـپ و        . فرانسه است 

معنـای چـپ و     در آن زمـان     . نشستند  کاران در طرف راست می      محافظه
معنای انقالبی، رادیکال، خواهان دگرگـونی و        چپ به . راست روشن بود  

ولی هر چند در طول . تر بود و راست مخالف آن ای تر و ریشه تغییر بیش
 با وجـود    ،زمان این دو واژه معنای شفاف و روشن خود را از دست داد            

عمده و اغلب در رابطه طور  ی چپ را به  زمان معاصر نیز واژهاین حتا در
 .اند ای برند که خواهان تغییرات انقالبی و ریشه کار می باکسانی به
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ی نـداران، اسـتثمار       امع طبقاتی تاریخ مبـارزه    تاریخ مبارزه در جو   
 دارا و   ، سـتمگر  ،کشان و محرومان با طبقات استثمارگر        ستم ،شوندگان

 ،شـود  تلقـی مـی   به این معنا ی چپ   ولی این که واژه   . حاکم بوده است  
پیش از انقـالب    .  بلکه چیزی است کامالً تصادفی     این واژه نیست،  ذاتیِ  

. ی چـپ    ه واژه اژه راست وجود داشت ن    و   نه فرانسه در فرهنگ سیاسی   
طور تصادفی نمایندگان انقالبی و رادیکال و تندرو         اگر در مجمع ملی به    

 معنای ایـن    ،نشستند  کاران در طرف چپ می      در طرف راست و محافظه    
منظـور از ذکـر ایـن    . دو واژه امروزه درست عکس آن بود که هست    

ی و اجتماعی تعاریف    نکته این است که گفته باشم که در مسایل سیاس         
زیـرا  . هـا نیسـت   آغاز مناسبی برای استنتاج احکام و کشف قانونمندی   

 طـور دقیـق و      ای را به     که رابطه یا پروسه    ها  یافتن تعریفی در این رشته    
 بسـیار   ، اگر غیر ممکن نباشـد     ، یعنی جامع و مانع بیان کند      ،همه جانبه 

ی   و تـا انـدازه    این کار شاید در ریاضیات، منطـق        . بسیار مشکل است  
طور کـه آقـای شـاهنده      در علوم طبیعی ممکن باشد، زیرا همان      زیادی

کنند، تغییـر و دگرگـونی و تکامـل و شـاخه      خود نیز به آن اشاره می   
کاری که باید انجام داد این . های اجتماعی است  شاخه شدن ذاتیِ پروسه   

 اش تحلیـل کـرد و آن را   است که پروسه را در روند حرکت و تکامل    
 .اش توضیح داد در جریان انکشاف

برای مشخص کردن این که چپ چیست و چه راهی را طی کرده             
تـرین راه ایـن اسـت کـه آن را در جریـان پیـدایش و               است، مناسب 

های مارکس در این مورد مثـال بسـیار         نوشته. اش بررسی کرد    انکشاف
ی در کارهای مارکس، تا آن جا که من اطالع دارم، جـای       . مناسبی است 

ای آغاز کرده  توان یافت که او از تعریف مفهوم، مقوله یا پروسه را نمی
او نه در ابتدای تحلیل و بررسی و نه در انتهای آن تعریفی ارایـه               . باشد
بلکـه همـواره   . دهـد  او اساساً هیچ تعریفی از چیزی ارایه نمـی . دهد  می

ن عنصـر آن  تـری   ای  پایـه  شکافد تا به     و می  شکافد   یا مقوله را می     پروسه
گردد و مفهوم یا پروسه را بازسازی  دست یابد و سپس راه رفته را برمی     

اش  سان در پایان کار، مفهوم، مقوله یا پروسه در کلیـت        کند و بدین    می
تحلیـل و   . شـود   اش شـناخته مـی      های اساسی   ها و تبیین    نیبا تمامی تعی  

ـ      به بررسی کاال در سرمایه این روش را       . دهـد   یبهترین وجهی نمایش م
اش انجـام داد،      بررسیِ چپ را نیز باید بر همین منوال در فرایند تاریخی          

های   ی واقعی تحوالت و دگرگونی      بررسی جریانی زنده و پویا بر زمینه      
 . اجتماعی-تاریخی
ها  ی ایدئولوگ  آقای شاهنده شاید تحت تأثیر تبلیغات گسترده      -3

هـا و   »چـپ «ری از    کـه بسـیا     پـردازان بـورژوا و نئـولیبرال        و نظریه 
شده نیز پس از آوار دیوار برلن و        » عاقل«های سابق و      »سوسیالیست«

زوال سوسیالیسم واقعاً موجـود، آکنـده از شـرمندگی و شرمسـاری و              
 بـه خیـل      اکنـون  ،ی پر از اشتباه و گمراهیِ نظری        سرافکنده از گذشته  

 طور مجانی و بـدون دسـتمزد در مـذمت از چـپ،             اند و به    آنان پیوسته 
زنند   گویند و قلم می     سوسیالیسم، مارکسیسم و نظرات مارکس سخن می      

تاریخ چپ و جنبش کارگری و سوسیالیسـتی نگـاه     بهکنند، و تبلیغ می  
ی خـود ارایـه       تاریخ چپ آن طور که آقای شاهنده در نوشته        . کنند  می
 .تمامی تاریک و منفی نیست ، بهدهند می

ویژه  اش و به    ی گوناگون ها   جلوه  و  در سراسر تاریخ حیات   » چپ«
داری تقریباً یا منشـاء هـر حرکـت و            ی سرمایه   در کشورهای پیشرفته  

زحمتکشـان و محرومـان     » بهترزیستی«و  » زیستی  به«تحول اساسی در    
هایی ایفا کـرده       یا نقشی اساسی در تحقق آن چنان خواست        ،بوده است 

سیاسـی  صادی، فرهنگـی و     ای از امور اجتماعی، اقت      در هر حوزه  . است
عبارت دیگر در کل حیات اجتمـاعی، جنـبش کـارگری و        جامعه و به  

های مترقی و انسانی و حقوق دمکراتیک         سوسیالیستی در طرح خواست   
ها،  ها، تشکل   ها از حق ایجاد انجمن      و مبارزه برای کسب  وگسترش آن      

اجتماعی گرفته تا حـق رأی       -فرهنگی -اقتصادی -سندیکاهای سیاسی 
 ، ارتقـاء دسـتمزدها    ، بهبود شرایط کار و کارخانه     ،انعمومی، حقوق زن  

ها و حقوق دمکراتیک و غیره پیشگام بوده و در موارد             گسترش آزادی 
. زیادی تنها نیرو و در موارد دیگر نیروی عمده و اساسـی بـوده اسـت    

مسـتقیم  طور مستقیم یا غیر      به اغلب دستاوردهای مورد نظر آقای شاهنده     
 .ی همین چپ بوده است هی فعالیت و مبارز نتیجه

ی جنبش کـارگری و       در سنجش و داوریِ تاریخ فعالیت و مبارزه       
بدون .  آن را در نظر گرفتکلسوسیالیستی، مانند هر چیز دیگری، باید  

شک در جنبشی به گسـتردگیِ جنـبش کـارگری و سوسیالیسـتی بـا               
های   های مختلف تاریخی و در سرزمین       های گوناگون آن در دوران      جلوه

تـوان    های متفاوتِ تکامل، نبایـد و نمـی         ز لحاظ تکامل تاریخی در پله     ا
هایی   ترین بخش   مانده ی عملکرد آن را از عقب       قضاوت و داوری در باره    

انـد،    خویشتن را سوسیالیست یا مارکسیست نامیده ،که بنا بر ادعای خود    
 .استنتاج کرد

ی هـا    مارکسیسم و مـارکس جنایـت      ،نام سوسیالیسم  هبدون شک ب  
 به نام خـدا، مسـیح و مسـیحیت،          ولی مگر . زیادی صورت گرفته است   

 و یهودیت، محمد و اسالم، دمکراسی و آزادی، عدالت و حقـوق             موسی
ای، در تـاریخ    و نظر مترقی و انسان دوسـتانه       طور کلی هر ایده    بشر و به  

ترین پرده از این درام تراژیک را         کم جنایت صورت گرفته است؟ تازه     
اش در عراق و بر مردم آن  دولتمگر جنایات بوش و . اهدیمدر عراق ش

گیرد؟ ولی آیا مردمان،      نام آزادی و دمکراسی و حقوق بشر انجام نمی         به
نـام   ها بـه    ترین جنایت   بب ارتکاب مخوف  و از جمله آقای شاهنده، به س      

 ،های آزادی   رسند که اندیشه     دمکراسی و عدالت به این نتیجه می       ،آزادی
ی  ها و نظـرات پـرورش دهنـده     تئوری وها  عدالت و فلسفه  دمکراسی و 

ها را چون     ید آن اندیشه  ها بوده است و با      ها علت و منشاء آن جنایت       آن
 . مذمت کرد و کنار گذاشت،اند ها کرده ها جنایت نام آن کسانی به

زمـان همـانطور کـه       افزون بر این در هر موردی و همیشه و هـم          
 و یهودیـت،    و مسیحیت، موسی   ن خدا، مسیح  کاران خود را پیروا     جنایت

محمد و اسالم، دمکراسی، آزادی، عدالت و حقوق بشـر، سوسیالیسـم و             
انـد و     ی مترقی و پیشروی معرفی کـرده        مارکسیسم و هر ایده و اندیشه     

ها توجیه  ها و اندیشه بهانه و تحت عنوان تحقق آن ایده خود را بهجنایات  
ری، و چه فراوان، که ایضاً پیروان همـان         اند اشخاص دیگ    اند، بوده   کرده
 ارجـاع  های آنان با توسل و کاران و جنایت اند و با جنایت  ها بوده   اندیشه

اند و چه بسا جان خود را در راه اعتقادات            ها مبارزه کرده    همان اندیشه  به
 .اند و باورهای خود نهاده

حقیقتی است تاریخی کـه اسـتالین خـود را کمونیسـت و پیـرو               
هایش به مارکسیسـم     دانست و در توجیه جنایت      کس و نظرات او می    مار

چنین حقیقتی است تـاریخی      ولی، هم . جست  و نظرات مارکس توسل می    
 درست علیه کسانی بود ،هایی که وی مرتکب شد که  بسیاری از جنایت   

که آنان نیز خود را ایضاً کمونیسـت و پیـروان مـارکس و نظـرات او            
ها و نظرات با نظرات و اعمـال          ر مبنای همان تئوری   دانستند و دقیقاً ب     می

کردند و جان خود را، هر جا که استالین به            استالین مخالفت و مبارزه می    
 .آنان دسترسی داشت، در راه آن مبارزه گذاشتند

 
 اگر این   ؟کند  های تاریخی چه چیزی را روشن می        حال این واقعیت  

هـا و     آنان هر دو به ایـده     کاران و هم مخالفان       طور است که هم جنایت    
 پس آن ،شوند نظرات یکسانی در توضیح و توجیه اعمال خود متوسل می       

بلکه علـت  .  آن اعمال باشدعلـت تواند به تنهایی  ها نمی   نظرات و تئوری  
و اجتمـاعی   -های اقتصـادی  در شرایط تاریخی، زمینه آن اعمال را باید     

گون اجتمـاعی و    اجتمـاعیِ طبقـات گونـا      -در منـافع اقتصـادی     کوتاه
طبقات .  نیست فردِ تنها، فاعل تاریخ   .  جست ی آنان با یک دیگر      مبارزه

کار  نه استالین، نه بوش، نه هیتلر، نه خمینی نه هر جنایت      . اند  فاعل تاریخ 
تواند اعمالی را  مینتوانست و    میندیگری در تاریخ یک تنه و به تنهایی         

ولی در  .  عملی است فردی   ظاهرعمل فرد فقط به     . دهد  انجام دهد که می   
بنا بر این آن چـه افـرادی کـه در رأس            . واقعیت عملی است اجتماعی   

 در انطباق است با منافع   ،دهند   انجام می  ،گیرند  ای قرار می    جنبش یا جامعه  
 و همکاری   بدون پشتیبانی . اجتماعیِ طبقه یا طبقاتی در جامعه      -اقتصادی

نیستند به آن کارها، نیکـو یـا        داران هرگز قادر     آنان آن رهبران و زمام    
نظـرات و   .  است  ی آن منافع    آن فرد تنها بیان کننده    . زشت، اقدام ورزند  
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اجتماعی و تحـت     -باورهای خودش نیز محصول همان شرایط تاریخی      
 .تأثیر مبارزات طبقاتیِ همان جامعه و دوران شکل گرفته است

هـای کـارگری و سوسیالیسـتی و         خاستگاه تـاریخیِ جنـبش     -4
هـای مـارکس      های مربوط به آن و از جمله نظـرات و تئـوری             تئوری

دمکراتیـک فرانسـه کـه بـا شـعار           -انقالب بورژوا . اروپای غربی بود  
 در طبقات و قشـرهای      ،پیروزی رسیده بود    برادری به  -برابری -آزادی

تحت ستم و استثمار، زحمتکشان و محرومان این پندار را برانگیخته بود      
ـ      -برابـری  -ر از سـتم و اسـتثمار و اسـتقرار آزادی          که آزادی نوع بش

تـر    ی نو بیش    ولی هر چه جامعه   . دسترس بشریت قرار دارد    برادری در 
تـر معلـوم       بیش ،ساخت  یافت و ماهیت خود را آشکارتر می        استقرار می 

 بلکه آزادی رقابت و     ،ی نو نه آزادی نوع بشر       شد که موضوع جامعه     می
 اکنون خود   ،رادری، آرمان دیرینه بشر    ب -برابری -آزادی. تجارت است 

جنبش کـارگری و    . ساخت  داری ظاهر می    ی سرمایه   را در هیبت جامعه   
سوسیالیستی در انتقاد عملی و نظری از این جامعه پدید آمد و خـود را               

از این  . فهمید   یعنی آزادی نوع بشر می     ،های انقالب   ی آرمان   ادامه دهنده 
یالیسـتی بـرای ایـن جوامـع و هـر           های سوس   رو طبیعی بود که اندیشه    

ی دیگری در میان آرمان خواهان و طبقات تحت ستم و اسـتثمار    جامعه
در آن  . ای داشـته باشـد      کننـده   محرومان و زحمتکشان جذابیت خیره     و

ی کامـل یـا        اکثـر کشـورها مسـتعمره      ،زمان جز چند کشور پیشرفته    
ی سوسیالیستی  ها  چون تئوری .  چند دولت اروپایی بودند    ی  مستعمره نیمه

گرفـت و   باد انتقاد می های حاکم را به  اجتماعی کشور-شرایط اقتصادی 
 طبیعی  ،کرد  داری استنتاج می    استعمار را از ماهیت نظام اقتصادی سرمایه      

 -برابـری  -بود که نظرات سوسیالیستی که آزادی نـوع بشـر و آزادی           
وشـنفکران   در میـان ر    ،کرد  برادری را میان نوع بشر تبلیغ و ترویج می        

ــد و   ــورهای در بن ــتقالل و آزادیِ کش ــارزان راه اس ــواه و مب آزادیخ
هـا و     بـدین ترتیـب ایـده     . ای بکـر و مناسـب بیابـد         مانده زمینه  عقب
سراسر جهان انتقـال   لیستی از خاستگاه تاریخیِ خود بههای سوسیا   تئوری

، مانـده  ویژه در میان روشنفکران و مبارزان کشورهای عقـب          به یافت و 
 ،خواهانـه  صـورت پـرچم مبـارزات ترقـی         به مستعمره عمره و نیمه  مست

هـا و     همان نسبت کـه ایـده      اما به . طلبانه و آزادیخواهانه درآمد     استقالل
 ،شد  تر منتقل می    مانده کشورهای هر چه عقب    های سوسیالیستی به    تئوری

مانـدگی نظـری، تـاریخی و اجتمـاعی ایـن          همان نسبت نیز به عقب     به
گشت و در بسیاری از مـوارد حتـا تغییـر ماهیـت                می کشورها آغشته 

 در روسیه سوسیالیسم رفته رفته کـامالً        1917تا با انقالب اکتبر     . داد  می
صورت راه و روش صنعتی شدن سـریع کشـوری     بهتغییر ماهیت داد و   

 .مانده درآمد عقب
البته اگر کسی آغاز تاریخ جنـبش کـارگری و سوسیالیسـتی را             

ر دهد و سوسیالیسـم را بـه سوسیالیسـم روسـی و در              انقالب اکتبر قرا  
استالینی آن خالصه کند و شـوروی اسـتالینی را تحقـق           -روایت لنینی 

سیالیسم و نظرات مـارکس چـه   ی سو های مارکس بداند، در باره  تئوری
ولـی خطـای فکـری    . نتایجی برسد که آقای شاهنده رسیده است  بسا به 

این موضوع برخورد خواهم     ی به ی بعد   مقاله در. درست در همین جاست   
 ادامه دارد                                                             .کرد

 
 ... امپریالیسم و رخدادهای

 
» نشسـت لنـدن   «تواننـد در پـس        تنها کوردالن هستند که نمـی     

حضـور  . رضا پهلوی را تشـخیص دهنـد   » زاده  شاه«و  » سیا«های    دست
خورد و آقای کامبیز روستا       پالوده می » زاده  شاه«که با   آقای باقر پرهام    

برلین آمد تا     رضا پهلوی بخاطر دیدار با او به      » زاده  شاه«مدعی است   که  
رضـا     و نیـز کسـانی چـون علـی         ،آمـوزد   را بی » کردن  سیاست«از او   
ـ چه سیاهی دار    تاریخبیگانگان    ر سرسپردگی به  زاده که د    نوری د، خـود   ن

 با دو هدف تدارک دیده      خورده  ین پروژه شکست  بیانگر آن است که ا    
از امیدوارنـد کـه     نشستکنندگان در آن   سو شرکت   از یک . شده است 

شان شود و از سوی دیگر امریکا      دالری کالهی نصیب     میلیون 75آن نمد   
راهـی را کـه از        سـربه » اپوزیسـیون «در پی آنند که بتوانند      و اسرائیل   

ــالم   ــت اس ــر حکوم ــان در براب ــع آن ــی مواض ــواداری م ــد، ی ه  کن
  .خود عرضه کنندافکار عمومی   به»آلترناتیو« مثابه به

ای   بحران هسته « بر اساس اسناد و مدارکی که در رابطه با           چنین  هم
 برای سـرنگون سـاختن حکومـت        سیا و   پنتاگوناند،  انتشار یافته » ایران

ن زمـا   اند که باید هم     جمهوری اسالمی سناریوهای متعددی را فراهم دیده      
اختالفات قومی در ایران  یکی از این سناریوها دامن زدن به     . عملی گردند 

 و باین ترتیب او     ار جنگی داخلی نمود   است تا بتوان رژیم ایران را گرفت      
ها سبب سـرنگونی رژیـم        اگر این کشمکش  . را از درون ناتوان ساخت    

» اپوزیسـیونی «والیت فقیه در ایران گشت و جای حکومـت فعلـی را             
صـورت    ه با پول و امکانات امریکا بوجود آمده اسـت، در آن           گرفت ک 

پیـروی  در منطقـه و ایـران    امریکا ها و منافع   سیاست حکومتی از چنین  
سـاز امریکائیـان    چون حکومت کرزای در افغانستان به خواهد کرد و هم 

نفع   های قومی به     جنبش قدرت رسیدن چنین حکومتی     با به . خواهد رقصید 
رکوب خواهند شد و تمامیت ارضی ایران حفـظ      آن حکومت مرکزی س   

صورت بایـد     اما اگر حکومت اسالمی سرنگون نشود، در آن       . خواهد شد 
خیز ایـران      مبنای این سناریو تجزیه مناطق نفت      بر. ا تجزیه کرد  ایران ر 

در صدر الویت قرار دارد تا حکومت اسـالمی از درآمـد نفـت محـروم        
مریکا نیز در یکی دیگـر از ایـن         اشغال این مناطق توسط ارتش ا     . گردد

                             .سناریوها طراحی شده است
 »های سرنگونی رژیم جمهـوری اسـالمی   پروژه«در رابطه با همین    

بر اسـاس یـک برنامـه     هم ، آنانگلستان »سی  بی  بی«و  » صدای امریکا «
هـای آذری و کـردی را آغـاز           زبان  خود به های    پخش برنامه  مشترک،
 بایـد زبـان      تلقین کنند کـه    اقوام ترک و کرد ساکن ایران      تا به نمودند  

 جانشین زبان فارسی سازند که زبان مشترک همـه اقـوام         مادری خود را  
 بـرای    البته فردا هم شاهد آن خواهیم بود که چگونه         .ساکن ایران است  

  . برنامه پخش خواهند کردهای ایران اعراب و بلوچ
شاهد آنیم که چگونه و     شده، اینک     حسابدر کنار این رخدادهای     

نگارنـگ  ر» های سیاسـی    سازمان«لف ایران صاحب    ناگهان اقوام مخت    به
  پیدا شد کـه »االحواز« سازمان ناگهان سر و کله     به در خوزستان . اند  شده

خوزسـتان  «خواهـد     یک سلسله عملیات تروریستی مـی       با دست زدن به   
  حسـین  ی کـه صـدام    انیم در دوران  د  اما می . را از ایران جدا سازد    » ربیع

تبـار   دنبال ایرانیان عرب    در    ه بود، در به   بخشی از خوزستان را اشغال کرد     
همه جهان نشان دهد که خوزستان بخشی از حوزه زیست            گشت تا به    می

امـا دیـدیم کـه آن       . اعراب و در نتیجه بخشی از سرزمین عراق اسـت         
ار همراه با دیگـر ایرانیـان       تب  ثمر ماندند و خوزستانیان عرب      ها بی   تالش

در آن زمان هنوز از     .  علیه آن حکومت متجاوز و جبار جنگیدند       مشترکأ
 طالئـی بهـره گیـرد و        فرصـت خبری نبود تا بتوانـد از آن        » االحواز«
تواند  فقط هنگامی می» االحواز«. را از ایران جدا سازد   » خوزستان عربی «

ستان حمله کنند و این     خوز  موفق گردد که ارتش امریکا و متحدینش به       
وگرنه سازمانی که در بهتـرین حالـت،        . اشغال خود درآورند    منطقه را به  

تبـاران ایـران از ایـن سـازمان           پذیریم که تمامی عـرب      یعنی هرگاه به  
د، همیشه خواهد بوایران فقط یک درصد مردم نماینده کنند،  پشتیبانی می

 که توان مقاومت بـا      داز مردم ایران روبرو خواهد ش     با اکثریتی بزرگ    
ساخته » االحواز«بهمین دلیل نیز باید پذیرفت که       . آن را نخواهد داشت   

فرمان امریکا  گوش به نشینان  شیخاش را   هزینه  که است» سیا«و پرداخته   
عـراق و خلـیج    که در  و امریکا انگلستانهای د و از ارتشنکن   می تأمین

 . گیرد های نظامی می ، کمکفارس مستقر هستند
بوجود آمده است کـه     » جنداهللا« نیز با کمک امریکا      در بلوچستان 
های خـود      که برنامه  طلبان  سلطنت   وابسته به  نیهای ایرا   رادیو و تلویزیون  

کنند،   تهیه و از همان شهر برای مردم ایران پخش می          نجلسآ  را در لوس  
هم با این هدف  شکنند، آن برای مصاحبه با رهبر این گروه دست و پا می

ود را بر برخـی از  مردم ایران نشان دهند که رژیم مالیان کنترل خ  ه به ک
 .است» فروپاشی« از دست داده و در حال مناطق ایران
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 » آذربایجان جنـوبی   جبهه«در آذربایجان نیز سازمانی که خود را        
به مـردم آذربایجـان     » اهانت«بهانه    یک کاریکاتور ساده را به     نامد،  می
سازد و با طرح شـعارهائی فاشیسـتی چـون            بدل می ابزار مبارزه خود      به
فارسی زبـان سـگ     «،  »فارس و روس و ارمنستان، دشمن آذربایجان      «

راه بـا      هـم  ،»بـاد آذربایجـان     زنده«و  » فریاد فریاد من ترکم   «،  »است
فات قـومی دامـن    اختال کوشد به   می ،تخریب مجسمه فردوسی در تبریز    

  برخوردار است  اف   باند علی  یاسیانی مالی و س   ب از پشتی  این سازمان . زند
در روسـیه شـوروی     » سوسیالیسم واقعأ موجـود   «که پیش از فروپاشی     

 و پس از استقالل نومن کالتورای کمونیسم آن جمهوری تعلق داشت، به
های نفتی امریکا در دریای خـزر    جمهوری آذربایجان کارگزار شرکت   

ینـده   پـیش از آن کـه نما       »جبهـه آذربایجـان جنـوبی     «. شده اسـت  
 باشد، در خدمت سیاست ضد ایرانی        ایران های مردم آذربایجان    خواست

ارهای مقامات پنتاگون و سـیا قـرار دارد و از همـین زاویـه نیـز شـع               
  .دکن فاشیستی خود را مطرح می
 در  ،هویـت    بـی   تـازه بوجـود آمـده و       هـای   در کنار این سازمان   

وبروئیم که  ر» کومله«و  » حزب دمکرات کردستان ایران   «کردستان با   
ــع   ــی از موض ــی «یک ــیال دمکراس ــدگاهی  » سوس ــری از دی و دیگ

 »حزب دمکرات کردستان ایران   «. اند  در پی تجزیه ایران   » کمونیستی«
طلبانـه خـود را در پـس شـعار           های سال توانسـت چهـره تجزیـه         سال
مخفی » دمکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان     «فریبانه    عوام

ارتش امریکا در افغانستان و عـراق حضـور دارد و           سازد، اما اینک که     
اند در منطقه کردسـتان عـراق         کردهای عراق با کمک امریکا توانسته     

ای بوجود آورند و در سر هوای تأسـیس یـک کشـور               حکومتی منطقه 
کرد را دارند، علنأ در ارتباط با سیاست پنتاگون و سـیا علیـه تمامیـت         

فی مهاجر در مقام رهبری ایـن    صطدارد و آقای م     ی ایران گام برمی   ارض
رهائی «برای  ارتش خود را    خواهد تا     میسازمان از دیوانساالری امریکا     

 . ایران اعزام دارد از سلطه حکومت جمهوری اسالمی به» مردم ایران
  

شد در چند روز گذشته در        نقطه اوج سیاست پنتاگون و سیا را می       
راه آزادی، برقـراری    «ن  با عنـوا  در آنجا نشستی    . واشنگتن تماشا کرد  

ـ   برگـزار  »کامل سیاسی و حقوق بشر در ایران      حقوق    در آن   د کـه   ش
از جمله  . هویت قومی ایرانی شرکت داشتند       و بی  های با   رهبران سازمان 
 دمکـرات   حـزب «نندگان آقایـان مصـطفی مهـاجر از         این شرکت ک  

 بودنــد کــه بــا »ســازمان کوملــه« و عبــداهللا مهتــدی از »کردســتان
آتش دیوانساالری امریکا ریختند تا به حجـم          های خود آب به    سخنرانی
یک   روشن است که هیچ   . افزاید  های خود علیه منافع ملی ایران بی        توطئه

در انتخاباتی آزاد و دمکراتیک شرکت      » اقوام ایران «از این نمایندگان    
هویت،   این نمایندگان با و بی    . اند  نداشتند و از سوی مردم برگزیده نشده      

م واهای کـوچکی هسـتند کـه بـرای د           هترین حالت عضو سازمان   در ب 
حـزب  «. باید از دیگران کمک دریافت دارنـد      » زنده ماندن «داشتن و   

سـازمان  «چـون   هـم » سـازمان کوملـه  «و » دمکرات کردستان ایـران   
کرد، از   در عراق حکومت میتا زمانی که صدام حسین   » مجاهدین خلق 
کردنـد و     ظامی دریافـت مـی    های مالی و ن     بشری کمک  آن رژیم ضد  

 نیـز   امریکـا . اند  اینک همه امکانات خود را در اختیار امریکا قرار داده         
منـافع     که نه فقـط بـه      ها  گونه سازمان   گیری از این     با بهره  امیدوار است 

بتواند شاید کنند،   نیز خیانت میاقوام خودمنافع  مردم ایران، بلکه حتی به
یـن گونـه    ا. ی در عراق مقابلـه کنـد      جمهوری اسالم روزافزون  با نفوذ   
 میان دیوانساالری امریکا و جمهوری      شطرنج سیاسی بازی   در   ها  سازمان
سـادگی قربـانی منـافع        بیش نیستند که به   » سربازی«های     مهره اسالمی

هـائی کـه امـروز بـا       سازمان.  خواهند شد  دو بازیگر اصلی  استراتژیک  
در فردائـی کـه در      ن است   روشسازند،    امریکا علیه منافع ملی ایران می     

مثابه نیروهای دمکرات     توانند به   نمیایران دمکراسی استقرار یافته است،      
و هوادار آزادی در زندگی سیاسی مردم ایران شرکت داشته باشند، چرا            

دمکرات و ضد آزادیخواهانـه خـویش        آنان خود از چهره پلید ضد      که
   . اند پرده برداشته

 ین وضعیتی چه باید کرد؟ چن با توجه بههمه  با این
که باید این واقعیت را بپذیریم کـه ایـران یوگسـالوی              نخست آن 

و در رابطه یوگسالوی کشوری بود که پس از جنگ جهانی اول          . نیست
هـائی    در بخشی از سرزمین   ن جنگ   های پیروز در آ     منافع امپریالیست با  

 و صربستان    مجارستان - اتریش های عثمانی،   امپراتوری  که تا آن زمان به    
چون اتحـاد جمـاهیر شـوروی         یوگسالوی هم . بوجود آمد تعلق داشتند،   

 ازهم خواهند پاشید  هائی دیر یا زود     ای بود مصنوعی و چنین پدیده       پدیده
تجزیـه  .  از حافظه تاریخ محو خواهند شد و دیدیم که چنین نیـز شـد              و

کـه  هائی    ها و یا ملت     ضرر خلق   چند کشور کوچک اما به      یوگسالوی به 
ها  کنند، نیست، زیرا دیر یا زود این جمهوری در این کشورها زندگی می

عضویت اتحادیه اروپا درخواهند آمـد و بـاین ترتیـب جزئـی از آن                 به
ـ  واهند گشت و دارای واحد پـولی مشـترکی        اتحادیه خ  د شـد و     خواهن

دارنـد و از      دیگـر بـاز نگـاه      ی یـک  رو  مجبورند مرزهـای خـود را بـه       
عضویت در  . دی، نظامی و سیاسی واحدی پیروی کنند      های اقتصا   سیاست

پیوندی این اقوام خواهد شـد و دیـر یـا زود              اتحادیه اروپا سبب دوباره   
 دارای   این اتحادیـه   های عضو   درخواهند یافت که در رابطه با دیگر ملت       

هـای مشـترک خـود     ابعـاد همکـاری   بایـد بـه  منافع مشترک هستند و    
 . افزایند بی

نوشتم، مـن  » ایران و دمکراسی  «ور که در کتاب     ط  دو دیگر، همان  
 )1 (»های ایران   ها و یا خلق     هوادار پر و پا قرص اتحاد داوطلبانه ملیت       «

 بـا  های مختلف بتواننـد     های گوناگون با هویت     که ملیت   برای آن . هستم
سـو    باید از یـک   دیگر زندگی مشترکی را آغاز کنند و ادامه دهند،           یک

ضـرورت     را حفظ کنند و از سوی دیگـر بـه          بتوانند هویت ملی خویش   
 نفع بالواسطه خـود را تشـخیص داده   نبرده و در آ زندگانی مشترک پی  

ترین عامل هویت ملی هر قومی است و بهمـین      زبان مادری مهم  . »باشند
زبان مادری خـود در       دلیل همه اقوام ایران باید بتوانند از حق تدریس به         

قـانون اساسـی    « تی در اصل پـانزدهم    حاین حق   . مند باشند   مدارس بهره 
زبان و خـط رسـمی و       «: در نظر گرفته شده است     نیز   »جمهوری اسالمی 

اسناد و مکاتبـات و متـون رسـمی و          . مشترک مردم ایران فارسی است    
هـای    کتب درسی باید با این زبان و خـط باشـد، ولـی اسـتفاده از زبـان                 

س ادبیات آنها های گروهی و تدری محلی و قومی در مطبوعات و رسانه
حتی اگر بخـواهیم ایـران   . »در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است       

کنونی را با دوران سلطنت پهلوی مقایسه کنیم، درخواهیم یافت کـه در             
 و  هـای قـومی و محلـی نشـریات          زبـان   های ایران بـه     بسیاری از استان  

 کـه سـبب تقویـت هویـت         امـری یابند،     فراوانی انتشار می   های  کتاب
زبان مـادری قـومی در مـدارس          البته هنوز   . ددگر  هنگی هر قومی می   فر

 . شود، امری که برای تحقق آن باید مبارزه کرد تدریس نمی
 بایـد از    معنای آن نیست که حتمأ      به» حق«ن یک   با این حال داشت   

شاید آذربایجانیان و کردان ایران خواهـان آن        .  بهره گرفت  »حق«آن  
د، امـا بطـور حـتم    نان در مدارس تدریس شوهای قومی آ   زبانباشند که   

 چنـین کـاری     تمایل زیادی بـه   ... ها و      بلوچ گیالنیان، مازندرانیان، لرها،  
چون گیلکی هر چند زبـانی مسـتقل          حتی کردی نیز هم   . نخواهند داشت 

فارسـی سـخن    توانند به  آسانی می   هاست، اما ریشه فارسی دارد و کردان ب       
و ترکیه و حتی سوریه نیـز فارسـی را          گویند، بطوری که کردان عراق      

 . توانند بنویسند و سخن بگویند این زبان می آموزند و به بسیار ساده می
زبانان این کشور نیست و  حال، تاریخ ایران، تاریخ فقط فارسی با این

ای بسـیار     بلکه محصول تالش مشترک همه اقوامی است که از گذشـته          
ایـران و   «طـور کـه در         همان .ندکن  دور در این کشور با هم زندگی می       

در پیدایش این فرهنگ هم مردم فارس، هم اهـالی           «نوشتم،» دمکراسی
ا، کردها، لرها ه جمله آذری  دیگر ایرانی و از آنهای ن و هم ملیتاخراس

کوشند چنین جلوه دهنـد       بنابراین کسانی که می   . ها سهیم هستند    و بلوچ 
  فرهنگ ایرانـی وجـود دارد،      مثابه  چه که در حال حاضر به       که گویا آن  

 که ساکن در ایران نیست، بدون آنها و اقوام  ثمره تالش مشترک ملیت
کاهل و    ها و اقوام ایرانی را به       خود خواسته باشند، بخش بزرگی از ملیت      

چنـین   سازند و نقش بزرگ آنان را در ساختن یک    جاهل بودن، متهم می   
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تی واقعییات معاصـر را     دهند و ح    اهمیت جلوه می    فرهنگ بزرگی را بی   
نقشی که شهریار، سـاعدی و    توان به   کنند، وگرنه چگونه می     نیز نفی می  

نـد، برخـوردی    ا  ادبیات و علوم مختلفه بازی کـرده      شاملو و دیگران در     
  ).2 (»گونه منفی داشت؟ این

  مختلـف بـا  ها و اقوام    که ملیت  سازد  ضروری می ی مشترک   زندگ
 یـک زبـان مشـترک     بـه ه با یکـدیگر  برای مراود،های گوناگون   زبان

تبار   هزار سال شاهان ترک     در ایران، با این که نزدیک به      . ندنیازمند شو 
خـاطر   حکومت و سلطنت کردند، زبان پارسی دری توانست خود را بـه  

صورت زبان رسمی اداری و ادبی جا انـدازد،            به وجود عوامل گوناگون  
بودند فرهنگ شهرنشینی را زبان کسانی بود که توانسته   فارسیکه   زیرا

ری فرهنگ مردم کوچنـده و زنـدگی عشـای    بوجود آورند که نسبت به   
باین ترتیب زبـان مـردم      . تر بود   رفته   و پیش  تر  دوشی بسیار غنی    به  خانه

شهرنشین خود را بر زبان مردم کوچنده تحمیل کرد، اما ایـن تحمیلـی              
و اقوام دیگر ایرانی ها   اجباری نبود و بلکه بطور داوطلبانه از سوی ملیت        

قهـر دولتـی باشـد،        آن نیاز بـه   که برای جا انداختن       آن  پذیرفته شد، بی  
گونه که در دوران تزاریسم و پس از آن در روسیه شوروی شاهد               نآ  به

اند،   جهان آمده در امریکا که مردم آن از کشورهای مختلف         . آن بودیم 
 مجبـور بودنـد   یک زندگی مشترک دست یابنـد،   که بتوانند به    برای آن 

جـا کـه    زبان مشترکی را برای مراودۀ اجتماعی خود برگزینند و از آن         
 ایالتی که مستعمره انگستان بودند، بوجود آمد،        12ایاالت متحده توسط    

عنـوان زبـان      جدید زبان انگلیسـی را بـه      نمایندگان این ملت    در نتیجه   
خ، در  باین ترتیب برای نخستین بـار در تـاری        . مشترک خود برگزیدند  

کشوری که نخستین قانون اساسی دمکراتیک را تـدوین کـرد، زبـان             
هـا   دیگر زبان رسمی از طریق دمکراتیک برگزیده شد و اهالی متعلق به        

مثابـه زبـان       بـه  شان در مدارس زبان انگلیسـی را        پذیرفتند که فرزندان  
در حال حاضر نیز اکثریت مردم ایالت کالیفرنیـا را     .  فراگیرند مشترک

ترین ایالت کشـور امریکـا اسـت، مـردم            ترین و صنعتی    رفته  شکه پی 
اما با این حال در مدارس این ایالت زبان         . دهند  زبان تشکیل می    اسپانیائی

 .شود عنوان زبان اول آموخته می انگلیسی به
بینـیم کـه رشـد هـر چـه بیشـتر مناسـبات            در دوران کنونی می   

کند تا از بخشی      جبور می های تا کنون مستقل را نیز م        داری ملت   سرمایه
ی  زندگی مشترک در یک محدوده پوشی کنند و به از استقالل خود چشم

توان یـک چنـین       در حال حاضر می   . تری تن دردهند    جغرافیائی بزرگ 
ترین جبرهای    بازار بزرگ . روشنی دید   به »اتحادیه اروپا «روندی را در    

سازد   ا مجبور می  کند و آنها ر     زندگی روزمره مردم تحمیل می      خود را به  
. داری تطبیق دهند تا روند زندگانی خویش را با ضروریات تولید سرمایه

ماننـد، بایـد در برابـر ایـن      مردمی که نخواهند از قافله تاریخ عقب بـه      
 . العمل نشان دهند ضروریات تاریخی از خود عکس

های کوچک با گسترش روند جهانی شدن مناسبات تولیـدی            ملت
بورند خود گاه نخواهند از عرصه روزگار محو شوند، مجداری، هر سرمایه

گونـه کـه    همـان . تری متشکل سازند   ی بزرگ را در واحدهای جغرافیائ   
داری   مارکس بارها یادآور شده است، با جهانی شده شیوه تولید سرمایه          

ها و از آن جمله پدیده ملـی همـوار         زمینه برای جهانی شدن همه پدیده     
روند پیشررونده تاریخ، تنهـا آن        ه با توجه به   و روشن است ک   . گردد  می

توانند  مندند، می شدن بهره ها که از استعداد و امکان جهانی  بخش از پدیده  
 . )3 (باقی بمانند

هـای    ضـرورت   دانند و به    برای کساانی که خود را سوسیالیست می      
. مسئله ملی بسـیار مهـم اسـت         تحقق تحوالت آشنائی دارند، برخورد به     

مسئله ملی در رابطه با نیازهـای   بورژوازی به  بومی و نیز خرده    بورژوازی
بازار داخلـی نیـاز داشـته     بورژوازی اگر به  . کنند  اقتصادی خود نگاه می   

باشد و بخواهند این بازار را از چنگ دیگر رقبای خـویش درآورد، در              
کارزار «انداختن    مسئله ملی دامن میزند و در حقیقت با راه          صورت به   آن
کوشد حرکت ضد تاریخی خود را که علیـه مکانیسـم رونـد                می »ملی

مسئله ملـی بـرای بـورژوازی       . تحوالت تاریخی قرار دارد، توجیه کند     
رفتـه    طـور کـه در کشـورهای پـیش          اما همـان  . ای فرعی است    مسئله

بـازار کـالن    داری این جوامع به بینیم، از آنجا که سرمایه   داری می   سرمایه
پیدایش . سوی واحدهای بزرگ کشوری گرایش دارد نیاز دارد، الجرم به

 کشور اروپائی عضو آن هستند و تا چنـد          25که اینک   » اتحادیه اروپا «
 کشور دیگر اروپائی بدان خواهند پیوست، خود بهتـرین          10سال دیگر   
 . نمونه است

این که بگوئیم ایران . سال ایران کشور بزرگی است با تاریخی کهن
ایـن نکتـه را   . ایـم   کشـف بزرگـی نکـرده   کشوری چند ملیتی اسـت،    

سازد کـه در دوران       اسناد آشکار می    نگاهی به . دانستند  هخامنشیان نیز می  
گفتند، یعنی ترکیبی بـود از چنـد          می» ممالک محروسه «ایران    قاجار به 

» ای  اتحادیـه «این ترتیب ایـران       به. مملکت متشکل از چند قوم و ملیت      
های دولت مرکزی آن بود        از نقش  یکی. »مملکت«بود متشکل از چند     
دلیـل بـود کـه در         همین    به. حراست کند » اتحادیه«که از مرزهای این     

در نخستین قانون اساسی ایران که پس از انقالب مشروطه تـدوین شـد،            
کنـد کـه    نامد و مطرح می   می» ممالک محروسه « خود ایران را     90اصل  

. تشکیل شوند و ایالتی های والیتی  انجمنممالک محروسه، باید در تمام«
هـای   اعضـای انجمـن  «شود کـه   قید میهمان قانون اساسی    91در اصل   

 92اصـل   . »شـوند   ایالتی و والیتی بالواسطه از طرف اهالی انتخاب مـی         
های  در اختیار انجمن» منافع عامه  ات راجعه به  اصالح«شود که     یادآور می 

صـورت  «شود که   گفته می  93ایالتی و والیتی است و سرانجام در اصل         
باید » های ایالتی و والیتی     توسط انجمن ... خرج و دخل ایاالت و والیات     

عبارت دیگر هر ایالت و والیتی دارای مجلس ایالتی        به. طبع و نشر شوند   
های ایالتی و والیتـی وظیفـه دارنـد     و والیتی خود باید باشد و حکومت    

ـ       نفع عامه مردم دست به      به هـای ایـالتی و       اتاصالحات زنند و حتی مالی
والیتی دریافت کنند و گزارش دخل و خرج خود را در اختیـار مـردم               

گاه جنبه اجرائی بخود نگرفت،       دانیم که این اصول هیچ      اما می . قرار دهند 
شاه حکومت مرکزی نتوانست سلطه و اقتدار         زیرا پس از فرار محمدعلی    

های  نی و توطئههم بخاطر تبا خود را بر همه نقاط ایران گسترش دهد، آن
بعد هم رضا میرپنج شاه شـد و هـر چنـد در             . روسیه تزاری و انگلستان   

کاره مملکت بود و در برابر  ظاهر قانون اساسی وجود داشت، اما شاه همه
های ایـالتی و والیتـی ممکـن     استبداد رضاشاهی تحقق و تشکیل انجمن     

 . نبود
کننـد،    میهای مختلف زندگی      پذیرش این اصل که در ایران ملیت      

تواند سبب شود تا ایرانیان هوادار دمکراسی و آزادی، خواهان تجزیه   نمی
کسانی که منافع آنی و آتی کارگران و توده         . و چندپارگی ایران شوند   

توانند در رابطه با مسئله ملی جدائی       دهند، نمی   مزدبگیر را مد نظر قرار می     
توان مـدعی شـد       ه می البت. شوندرا خواستار   و تجزیه این و یا آن کشور        

خـورد،   ژوازی بومی لطمه میمنافع بور چند کشور به  ایران بهکه با تجزیه  
اما در عوض با تجزیـه      . دهند  زیرا آنها بازار بزرگ ایران را از دست می        

بورژوازی هر یک از این کشورهای تازه تأسیس شده در پی  ایران، خرده
 کـه بیـانگر     رونـدی ،  دبومی خواهـد بـو    بورژوازی     به  خود تبدیل شدن 

تواننـد خواهـان      ها نمی   سوسیالیست. عقب خواهد بود    بازگشت جامعه به  
 تجزیه ایران باشند، چرا که جای بورژوازی ایران را که توانسـته اسـت             

 بازار بزرگی را بوجود آورد و زمینه را برای پیدایش جنبش            کم و بیش  
خواهـد  بورژوازی اقـوام مختلـف        کارگری سراسری هموار سازد، خرده    

 بـر کشـورهای      آنها  ترند و سلطه    ز قافله مدرنیته بسیار عقب    گرفت که ا  
 . عقب این اقوام خواهد بود معنای بازگشت به کوچک به

ری متجاوز بود، برای گسترش سـلطه       البته روسیه شوروی که کشو    
سیاسی، نظامی و اقتصادی خود در بسیاری از کشورهای جهان سـوم از              

بهـره  » تـا سـرحد جـدائی     در سرنوشت خود     ها  حق تعیین خلق  «سالح  
ارتش سرخ که طی جنگ . بهره نماند ایران نیز از این سیاست بی . گرفت

جهانی دوم توانسته بود مناطق شمالی ایران را اشغال کند، هنگـامی کـه           
متوسل شد » خودمختاری«ابزار  خود را مجبور دید ایران را ترک کند، به     

 حزب وابسته بخـود     زب توده را که   و برای تجزیه آذربایجان نخست ح     
» فرقـه دمکـرات   «بخش آذربایجان حـزب تـوده در        . بود، تجزیه کرد  

وری حکومت خودمختار را در       رهبری پیشه   و این فرقه نیز به     متشکل شد 
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آذربایجان تشـکیل داد و مـدعی بـود کـه اراده مـردم آذربایجـان را                
از ایران، ایـن    اما دیدیم که با خروج ارتش شوروی        . کند  نمایندگی می 

چند روز هم نتوانسـت دوام آورد و بیشـتر رهبـران آن              »دولت ملی «
 . نیست شدند روسیه شوروی گریختند و برخی نیز در آنجا سربه به

در هنوز نیـز    که  » فرقه دمکرات «جالب آن است که بازماندگان      
خورند، در دوران روسـیه       جمهوری آذربایجان لنگر انداخته و کنگر می      

خواسـتند    گفتند، زیرا مـی      وحدت مجدد آذربایجان سخن می     شوروی از 
را در آذربایجان ایران متحقق سازند و امروز نیز هـوادار           » سوسیالیسم«

چنین . ار با شعارهای فاشیستیب  هستند، منتهی این آذربایجانتحقق مجدد
 میـان   مانـده خـویش   های عقـب  قق خواستهائی که در پی تح  گرایش

مقاصد ضد تاریخی     در گردشند و برای دستیابی به      سوسیالیسم و فاشیسم  
 و سوسیالیسم    برایشان میان  خورند،  نرخ روز نان می     مانده خود به    و عقب 
ایـن آقایـان در گذشـته      . فاصله وجـود نـدارد    یک گام بیشتر    فاشیسم  

فردوس پـان   «کردند و اینک مبلغ       را ترویج می  » بهشت سوسیالیستی «
 .اند شده» ترکیسم

واست کسانی که   تواند با خ    کند، نمی   نطق پیروی می  کسی که از م   
د، مخالفـت ورزد،    ناره آذربایجان را متحقق ساز    خواهند وحدت دو پ     می
چنین وحدتی از وجهی دمکراتیک برخـوردار         شرط آن که روند یک      به

عبارت دیگر وحدت مجدد نباید نتیجه خشونت و قهر اقلیتی از             به. باشد
در تـاریخ معاصـر     .  آذربایجانیـان باشـد    همان خلق علیه اراده اکثریت    

باری برخورد    چنین وحدت خشونت    های متعددی از یک     نمونه  توان به   می
قیمت تخریب کامل شیرازه زنـدگی        کرد که در نتیجۀ آن یک خلق به       

. شـود  »پارچه  متحد و یک  « اقتصادی خویش توانست مجددأ      -اجتماعی
ـ     مردمی کـه در دو     توان مدعی شد    نمیدیگر این که     ان  پـاره آذربایج

دهند و بنابراین وحدت       را تشکیل می   کنند، حتمأ ملت واحد     زندگی می 
روسیه . گیرد  مجدد آذربایجان از خواست طبیعی یک ملت سرچشمه می        

 سال پیش تسخیر 178 میالدی، یعنی    1828تزاری این مناطق را در سال       
د، شیوه تولیـد آسـیائی حـاکم بـو        ایران  ، یعنی در دورانی که در       کرد

 ایـران پـا  عرصـه    بـه  هنوز بوجود نیامده و در نتیجه ملیت      داری    سرمایه
مانعی بر  » دیوار آهنین «در دوران روسیه شوروی نیز وجود       . ننهاده بود 

» سوسیالیسم«سوی مرز  در آن . سر راه مراوده عادی مردم دو منطقه بود       
 داری دولتـی    زیرپایه مراوده اجتماعی بود و در این سوی مرز سـرمایه          

» آذربایجـان «عبارت دیگر در ایـن دو بخـش           به. وابسته به امپریالیسم  
نزدیک به دو سده شیوه زندگی و مـراوده اجتمـاعی متفـاوت وجـود               

  .داشت
دهد،   عالوه بر آن سرزمینی که جمهوری آذربایجان را تشکیل می         

 میالدی میـان نماینـدگان      1828چای که در سال       بنا بر معاهده ترکمن   
بنا بر فصل سوم    . خاک روسیه ضمیمه گشت     بسته شد، به  ایران و روس    

شاهنشاه ایران از طـرف خـود و اخـالف و وراث خـود              «آن قرارداد   
خانات ایروان را که در دو طرف ارس واقع است و نیز خانات نخجوان              

بینیم که   می. »کند  دولت روس واگذار می     ملکیت مطلقه به    و ایروان را به   
. روسیه تزاری نیست    بخشی از آذربایجان به   در آنجا سخنی از واگذاری      
مثابه مرز جدیـد میـان دو کشـور تعیـین             در فصل چهارم رود ارس به     

چای قیـد شـده اسـت کـه           در قرارداد الحاقی عهدنامه ترکمن    . شود  می
 میلیـون تومـان     5هرگاه دولت ایران تا تاریخی که تعیین شـده بـود،            

تمـام  «صـورت      در آن  دولت روسیه نپـردازد،     غرامت جنگی خود را به    
ایالت آذربایجـان بـرای همیشـه از مملکـت ایـران مجـزا و ضـمیمه            

. )4 (»متصرفات روسیه شود و یا حکومت جداگانه از آن تشکیل دهند          
هـای احمـد کسـروی، سـعید نفیسـی،       بنا بر بررسی  و سرانجام آن که     

شناسان اروپائی و روسی و با نگـاهی          اهللا رضا و بسیاری از شرق       عنایت
ای که امروز  بعد وجود دارند، منطقه  میالدی به17هائی که از سده  نقشه به
 و  ود، بخشی از سرزمین اران بـوده      ش  خوانده می » جمهوری آذربایجان «

گاه جزئی از آذربایجان نبوده اسـت کـه در دوران قاجـار ایالـت                 هیچ
 .ولیعهدنشین بود

 رایش سوم   دانیم که   می. ابطه با آلمان این چنین نبود     در عوض در ر   
بخشی . چند پاره تقسیم شد آلمان پس از شکست در جنگ جهانی دوم به

بخشی نیز جزئی از روسـیه      . از آن اینک جزئی از سرزمین لهستان است       
 سـلطه روسـیه شـوروی قـرار داشـت،            یک پاره آن که زیر     در. است

و در پــاره دیگــری کــه در اشــغال » جمهــوری دمکراتیــک آلمــان«
»  جمهـوری فـدرال آلمـان     «نگلیس و فرانسه بـود،      های امریکا، ا    ارتش

و دیگـری   » سوسیالیسم واقعأ موجود  «اردوگاه    تشکیل شدند که یکی به    
توان کسی را یافت       اما مشکل می   .تعلق داشتند » جهان آزاد «به اردوگاه   

که مدعی شود طی این دوران جدائی، دو بخش آلمان یک ملت واحد را          
فدرال از همه امکانات سیاسی، اقتصـادی       دولت آلمان   . دادند  تشکیل نمی 

ای بهره گرفت تا مراوده میان مـردم دو بخـش آلمـان برقـرار             و رسانه 
، آن  توان فرهنگ مشترکی را بوجود آورد       بماند، زیرا بدون مراوده نمی    

 .  و در بطن آن زیسترا حفط کرد
سـازند جمهـوری      که آشـکار مـی    های تاریخی     با تمامی این نشانه   

گیـریم کـه    و آذربایجان ایران دو پاره از یک ملت نیستند،          آذربایجان  
 و در کشور واحدی با هم زنـدگی      مردم این دو پاره بخواهند یکی شوند      

وضعیتی را در   ای رسید، باید      چنین خواسته   اما برای آن که بتوان به     . کنند
هر دو سوی ارس بوجود آورد که مردم بتوانند آزادانه درباره سرنوشت            

سوی ارس یک دمکراسی قالبـی وجـود دارد      در آن .  گیرند خود تصمیم 
ای موروثی بدل گشته و پـس از   پدیده  که بر اساس آن مقام جمهوری به      

امریکا از این حکومت ارتجاعی که      . پسر ارث رسیده است     مرگ پدر به  
الل کنـد، زیـرا خـانواده علـی اف د        است، پشتیبانی مـی   در آنجا حاکم    

وطئه امریکا علیه رژیـم     های ت   ست و در برنامه   های نفتی امریکا ا     کمپانی
و در این سوی ارس رژیـم جمهـوری اسـالمی           . کند  ت می کاسالمی شر 

خودی و غیرخـودی از اکثریـت    مستقر است که با تقسیم مردم ایران به       
بنابراین برای  . مردم ایران حق تعیین سرنوشت خود را سلب کرده است         

ربایجـان تحقـق بخشـید، بایـد        وحدت مجدد دو پاره آذ      آن که بتوان به   
نیروهای دمکـرات و آزادیخـواه دو سـوی ارس در جهـت سـرنگونی               

های ضد مردمی و ضد دمکرات خود مبارزه کنند و تـازه پـس از                 رژیم
ها زمینـه بـرای شـرکت آزادانـه مـردم در تعیـین                سرنگونی این رژیم  

سرنوشت خود هموار خواهد شد و اگر اکثریت مردم دو سوی ارس بـه              
هـا     رأی مثبت دادند، آزادگان و دمکـرات       »آذربایجان«ت دوباره   وحد

با  .ای را بپذیرند    این رأی احترام بگذارند و چنین تصمیم داوطلبانه         باید به 
هـای    شوونیسـت «تحقق ایرانی دمکراتیک دیگر دلیلی وجود ندارد که         

هـای ایـران تحمیـل      های خود را بر دیگر ملیـت        بتوانند خواسته » فارس
ای دارای بافتی دمکراتیک است که مردمش نسبت          نها آن جامعه  ت. کنند
دیگر دارای حقوق برابر باشند و بتوانند در تعیین سرنوشت خـود              یک  به

دیگـر   اگر بتوانیم در اتحاد با یک     . ای شرکت کنند    بدون هرگونه واسطه  
گاه خواهیم دید کـه       چنین آرمانی انسانی گام برداریم؛ آن       در تحقق یک  

انـدازه کـافی وجـود خواهـد       ای به   رشد و شکوفائی هر پدیده    فضا برای   
مشـکل    ها به   ها و ملیت    داشت و مشکل حق تعیین سرنوشت اقوام و خلق        

 .اساسی جامعه بدل نخواهد گشت
مکـرات و   های فاسد، ضـد د      هائی که از رژیم      با فاشیست  عوضدر  

 کنند و در رابطه بـا سیاسـت          امپریالیسم امریکا کمک دریافت می     حتی
با قاطعیـت   باید  دهند،    شعار تجزیه ایران را می    این ابرقدرت   امپریالیستی  

هائی مردم را از چاله درآورده و  مبارزه کرد، زیرا چنین کسان و سازمان      
 نیسـتند و     و ملت ایران   یاینان دوستان اقوام ایران   . چاه خواهند انداخت    به

 . بلکه پلیدترین دشمن آزادی آنانند
 :ها نوشت پی
 93، صفحه 1995، چاپ دوم، سال ایران و دمکراسیوچهر صالحی،  من-1
  94 همانجا، صفحه -2
، صـفحه  1972فارسی، چاپ پکـن،   ، بهمانیفست حزب کمونیست مارکس و انگلس،   -3

41 
هـای   ، صفحه1342سینا،    علی اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، انتشارات ابن          -4
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 ...اطالعیه مطبوعاتی 
 
های نادرست خود را  ته شدند تا جمهوری اسالمی  سیاستزندان انداخ هب

های سیاسی و اجتماعی    کند و چون همیشه در برابر بحرانتوجیه
   ".نگاران مقصر قلمداد شوند امهها و روزن روزنامه

 مطلبی با عنوان ،نامه ایران جمعه  اردیبهشت در ویژه22در تاریخ 
 در این . چاپ شده بود"ان نکنندها سوسکم چه کنیم که سوسک"

ز آنها کودکی با یک  که در یکی اوجود داردمطلب چند کاریکاتور 
در پی . "چی؟": پرسد  میآذریزبان  کند و به سوسک صحبت می

انتشار این مطلب، در برخی از شهرهای استان آذربایجان تظاهرات 
 پیش آمده  روزنامه ایران و ایران جمعه از واقعه.اعتراضی برگزار شد

پوزش خواسته و حتا کاریکاتوریست روزنامه را نیز از کار برکنار 
شناسند و  ی کسانی که مانا نیستانی را می که همه کرده بودند، با آن

دانند که وی کاریکاتوریستی انسان  خوبی می  به،اند ای او را دیدهکاره
 .هیچ کس را نداشته است دوست است که قصد توهین به

ز در برابر  چند هزار نفر از مردم تبریاول خرداد ماهدر تاریخ 
تظاهرات ضد حکومتی پرداختند که با دخالت  استانداری این شهر به

ها نفر بازداشت  خشونت کشیده شد و ده بهنیروی انتظامی این تظاهرات 
 .شدند

 1385 خرداد 3چهارشنبه 
الگ نویسان نگاران و وب ترین زندان روزنامه  زندانی، ایران بزرگ8با 

 در خاورمیانه است
ای رهبر جمهوری اسالمی   خامنهاهللا تجمهور و آی محمود احمدی نژاد رئیس

سازمان  ی که از سوهستند مقام دولتی در جهان و رهبر 37از جمله 
 اند شمنان آزادی مطبوعات برگزیده شده دعنوان هب »دون مرزب گزارشگران«
 
 ... ی و پروژه» اپوزیسیون«
 

 که غرب در برابر جمهوری اسالمی عقب نشست و پس از آنالبته 
ار گذارد و اعالن کرد که فقط بـا  تهدید نظامی خود را کن  رسمأ  امریکا  
ای ایران را حل کرد و حتی         توان مشکل پروژه هسته     یپلماسی می ابزار د 

مذاکره مسـتقیم و بالواسـطه بـا دیوانسـاالری رژیـم         حاضر به مشروط  
 اضافه آلمـان طـرح      ضو دائمی شورای امنیت به    اسالمی گشت، و پنج ع    

طـرح نخسـت بسـیار فراتـر           که نسبت به   ندایران ارائه داد    دیگری را به  
شناسـد،   رسـمیت مـی   بهرا  ایران سازی اورانیوم د و حتی حق غنی    رو  می

هـای خبـری و       بگیـر بنگـاه     که حقـوق  » نگاران ایرانی   روزنامه«بیشتر  
د سیاست کشورهای غربـی را در       ای غرب هستند و وظیفه دارن     ه  رسانه

» مفسران و کارشناسان مسـتقل «مثابه   و بهرابطه با جهان و ایران توجیه  
جز روسیاهی چیـز    برایشان  از خوشباوری مردم ایران سؤاستفاده کنند،       

نیز که پذیرش طرح    » اپوزیسیون«آن دسته از رهبران     و  .  نماند دیگری
 کـه از دانـش سیاسـی        کردنـد، نشـان دادنـد       پیشین غرب را تأئید می    

پروژه .  ایرانمردم و حکومتاند و فاقد استعداد و لیاقت رهبری         بهره  بی
درباره اپوزیسیون  محمود راسخ   نظریه   که   ای ایران آشکار ساخت     هسته

مالحظـاتی دربـارهِ وضـعیت      «در مقالـه    او  . ایران، اندیشه درستی است   
یـادآور  د،  چاپ ش » طرحی نو « خود که در شماره پیشین       »اپوزیسیون

در شرائط کنونی، هیچ اپوزیسیون متشـکل و مـؤثری نـه در             «شد که   
داخل و نه در خارج از کشور در برابر رژیم وجود ندارد و آن را نیـز                 

هـائی کـه      توان از طریق اتحادهای مصنوعی از عناصـر و سـازمان            نمی
اپوزیسیونی کـه از    . »ای نیستند، بوجود آورد     نماینده هیچ قشر و طبقه    

ونی رژیم اسـالمی را      هر روزه مژده سرنگ    1375ای پیروزی انقالب    فرد
 سال است که همین حرف تهی از هـر منطقـی را             27دهد و      می مردم  به

ار کند، اپوزیسیونی که مدعی است این رژیـم لیاقـت و اقتـد          تکرار می 
حکومت کردن در ایران را ندارد و در توضیح استمرار حکومت اسالمی 

وران تجـاوز ارتـش      اپوزیسیونی کـه در د     طق است، فاقد استدالل و من   

 جبهـه گشـت و بـرای        سفره و هم     هم  آن دشمن متجاوز   ایران با   عراق به 
کرد، اپوزیسیونی   جاسوسی و خبررسانی می  آن دیکتاتور خونخوار  ارتش  

ایران لشکرکشی کند تا آقایان بتوانند  خواهد که به که از جورج بوش می
های دریـافتی از    که بدون کمکاپوزیسیونیبر اریکه قدرت تکیه زنند،   

تواند دوام داشته باشد، اپوزیسیونی     چند روز هم نمی   ... امریکا، اسرائیل و    
های برلین و لندن و واشـنگتن را          که بنا بر خواسته سیا و موساد نشست       

را بوجود آورد، چنـین     » حکومت در تبعید  «خواهد    بیند و می    تدارک می 
ای جمهوری اسالمی تنها کاری کـه   ا پروژه هستهاپوزیسیونی در رابطه ب   

آید، آن است که منافع گروهی خود را فراسـوی منـافع              از دستش برمی  
روشن است که با    . ها گردد   خوار امپریالیست   ملی ایران قرار دهد و جیره     

توان مشـکل پـروژه      چنین اپوزیسیونی که اپوزیسیون نیست، نه می        یک
 . ه آن که شاخ این رژیم را درهم شکستای ایران را حل کرد و ن هسته

 چند ای ایران پروژه هسته های مربوط بهرخداد  نگرشی به،با این همه 
 :کوشیم آنها را بشکافیم سازد که در این نوشته می نکته را آشکار می

 ایـران فاقـد تجربـه       »حکومت انقالبی « پس از سرنگونی رژیم شاه،       -1
که بهزاد نبوی   » قرارداد الجزایر «دیپلماسی بود و بهمین دلیل نیز در        

د و بـا    سادگی فریب خـور     کرد، به هیئت نمایندگی ایران را هدایت      
 میلیارد ثروت ایران را 11امریکا داد، نه فقط      که به امتیازهای فراوانی   

باد داد، بلکه این امکان   های امریکا توقیف شده بودند، به       ککه در بان  
پهلـوی خـون   سلطنت  در دوران   را فراهم ساخت تا مشتی ایرانی که        

ای دسـت     هـای افسـانه     ثروت  مردم ایران را مکیدند و بهمین دلیل به       
 خـود را از     »خسارات«،  های امریکا   دادگاه  ند با مراجعه به   یافتند، بتوان 

 . دریافت دارندهای امریکا  های مسدود ایران در بانک پول
ب شـد تـا     راه با محاصره اقتصادی و نظامی سب         هشت سال جنگ هم    -2

افعی بدل شود و نه فقط در زمینه صنایع نظامی            رژیم اسالمی از مار به    
 دیپلماسـی نیـز     درهای چشـمگیری دسـت یابـد، بلکـه            موفقیت  به

تواند از منـافع خـود دفـاع          کارکشته گردد و بیاموزد که چگونه می      
 منافع ملی ایـران     کند، هر چند که در بیشتر موارد منافع این رژیم با          

     . و حتی در تضاد با آن قرار دارد نیستخوان هم
دانشـجویان  «رژیم اسالمی که پس از محاصره سفارت امریکا توسط          -3

در محاصره اقتصادی و نظامی امریکا قرار دارد، توانسـت          » خط امام 
ای عظیمـی را در ایـران بوجـود      سال گذشته تأسیسات هسته   18طی  

 که اروپا و امریکا      است »گری  مخفی«خاطر همین     آورد و درست به   
کننـد و از ایـران      » اعتمـاد «تواننـد     رژیم ایران نمـی     اند که به    مدعی
سازی اورانیـوم دسـت       از غنی » اعتمادسازی«خاطر   هخواهند که ب    می

آقـای اوشـکا    . پذیرد  بردارد و با امضاء قراردادی این مسئولیت را به        
سرائیل فیشر، وزیر امور خارجه پیشین آلمان که از مواضع غرب و ا           

آلمـان انتشـار   » اشپیگل«ای که در نشریه  کند، در مقاله    هواداری می 
همـین    است و به  » بمب اتمی «داد، تأئید کرده است که هدف ایران        

رژیم ایـران   . سازی اورانیوم محروم گردد     دلیل باید ایران از حق غنی     
هـا    نیسـت و غربـی    » بمب اتمی «اما مدعی است که در پی ساختن        

سازی اورانیوم ایران را کنترل کنند و یـا آن    سیسات غنی توانند تأ   می
سـازی    گذاری کرده و غنـی      که خود در این صنایع در ایران سرمایه       

توان نتیجه   چه می   آن. اورانیوم در ایران را در کنترل خود داشته باشند        
گرفت این حقیقت است که رژیم اسالمی در شرائط کنـونی، حتـی             

این کـار نیسـت، زیـرا     م باشد، قادر بهاگر هم در پی ساختن بمب ات    
انس اتمی سازمان جانبه توسط آژ سازی ایران بطور همه     تأسیسات غنی 
، اگر ایران پس نگار آلمانی قول یک روزنامه و به. دشو ملل کنترل می

از این همه ادعا مبنی بر عدم تولید بمب اتمی بخواهد در این سـویه               
نیت متحدی روبرو خواهد شد     صورت با شورای ام     گام بردارد، در آن   

چه مورد  بنابراین ْن. هر کاری دست زند تواند علیه این رژیم به     که می 
دعوا است، ساخت بمب اتم توسط رژیم ایران نیست و بلکـه غـرب              

ایـران ایـن      خواهد در ایران تأسیساتی وجود داشته باشند که بـه           نمی
اتمـی را تولیـد     دهد که هر زمان اراده کند، بتواند بمب           امکان را می  

 . کند
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 مشکل غرب آن است که از سیاست یـک بـام و دو هـوا پیـروی           -4
اسرائیل، هند و پاکستان عضو آژانس اتمی نیستند و هر سه           . کند  می

اند و با این حال غرب در برابر این کشورها        کشور دارای بمب اتمی   
دهد و برعکس، امریکا تعهد کرده        العمل منفی انجام نمی     هیچ عکس 

ر اختیار هند قرار   سازی اورانیوم را د     ترین صنایع غنی    ت که مدرن  اس
سازی اورانیوم را     ته گذشته برزیل یک دستگاه غنی     در چند هف  . دهد

 راه انـداخت و  های اتمی خود به   ای نیروگاه   برای تولید سوخت هسته   
 کسی علیه دستگاه دیگری نیز در دست ساختمان است و با این حال

در عوض ایران طبق پروتکل الحـاقی حـق        . تبرزیل موضعی نگرف  
بنـابراین   . خود اورانیوم را غنـی کنـد       های اتمی   دارد برای نیروگاه  

سازی   اندازی صنایع غنی    تالش امریکا و اروپا برای جلوگیری از راه       
اورانیوم در ایران را باید در رابطه مستقیم با منافع اسرائیل و امریکـا        

یعی باشد، از پتانسیل دفاع     ی چنین صنا  ایرانی که دارا  . در منطقه دید  
توانـد    تر می    و امریکا کم   بیشتر و بهتر از خود برخوردار خواهد بود       

 . به رژیم ایران زور بگوید
خواهند او را از حق        ایران تنها کشوری است که غرب و امریکا می         -5

هم برخالف موازین قـرارداد       سازی اورانیوم محروم سازند و آن       غنی
. های اتمی که ایران آن را امضـاء کـرده اسـت              سالح منع گسترش 

اضافه آلمان هر     طرح جدید کشورهای عضو دائمی شورای امنیت به       
طرح قبلی بسیار بهتر است، اما بر مبنای این طرح ایران  چند نسبت به

سازی اورانیوم خود را متحقق سـازد         فقط زمانی اجازه دارد حق غنی     
ورای امنیت و آژانس اتمی رسیده   تصویب ش   پیشاپیش به که این امر    

سـازی    عبارت دیگر ایران هر چند در ظـاهر از حـق غنـی              به. باشد
شورای امنیت    شود، اما ریش و قیچی این کار را باید به           برخوردار می 
ای امریکـا و      منافع منطقـه    المللی بسپارد که با توجه به       و آژانس بین  

تصـویب    منیت به ای در شورای ا     اروپا، روشن است که چنین مصوبه     
. نخواهد رسید و ایران عمإل از حق قانونی خود محروم خواهد مانـد            

چنـین طرحـی را     روشن است که هرگاه جمهوری اسالمی پای یک       
 .  منافع ملی ایران خیانت کرده است امضاء کند، عمإل به

از رژیـم اسـالمی    امریکا و اروپا خواستاین واقعیت که    با توجه به   -6
برخالف مفاد قـرارداد منـع       سازی اورانیوم   ف از غنی  مبنی بر انصرا  

 و غیرمنطقی است، چقدر دردناک است       ای  های هسته   سالحگسترش  
 کـه  »اپوزیسـیون «و حتی بخشی از این     » عیداپوزیسیون در تب  «که  

 بـا امریکـا و      بودن نیز است، در این زمینه     » ضدامپریالیست«مدعی  
 .د بکوب»تسلیم یا تحریم«د و با آنها بر طبل داستان شو اروپا هم

ای رژیـم     دارد از سیاسـت هسـته     و وظیفه   حق  » اپوزیسیون«البته  
ای یکـی از   انتقاد کند و برای مردم ایران روشن سازد که انرژی هسـته    

های آینده بایـد هـزاران        ترین آنها است و نسل      ترین و خطرناک    گران
 هـزار  50 تـا  20داری  های اتمی زندگی کنند و هزینه نگاه        سال با زباله  

حـق و وظیفـه دارد بـرای افکـار          » ونیاپوزیس«. پردازند  ساله آن را به   
عمومی ایران روشن سازد که منابع نفت و گاز، یعنی انرژی فسیلی دیر             

های خورشـیدی، بـادی و    انرژی پایان خواهند رسید و آینده به   یا زود به  
درجـه  غیر اتمی و غیرفسیلی تعلق دارد و در کشوری چون ایران کـه              

 و  وجود دو کویر و نیز سواحل چندین          استسیار باال   ید ب تابش خورش 
اند، باید در این بخش  هزار کیلومتری سبب پیدایش مناطق بادخیز گشته   

ای هر    تسلط بر صنعت هسته   . گذاری کرد و اشتغال بوجود آورد       سرمایه
تـاریخ  گذشـته     چند بسیار الزم و ضروری است، اما خود این صنعت به          

 . گرا نیست  دارد و آیندهتعلق
فروش، چنـین مـزدور،       چنین زبون، چنین وطن   » اپوزیسیونی«اما  

که با مـردم نیسـت و بلکـه         » اپوزیسیونی«خوار،    چنین کالش و رانت   
قـدرت    توانـد بـه     خوار دشمنان مردم ایران است، تنها هنگامی می         جیره

ار وجود از قضای روزگ. ایران یورش برد    دست یابد که ارتش امریکا به     
چنـان    سبب شده است که رژیم آخوندی بتواند هم       » اپوزیسیونی«چنین  

های  پابرجا باقی بماند و برای دفاع از منافع خود حتی در برابر زورگوئی
 .  تسلیم ندهد امریکا و متحدینش تن به

 ...جنبش زنان سرکوب 
 

هائی که از حقـوق مـدنی زنـان           برخی از سازمان  همین دلیل نیز     به
ان مبـارزه   خاطر تحقق برابری حقوقی زنـان و مـرد          ایران پشتیبانی و به   

 12، برابـر بـا      1385  خرداد 22روز دوشنبه   در  د  نکنند، تصمیم گرفت    می
 و  دکنن برگزار    تهران تیرهفت  میدان  پارک   در   تظاهراتی  2006 ژوئن

 اما پلیس تهـران     .دن تهران مراجعه کرد   اداره پلیس  به برای دریافت اجازه  
با برگزاری ایـن  کند،  که از سیاست مردساالرانه رژیم اسالمی تبعیت می  

تواند سبب تـراکم   که می بندان  راه«  بوجود آمدن  امکاندلیل    تظاهرات به 
ــردد ــک گ ــت »ترافی ، مخالف

این وضـعیت     با توجه به  . کرد
بـه  های زنان تصـمیم       سازمان

که گرفتند  هائی    پخش اعالمیه 
 هـای خـود را      در آن خواست  

عـوض  در   .بیان کرده بودنـد   
پلیس تهـران نیـز تـدارکات       
اسرکوب این جنبش اعتراضی    
را آماده ساخته بود و پـارک       
میدان هفت تیر را در این روز       

  .وداشغال خود در آورده ب به
که این تظاهرات،   دیدیم  

پیش از آن که آغـاز گـردد،      
رنکردنی بــا خشــونتی بــاو  

ــن روز  در .ســرکوب شــد ای
 دسـت   توم بـه   با  زن های  پلیس
 »اسالمیحجاب  «اونیفورم  که
، همراه بـا پلـیس      تن داشتند   به

شدت بانوانی را کـه در        مرد به 
آنهـا تـوهین      ، بـه  کتک زدنـد  پارک میدان هفت تیر گرد آمده بودند،        

کار والیت فقیه  جنایترژیم .  تن را دستگیر نمودند    70کردند و بیش از     
بار دیگـر نشـان داد کـه رژیمـی      خود، یکبا این کارکرد ضد مردمی      

است که تا روشن . گذشته تاریخ و ضد مدرنیته است گرا و متعلق به عقب
آمیز و ارتجاعی روبرو      قوانین تبعیض این رژیم پابرجا است، در ایران با        

خواهیم بود که بر مبنای آنان زنان از داشتن حقوق برابر با مردان محروم 
مثابـه    چه را که زنان ایـران بـه         آن کیست که نداند  وگرنه  . خواهند ماند 

در جوامع مدرن اموری بـدیهی و     خود مطرح ساختند،    مدنی  های    خواست
که رژیم اسالمی از امضاء کنندگان اعالمیه جهـانی           آنبا   .ای هستند   پایه

  حق چند همسری برای مردان     ممنوعیتاین حال با    حقوق بشر است، با     
ورزد، زیرا که یکی از فرامین قرآنی چنـین حقـی را بـرای         مخالفت می 

کشوری کـه زن و مـرد دارای حقـوق          در   .ساخته است » ابدی«مردان  
 کودکاندر رابطه با طالق، سرپرستی که انسانی برابر باشند، بدیهی است 

وق مشابه باشـند و نـه آن کـه          و بسیاری از حقوق دیگر باید دارای حق       
ی برای مردان دوران جاهلیت عرب حقـوقی فراتـر از            قرآن فرامینچون  

زن امـروز   رژیم والیت فقیه بخود اجازه دهد       زنان در نظر گرفته است،      
با سـن کیفـری     مخالفت   .سازدایرانی را از حقوق مدنی خویش محروم        

هم با   ساله که هنوز کودک هستند، آن 11 ساله و پسران     9برای دختران   
سـاخته  » رسـمی «را   ساله   9فرامین قرآنی که ازدواج با دختران         تکیه به 

فاع از حقوق مدنی کسانی که هنوز بالغ نیستند است، تالشی است برای د    
  .توانند بد و خوب خود را تشخیص دهند و نمی

را   درصـد از دانشـجویان  56و ایرانی که اینک اکثریت جامعه  زن  
 چنـین و از کاردانی و هوش سرشار برخـوردار اسـت،            دهد  تشکیل می 

مبـارزه خـود تـا         نخواهـد پـذیرفت و بـه        هرگز اجحاف و نابرابری را   
 تیـر نشـان داد      22جنبش  . سرنگونی این رژیم ارتجاعی ادامه خواهد داد      

  .اند ران ایستادهدر کنار زنان دلیر ایمردان آزادیخواه در این مبارزه که 
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» ایران بین دو انقالب« نقدی بر بخشی از کتاب 
 آقای یرواند آبراهامیان

 قدرت و  ایران بهرا در» بریگاد قزاق«یروئی بیگانه بنام چگونه ن
سلطنت رساندند، و محصول تالش ملتی را برای استقرار حاکمیت 

 !باد دادند  به خود
    

  تا علل را برکشد از بیخ و بن  ی خواهم سبب سوراخ کن            ا هدید
 مولوی                                                                                     

نائی سبب شرایط استثنائی اقلیمی و موقعیت اسـتث        هسرزمین ایران ب  
قبایل گوناگون بوده    اقوام و  کوب تجاوز جغرافیائی، قرون متمادی لگد   

واجتمـاعی آن را مختـل   طبیعی رشد جامعه وتحول اقتصـادی   که روند
هـای    رقابت رن اخیرعرصه تجاوز و   ق دو ویژه در  و به  اند، وآشفته کرده 
 طبعا حاکمیـت    کشور بزرگ روسیه و انگلستان شده که       استعماری دو 

 سیاسـی و   تافتند و با استفاده از امکانات بسـیار مـالی و           ملت را برنمی  
کـردن ذهـن و    ها و مانورها و از جملـه آشـفته   انواع حیله  بهظامی خود 

 .اند بسته  راه بر آن میحافظه جامعه
یز بزرگ ملت ایران، انقالب مشروطیت، که تاریخ ایران را          رستاخ
راه آزادی و حاکمیـت      استبدادی گـام در    از گذشته سراسر   ورق زد و  

های بزرگی   توطئهچه دستاوردهای بزرگی داشت و ملت گذارد نیز اگر 
 دولـت و ارتـش      1299 اما سرانجام بـا فاجعـه کودتـای          ،را خنثا کرد  

   .انگلستان از پای در آمد
 و تحلیل این فاجعه که سرزمین و جامعـه ایـران هنـوز               بازگویی

 . واجد مسئولیتی سنگین است    ،ست ا آمدهای شوم آن   چنان دچار پی    هم
رتـوش رویـدادهای آن و     و بـی کننده عینی   منعکس همین سبب باید   به
 .های شخصی باشد  و برداشتها  با تحلیلویژه دارای مرزهای مشخص به

 4ادامه در صفحه 
__________________________________________ 

                                                              »گزاشگران بدون مرز «اطالعیه مطبوعاتی
توقیف یک روزنامه و دستگیری دو روزنامه نگار برای سرپوش نهادن بر توقیف یک روزنامه و دستگیری دو روزنامه نگار برای سرپوش نهادن بر توقیف یک روزنامه و دستگیری دو روزنامه نگار برای سرپوش نهادن بر توقیف یک روزنامه و دستگیری دو روزنامه نگار برای سرپوش نهادن بر 

    سیاست نادرست حکومتیسیاست نادرست حکومتیسیاست نادرست حکومتیسیاست نادرست حکومتی
 مانا نیستانیری فو آزادی گزارشگران بدون مرز خواهان

ایران ی هفتگی  نامه  سردبیر ویژهفر مهرداد قاسمکاریکاتوریست و 
نگار روز گذشته با شکایت وزارت   این دو روزنام.  استجمعه

اطالعات و دستور سعید مرتصوی دادستان تهران روانه زندان اوین 
از سوی هیات نظارت بر روزنامه دولتی ایران نیز روز گذشته . شدند
.  توقیف شد"دامن زدن به اختالفات قومی"اتهام  عات بهمطبو

 .کند توقیف روزنامه ایران را محکوم می " مرزگزارشگران بدون
جمهوری ": کند  باره اعالم میدر این "گزارشگران بدون مرز"

نگار را  ن دامنه اعتراضات این دو روزنامهاسالمی در برابر شدت یافت
شار کاریکاتور و طنز در روزنامه ایران که انت با آن. قربانی کرده است

ویژه  ا راست این است که در ادامه و به ام،جمعه اغازگر اعتراضات بود
 مسئول و  سیاست عمل مقاماتال در تبریز متوجه عکس اخیر  تظاهرات

مانا نیستانی . های دولت نسبت به مردم در شهرهای آذربایجان بود 
 14ادامه در صفحه                     کاریکاتوریست و مهرداد قاسم فر 

  کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحیبرگردان به فارسی از 
 انقالب اقتصادی

 اقتصاد با برنامه -6
 

 سازماندهی  مشکلباهای پیشین، یعنی در دورانی که    برخالف زمان 
این یابیم که     یم، اینک درمی   بطور بالواسطه سر و کار نداشت      سوسیالیستی

آن است که این سـازماندهی از     پرسش. ای نیست   چنان ساده    کار آن  امر
، پرسشی کـه در     توان آن را پیاده کرد      چه نوعی باید باشد و چگونه می      

گرایـان   ها و نیـز عمـل       تئوریسین حال حاضر بیش از هر زمان دیگری      
های اخیـر     در سال  نگر سوسیالیست را بخود مشغول ساخته است و         آینده

اش  باره در آلمان و سـرزمین همسـایه        در این   ی غنی سبب پیدایش ادبیات  
اتریش و نیز در انگلستان گشته است، یعنی در کشورهائی که در آنهـا              

تـر    ها برای تحقق سوسیالیسم بیش از هر زمان دیگری آمـاده            شرط  پیش
با . ندزی کن ر این حوزه نقشی پیشتاز با     بایست د   است و این کشورها می    

های اتوپیائی برخوردار است، امـری کـه    این حال این ادبیات نو از جنبه   
 آن اسـت    ائی اتوپی وظیفه مشترک این ادبیات   . ن باشد ضرورتأ نباید چنی  

زمین زیـر پـای   که باید تصویری از تولید سوسیالیستی را ارائه دهد، اما       
کـار دارد، بسـیار     ها سـر و       این ادبیات در مقایسه با اتوپی که با گمانه        

در سـرزمین انکشـاف      ه امـروز  ، مـارکس  ی  شـکرانه   و بـه  . سفت است 
ای کامل نیستیم کـه       ما دیگر در پی یافتن جامعه     . بریم  ها بسر می    اندیشه

هـائی بـرای      حل  باشد، بلکه در پی یافتن راه     ر گونه انکشافی    نیاز از ه    بی
. اده اسـت  داری در برابرمان قرار د      مشکالت مشخصی هستیم که سرمایه    

هائی که پس از انقالب احسـاس پرولتاریـائی خـود را              غیرمارکسیست
 را در این ادبیات وارد ائیهای اتوپی  جنبهدر بیشتر موارد اند،    کشف کرده 

 .اند هکرد
هـای خـود را     باید بررسـی  سازند که    موارد ما را متهم می     در بیشتر 

نتـایج     بـه  بکردیم، زیـرا در آن صـورت انقـال          تر آغاز می    بسیار پیش 
هـای ناشـی از        در باال اشاره کردم که بدون تجربه       اما. رسید  دیگری می 

ا مورد بررسی قرار های کامأل متعینی ر توانستیم پرسش   انقالب اصوأل نمی  
یم توان   در چه شرایطی می    بینی کنیم که    توانستیم پیش    نمی ما اصوأل . دهیم
 . یمرا بدست گیر کشتی  سکان

بـرای چنـد     1918-19در زمسـتان    . نکردیمدر واقعیت نیز غفلتی     
امـا  . نـاب سوسیالیسـتی حـاکم بـود    ماهی در آلمـان یـک حکومـت     

پرولتاریای آلمان در این لحظه کار هوشمندانه دیگری نداشت، مگر آن           
پاره کردن خود دست زند و با این کار عـدم بلـوغ خـود را                  تکه  که  به  

تی وجود داشـت کـه      در این دوران سه حزب سوسیالیس     . دثبات رسان ا  به
ها که خشمگینانه علیه  ها و کمونیست ها، مستقل عبارت بودند از اکثریتی

تـوان    اش مـی     از نام   که گونه  نخستین گروه، همان  . جنگیدند  یکدیگر می 
امـا در   . تشخیص داد، از اکثریت پرولتاریای آلمان تشـکیل شـده بـود           

مندنـد و در      ای بهـره    نقش ویـژه  ها همیشه از      های مدرن، پایتخت    دولت
این آشفتگی هنوز کافی   . ها اکثریت داشتند    ها و کمونیست    برلین مستقل 

در ایـن  . ها نیز با هم اخـتالف داشـتند        ها و کمونیست    نبود، زیرا مستقل  
 ۲ ادامه در صفحهگروه روزا لوکزامبورگ و                                


