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 یردبسر
 !شوندگان گران و ستم   ستمکردارگرائی

 در   نخستین مکتب فلسفی است که     »گرائی  کردار« یا   پراگماتیسم
، Preiceاین مکتب که توسط پرس .  در امریکا بوجود آمد20آغاز سده  

هـا   ریزی شد، بر آن است کـه انسـان      پایه James و جمز    Deweyِدوای  
ـ   اهیم و حتی مف   ها قضاوتها،    روندها، پدیده  ر مبنـای   را فقـط و فقـط ب

چـه را      آن سنجند و در نتیجه      می شان در زندگی روزمره خود      سودآوری
» واقعیـت «و یـا    » حقیقـت «مثابـه     که در عمل برایشان مفید است، به      

 حقیقت آن چیزی است که«جمز حتی بر این باور است که . پذیرند  می
کند  طرح میجمز حتی م. »در آزمون عملی سودمندی خود را نشان دهد     

 کـه     است که باور داشـته باشـیم       "حقیقت"زمانی  یک تصور تا    «که  
 بر این باور است که معنـی و          نیز پرس .»برای زندگی ما سودمند است    

ای است که فرد، گروه و یا         مبتنی بر نتیجه  ) حکمی(اعتبار هر قضاوتی    
   .بدان نیاز دارد یک نهاد اجتماعی برای کردار اجتماعی خویش

 از اعتبـاری    »کردارگرائـی « حقیقت در مکتب     ین دلیل نیز    هم  به
، این  تواند برای این یا آن کس       چه که می    ، زیرا آن  نسبی برخودار است  

توانـد    دولت مفید و سودآفرین باشـد، مـی    آن گروه، این و یا آن      و یا 
چه کـه بـرای       پس آن . بار باشد  برای فرد، گروه و دولت دیگری زیان      

» حقیقـت « سودآور و در نتیجه       یک دولت  کس، یک گروه و یا    یک  
 دیگـری کـه از آن آسـیب      هـای   ها و دولت    کسان، گروه است، برای   

 15  در صفحهبازمانده                 .بیند، زیانبار و ضدحقیقت است می
______________________________________________ 

 محمود راسخ
 )2( نگاهی به نظرات آقای شاهنده

در کـه    متـذکر شـدم    هور که در بخش اول این مقال      مان ط ه -1
، یکی از موضوعاتی که آقای شاهنده  چاپ شد  »طرحی نو « 112شماره  

حـد  « و »هدف غـایی « اعتقاد به ،کنند در انتقاد خود از چپ مطرح می  
نظر ایشان، این هدف غـایی       به. دنبال آن است    است که چپ به    »کمالی

ایشان . ی سوسیالیستی است جامعهو حد کمال چپ همانا دست یافتن به 
 :نویسند شان می در بخش سوم از مقاله

های دیگـر    های زمان  ها و ظرفیت   پیشگویی مقتضیات و امکان   ...«
رسـیم کـه    ها به این نتیجه مـی  بر اساس این پیام.  ممکن نیست  )پسین(

ای در   خطا است و بشـریت وظیفـه      »حدکمال« و   »هدف غایی «تصور  
ی خـود    تواند بـرای مبـارزه      نمی »چپ«بنا بر این    . قبال توهمات ندارد  

 همواره »چپ«متفکر و مبارز . هدف غایی و سر منزل آخر، تعیین کند
همواره به شرایط موجود معترض است و . خواهد گامی دیگر به پیش می

توجهی  بی. خواهان تغییر وضع حاضر در سمت و سوی بهتر زیستن بشر
گـذارد کـه حـل       لی را حـل نشـده مـی       های روشن یا مسای    به این پیام  

توانست منجر به حل مطلوب مسایل دیگـر بشـود و یـا              هنگامش می  به
شود و یا نوزادی ناقص، مخـل       مرگ طفل را پیش از زایمان موجب می       

 8در صفحه بازمانده  .»دهد رشد طبیعی و منطقی جامعه به ما تحویل می
 

 :دیگر مقاالت این شماره
 کارل کائوتسکی: ی آن هانقالب پرولتری و برنام

 منوچهر تقوی بیات: »ما«مالحظاتی درباره وضعیت اپوزیسیون و 
 علی شاهنده :»ایران بین دو انقالب«نقدی بر بخشی از کتاب 

 مجید زربخش
 براندازی رژیم ایران؟: آمریکاهدف 

 له ملیاغتشاشات قومی و مسئ
  جهـت گفتگـو بـا      آمریکـا های اخیر با اعـالم آمـادگی          در هفته 

هـا    زنـی   هـا و گمانـه      ای برای ارزیابی    جمهوری اسالمی، میدان گسترده   
 هـای   رسـانه . ر قبال ایران گشـوده شـد       د آمریکاپیرامون تغییر سیاست    

، دالئل و سرانجام آن     »تغییر سیاست «گران سیاسی این      گروهی و تحلیل  
 .های مختلف مورد بررسی قرار دادند را از دیدگاه

 در مورد آمـادگی گفتگـو بـا         آمریکا اظهارات وزیر امور خارجه   
شـورای    هم پس از ارجاع پرونده اتمـی ایـران بـه            جمهوری اسالمی، آن  

 بـیش از همـه   شته، طبعـأ های گذ ها، تهدیدها و بحران ماه  امنیت و تنش  
ویژه نیروهای سیاسی مخالف رژیم قابل توجه بود و           برای مردم ایران، به   

هـای    الی و بطور کلـی هـدف      هائی را در مورد این سیاست احتم        پرسش
 . برانگیختآمریکا

بـرای در تنگنـا قـراردادن       » تاکتیک«آیا این اظهارات فقط یک      
تأئیـد   جمهوری اسالمی و نهایتأ ناگزیر کردن چین و روسیه و اروپا بـه            

کـردی   های شدید علیه ایران است؟ آیا این واقعـأ روی   سیاست مجازات 
ادگی برای دادن   ونی رژیم و آم   معنای پایان تالش برای سرنگ      جدید و به  

ها و ادعاهـا و   صورت سرنوشت اعالن ن است؟ در این آ  تضمین امنیتی به  
تهدیدهای تاکنونی در این زمینـه و اختصـاص بودجـه بـرای کمـک               

هائی از مخالفین برای سـرهم        سقوط جمهوری اسالمی و تشویق گروه       به
چـه خواهـد شـد؟ و سیاسـت دامـن زدن            » اپوزیسـیون «کردن یـک    

 کجا خواهد کشید؟  اختالفات مذهبی، قومی در ایران به به
 10 بازمانده در صفحه            

__________________________________________ 
 

  فاشیستی اسرائیل در فلسطینجنگ
 برای سرکوب جنـبش    در تاریخ معاصر، این ارتش هیتلری بود که       

 ها یا، هنگامی که پارتیزاندر ایتال. جمعی دست زد جریمه دسته مقاومت به
تر   تمامی مردان مسن   یک سرباز آلمانی را کشتند، ارتش آلمان         در دهی 

اسرائیل نیز از همین شـیوه      . گلوله بست و کشت      ده را به    ساله آن  18از  
تبار، ارتش  یک سرباز اسرائیلی فرانسوی» ربودن«بخاطر . کند استفاده می

 کودک شیرخوار 50اکنون بیش از  ه ب و تاور شد فلسطین حمله سرائیل بها
هـا و     پـل   نفر را مجـروح کـرده،      300 بیش از     زن و مرد را کشته و      و

 هزار فلسطینی ساکن 700ده است و در نتیجه نیروگاه برق را بمباران نمو
اند  مرزها نیز بسته شده. اند هو آب آشامیدنی محروم گشتنوار غزه از برق 

در کرانـه   . کنـد    جلوگیری مـی   ی هم حتی مواد غذائ  و اسرائیل از ورود     
غربی نمایندگان مجلس فلسطین و وزیران حکومت خـودگردان عضـو           

عنـوان    انـد و قـرار اسـت بـه          جنبش حماس دستگیر و روانه زندان شده      
اسرائیل از  . های فرمایشی اسرائیل محاکمه شوند      در دادگاه » تروریست«

» جهان متمـدن  «زند و     همه جنایت دست می     این  آغاز پیدایش خویش به   
ها را در اختیار  ترین سالح کند، بلکه مدرن در برابر آن نه تنها سکوت می

ها بتوانند بهتـر و مـؤثرتر مقاومـت           دهد تا صهیونیست    یل قرار می  اسرائ
های زرهی است کـه   نمونه آخر اتومبیل. مردم فلسطین را سرکوب کنند  

 . مین ایمن هستندآلمان در اختیار اسرائیل قرار داده است که در برابر 
به کنگـو  » تحقق انتخابات عادالنه «برای  » جهان متمدن «اما همین   

هـای قـومی و    فرستد و در یوگسالوی سابق برای تحقق دولـت  سپاه می 
کند و در عوض همه امکانات را در اختیـار   کشی می  مذهبی جدید قشون  

ـ         دهد تا فلسطین را به      اسرائیل قرار می   دیل یک خرابه و زندان بـزرگ تب
ترین کسـان   شرم  بی» جهان متمدن«سیاستمداران   در تاریخ معاصر  . کند

هستند کـه بخـاطر     » حق تعیین سرنوشت  «و  » حقوق بشر «در رابطه با    
   . رسانند نابودی ملت فلسطین یاری می  خویش به جهانی- ملیتأمین منافع
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 ...نقدی بر بخشی از 
 

های خودی و     و نوشته  همه اسناد   شگفتا که آقای آبراهامیان با این     
قـدرت   اندرکار آنها بـر چگـونگی بـه    دادها و دست بیگانه معاصر روی  

ترین آثار آن پایمال  ترین و تبهکارانه     سهمگین رسیدن رضاخان قزاق و   
ی واقعـی رضـاخان       روطیت، خواننده را در تشـخیص چهـره       کردن مش 

ق  قـزا  چگونگی تشکیل نیروی مسـلح   که هم به    با آن . کند سردرگم می 
آن صـریحا    و دیگر اعضای بریگاد اطالع و به       تحت فرماندهی رضاخان  

 نیازی  نهداند که کودتا حرکت ضد ملی است و اگر  می اره دارد و هم   اش
خان فرماندهی کـل قـوا را از         تاکید دارد که رضا    ،کودتا نخواهد بود   به

لع قاجار و تا برای خ » خواست«سسان  و از مجلس مؤ  »گرفت«مجلس
روشـنی حکایـت      او تشکیل جلسه دهد که به       تخت سلطنت به  واگذاری  

 بلکـه   ،دهد او می   ود به ابتکار خ  میل و  مجلس به   ها را نه    دارد که این مقام   
ا قایل شدن ناموجه دو امتیاز      ، ب »گیرد می«و  » خواهد می«او از مجلس    

داشـتن  «قدرت رسیدن رضـاخان، یکـی         غیرواقعی و نادرست درباره به    
آمیز و با پشتیبانی  سلطنت نشستن صلح   به«و  » ر مردمی گی  پشتیبانی چشم 

مقام توجیه سلطنت در »  و رای حقیقی اکثریت مجلس گیر مردمی چشم
کند  که اعتراف می    با آن . سازد  و از او ناجی ایران می      یدآ  رضاخان برمی 

داند کـه تکیـه       که مسلم می    که سرچشمه قدرت او ارتش است و با آن        
» گیر مردمـی    پشتیبانی چشم «چنانی با     ارتشی آن هم    آن ،قدرت ارتش  به

سواد و طماع که      هنگامی که قزاقی بی    داند شک می  بی در تضاد است و   
ابتدا در خدمت امپراتوری    (یگانگان ابزار اعمال قدرت آنها      خدمت ب  در

در اولـی بـا      ،بوده)  دولت انگلستان  روسیه و سپس خدمتگزار ارتش و     
،  خصلت خودبروز خوی و دولت روسیه درپشتیبانی ارباب خود  تکیه به

بـاز داشـته و    کشی، دسـت  کشی و قمه  عربدهتجاوز و تعدی و دزدی و     
، معلـوم   امور کودتا علیه دولت مشروطه شـده      خدمت دومی م   سپس در 

تنها قدرت مسلط کشور تبدیل     های خود به    پالکی  است هنگامی که با هم    
خواهد   تاز می   رت یکه مسلم است قد  . ، بر سر مردم چه خواهد آورد      شود
اه هـیچ مـانع و   اندازد و در این ر وزیری چنگ می  وزارت و نخست    و به 

 لذا دیگـر صـحبت از برخـورداری از رأی           کند و  رادعی را تحمل نمی   
شـوخی    مراحل گوناگون قدرت تـا سـلطنت بـه          واقعی برای دستیابی به   

ی   ههر و چ   و شرح این ماجرای تلخ    . تر است تا حتا تردیدی در آن        شبیه
دست کسانی کـه در همـان        ههای گوناگون ب   واقعی رضاخان در کتاب   

روشـنی    ، بـه  انـد  ی بـوده  زمان حضور داشته و در جریان مبارزات سیاس       
ایـران نوشـته   » احزاب سیاسیتاریخ «از جمله در کتاب . منعکس است 

که مردم ایران جز ستم و ظلم از اتبـاع او تـا کنـون               «: خوانیم    بهار می 
زنـد و     نویس را در میدان مشق کتک مـی         مردی که روزنامه  . اند  ندیده

ای دیگـر را   بندد، مردی که با مشت دنـدان مـدیر جریـده           چوب می   به
امر و فرمان او سرکردگان و رجـال کشـور    کند، مردی که به  خرد می 

گناه کشته و  ها و امیرعشایرها را بی السلطنه مانند سردار معززها و اقبال
 کرده است، مردی که تحصیالت ندارد، مردی کـه         اموالشان را غارت  

 »گویـد و فریـب مـی دهـد     اندازه طماع است، مردی که محال مـی         بی
نمـود و   سردار سپه تفنگ و توپ دست و پا می    «. ) جلد دوم  300ص  (

و پیش از همـه     . نمود  تر می   جای پایش را در جلو رفتن محکم و محکم        
رای لشـکر در ایـاالت و       کار مشغول تکمیل قوای نظامی و استقرار امـ        

اداره ژاندارمری را نیز رفتـه رفتـه تحلیـل     . بسط قوه شخصی خود بود    
رفته رفتـه   «و   .)169ص  (»برده جزو قوای متحدالشکل خود در آورد      

حـدی رسـیده بـود کـه در عمـوم             قدرت وزیر جنگ سـردار سـپه بـه        
در بعضـی از شـهرها       .کـرد   کارهای لشـکری و کشـوری مداخلـه مـی         

. کر دستور داده بود که حکومـت نظـامی بـر قـرار نماینـد              امرای لش   به
عواید اداره مالیات مستقیم و درآمد اداره کل خالصـجات مملکتـی و             
مالیات ارزاق تهران را هم که ریاسـت آن بـا امیرلشـکر خـدایار خـان             

داری کل وارد شود، مستقیما      خزانه  که به   بود، از مردم اخذ و بدون آن      
کتـک زدن   . نمـود   ارت جنگ دریافـت مـی     سردارسپه بابت بودجه وز   

مدیر روزنامه وطن و حبس و توقیـف غیرقـانونی اشـخاص و توقیـف         
هـای او هـم برخـی از نماینـدگان را             غیرقانونی جراید و سایر قلـدری     

  .)228ص ( »وحشت انداخته بود به
اخالق در    نیروی مسلح نامردمی و بی      او با شیوه قلدری و با تکیه به       

 بهانـه  کند تا در پی آن و به      نقش قهر و آشتی بازی می      ها  برابر مخالفت 

، این نیروی مسلح وارد معرکه شود و با مانورها و حتا ایجـاد نـاامنی    آن
چـون سـردار سـپه      «.  خود را بازی کنـد     مصنوعی نقش تهدید و ارعاب    

وقتـی خواهـد    دریافته بود که خبر استعفای او برای مردم ایجاد خـوش  
خـدمت    استعفای وی مجلـس دیگـر او را بـه      نمود و ممکن است پس از     

نگمارد، مخفیانه در صدد اختالل امور شهر برآمد و بالفاصله تلگرافات  
امرای لشکر و افسران قزاق مبنی بر خبر استعفاء و ضـمنا اشـاره     رمز به 

موجـب اشـاره روسـای        اندازی تظاهرات کـه در بعضـی نقـاط بـه            راه  به
هـم تلگرافـات مشـروح و         یب آن قشونی تعطیل عمومی نموده و در تعق      

الوزرا و ولیعهـد دایـر بـر نپـذیرفتن اسـتعفای         مجلس و رئیس    مفصلی به 
امضـای   تـرین آنهـا تلگرافـی بـود کـه از همـدان بـه               سردار سپه و مهـم    

بدون رعایت قواعـد اداری     ) سپهبد امیراحمدی (امیرلشکر غرب احمد    
دی مجلـس و    جراید که با نهایت دقـت و اسـتا          مجلس رسید و کپی به      به

آمـدن قشـون لرسـتان و غـرب بـرای سـرکوبی وکـال و                  مجلسیان را به  
مخالفان سردار سپه و گرفتن مرکز تهدیـد کـرده بـود و قریـب هـزار                

ایـن    چنین حسین آقـای امیـر لشـکر شـرق تلگرافـی بـه               کلمه بود و هم   
آبـاد    قراوالن قشون شرق تـا فـراش        مضمون کرده و گفته بود که پیش      

)  دوملد ج،65ص (» .مرکز حمله خواهند کرد یب به آمده و عن من قر    
صورت خوشی خاتمه دهد      مجلس ناگزیر گردید که قضیه را به      «. )1( 

لـد  ج،240-229ص ( ».به این معنی که با سردار سپه از در صلح درآید
، شـهربانی را هـم       افتاد اوکه دولت به دست خود       عاقبت پس از این   ) 2
ن درگـاهی رئـیس دژبـانی را        حمـدخا آورد و سـرهنگ م    تصرف در   به
 . ریاست شهربانی کشور برقرار نمود به
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 :رضاخان 
ــاده   پــس از زمینــه ســازی« ــاامنی و تهدیــدهای نظامیــان م هــای ن
ای تقــدیم مجلــس شــد مبنــی بــر انقــراض ســلطنت قاجاریــه و   واحــده

شـخص رضـاخان پهلـوی و          قانون اساسی بـه    حکومت موقتی در حدود   
مـتن ایـن مـاده واحــده در    . تعیـین تکلیـف قطعـی بـا مجلـس مؤسسـان      

الـوزرا روی میـزی گسـترده شـد و بنـای آوردن               زیرزمین قصر رئـیس   
. میل و خواهش و عنف و تهدید آغاز گردیـد         وکیل و تقاضای امضا به    

ــه    ــدند ک ــق ش ــان موف ــتم آب ــا روز ششــم و هف ــراز اعضــ74و ت ای  نف
پای میز تاریخی که مقـدرات   ها را که زورشان رسیده بود به    فراکسیون

دو دسته در آنجا «. )282ص  (» کرد، بکشانند   کشور ایران را تعیین می    
یکی وکالی موافق و رجال و وزرا و امرای لشـکر           . گرم فعالیت بودند  

ــه  ــا از وکــیالن را آورده ب امضــا وادار  کــه هــر یــک رفتــه یکــی دو ت
ایـن امـر مبـادرت         بعضی اوقات خود رئـیس دولـت هـم بـه           .کردند  می
آقـا    التجار و رحیم    التجار بوشهری و فقیه     دسته دیگر حاج معین   . کرد  می

قزوینی و غیره هم بودند که در عمارت رئیس دولت تجار را به عنوان               
که مطالب مهم اقتصادی در اینجـا مطـرح اسـت، از خانـه و حجـره                   این
 ».کردنـد  عنوان تحصن در آنجا توقیـف مـی   ا بهقصر کشانیده، آنها ر  به
 .)2لد  ج324و 323ص(

فرمودکـه آقایـان   . پرده سخن گفت رئیس دولت هم آن روز بی « 
دیگـر کـار از اینهـا گذشـته         . کننـد   مستوفی و مدرس خیلی معطل مـی      

ایشان بگو هر چه بایدکرد، خودشان بنشینند و سـر و صـورتی     است، به 
رفقایت بگو که اگر      شود، به   واحده مطرح می  امشب ماده   . کار بدهند   به

 )2لد ج/273ص (  ».معطل کنند عقب خواهند افتاد
کند که اگر از راه قانونی حل نکننـد،           در مجلس داور تهدید می    «

جایی برسد که یک ترور غیرعادی پیش بیایـد و            ممکن است اوضاع به   
نـاگوار  آمدهای  یک طرق غیرقانونی اقدام کنند و پیش     مجبور شوند به  

 )2ج-293ص .(»بشود
البته خوانندگان مسبوقند که ایـن نـاطق        «دهد که     بهار توضیح می  

زبردست از یک توطئه و تصمیم خطرناک که همـین امـروز در جلسـه          
سری میان او و رجال مقتدر و مصادر امـور گرفتـه شـده بـود، اطـالع                  

، داشت و این تهدیدات پی در پی که سراسر نطق او را پوشانیده اسـت      
 )2 لد ج-293ص  ( ».برده است معلومات نام متکی به

باری با قتل قزوینی و توطئه قتل بهـار و چنـد صـحنه تیرانـدازی            
ای   د تن ازجمله مصدق و مدرس در جلسـه        وجود مخالفت چن   سرانجام با 

 )3. (، رای گرفتند و تصویب شد قانونی نبود،سبب نداشتن رئیس که به
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 380 دولت آبادی از ص » یحیاخاطرات «توضیح همین جریان در
 دیگری در های بسیار چنین نوشته  جلد چهارم منعکس است و هم383تا 

 اختیار تری در  ومشروحتر تواند اطالعات بیش این باره هست که می
ین نوشته از نقل تر شدن ا  برای جلوگیری از طوالنیعالقمندان بگذارد و
 .کنم آنها خودداری می

  
 !نیست بلکه غرقاب هالکت است استبداد راه نجات 

دراینجا انگیزه اصلی این نوشـتار، بیـان تنـاقض گـزارش آقـای              
خورشیدی با واقعیت،   1299 کودتا ی  آبراهامیان درباره چگونگی فاجعه   

رد نقد، رضـاخان قـزاق فرمانـده     اما چون در کتاب مو    ،رسد پایان می   به
ایـران  » یجنـا « مور کودتـا در چهـره       نشانده بریگاد قزاق و مأ      دست
 امـا   .بجاسـت » ! نجات« چگونگی این    ، اشاره کوتاهی به   گر شده  جلوه

 یـک مقالـه      در حوصله  ،قدر کوتاه باشد   بدیهی است که این اشاره هر     
تـرین و     شـوم . بیـان کلیـاتی اکتفـا کـرد         نیست و نـاگزیر بایـد بـه       

که هنـوز از زخـم آن خـون جـاری          (بارترین جنایت این ناجی       نکبت
 تعطیل مشـروطیت و سـرکوبی        ی بیگانگان شدن در    آلت اراده ) است

 نهضت ملی و استقرار استبدادی سخت و ددمنش و سوزاندن ریشه تفکر        
استعماری دولت انگلسـتان از خطـر   در جامعه است که هم نجات منافع      

 خود  هم ارضای طمع سیری ناپذیر     آن نیاز داشت و    به» حاکمیت ملت «
ال و دست باز برای چپاول اموال و        ملک و م    به های قزاق او   پالکی  و هم 

ــود، ا ــر مقتضــای آن ب ــالک صــغیر و کبی ــه آم ــه از جمل ــه  ن  ک چ
ـ  « حفـظ  ،گذاری دولت انگلستان بجا آورد     درخدمت دم جبهـه  خـط مق

الجیشی از خلیج  آهن سوق ویژه ایجاد راه ه ب،»دفاعی استعماری هندوستان
، تمدیـد   )خـزر (گوشه جنوب شرقی دریای مازندران      شاه   بندر فارس به 

گرانه نفت و جلوگیری از انتشار افکار آزادیخـواهی بـا            قرارداد غارت 
های خالف قانون   گری قوانین سخت و حتا تعقیب و تجسس و سرکوب        

  از حبس و زجر و شکنجه و ترور و کشتار آزادیخواهان بود و آنچـه              
استمرار حکومت قلدری و تاراج ذخایر مـالی و تصـرف            و در استقرار 

در  ،امالک دیگران بدست ماموران و عمله و اکره خـود کـرد            اموال و 
 .  منعکس استنوشتارها و گفتارهای بسیار

 از   گی مطلـق رضـاخان     مایه   بی بطورکلی برای دریافت و شناخت    
، تصور و برداشت او از نقش مجلـس شـورای           درک اصول مشروطیت  

ن خـود  نشاندگا ، بلکه از دستملی است که آن را نه از نمایندگان مردم  
العاده خود را     فوق«! د و هنگام حمله متفقین که آن قدرقدرت       کر پر می 

ایـن و آن      که به »  بود پاچه قدری دست   به«و  » آماده فرار «و» باخته بود 
ی  هنگامی که شنید در مجلس درباره. »کاری کنند«کرد که  التماس می

شـده بـود    کـه مـدعی       ضـمن آن   ،انـد  ئوال کرده جواهرات سلطنتی س  
مجلـس چـه مربـوط     به« : گفته بود،شاه است ات سلطنتی متعلق به   جواهر

ر مجلـس جلسـه    و هنگامی که شـنید کـه د       ».کنند است، فضولی می  
خواهنـد کمـی مشـروطیت را    اند کـه از شـاه ب     ای تشکیل داده    محرمانه

مجلس را احضـار و بـرای درک مفهـوم و درجـه               رعایت کند، رئیس  
 متفقـین در جنـگ دوم وارد        پرستی او همین بس که هنگامی که       وطن

های   ارتش سرخ تا خاتمه جنگ در استان ایران شدند و اعالم کردند که     
امالک ما چه می شـود؟       پس«  : رضا شاه گفته بود    ،شمالی خواهد ماند  

 عضـو هیـات     -خاطرات گلشائیان (  ».این نقاط که تمام امالک ماست     
مگـر حـاال   «:  با تغییر به او گفتـه بـود    - کفیل وزارت دارایی   دولت و 

نقـل از    (»اجازه من چرا جمع شدند؟     مشروطه نیست؟ اصال آقایان بی    
 یادداشت های عباسقلی گلشاییان ضمیمه کتاب 558 و 552 و  537ص 

 –کوشـش دکتـر سـیروس غنـی         بـه  –یادداشت های دکتر قاسم غنی    
   )انتشارات زوار

 به یو چگونگی رفتارهای قلدرمابانه او در مدت از کودتا تا دستیاب   
دهند که چنین کسی با چنین       دست می   سلطنت است که معیار روشنی به     

 سر مـردم و جامعـه       راس هرم قدرت چه بالئی بر      ذهنیت و ماهیتی در   
چه شرایطی باید در کشور حاکم  «: این صورت مساله    پاسخ به . آورد  می

باشد تا کسی که هنگام ماموریت شرکت در کودتـا کفـش و کـاله و         
تش انگلسـتان فـراهم کـرده، هنگـام عـزل از مقـامش              لباسش را هم ار   

هـای بـانکی داخـل و خـارج           ها تومان پول درحسـاب      افزون بر میلیون  
مالک چندین هزار پارچه ملک، آنهـم بهتـرین و آبـادترین آنهـا و در            

ــاطق کشــور باشــد؟  ــارآورترین من ــز »بهتــرین و سرســبزترین و ب  ج

اوز و تعـدی و     حاکمیت جوی هراسـناک از اختنـاق و ارعـاب و تجـ            «
   تواند باشد ؟  می چه»نیست کردن مخالفان و معترضان کشتار و سر به

آن نظام وحشت بسر برده  را در خود من خود نوزده سال اولیه عمر  
ها  رخلوت پدرم و دوستانش از زورگوئیافزون بر شنیدن گفتگوهای د  و

ترین   نهود شاهد جو پلیسی مطلق و رذیال      ، خ های ماموران نظام    کاری  وتبه
آمیـز    از جملـه تحمیـل خشـونت       .ام  های اعمال قـدرت آن بـوده        شیوه

شـرمانه و    ن و برداشتن بسـیار بـی      متحدالشکل کردن لباس و کاله مردا     
 خشـونت و    و زور  بـه   حجاب زنان و کشیدن چادر و روسری       وحشیانه

 هـائی از    گوشـه  از ام و   کوچه و خیابان از سر آنان بـوده        احترامی در  بی
این بـاره در مشـهد مرتکـب         جمله کشتار جمعی که در     ا از ه ستمگری

 دیگـر  شـهر  مسافرت در داخل کشور از شهری به. ام شده ، آگاه می شدند
. تن رادیو اجازه شـهربانی الزم بـود  برای داش . نیازمند اجازه شهربانی بود   

 گـروه سیاسـی   تشکیل حـزب و     . مرگ پاشیده شده بود   بر جامعه گرد    
شـتارها حـاکم    سوز بر گفتارها و نو     ت و اندیشه  سانسور سخ . ممنوع بود 

، سوسیالیســم و حتــا آزادی و هــای کمونیســم بکــار بــردن واژه. بــود
ممنـوع و مسـتوجب     » کـارگر «و  » سرخ«های   دموکراسی و حتا واژه   

 در دانشگاه نیز طرح مسـایل حقـوقی،         عواقب مرگباری بود تا آنجا که     
. ، مجـاز نبـود    شد مربوط می ها    این واژه   سیاسی، اقتصادی و فلسفی که به     

ها بسته بـود   ها شکسته و زبان   رفت، قلم   قلم نمی   دست هیچ آزاداندیشی به   
 ها نبـود و در     ، بلکه حتا حکایتی از ستم      نه تنها شکایت   کسی را یارای   و

دقیقا خاطرم نیست، شـاید دو یـا   (پیش از : ای دارم   این باره خود خاطره   
ده از تعطـیالت تابسـتانی      ستفاسرنگونی حکومت رضاخانی با ا    ) سه سال 

 ها شاهد هم فقر و فالکت مـردم و          راه در مسیر  .مازندران رفتم  مدارس به 
 اعمال خشـونت    مرد زیر فرمان و    کشاورزان زن و    کار کارگران و    هم
دسـت    سربازان و گروهبانان شـالق بـه      )  لگد ضربات شالق و   ناسزا و (
پـس از   . کـرد  بودم که سـخت منقلـبم مـی       » اداره امالک اختصاصی  «

 انشائی که معمـوال پـس از       باز شدن مدارس در    مازندران و  بازگشت از 
  از ،شد تکلیف می » اید  عطیالت تابستان چه کرده   ت در«تعطیالت با عنوان    

اصطالح   بهروز در فردای آن. ها پرداختم  آن ستمای از شرح گوشه جمله به
حیاط مدرسـه    به) »شمس زنجانی «یاد    زنده(معلم ادبیات   » زنگ تفریح «

چینی سـرانجام      زمینه ای کشید و پس از کمی درنگ و        گوشه  ، مرا به  آمد
دهد    وجدانم اجازه نمی   ای ندارم و    چه بگویم اما چاره    تو دانم به   گفت نمی 

 تـوان گفـت و     ، نمـی  چه حقیقت دارد   ها را گر   این حرف . سکوت کنم 
 افتـاده   ست دیگـری  اگر بد .  بین بردم  از انشای ترا پاره کردم و     .نوشت

ـ        رفتید و  باد می   هات ب  بود تو وخانواده   وی بـین   حاال هم اگـر ایـن گفتگ
خانواده خود مرا و خانواده       افزون بر  ،گو کنی خودمان را نزد دیگران باز    

 .وجدان تواست دیگر بسته به. باد خواهی داد ههم با مر
ای، از  خانـه   خصلت قـزاق طمع و  رضاخان چون افزون بر حرص و     

خانه ازپای  «، درحالی که     بود و افکار بلندی در سر نداشت       بهره سواد بی 
ظاهرسـازی    ورک، به آتات ویژه با تقلید سطحی از     ه، و ب  »بست ویران بود  

، امـا بـا     شد مجلس شورای ملی تشکیل می    . پرداخت می» نقش ایوان « و
جشـن  حضورحتا یک نماینده مردم و هر سـال          انتخابات فرمایشی و بی   

شد، دولت دست نشانده شاه،       برپا می »  مشروطیت بدون«مشروطیت البته   
فرمان و شهربانی کـه بیشـتر مـامورانش     دادگستری مرعوب و گوش به 

، نـابود کـردن     گزار استبداد و سرکیسه کـردن مـردم        کار ،معتاد بودند 
 بخشـی از  .  دارندگان اعتباری در جامعه     مخالفان یا مقاومت کنندگان یا    

الک و وادار   مامور غصب ام  » اصیاداره امالک اختص  « خدمت   ارتش در 
و » اعلیحضـرت « بـه    واگذاری رسمی ملک خـود     کردن مالکان آنها به   

آوری   جمـع  آن امـالک و    بیگاری گرفتن کشاورزان بـرای کـار در        به
 این مـاموران گونـاگون خطـر        »اوامر« نافرمانی از    عایدات آنها بود و   

تـرازآن    ایـج و ر » اعلیحضـرت «  سوز و مرگبار اتهام توهین بـه        خانمان
بـاری، بیـان   .  پی داشترا در» مامور دولت حین انجام وظیفه   توهین به «

ری چنـد از    گنجد و با گفتـا      این مختصر نمی   فجایع آن روزگار سیاه در    
    .دهم  دیگران به آن پایان می

 :چند نقل قول ازدیگران
عمده مطلب این بود که شاه     «: نویسد  زاده در خاطرات خود می      تقی
تمـام را  ). کـرد  وحشـت مـی  (ترسـید    ی که جربزه داشت، می    از هرکس 

کرد که بعـد      احتیاط می (...) خواست از میان بردارد بخاطر پسرش         می
ص (» ای نباشند که مزاحم جانشینش شوند از خودش اشخاص با جربزه    
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یـک کسـی      آمد که مردم بـه      رضا شاه بطور کلی خوشش نمی     «. )232
خواسـت    رضا شاه می  «. )245ص  ( »رفت  اعتماد پیدا کنند، آتش می      

 ).365ص  (»هر چه ملک مرغوب ارزنده بود، مال خودش بکند
» در آخرین روزهـای رضـا شـاه       «به نقل از کتاب   : سپودکتر میلی 

اگـر رضـاخان و     « :»، ترجمه مهدوی و بیات    ی ریچارد استوارت   نوشته
ارتش او بنای کـار را بـر غـارت و چپـاول گسـترده نگذاشـته بودنـد،           

دولـت کـه الزمـه وحـدت ملـی            رفت که اعتماد عمومی به       می احتمال
 »تدریج در اذهان مردم شکل بگیرد است به

: »ظهـور وسـقوط سـلطنت پهلـوی       « ر کتاب   ارتشبد فردوست د  
هـر یـک      بـه . رضاخان همه فرماندهان نظـامی خـود را متمـول کـرد           «

دین ترتیـب دستشـان را در      گفت امالکی برای خود تهیه کنید و به         می
 »گذاشت ول اموال مردم باز میچپا

و سرانجام این نکته تاسف آور را برای نشـان دادن درجـه وطـن           
 بیسـت سـال در راس تنهـا         :دوستی ادعایی رضاخان بیاد بیاوریم کـه      

،  مقام سلطنت مطلقه چنین موجـودی شانزده سال آن در    و  قدرت مسلح 
ـ         دست نشانده و   ق در  حافظ منافع استعماری بیگانگان و خودکامـه مطل

، جامعـه   ویژه آزادیخواهان   هگری ددمنشانه ملت ب    سرکوب گری و  تاراج
 .برد د که هنوز از آثار شوم آن رنج میچنان عقیم کر ایران را
 

 :نوشت پی
 81 و110صفحات  نقل از الشعرا بهار و محمدهاشم میرزا افسر، به این اشعار از ملک به -1

     :کاتوزیان توجه کنیدهمایون نوشته ، »طنز وطنزینه هدایت«کتاب 
 به تعلیمات مرکز با گزافات          رسید از احمدآقا تلگرافات

 خان دفع آفاتنماید از رضاکه سرباز لرستان و مضافات          
 قشون غرب گردد زود سیار          سوی مرکز پی تنبیه احرار

 رادامان از راه دور ورنج بسیار            امیر لشگرشرق آن یل 
 یک اولتیماتوم از مشهد فرستاد        به مبعوثان دوروزه مهلتی داد

 که آمد جیش تا فراش آباد            بباید بر مراد ما شود کار
 ولی برتوپ خالی نیست آثار          امان از راه دور ورنج بسیار 

***** 
 دادند  قعود میی را گر به مجلس شورا              با قیام وأر

  .دادند   سجود میسسان از ترس                با رکوع ووکالی مؤ
 ... انقالب پرولتری و

 
این امر  . ای بیش نیست     در اندیشه ما همیشه تجرید ساده      بازتاب زندگی 

حتی در مورد تجرید از وضعیت کنونی که در بطن آن قرار داریم، نیز              
ها برای     از نشانه  تصویری که بر پایه هر یک       صادق است؛ تا چه رسد به     

 .  کنیم آینده طراحی می
این امر را هم ما و هم مخالفان نادیده گرفتیم و تولید سوسیالیستی             

هـا بایـد      همه شرکت . نواختی آن تصور کردیم     را با باالترین وجه یک    
ساالری   نهادهای دولتی تبدیل و توسط دیوان       آهن به   چون پست و راه     هم

ت شوراها نیز بر اساس همین اصل تولید        در دول . شدند  دولتی هدایت می  
 . سازماندهی شد

توان تصورات گوناگون داشت، اما یـک         از تولید سوسیالیستی می   
دیوانساالری دولتی بر مبنای تاریخچه و سرشت خـود         : اصل مسلم است  

 . تواند تولید سوسیالیستی را بوجود آورد بدترین عاملی است که می
ساالری  است حوزه فعالیت دیوانخو در پیش دیدیم که مارکس می    

 و پیش سیاستاین امر در مورد . را تا آنجا که ممکن بود، محدود سازد
 .  نیز صادق بوداقتصاداز همه در مورد 

سخن  ساالری دولتی   در اینجا باید توجه داشت که ما درباره دیوان        
سـاالری دولتـی      بطور کلی که دیوان    گوئیم و نه درباره بوروکراسی      می

 . ای از آن است ویژهبخش 
. ای تعلق دارد های توده سازمان در سیاست و نیز در اقتصاد آینده به       

هر انـدازه  . های زیادی نیاز است    ارگان  ها به   و برای رهبری این سازمان    
همان نسبت نیز رهبری  تر باشد، به تر و عالی وظائف یک سازمان پیچیده

 با عقل سـالم و معلومـات       توانند  تر می   چنین سازمان و یاورانش کم      یک
چنین رهبری  همان نسبت نیز یک    به.  عمومی از پس آن وظائف برآیند     

بـرای  . توان از روی تفنن و یا در ساعات فراغت انجام داد            تر می   را کم 
دیده و ورزیده نیاز است که در دفاتر خود  کارشناسان آموزش این امر به

 . دهند  تشکیل میساالری را ای، یعنی نوعی دیوان سازمان ویژه

تشـکیالت خطـری      کارمندان دفتری بطور حتم برای اعضای یـک       
هر یک از اعضاء بدون هر گونه ارتباط با دیگران در برابر صف      . هستند
دیگر در     دفاتر رهبری قرار دارد، عناصری که دائم با یک         Phalanxمتحد  
 همیشه   ضرورتأ نه آگاهی همگانی، بلکه     -نظر آگاهی   اند و از نقطه     رابطه

 . دیگر اعضاء برخوردارند  بیشتری نسبت به-از آگاهی تخصصی
ای دمکراتیک، هرگاه بخواهند وظائف       های توده   با این حال سازمان   

هـیچ حزبـی، هـیچ      . بوروکراسی نیازمندنـد    مدرن خود را انجام دهند، به     
ای، حتی اگر سوسیالیستی هم سازماندهی شـده          سندیکائی، هیچ کارخانه  

آن دمکراسـی   . کار خود ادامه دهـد      تواند بدون بوروکراسی به    باشد، نمی 
توانـد از پـس       که بخواهد بدون بوروکراسی بخود یاری رساند، تنها می        

معنـای از میـان برداشـتن      دمکراسـی مـدرن بـه     . وظائف اولیـه برآیـد    
بوروکراسی نیست، بلکه باید بوروکراسی را به اعضای سـازمان وابسـته           

 . اب و کنترل کردساخت و توسط آنان انتخ
ها بطور طبیعی برتـری       توده  این که بوروکراسی نسبت به      با توجه به  

 . دارد، اقدامات فوق هنوز برای حفظ دمکراسی کافی نیستند
بـدگمانی عمـومی علیـه      : برای حفظ آن این پیشنهادها ارائه شدند      

بسیار ) Bebel) 89بطور مثال ببل    . ویژه علیه رهبران آن     بوروکراسی و به  
اما در واقعیت بـدگمانی     . نامید  با عالقه بدگمانی را فضیلت دمکراسی می      

رهبـری خـود بـدگمان و     سازمانی که نسبت به. گردد شدن می   سبب فلج 
کارهای   انجام    اعتمادی کامل داشته باشد، هرگز به       رهبر خود بی    نسبت به 

در عین حال نوعی مضحکه است که برخـی از        . سترگ قادر نخواهد بود   
اعتمـاد را   . آنها اعتماد داشته باشـند      دانند که به    ن وظیفه اعضاء می   رهبرا

و اعتمـاد  . را بخشـید   تـوان آن    توان طلبید و بلکـه فقـط مـی          هرگز نمی 
چنین اعتماد کورکورانه     و هم . کورکورانه سبب بدشگونی خواهد گشت    

 . قادر نیست میان خوب و بد توفیر نهد
هبـران دفـاتر بـه      شـود تـا ر      این بدگمانی نیست کـه سـبب مـی        

ها را انکشـاف      بوروکراسی حقیقی بدل گردند، یعنی سلطه دفاتر بر توده        
هـا سـبب پیـدایش چنـین      دانشی توده هوشی و کم دهند و بلکه فقط کم    

توانند از جزئیـات و       نمی ها بطور طبیعی    اگر چه توده  . گردد  وضعیتی می 
 در کنـار    دانش تخصصی آگاهی داشته باشند، زیرا که با این امور فقـط           

توانند ارتباط برقرار سازند، اما بایـد از چنـان هـوش و               مشاغل خود می  
هـای تخصصـی و       آموزشی برخوردار باشند که بتواننـد میـان اسـتدالل         

آنجا که  . فریبان توفیر نهند    خزعبالت و نیز میان کارگران جدی و عوام       
ری سـاال   ن  ای برخوردارند، قادرند از پـس دیـوا         ها از چنین خصیصه     توده

ساالری را به ابزاری کامل و مؤثر  سازمانی برآیند، یعنی قادرند آن دیوان
بدل سازند که بتواند حتی بدون آنها در جهت مقاصد سازمان کار کند و    

ها با برنامه و مـؤثر        تواند رخ دهد، از نیروی توده       چه که می    بیشتر از آن  
 .  چنین مقاصدی بهره گیرد برای رسیدن به

سـاالری   دیـوان . ر کلی درباره بوروکراسی صادق است این امر بطو  
 . ای از بوروکراسی است دولتی لیکن شکل ویژه

هـای    اش فرزنـد حکومـت      ساالری دولتی در شـکل کنـونی        دیوان
 . راه با اقتصاد پولی پیدایش یافتند ای است که هم مطلقه

های میانه دولت برای پرداخت حقوق        در دوران اقتصاد طبیعی سده    
های   آنها زمین   جویانش امکان دیگری نداشت، مگر به       دان و جنگ  کارمن

کردند، اجـاره     ها کار می    دولتی و نیروی کاری را که بر روی آن زمین         
جویان از ارباب خود  شد تا کارمندان و حتی جنگ این امر سبب می . دهد

تدریج اجاره  جویان توانستند به   این کارمندان و جنگ   . بسیار مستقل شوند  
در آن دوران   . ها را اداره کنند     ها را موروثی و بطور مستقل آن        میناین ز 

تـر بـر اسـاس     ها بسیار رایـج بـود، امـا کـم          خودگردانی در آن دولت   
 . تر بر مبنای اشرافیت دمکراتیک و بلکه بیش

در کنار اداره فئودالی در روستاها، در شهرها نیز تحـوالتی رخ داد             
ـ  که بر مبنای آن هر شهری می  ت از آن انـدازه آزادی برخـوردار   توانس

ای که در  اشراف منطقه توانست از   گردد که در تناسب با قدرت خود می       
چنـین شـهرهائی کـم و بـیش نـوعی           . آن قرار داشتند، مطالبـه کنـد      

های آزاد بودند، اما با این حال خودگردانی آنهـا هنـوز دارای               جمهوری
ها در    ن صاحبان زمین  های قدیمی که نخستی     خانواده. خصلت اشرافی بود  

، در اتحاد با بازرگانان بزرگ      Patrizierزادگان    شهرها بودند، یعنی بزرگ   
شدند و     کنترل می  Zünfteکردند و توسط اصناف       در شهرها حکومت می   

. توانستند حکومت مطلقـه خـود را مسـتقر سـازند            ندرت می   در نتیجه به  
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اشـتند، در اداره  تـر از اصـناف قـرار د     بخش از اهالی شهر که پائین       آن
 ادامه دارد                              کردند شهرها هیچ نقشی بازی نمی

 
 :ها نوشت پی
 که اینک بخشی از Deutz در دویتس 1840 در سال August Bebelآوگوست ببل  -89

او .  درگذشت Passug در پاسوگ    1913 است، زاده شد و در سال        Kölnشهر کلن   
 برگزیده  Leipzigی اتحادیه آموزش کارگران شهر الیپزیگ       رهبر   به 1865در سال   

جز دورانی که حزب سوسیال دمکرات آلمـان توسـط بیسـمارک               به 1867از  . شد
او که تحت تأثیر ویلهلم لیبکنشت      . ممنوع شده بود، عضو دائمی پارلمان آلمان بود       

ال  حـزب سوسـی    1869مارکسیسم گرائید و همـراه بـا او در سـال              قرار داشت، به  
رهبر بالمنازعـه     او از آن پس به    .  را بوجود آورد   SDAPدمکراسی کارگران آلمان    

 او و   1872حکومت آلمـان در سـال       . جنبش سوسیال دمکراسی آلمان بدل گشت     
بیل در سـال    . مقام سلطنت محکوم ساخت     جرم جاسوسی و توهین به      لیبکنشت را به  

ببـل طـی    . ی محکوم شـد   جرم تأسیس یک سازمان مخف      بار دیگر به     نیز یک  1886
زیر رهبری ببل در    .  بود Sachsen عضو پارلمان ایالت ساکسن      1881-91های    سال

 سـال   20 تأسـیس شـد و طـی         SPD حزب سوسیال دمکـرات آلمـان        1890سال  
سـو بـا      او در درون حزب از یـک      . ای آلمان بدل گشت     ترین حزب توده    بزرگ  به

 و از سوی دیگـر بـا جنـاح چـپ         Bernsteinاشتاین    رهبری برن   ها به   رویزیونیست
مبارزه پرداخت و در رابطه با جناح چپ نظریـه تـأثیر متقابـل تئـوری و                  حزب به 

 .  پراکسیس را مطرح ساخت
 

 ... مالحظاتی درباره
 

آید، من   مذهبی تاجرپیشه در تهران می -ی شهری از یک خانوادهایشان 
. آیـم   ان شهر می  ی کارمند و غیرمذهبی و تصادفاً از هم         از یک خانواده  

داری، در خـارج از طبقـات         ایشان از لحاظ طبقاتی در آلمـان سـرمایه        
ی آلمانی جای دارد، بنده هم در سوئد همین موقعیت را             اجتماعی جامعه 

سوسیالیست بودن شهرت دارد، من خود را مصدقی، ملـی            ایشان به . دارم
ی  دانـم و در چـارچوب ملـی نیـز همـه             و طرفدار عدالت اجتماعی می    

ایـن یـک   . دانم، مگر خالف آن ثابت شـود  های فکری را ملی می     نحله
هـا   ها و سوسیالیسـت  ها خود را از کمونیست ی ملی است که ملی  فاجعه

ی ملت ایران جدا کننـد و         ها نیز حساب خود را از بقیه        جدا بدانند و آن   
. مبـارزه بپردازنـد     نخواهند در کنار دیگران و یـا پیشـاپیش همـه بـه            

ی  جای آن که ابتکار مبارزه ها و آوانگاردها، به گام ها، پیش تکسو پیش
دسـت   هـا را بـه   سیاسی بر ضد حکومت غاصب اسالمی و امپریالیسـت    

ها توصیه   ملی ی سیاسی بکشند، به   کارزار مبارزه   گیرند و ملت ایران را به     
چرا؟ چون خود را جدا از همـه و یـا           . کنند که چنین و چنان کنند       می

ی ملی و سهمی که  ترازنامه من با توجه به. دانند ها می  این حرفباالتر از
در تولید و مصرف درآمد ناخالص ملی میهـنم دارم، خـود را فـردی از     

در زنـدگی بـرای مـن و     آنچه. دانم اپوزیسیون ایران و استعمارزده می
ایـم و هرآنچـه      گذاری شده، هر آنچه آموختـه       کسانی چون من سرمایه   

ای  گونـه  کردیم، همه و همه بـه  مان بازتولید می  ردم میهن باید برای م    می
مانند مصنوعات مونتـاژ داخلـی از کیفیتـی           ریزی گردیده که هم     برنامه

ای که در باال  نـام         اما برابر محتویات مقاله   . استعمارزده برخوردار است  
بـر  «ی مقالـه ظـاهراً بـا مـا تفـاوت دارد و خـود را                   بردم، نویسـنده  

کند و  نگرد و ما را تجزیه و تحلیل می وی بر ما می. داند می» اپوزیسیون
ی ایشـان     داند، دست کم من از نوشته       گویا جای خود را درکنار ما نمی      

 .است» بر اپوزیسیون«برای همین هم، نوشتم ایشان . چنین درکی داشتم
ی  واقعیت این است که امروز پس از پنجاه و انـدی سـال تجربـه              

هـایم     ی زندگی و آموخته     تنها من و همه     ام، نه   ه سیاسی دریافت  -اجتماعی
ریزی شده است، بلکه پدرم، مادرم، جد اندر        از سوی استعمارگران برنامه   

ریـزی    های سیاسی میهنم را نیز استعمارگران  برنامه         جدم، دینم و حزب   
ی ایـن فاجعـه بیـرون     ای که از دایـره    اند و مردان و زنان سیاسی       کرده
 . اندک و انگشت شمارنداند، بسیار  مانده

دسـتینا  "هـا   ی شانزدهم میالدی ونیزی از روزی که در اواخر سده     
 را به بستر اوزون حسن که چندین زن ایرانی داشت، فرستادند،            "خاتون

در همـان روزگـار     . ی صفوی را کاشتند     ی پادشاهان شیعه    تخم و ترکه  
مسـایگی  ها با ایجاد کمپانی هند شـرقی انگلـیس در ه            بود که انگلیس  

ایران بساط استعماری خود را گستردند و تخم جاسوسـی و دخالـت در          
ایـران    امورداخلی ایران را با فرستادن مأموران اینتلیجنس سـرویس بـه          

ای،  بزرگ آن روزگار پراکندند، از همان روزگار بود که هر روز غائله         

مـان هـم پـاره پـاره و           باد ما آمـد و مـیهن        مبارک  جنگی، کودتایی به  
 . تر شد ککوچ

تـرین آشـنایی دارنـد،        کسانی که با تاریخ معاصر ایران کوچـک       
 چون مردم ایران دسـت بـه اعتـراض          1919دانند که پس از قرارداد        می

زدند، انگلیس ها با کودتا رضاخان را برای اجرای مقاصد خود در ایران             
مشروطه را به کلـی تعطیـل سـاختند، مـردم را از             ). 1(کار گماشتند     به

نشانده یکی  های دست از همان زمان دولت. ی سیاسی خارج کردند  صحنه
. هـا رادر مـیهن مـا تحقـق بخشـیدند            پس از دیگـری منـافع انگلـیس       

رجـال و   . سیاستمداران و روحانیون ملی و مردمی  از صحنه حذف شدند          
دین و دولت برایمـان تـدارک       . علمای نظر کرده جای آنان را گرفتند      

هایمـان      برای دبستان و دبیرسـتان و دانشـگاه         های درسی   برنامه.  دیدند
) هـا   ببخشـید امپریالیسـت   (در یک کشوری که اسـتعمارگران       . ریختند

ها فرق چندانی  ها با دانشگاه نرفته غارت آن اشتغال دارند، دانشگاه دیده    به
. بیننـد   سوادها و باسوادها هردو عکـس آقـا را در  مـاه مـی                بی. ندارند
دانند،   کسانی که نمی  . گیری ندارند   ها تفاوت چشم   ها با غیرسیاسی    سیاسی

دانند،   کنند که می    هایی که ادعا می     دانند و آن    جرمشان این است که نمی    
. گویند اشتباه کردیم    اگر صداقت داشته باشند، پس از ده، بیست سال می         

اماآن ها که نان را به نرخ روز می خورند، یـک روز دکتـر مصـدق را             
آخونـدها را غیروابسـته و ضـد         روز دیگـر     اننـد، د  پیرمردی بیمار مـی   

انگارنـد،    ها را خلقـی مـی       نامند، سپاه پاسداران و بسیجی      امپریالیست می 
خواننـد و حکومـت       نژاد را از دکتر مصدق برتـر مـی          خاتمی و احمدی  
 . دانند پذیر و چنین و چنان می گرای اسالمی را اصالح وابسته و عقب

اگـر نـه،    . و ته یک کرباس هستیم    راستش را بخواهید ما همه سر       
چرا پس از کودتای انگلیس و آمریکا بر ضـد حکومـت ملـی دکتـر                 

ی پیروزمند مبارزه و حکومت ملـی          مصدق، با وجود آن که ایران نمونه      
ها  نتوانسـتند      مذهبی -ها و نه ملی     ها، نه ملی    را تجربه کرده بود ، نه چپ      

دهند و ایران را در ردیف      مردم ایران را از شر غارتگران خارجی نجات         
ما چه خود را جزیـی      . کشورهای آزاد و مورد احترام جهانیان در آورند       

از اپوزیسیون بدانیم و چه ندانیم، چه خود را ملی بدانیم، چه سوسیالیست             
رفـت از     ایم و راه بیرون      مذهبی، همه استعمارزده   -یا کمونیست و یا ملی    

. چرخیم   شب و روز دور خود می      شناسیم و   ی شوم وابستگی را نمی      دایره
گیـریم، ماننـد اقتصـاد و         هایی که ما فـرا مـی        ها، تئوری   ها، دانش   درس

کــدام ایرانــی از کمونیســت، . سیاســتمان وابســته و اســتعماری اســت
سوسیالیست و یا میانه و ملی توانسته است در پنجاه سال گذشـته ماننـد               

رای ملت ایـران    دکتر مصدق  یک دکترین مستقل، عملی و پیروزمند ب         
سـرمان   ایم و از کدام طرف به دانیم کجا ایستاده ارائه  بدهد؟ ما اصالً نمی   

 که در   "آزادی"های   و تلویزیون  "آزاد"های  نگاه کنید به سایت   . زنند  می
فارسـی سـخن      نویسند و بـه     ها فارسی می    نام ما ایرانی    این سوی جهان به   

ل ایرانی ارائـه کنـد و       ح  کنند، یک آدمی که بتواند یک راه        پراکنی می 
ی نیروهـای     وسیله  ی ما به    همه. دیگر ایرانیان آن را بپذیرند وجود ندارد      

های غیبی و رهبران نظر کـرده، کـد           های غیبی، کتاب    غیبی، تئوریسین 
ترتیبی کـه هـیچ یـک نتـوانیم حـرف       ایم به ریزی شده گذاری و برنامه  

. از کسی بپـذیریم   درستی بزنیم و هیچ یک نتوانیم حتا حرف درستی را           
تواننـد در     زبان، حتا دو برادر نمـی       شهری، دو هم    چگونه است که دو هم    

ها بـیش از   برابر دشمن مشترک با هم متحد و همراه شوند؟ چرا  مذهبی       
زنند و انگـار نـه        ها هر کدام سازی جداگانه می       اند، ملی   هفتاد و دو فرقه   

. اه آنـان نهـاده اسـت      ای و ملی را فرار      انگار که  دکتر مصدق راه جبهه      
ای  دارند تا انشعاب تازه ها هر دقیقه خیز برمی ها و سوسیالیست کمونیست

 سوی ناکجاآباد روان شوند؟  راه بیندازند و از راهی دیگر به
مالحظـاتی  «ی خود را بـا عنـوان    مقاله) افشار(آقای محمود راسخ   

سـتم در تحلیـل    اند، اما من نتوان      ارائه داده  »ی وضعیت اپوزیسیون    درباره
وضعیت (ی پوزیسیون یا اپوزیسیون،       تز و سنتزی درباره     ایشان تز، آنتی  

من خوانندگان عزیز . بیابم) کش ایران، دوستان و دشمنان ایران ملت ستم
 ارجاع  com.tarhino.wwwی ایشان در سایت طرحی نو  را به اصل مقاله

 . دهم می
درآغاز این مقاله سخن از پراکندگی و اتحاد اپوزیسـیون مـی رود    

پردازد، بخش بلندی از مقالـه        اما بجای آن که به چند و چون این مهم به          
سوسیالیسم "داری جهانی و محو شوروی و اردوگاه کشورهای           سرمایه  به

ای مربوط  تواند تا اندازه  اصل موضوع می    پردازد که به     می "واقعاً موجـود  

http://www.tarhino.com/
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کنـد از     ای کـه آدم حـس مـی         گونـه   رود، به   شد، اما بسیار دورتر می    با
ی  در جـزء آخـر مقالـه ناگهـان یـک واژه       . موضوع پرت افتاده است   

دهد و دوبـاره وارد وادی        راهه رفتن نجات می     خواننده را از بی   » باری«
 : خوانیم در این مقاله با کمال تعجب می. شود ایران می

 انقـالب اسـتقالل سیاسـی بـه دسـت         ی پیروزی   هرچند در نتیجه  «
 من این استقاللی که با غارت منـابع ایـران، قتـل و      . ». . . آمده اسـت  

کشتار مردم ایران و نیز نابودی تمام حقوق انسانی ملت ایـران همـراه              
بـر اسـاس اسـتدالل ایـن     . گویم  ی مقاله شادباش می     نویسنده  است را به  

شـود و     کوچـک عرضـه مـی     بندی    مقاله، اپوزیسیون ایران در سه بسته     
 : بندد نویسنده حساب اپوزیسیون را این گونه می

شـرایط کنـونی، هـیچ اپوزیسـیون متشـکل و       نتیجه این کـه در «
برابر رژیم وجود ندارد  مؤثری نه در داخل و نه در خارج از کشور در

ــز نمــی ــق اتحادهــای مصــنوعی از عناصــر   و آن را نی ــوان از طری و ت
ای نیسـتند، بوجـود       ی هـیچ قشـر و طبقـه         دههایی که نماینـ   "سازمان"

 هـا را  ای سران حکومت اسالمی و اربابان آن      البته چنین مژده  . »...آورد
خوشحال خواهد کرد و این مژده، شادی کسـانی کـه عمـری کـوس               

گونه  همان. دانند  زدند و امروز آن را نامرئی می        رهبری اپوزیسیون را می   
خواهم نشان    ی ادب ندارم، بلکه می      عهستیزی یا اسا    ام، قصد قلم    که نوشته 

. ها تنها دشمن را خوشـحال خواهـد کـرد    گیری گونه نتیجه دهم که این 
 سـرآمده اسـت، هـر       "سانترالیست دمکراتیک "های    ی مرکزیت   دوره

تواند در یک حرکـت یـا جنـبش           ی خود می    رأی و اراده    کسی تنها به  
راز کنم و شما  سوی شما د روزی که من دستم را به. سیاسی شرکت کند

آیـا  . بپذیرید ما قادر خواهیم بود با هم موانع را از سر راه خود برداریم             
های گوناگون مخالفـان فکـری        شما تا کنون در تظاهرات یا آکسیون      

ها اگر تداوم پیدا کند و  گونه حرکت این. اید خود را در کنار خود ندیده
 حکومت اسـالمی     های آینده خود و برای براندازی       اگر ما برای حرکت   

روزی کـه یـک     . شویم اپوزیسیون متشکل    ریزی کنیم، می    با هم برنامه  
جهانیـان   شـویم و بـه    می"ما"گیریم،  یک ما جدا جدا کنار هم قرار می     

شود و ما خواهـان       های سیاسی انجام می     دهیم که در ایران قتل      نشان می 
 نه در خلوت  شویم   می "ما"ما در عمل    . این جنایات هستیم    پایان دادن به  

دیگر را از دوستی و همراهی خود ناامید و مأیوس  چرا ما باید یک. خود
   کنیم تا دشمن هم با شادمانی باور کند که کاری از ما ساخته نیست؟ 

های ایشـان     داوری  من برای آن که بتوانم جایگاه خود را نسبت به         
 برخـی  ی ی سرنوشت شوم ملت خود و نیز نظر خود را در بـاره      در باره 

هـایی از آن را       میهنان عزیز برسانم، بخش     آگاهی هم   نکات این مقاله به   
  . . .هـا  اتحاد در مبارزه بـا نظـام   ی  البته اندیشه ...«  :آورم در اینجا می

وجود احزاب پایدار سیاسـی   طبیعی است در کشوری که در آن هنوز
 اهـ   اجتماعی در نیامده است، نقش شخصیت-صورت نهادی سیاسی به

... هـای سیاسـی     تر باشد تا نقش تشکل      در مبارزات سیاسی تعیین کننده    
ی این را داده انـد تـا          آیا استعمارگران به ملت ایران امکان و فرجه       . »
درآیند ؟ »  اجتمـاعی -صورت نهادی سیاسی    احزاب پایدار سیاسی به   «
در مبـارزات   هـا  نقـش شخصـیت  «ها  عمداً قصدشان این است کـه   آن

 تـا  بـرای   » ... های سیاسی   تر باشد تا نقش تشکل       کننده سیاسی تعیین 
نمونه، هر موقع الزم بود یک کسی مثـل آقـای خمینـی را از آسـتین           
مبارکشان بیرون بیاورند و عکس وی را در ماه نشان دهند تـا عـوام و           

ی   تقریبـاً در همـه    ... « : خوانیم  سپس چنین می  . آن باور کنند    ها به   توده
از قشـرها و طبقـات مختلـف جامعـه      ی اتحاد مردم را این موارد زمینه

داده  تشـکیل مـی   ی جنبش برای قطع نفوذ بیگانه ماهیت استقالل طلبانه
   .»است

در کشوری که طبقات اجتمـاعی آن از برکـت اسـتعمارگران از         
داری ملی رشد نکرده است       اش خارج شده و سرمایه      شکل و روند طبیعی   

ی استقالل اهمیت اساسی و       ، مسئله )کند  بلکه داللی و حتا جاسوسی می     (
ای جـز ایـن نیسـت کـه مـردم             در چنین موقعیتی چـاره    . حیاتی دارد 

قدرت خود متکی باشند ، دست در دست هـم بگذارنـد و           استعمارزده به 
استقالل دسـت     موقتاً جنگ داخلی و طبقاتی را تعطیل کنند تا بتوانند به          

دلیـل تحـوالت جهـانی،     و بـه   57  انقـالب  موضوعی که با... «. یابند
 موضـوعیت  زوال شوروی و پایان جنگ سرد و غیـره دیگـر امـروزه   

باید یادآور شوم تا زمانی که مردم مـیهن  . ».ی اول را ندارد   حاد درجه 
اند، راهی  ی خود تسلط نیافته سرنوشت و اراده  بهاند و استقالل نرسیده ما به

یـاد    ر ضمن خوب اسـت بـه      د. طلبانه وجود ندارد    ی استقالل   جز مبارزه 

ها پیش از سقوط دیوار برلن اتفاق افتاده           سال 57بیاوریم که قیام  بهمن      
ی خـود     در بخـش آغـازین مقالـه      ) افشـار (آقای محمود راسـخ     . است
انگلیس دسـت انـدرکار جابجـایی    کند که آمریکا و  درستی اشاره می   به

 بـیش از    اکنـون بـا گذشـت     «: نویسـد   قدرت در ایران بودند و چنین می      
کمتر کسی تردیـد دارد کـه آن انقـالب و     بیست سال از انقالب دیگر

بیگانگـان، آمریکـا یـا     استقرار حکـومتی اسـالمی رویـدادی بـود کـه     
 ها بانی آن بودند یا ایـن کـه حکومـت کنـونی     انگلیس یا هر دوی آن

 در پایان مقاله حکومت اما. ». . .حکومتی است وابسته به قدرتی بیگانه
 "داخلـی "ی سیاسی از نظـر نویسـنده    شود و مبارزه  خودی می اسالمی  

نویسـنده  . نمایانـد  طلبانـه منتفـی مـی    ی استقالل گردد و مبارزه   تلقی می 
بـا  ... « :نویسـد  کنـد و چنـین مـی    های پیشین خود را فراموش می   گفته

اکنـون  . . . پیروزی انقالب بهمن و برچیده شدن بساط سلطنت خاندان
 .» داخلی تغییر یافته استبه مبارزه با دشمن

ها افراد و حتا      ی امپریالیست  نشانده  در باال گفتیم که حاکمان دست     
برند تا در موقعیتی کـه کنتـرل    های سیاسی را از بین می    ی سازمان   هسته

هایی مثل آقای خمینی را از    رود، بتوانند آدم    اوضاع از دستشان بیرون می    
کند که  وباره نویسنده  فراموش میستین مبارکشان بیرون بیاورند، باز دآ

ببخشـید  (تواند با شرائطی که اسـتعمارگران         تشکیل حزب در ایران نمی    
انـد،    پدیـد آورده  ) ها یا بهتر بگویم ناظمان نظم نوین جهانی         امپریالیست

دالیل فـوق اسـت       شاید به ... «: کند  ر باشد و چنین استدالل می     پذی  امکان
سازی در بررسیِ وضع اپوزیسـیون   قرینه که بر حسب عادت و از روی

چیـزی کـه بـه ذهـن      و یـافتن دالیـل زواردررفتگـی آن اولـین و تنهـا     
 گران به عنوان علتِ وضع اسفباری کـه اپوزیسـیون در آن بسـر    تحلیل
همانگونه که در باال    .  »...رسد، پراکندگیِ اجزای آن است      برد، می   می

ت که ما بـا دانـش   جا اس هم یادآوری کردیم مشکل اصلی و اساسی این 
یزی شده و دست دومی که داریم،  مصلحت ملت خود را            ر  سیاسی برنامه 

مـان    هـای سیاسـی گونـاگون       سـازمان   از ماورای مرزها بـه    .شناسیم    نمی
ای که ما هر کدام       گونه  های متضاد و گوناگونی الغاء شده است به         تئوری

ر نتیجـه   د. دانیم و دیگـران را باطـل و معطـل           خود را محق و محور می     
راهـی    فکری و هم    های فکری مشورت و هم      حاضر نیستیم با دیگر گروه    

ی   یـاد نویسـنده      را بـه   2001شاید الزم باشد نشست ماینز در سال        . کنیم
های  شورای  موقت سوسیالیست  «محترم مقاله بیاورم که دوستانی که از        

کـاری و     در آن نشست حضور داشتند، راه را بر روی هـم           »چپ ایـران  
 نفر را   500یا در اتحاد برلن، بانیان نشست مذکور، بیش از          . اد بستند اتح

های بسیار دور آمده بودند دسـت از پـا درازتـر راهـی دیـار           که از راه  
حتی جنبش رفراندم هم  تو زرد از آب درآمد چـون از             . ناامیدی کردند 

استعمارگران در یک سد سال     . درون سنای آمریکا سرچشمه گرفته بود     
 .   اند های فراوان کرده گذاری رای افتراق فکری ما ایرانیان سرمایهگذشته ب

گونه مطالب مربوط  این ی نشریه به تا اینجا یک ستون از یک صفحه 
ایران و اپوزیسیون اختصاص یافته است، اما با شروع پاراگراف زیرین          به

چهار ستون و نیم، یعنی تقریباً بیش از دو صـفحه بـه مسـائلی غیـر از                  
یابد که مقداری از آن مروری  تاریخی          زیسیون و ایران اختصاص می    اپو

در آنجـا چنـین   . ی نظـری و انتزاعـی دارد      و بقیـه عمـدتاً جنبـه      است  
 تاریخی یکی از رویدادهای مهم قرن بیستم        -نظر سیاسی از« : خوانیم  می

  سـابق  که به ایجاد اتحاد جماهیر شـوروی  1917انقالب اکتبر  پس از
پـس از تحلیـل اوضـاع جهـان و     . »...بـود  ل همـان نظـام  انجامید، زوا

ی مشـکالت کـارگران       هایی از هر دست، نویسنده در بـاره         گویی  پیش
رسـد کـه شـرایط تـاریخی و      به نظـر مـی  ... «: دهد جهان چنین نوید می 

تـازه در  » کارگران جهان متحـد شـوید  «ی  دیرینه ی تحقق شعار زمینه
کـه در حـال فـراهم آمـدن      ی استدار این دوران جدیدِ تکامل سرمایه

ایـران     مسیر مقاله را به    »باری«ساز    ی سرنوشت   در اینجا واژه  . »... است
بـاری، گفتـه شـد کـه در ایـران در بـیش از صـد سـال           «: گرداند  باز می 

ی اسـتقالل قـرار داشـته     ای مسئله کانون هر جنبش و مبارزه گذشته در
کراتیـک نیـز همـواره    استقرار نظـامی دم  البته خواست آزادی و. است

تحقـق خواسـت    ها منوط بـه  ولی تحقق این خواست. مطرح بوده است
از ایـن رو سـه نیـروی        . تر، یعنی کسـب اسـتقالل سیاسـی بـود           ابتدایی
ها نوک تیز پیکان مبارزات خود  گرایان، مذهبیان و چپ ملی :اجتماعی

دیگـری    اسـتبدادی رفـت و اسـتبداد   . . . را بـه سـوی نفـوذ بیگانگـان    
ولی این استبداد بر خالف استبداد گذشته بر نیروهـای    . انشین آن شد  ج

  » .دارد ایرانی تکیه
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اهللا کاشانی، رهبری     همان اندازه که شاه، سید ضیاء طباطبایی، آیت       
هـا   حزب توده، فداییان اسالم و حزب رستاخیز ایرانی بودند، این آخوند   

 روی کدام قرینه،    از. و گردانندگان حکومت اسالمی  هم ایرانی هستند       
ی   مسـئله «سند، و مدرک سیاسی و عینی ایشان معتقد شده اسـت کـه              

امروز غارت منابع ایران را       آنچه تا به  . تأمین شده است  » استقالل سیاسی 
ی   تسهیل کرده است، عدم دخالت و عدم حضور مـردم ایـران در اداره             

 کوتاه در یک سد سال گذشته غارتگران ایران تنها با   . کشور بوده است  
غارت منـابع ایـران ادامـه         اند به   کردن دست مردم از قدرت موفق شده      

آیا میزان اختناق، کشتار چندین هـزار       : پرسیم  حاال از ایشان می   . بدهند
هـای   هـای قبـل و بعـد از آن، قتـل      و سـال   67نفری زندانیان در سال     

ای، زندان و شکنجه در زمان حکومت والیـت فقیـه کـم شـده                زنجیره
یا آزادی اجتماعی و سیاسی افـزایش یافتـه و احـزاب آزاد و              است؟ آ 

ایـد کـه      وجود آمده است؟ آیـا فرامـوش کـرده           در ایران به   "پایدار"
دشمنان تحزب در ایران حتا حزب جمهوری اسـالمی را بـا محتـوایش         
منفجر کردند؟ آیا مردم در قدرت و حکومت حضور دارنـد و بـا رأی             

ـ       خود می  ار کننـد و یـا از معـامالت نـاحق و      توانند مسـئولین را برکن
گویید استقالل تـأمین شـده اسـت؟          غیرقانونی جلوگیری کنند که می    
داند البد استقالل ولی فقیه است، همه         استقاللی که ایشان تأمین شده می     

 .  اند دانند که سربند و گلوگاه استقالل را با والیت فقیه بسته می
ی حکومـت     ایـران پایـه   ی تاریخی مردم      در ذهنیت و حافظه   ... «

داشـت، اسـتعمار و    را بر سـر پـا نگـاه مـی     آن استبدادی و نیرویی که
که با قطع نفوذ بیگانه از  آنان همواره گفته شده بود به. امپریالیسم بود

دسـت   شرکت و به انقالبی با. . .ها  ی دیگر خواست شئون کشور جنبه
سـابقه    جهـان بـی   اتفاق مردم که در تاریخ معاصر در          اکثریت قریب به  

 در 99رسد و نظام و حکـومتی را کـه از پشـتیبانی     پیروزی می به بود،
 نظـامی کـه از  . نشـاند  ی قدرت مـی  بر اریکه صد مردم برخوردار بود،

. »...خـود نهفتـه داشـت     همان ابتدا خصـلت اسـتبدادی و خـود را در            
در تاریخ معاصر جهان بـی سـابقه    ... انقالبی با شرکت  «راستی اگر این    

اکنـون بـا   «: ، چرا در باال در پاراگراف چهارم چنین آمده اسـت        »بـود 
کمتر کسی تردید دارد که  گذشت بیش از بیست سال از انقالب دیگر

بیگانگـان،   آن انقالب و استقرار حکومتی اسالمی رویـدادی بـود کـه   
این حکومت با    .»...ها بانی آن بودند     آمریکا یا انگلیس یا هر دوی آن      

 و سلب قدرت از مردم خصلت استبدادی خود را نشـان            کودتای خزنده 
 خصلت «قدرت رانده می شوند   وقتی مردم از    . ی دیگری   داد نه با وسیله   

مردمـی کـه گمـان      ... « .گیرد   جای آن را می    »استبدادی و خودکامـه   
، . . .برآمده باشـد   کردند که اگر حکومت از آنان و از میان آنان می

حکومـت   اد و خودکامگی و بسا بـدتر از حکومتی است توانا به استبد
های   در این جا مجال بررسیِ زمینه     . اش بر بیگانگان بود     پیشین که تکیه  

کـاش  . ».  نیسـت "غیـر منتظـره  "اجتمـاعی ایـن پیشـامد     تـاریخی و 
ی   مـی هـم دربـاره     مسائل جهانی ک    جای پرداختن طوالنی به     نویسنده به 

در تـاریخ ایـران اتفـاق       که نظیر آن بارها      »این پیشامد غیر منتظـره    «
نوشـت، یـا کمـی هـم در اطـراف چگـونگی تسـلط                 افتاده است، می  

کـرد و ملـت ایـران را از منشـأ             ایران قلم رنجـه مـی       ها به   امپریالیست
 .  ساخت های خود مطلع می بدبختی
نشـان   منظور از ذکر این مطلب در این جا این اسـت کـه  در  ...«

رار نظـام جمهـوری اسـالمی کـه     داده شود که پس از انقالب و با استق     
 تبدیل مبارزه با دشمنی بیگانه. . . خود را نشان داد  خیلی زود ماهیت

دشمنی خودی، که با گذشته بسیار متفاوت بود و آنان نـه آمـادگی                به
 :و نیـز . »دوسایل مبارزه با آن را در اختیار داشـتن  ذهنی و نه ابزار و

 گرایان ، مذهبیان و چپ هـا  از سه نیرویی که در باال ذکر شد ، ملی         «
...   « 

 شمار این نیروها نیست؟ یا بهتر بگوییم،آیا این         آیا ملت ایران در   
بایـد در ایـن گونـه         نیروها برتر و جدا از ملت ایران هستند؟ آنچه می         

ها در مرکز توجه باشد، ملت ایران است که نه استقالل دارد و نه                تحلیل
 ندارد و آزادی ندارد، چون استقالل       استقالل ندارد، چون آزادی   . آزادی
هـا را     کنـد و آن     نویسنده در خیال خود نیروهـایی فـرض مـی         . ندارد

هایی که در این چندین سال        آیا تمام چپی  . داند  ناکارآمد و ناموجود می   
زندان افتادند و کشته شـدند،        با تمام وجود و صمیمانه مبارزه کردند، به       

د؟ از دیدگاه ملی، هر ایرانـی بـا       آین  حساب می   جزیی از قشون روس به    
گذارد، آرزویی جـز      میدان مبارزه می    هرگونه مذهب یا ایدئولوژی پا به     

نویسـنده البـد   . استقالل ایران و خوشبختی و آزادی مردم ایـران نـدارد      
ی استقالل ایران وانمـود کنـد کـه           خواهد با منتفی نشان دادن مسئله       می

شده است و ملت ایران امروز فقط       غارت منابع اقتصادی ایران هم منتفی       
شدت اختنـاق، افـزایش     . رفتاری و تندخویی مالها گرفتاری دارد       با کج 
جمعـی مـردم ایـران، نشـان          ها و سالخی کردن و کشتارهای دسته        قتل

 .های ملت ایران و نابودی استقالل آن است ی شدت غارت ثروت دهنده
گرایان    ملی باری، پس در حال حاضر از آن سه نیروی تاریخی،          «
 اجتمـاعی بـرای   -ای اقتصـادی  مشخص و روشنی، یعنی برنامه موضوع

بـرای ایجـاد    ای سـازند  زمینـه . . . ندارند  مبارزه جلب و تشکل مردم به
ی   حزبی مدرن با تشـکیالت و برنامـه و بـه مبـارزاتی طـوالنی در همـه                 

تمـاد  تدریج در برابر نظام کنونی بـا کسـب اع   اقدام ورزند تا به ها زمینه
نخسـتین گـام در   . نیرویی عمده تبدیل شوند به ویژه جوانان، مردم و به

جبهـه  «بپذیرند که تحت نـام   این راه این است که آنان این واقعیت را
هـا   سـاله  سـی  نی پایین، یعدیگر جذابیتی نزد اکثریت مردم ایران» ملی

. ی آن جنبشـی همگـانی را سـازمان دهنـد، ندارنـد              که بتوانند بـر پایـه     
ای  گاه تشکیالتی مدرن که پاسخگوی نیازهای جامعـه  هیچ» ملی جبهه«

داری  ی سنتی و پیشاسرمایه گذر از جامعه ی چون ایران که هنوز مرحله
به . » ...گذاشته باشد، نبـوده  داری مدرن پشت سر ی سرمایه جامعه را به

 ی مرحله«شناسی خود مراجعه کنید، درست در  کتاب ها سیاسی و جامعه
آهنگـی و    اسـت کـه هـم    »داری  ی سنتی و پیشاسـرمایه       از جامعه  گذر
ی نیروهای اجتماعی برای کسب استقالل ضروری اسـت و   راهی همه  هم

ای دانست و آن را       ی جبهه   همین دلیل چاره را در مبارزه       دکتر مصدق به  
یک حزب بورژوایی هم مانند هر حزب دیگـری در          . پیروزی رسانید   به

یـک  «. تواند باشد   انجام نقش مؤثری نمی     ،  قادر به   ی عدم استقالل    مرحله
 »!کند طلب صداست، من دست من ز دست شما می دست بی

ها، سـر   ملی  های کارشناسانه و دلسوزانه به      نویسنده پس از راهنمایی   
نیروی دگـر  «: نویسد  گرداند و چنین می     سوی گروهی دیگر می     قلم را به  

 . »...مذهبیان هستند که بر خر مراد سوارند
اگر کسی از نظر اعتقادی مذهبی است الزاماً هم سوی با آخونـدها             

کند با کمک الگوهـای خیـالی         او فکر می  . تواند باشد   نبوده و خائن نمی   
طور که یک کمونیست  تواند ملت ایران را خوشبخت کند، همان خود می

تواند با نظمـی دیگـر مـردم ایـران،            کند که می    یا سوسیالیست فکر می   
چـرا  و از کـدام       . رفـاه و خوشـبختی برسـاند        ه کـارگران را بـه     ویژ  به

رد و عـدم    (دیگران با نظر تردید و ارتـداد          ایم که به    استعمارگر آموخته 
بنگریم و فتوای نابودی و ناتوانی آنان را صادر کنیم و یا فریاد   ) پذیرش
؟ پس از روشن ساختن وضعیت دو گـروه  "اعدام باید گردد"م  برآوری

ماند نیروی  می«: کند حساب گروه سوم را چنین رسیدگی میفرضی باال 
ای اســت کــه از  ایــن جریــان در واقـع ملقمــه ... هـا  سـوم ، یعنــی چپــی 

آیـا  » ...جریانات ضد و نقیض که اغلب هم دیگر را نیز قبـول ندارنـد    
دیگر را  ها بخواهند یک مگر چه کسی دیگری را قبول دارد که این چپی    

هـای سـابق را بایـد اکنـون در       "چپـی "اغلـب   ...«قبول داشته باشـند؟     
حسـاب آورد، بـدون       بورژواهای رادیکـال بـه      خردهو  ی بورژواها     زمره

شـان   های گذشـته  از سازمان تلخی های وجود فکر متحد کننده با تجربه
و  .عناصری ضد سازمان و تشکیالت تبـدیل کـرده اسـت    که آنان را به

تـر، بـدون      ت و دقیـق   طبیعی است که بدون داشـتن سـازمان و تشـکیال          
ی مـؤثر سیاسـی در سـطح     صـحبت از مبـارزه   داشتن یک حزب مدرن،

 » ...جامعه چیزی جز شوخی نیست
آید که خوشبختانه نویسنده در هـیچ        مقاله چنین برمی   ی  از مجموعه 

ها را نیـز      یک از نیروهای اپوزیسیون ایران جا ندارد و هیچ کدام از آن           
دهـد کـه      ری و سنتز نهایی خود فتوا مـی       گی  ایشان در نتیجه  . قبول ندارد 

هیچ اپوزیسیون متشکل و مؤثری نه در داخل و نه در خارج از کشور              «
هـایی کـه در ایـران در زیـر            آیـا آن  » .در برابر رژیـم وجـود نـدارد       

پوسند و از بـین       ها می   شوند و یا در زندان      های وحشیانه کشته می     شکنجه
هـا نفـر در       نیسـتند؟ روزانـه ده    شوند اپوزیسـیون      روند، یا اعدام می     می

هـای تعلیقـی      زنـدان و حـبس      های غیرانسانی در سراسر ایران به       دادگاه
ها اپوزیسیون نیستند؟     شوند تا نتوانند آزادانه نفس بکشند، این        محکوم می 

ایـم و از جهانیـان        خیابان نیامده   ی هم به    شانه  آیا ما تاکنون بارها شانه به     
ایم و آنها را از       خود در ایران استمداد نکرده    برای نجات زندانیان سیاسی     
ایم؟ قاتل زهرا کاظمی را چه کسی رسوا و           زیر تیغ اعدام بیرون نکشیده    

ای را مگـر      جهانیان معرفی کرده است؟ ساحت جبروتی علـی خامنـه           به
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زیـر   اپوزیسیون در هم نشکسته است؟ همان اپوزیسـیون هـم او را بـه            
هر بار که ما در کنـار       . وزیسیون است ها همه کار اپ     این. خواهد کشید 
ی آراء خـود    مـا نماینـده   . گیریم، اپوزیسیون متحد هسـتیم      هم قرار می  

گیـریم،    هستیم و وقتی به خاطر خواستی مشترک کنار هـم قـرار مـی             
ما بارها این کـار را هـم از روی          . شویم  گروه، صنف، طبقه و ملت می     

هـای    مقاومـت . یـم ا  آگاهی و گاهی هم از سـر ناآگـاهی انجـام داده           
کشان در ایران کار اپوزیسیون نیست؟        کارگران، روشنفکران و زحمت   

ناپذیر زنان در ایران و در خـارج از ایـران و          مبارزات دائمی و خستگی   
دوست از آنان کار اپوزیسـیون نیسـت؟          پشتیبانی مردان آزاده و میهن    

ه آیـا   دست آخر از آقای محمود راسخ افشار، باید این سؤال را کرد ک            
دار  در آلمان، اگر سـکان   » شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران     «

 آید؟   و راهنمای اپوزیسیون نیست، آیا جزیی از آن نیز بشمار نمی
 با آرزوی آزادی و استقالل ایران 

 
 :ها پانویس

اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا . کاتوزیان، دکتر محمدعلی همایون -1
 . 122ص  .،1372، تهران، یی پهلو سلسله.پایان

 ... نظرات نگاهی به
 

هـایی    گفتـه  ،ها اشاره دارند    به آن پیام هایی که ایشان در نقل باال        
 .دان ها اشاره کرده شان به آن قالهاست از مارکس که در این بخش از م

اند   کرده رسد که آقای شاهنده دو موضوع را با هم قاطی          نظر می  به
:  اسـت  یگر از دیدگاه مارکسی کامالً ضروری     د ها از یک   که تمایز آن  
هـدف   و قایل بودن بهطور کلی   به تاریخ هدف غایی برای  قایل بودن به  
هـای   کمونیسـت =هـا  تـر بـرای سوسیالیسـت     و دقیق چـپ غایی برای   
.مارکسی

هـای مارکسیسـت بـرای        مارکس و سوسیالیست   روشن است که  
 نگرش مادی آنان به     چون. تاریخ هدفی غایی یا حد کمالی قایل نیستند       

. کند  به روشنی نفی میآن برای  راتاریخ وجود هدفی غایی و حدکمالی
. انـد  بر مبنای این نگرش مادی آدمیان خود سازندگان تـاریخ خـویش           

 که بـر آن   » یدئولوژی آلمانی ا«مارکس و انگلس در نخستین فصل از        
 نظرات   آقای شاهنده نیز برای اثبات درستی      و گذاشتند» تاریخ«عنوان  
:نویسند آورند، می  می کتابهایی از آن  نقل بارهاخود

ی  نزد آلمانیانِ بی پیشنهاده باید از آن جا آغاز کنیم که پیشنهاده           
ی تـاریخ را تبیـین کنـیم، یعنـی ایـن       ی هسـتی انسـانی، پـس همـه       همه

 .»تاریخ بسـازد  «پیشنهاده که انسان باید قادر به زندگی باشد تا بتواند           
 .)راسخ. متکیه از (

 فرانسـه و   1848و مارکس در بررسی معـروف خـود از انقـالب            
هم هجـد «ی بناپارت اول، با عنـوان        کودتای لویی بناپارت، برادر زاده    

:نویسد  می»بومر لویی بناپارت
اند، ولی نه به طور دلخواه  ها خود سازندگان تاریخ خویش     انسان«

 بلکـه در اوضـاع و   انـد،  و در اوضاع و احوالی که خود انتخاب کـرده     
احوال موجودی که از گذشته به ارث رسیده و مستقیماً بـا آن روبـرو           

 ..»هستند
اند و ایـن   ها خود سازندگان تاریخ خویش  اگر برای مارکس انسان   

ی  شود که آن خود نیـز نتیجـه        امر از خصوصیات طبیعی آنان ناشی می      
یعنی چیـزی    ،است از تکامل تاریخ طبیعی اندام آدمی، پس هدفی غایی         

توانـد   خارج و مقدم بر عمل خود آدمیان در ساختن تاریخ خویش نمی           
.وجود داشته باشد

چون پذیرفتن هدفی غایی برای تـاریخ مسـتلزم پـذیرش وجـود             
 انسان خود نیز موجودی طبیعی(وجودی است خارج و مقدم بر طبیعت   م

 از ی تا آن هدف غایی را برای طبیعت و آدم)ای از آن است وردهآو فر
چنین وجودی چیز دیگری جز همـان آشـنای         .  تعیین کرده باشد   پیش

ولی هر کس کـه بـا نـام مـارکس و     . تواند باشد قدیمی یعنی خدا نمی   
دانـد کـه بـه مـارکس و       می ،ترین آشنایی را داشته باشد     نظرات او کم  
یعنـی  :  مگـر ایـن یکـی را       ،شود هـر نسـبتی را داد       ها می  مارکسیست

 .به وجودی ماوراء طبیعیخداپرستی و اعتقاد 
بسیاری از کسانی که خود را مارکسیست یا پیروان          توان به  حتا می 

بـر   . داشتن تفکـر مـذهبی را نسـبت داد         ،دانند های مارکس می   تئوری

خالف تصور بسیاری خداناپرستی یا آتئیسم منافـاتی بـا داشـتن تفکـر              
رغـم آن    هد خداناپرست یا آتئیست باشد و ب      توان شخص می . مذهبی ندارد 

 کـه    فهمیـده شـود    هرآینه از تفکر مذهبی این درک     . مذهبی فکر کند  
چـون نـزد    . آورد ی خویش درمـی    ی آفریده  شخص خود را تحت سلطه    

ای   آفریده، در نتیجهب و خدا مخلوق تصورات آدمیان است      مارکس مذه 
مخلوق، خالق  : گیرد  در وضعی معکوس قرار می     ه شدن که پس از آفرید   

 ، خدا، ی خود را    آدمیان، آفریننده   یعنی ، کننده ترتیب خلق بدین  . شود می
 هر به او  وکنند  در برابر او سجده می ،ندپندار  میخالق خویش و کائنات     
تواننـد بـه آن       ولی نمـی   ، خود داشته باشند   ،ندنک آن چه را که آرزو می     

ی او   دهنـد و بدینسـان خـود را تحـت سـلطه             نسـبت مـی    ،دست یابند 
 .آورند درمی

هـای   اریخ جنبش چـپ، سوسیالیسـتی و مارکسیسـتی نمونـه          در ت 
کیش . توان یافت  های اجتماعی را می    پدیده  به فراوانی از برخورد مذهبی   

.شخصیت، فتیش سازمان و حزب و غیره
 ، قایـل شـد    یتوان برای تاریخ هدفی غایی و حد کمال        هر چند نمی  

ــارزه ــرای فعالیــت و مب ــا کمونیســت =هــا سوسیالیســتی   ولــی ب  =ه
 .ی کمونیستی جامعه: توان هدفی غایی قایل شد ها می مارکسیست

عنـوان اسـتدالل در     شـاهنده بـه  این امر هیچ ربطی با آن چه آقای 
بهترزیستی « و   »زیستی به«این که   .  ندارد ،دهند توجیه نظر خود ارایه می    

توان بـرای پیشـرفت علـم و          این که نمی    و  را حد و مرزی نیست     »بشر
 چه ربطی دارد بـه ایـن کـه    ، و حد کمالی قایل شدتکنیک هدف غایی 

 =هــا تــر بــرای کمونیســت ، و در بحــث مــا مشــخص»چــپ«بــرای 
ی کمونیستی هدف غایی مبارزه و فعالیت        ها، استقرار جامعه   مارکسیست

 .تنان اسو پایان تکلیف تاریخی آ
عنـوان   ، بـه ی سـرمایه داری   اگر این حکم درست باشد که جامعـه       

ی کمونیستی   جامعه  در تاریخ، ضرورتاً باید یا به      بقاتیی ط  آخرین جامعه 
ها بر ایـن نظرنـد کـه آن حکـم            بیانجامد یا به بربریت، و مارکسیست     

ی  ی کمونیستی، یعنی جامعـه      با دست یافتن به جامعه      پس درست است، 
 ی طبقـاتی و     نـه مبـارزه     نه طبقاتی وجود خواهند داشـت      طبقه دیگر  بی
 و نه اساساً دیگر     ی چپ  برای فعالیت و مبارزه    نه موضوعی    طریق اوال  به

ها برای   که کمونیست استای ی کمونیستی هدف غایی  جامعهپس. چپی
 یعنی ،ند و با استقرار آن جامعهنک دست یافتن به آن فعالیت و مبارزه می     

ی تاریخ حـذف     ی طبقاتی نیز از صحنه     از بین رفتن طبقات، چون مبارزه     
 بنا بر نظر آقای شاهنده،      د نخواهد داشت که    وجو  دیگر چپی  ،خواهد شد 

خواهان تغییر وضع حاضر    « باشد و    »همواره به شرایط موجود معترض    «
.»در سمت و سوی بهتر زیستن بشر

 درکی است که از چپ و از   ی خطای فکری آقای شاهنده در      ریشه
ی   های او از جامعه      تحلیل های مارکس نسبت به تاریخ و       نظرات و تئوری  

 .داری دارند سرمایه
 وجـود    هرگز  در تاریخ  ، است  شاهنده مورد نظر آقای  آن چپی که    

طـور کلـی،      بشر، بـه   زیستی و بهترزیستی   چپی که برای به   : نداشته است 
تـر    بـیش » نسان دوسـتانه  ا« این نظراتِ . کرده است   میفعالیت و مبارزه    

 ایـن نظـرات   . هـا   چپ های خرده بورژوا دارد تا به       لیستنزدیکی با لیبرا  
ای کـه در آن جنـبش کـارگری و           هـا و شـرایط تـاریخی       واقعیـت  به

 آن خطاهایی شد که     »مرتکب«وجود آمد و رشد کرد و        هسوسیالیستی ب 
هـای   شرایط و واقعیت  .  هیچ ربطی ندارد   ،مورد انتقاد آقای شاهنده است    

 ی  جامعـه  ،ای که جنبش کارگری و سوسیالیستی را پدیـد آورد          تاریخی
، هـم آن  اش بـود کـه هنـوز     قات و تضادهای طبقاتی   داری با طب   سرمایه
ی   جامعـه  حـال هرآینـه   .  و هم تضادهای آن     در قید حیات است    جامعه

کمونیستی بوجود آید، دیگر نه طبقـاتی وجـود خواهنـد داشـت و نـه               
پس دیگر نه راستی وجود خواهد داشت و نه چپی تـا            . ی طبقاتی  مبارزه
بـه راسـتی    . لیت و مبارزه کنـد     فعا »زیستی و بهتر زیستی بشر     به«برای  

ها  مارکسیت =ها تاکنونی چپ عملی  موضوع انتقاد آقای شاهنده فعالیت      
هایی است که مبنای درک نظری آنـان از          نظرات و تئوری  بلکه  . نیست

.تاریخ و جامعه است
زیرا اگر آقای شـاهنده یکـی از نکـات اساسـی درک نظـری و                

ا درست بدانند، یعنی این نظـر       ها از تاریخ و جامعه ر      تئوریکی مارکیست 
ی پیشـرفت نیروهـای      ی اشتراکی اولیه که در نتیجه      که با انحالل جامعه   

ی طبقـاتی در     ی طبقاتی و با آن مبارزه       جامعه ،مولد مادی بوقوع پیوست   
ی میان طبقـات موتـور حرکـت         تاریخ پدیدار گشت، و این که مبارزه      
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 ایـن مبـارزه و تکامـل      گـرایش تـاریخی   تاریخ و تکامل آن اسـت و        
ی  طبقـه  ی بـی    پدیـدار گشـتن جامعـه       به سـوی   ،داری  سرمایه تاریخی

ی طبقـاتی    داری آخـرین جامعـه      سـرمایه  ی کمونیستی است و جامعـه    
ی طبقـاتی دیگـر      کمونیستی است که در آن، ماننـد هـر جامعـه          اپیش

ا، داران و پرولتاری  جامعه، سرمایهی اساسی ی طبقاتی میان دو طبقه مبارزه
هیچ کسی، دانسـته یـا        عمل ی طبقاتی  در جریان است و در این مبارزه      

ای   زیرا هیچ فعالیت و مبـارزه      نیست، انهطرف  بی ندانسته، آگاه یا ناآگاه،   
 بـرای   ایشـان گیرد که جانبدار نباشد، آن گـاه         در این جامعه انجام نمی    

 ه بـرای   مبـارز   و ی فعالیت  ها وظیفه  کمونیست =ها سوسیالست =ها چپ
ها بـرای     کمونیست. کردند  را تعیین نمی  » زیستی و بهترزیستی بشر     به«
بـورژوازی فعالیـت و مبـارزه نکـرده و          » زیستی و بهتـر زیسـتی       به«

ی کارگر هـم اکنـون از         ی استثمار طبقه    چون آنان در نتیجه   ! کنند  نمی
 .زیستی و بهترزیستی برخوردارند به

پ درسـت باشـد و      اساساً اگر درک و تعریف آقای شاهنده از چ        
فعالیت و مبارزه کنـد در      » زیستی و بهترزیستی بشر     به«چپ باید برای    

ی بشر، اگـر معنـایی    این صورت طرف این مبارزه کیست؟ زیرا مقوله      
داران  هم سرمایه داشته باشد، باید تمامی آدمیان را در برگیرد و از جمله            

 شاهنده بـر    آیا آقای . و هم کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه را       
زیسـتی و بهتـر    بـه «ی چپ این است کـه بـرای          این نظرند که وظیفه   

زیستی و  هها و هم قطارانش و هم در عین حال برای ب     بیل گیت » زیستی
گوید  این که مارکس می! کاران و نیازمندان مبارزه کند؟   بهترزیستی بی 

ـ               ا پرولتاریا با رها ساختن خود بورژوازی را نیز از خـود بیگـانگی ره
ی   سازد به این معنا نیست که موضوع و هـدف اصـلی و بالواسـطه                می

ــورژوازی از کثافــات جامعــه  مبــارزه ــا رهــا ســاختن ب ی  ی پرولتاری
ی سـرمایه داری      آزادی بورژواها از کثافات جامعـه     . داری است  هسرمای
 و فعالیت پرولتاریا برای رها سـاختن خـویش از            ی فرعی مبارزه    نتیجه

ی کار   یعنی رها شدن کار زنده، کارگر، از سلطه،رمایهیوغ و استثمار س  
ها و بهبودهایی که در  همان طور که تمام پیشرفت. مرده، سرمایه، است  

لیـل   بـه د   ،داری بوجود آمده اسـت     ی سرمایه   آدمیان در جامعه  زندگیِ  
تنها هدف . داری و بورژوازی نبوده است     ی تولید سرمایه    هدف و انگیزه  

قـانون حـاکم بـر تولیـد     ازی تأمین حداکثر سـود و     ی بورژو   و انگیزه 
یادآوری این نکته در این جـا       . داری قانون انباشت سرمایه است     سرمایه

سیستی سرمایه یک چیز یا     ضروری است که از دیدگاه تئوریکیِ مارک      
. بلکه سرمایه تبلور مناسبات اجتماعی استپول نیست،
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 :نویسند می
اما مارکس و انگلس بنا به احسـاس انسـان دوسـتی و بـویژه               ... «

کـه بـه مزدبگیـران تعبیـر شـده،      ) (پرولتاریـا (برای نجات زحمتکشان   
ی اعمال قدرت و اختیـار در         به اندیشه ) بدون مشخص شدن حدود آن    

بنـا بـر ایـن    . انـد  روند تاریخ و تحمیل ارادی تغییر کیفی دلخواه افتاده  
، تغییـر  »عمـده «به صورت مجـزا و      » تغییر«منظور آنان از طرح تازه      

دیالکتیکی و ضروری و مبتنی بـر روابـط منطقـی علیـت نیسـت بلکـه        
بـرای  » تفسـیر «ای به لزوم  منظور تغییر ارادی است و نه حتی با اشاره    

ی تحوالت و تکیه بر تجربیات، بلکـه تغییـر            دستیابی احتمالی به نتیجه   
شود و به طور روشن و آشکار برای تحمیل حمایت مطلق             می» عمده«

ای کـه بایـد همـه بـار جامعـه را              طبقه«از طبقه و قشر مورد نظر خود        
صـف  (» بدوش بکشـد بـدون آن کـه از مزایـای آن برخـوردار شـود               

خوانند و تحمیل قدرت آن طبقه به       می» پرولتاریا«که آن را    ) 1،471
 .»نهند نام می» قالب کمونیستیان«تاریخ به زور آنچه که 

ی فوق مارکس و انگلس را به طور ضـمنی            آقای شاهنده در قطعه   
هایی شارالتان، فریبکار و ماجراجو بـه خواننـدگان خـود      به عنوان آدم  

زیرا، به زعم ایشـان، مـارکس و انگلـس بـر خـالف              . کنند  معرفی می 
ی ضروری    هباورهای تئوریکی خود که تغییرات کیفیِ اجتماعی را نتیج        

های دیالکتیکی مادی و فراهم آمدن شـرایط الزم           تغییر و تبدیل پروسه   
مادی عینی و ذهنی برای حل معضالت اجتمـاعی و تکامـل جامعـه از               

بنا به احسـاس    «دانند، سر انجام      تر می   ای عالی   تر به مرتبه    ای پست   مرتبه
ر ارادی زنند و تغیی  خود میی باورهای تئوریکی زیر همه» انسان دوستی

به پیـروان خـود     » پرولتاریا«کنند و برای رهایی       زور را عمده می    و به 
 !کنند را توصیه می» انقالب کمونیستی«درنگ و فوری  انجام بی

آقای شاهنده در اثبات ادعای بزرگِ خود تنها یک استدالل ارایـه            
، ایـن تـز     »ی فویربـاخ    تزهایی دربـاره  «تز یازدهم مارکس از     : دهند  می

هـای گونـاگون      امروز فقط جهـان را بـه شـیوه          فیلسوفان تا به  «معروف  
 این نقـل از     .»اند، در حالی که صحبت بر سر تغییر آنست          تفسیر کرده 

ام و ایشـان آن را از          آقـای شـاهنده آورده     ی  تز مارکس را من از مقاله     
 »دیالکتیـک «ی مصطفی رحیمی از کتاب پل فوکه، بـا عنـوان              ترجمه

در متن اصلیِ آلمانی    . فانه این ترجمه دقیق نیست    ولی متأس . گرفته است 
مـتن  . »های گوناگون   شیوه به«وجود دارد و نه     » تا به امروز  «نه عبارت   

:اصلیِ آلمانی چنین است
Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; 

es kommt darauf an, sie zu verändern. 
آورم که خـود نیـز در    ای می من از ترجمهتر آن را      ی دقیق   ترجمه

در »» کـارگر «ی  ی نشـریه   هیئت تحریریه «آن شرکت داشتم و توسط      
فیلسـوفان تنهـا جهـان را گونـاگون تعبیـر           «:  انتشـار یافـت    1976سال  
 .»اند، مسئله بر سر تغییر آن است کرده

 zuزیـرا فعـل آلمـانی    . حتا این ترجمه هم کـامالً دقیـق نیسـت   
verändern در مـتن اصـلی     . تغییر  تغییردادن ترجمه کرد و نه به        باید به  را

ی دقیـق مـتن      ترجمه.  و تعبیر تأکید شده است     روی دو فعل تغییر دادن    
موضـوع مـورد توجـه      ) یـازده تـز   ( زیرا در این تزها      ،اصلی مهم است  

ی او بر پراتیک در       مارکس تفاوت میان تئوری و پراتیک است و تکیه        
 .برابر تئوری
تـا بـه    «رت   یکی عبـا   ،نقل آقای شاهنده وارد است      که به  اشکالی

 ،کار برده بـود    چه مارکس نیز این عبارت را به        زیرا چنان . است» امروز
» تا به امـروز   «توانست این بوده باشد که فیلسوفان         معنای منظور وی می   

در حالی  . توانند طور دیگری رفتار کنند      اند و از این پس می       چنین کرده 
که فلسفه و ) فهمم البته آن طور که من می(ارکس این است که منظور م
عنوان موضوعی بیرونی تعبیری      تنها قادرند از جهان و جامعه به       فیلسوفان

ذهنی و انتزاعی ارایه دهند و بنا بر این پراتیک و عمل اجتماعی را کـه                
 در کانون بررسیِ خود قـرار       ،ی هستیِ اجتماعی آدمی است        اصل و پایه  

 .ددهن نمی
های گونـاگون     به شیوه «اشکال دوم در نقل آقای شاهنده، عبارتِ        

هـای    شـیوه «زیرا نقد مارکس به فیلسوفان به       . باشد  می» اند  تفسیر کرده 
 بلکه نقد او به آنان این است که فیلسوفان ر آنان نیست،تفسی» گوناگون

. پردازند و نه به عین و فعالیـت حسـی     فقط به بررسیِ ذهن و ذهنیت می      
داده شده » ی فویرباخ تزهایی درباه«لیل این مدعا در تز اول مارکس از د

 :است
چنـین ماتریالیسـم    هـم (ی ماتریالیسم تـاکنونی   ی همه نقص عمده «
 موضـوع  این است که شیئی، واقعیت و حسیت فقط به شـکل      ) فویرباخ

 یعنـی    فعالیت محسوس انسـانی،    صورت  شود و نه به      درک می  یا نگرش 
ی فعـال، انتزاعـاً، در تخـالف بـا            رو جنبـه    از ایـن  . هنـی  و نـه ذ    پراتیک

آلیسم که طبیعتاً فعالیت واقعیِ محسـوس را          ی ایده   ماتریالیسم، به وسیله  
فویربــاخ در پــی . شناســد، تکامــل یافتــه اســت چنــان کــه هســت نمــی

امـا او،   . موضوعاتِ محسوسِ واقعاً متمایز از موضوعات فکـری اسـت         
در نتیجه در . کند  برداشت نمیعینیی فعالیت  فعالیت انسانی را به منزله

ی برخـورد     فقط برخورد تئوریکی را به منزلـه      » ذات مسیحیت «کتاب  
نماید، در حالی که پراتیـک را بـه شـکل ظـاهر               اصیل انسانی درک می   

رو، او فحـوای   از ایـن  . کنـد   کثیف جهـودوارش فهمیـده و تثبیـت مـی         
 .»کند ا درک نمیر»  انتقادی-عملی«یعنی » انقالبی«فعالیت 

ی جایگـاه   دربـاره » ی فویربـاخ   تزِ دربـاره  «در حقیقت کل یازده     
مـارکس در هـر یـک از      . اساسیِ پراتیک یا عمل اجتماعیِ آدمی است      

بـرای  . کنـد   یازده تز، به یک جنبه از پراتیک اجتماعیِ آدمی اشاره می          
او . مارکس هم ذهن و هم عین، هم تئوری و هم پراتیک واقعیـت دارد             

 هم نیز قرار  باتراز همها را  ولی آن. سازد  رگز این دو را از هم جدا نمی       ه
چون در حالی کـه     . بلکه برای پراتیک اهمیت برتر قایل است      . دهد  نمی

تواند مسـتقل و      عمل، پراتیک، مستقل از تئوری وجود دارد، تئوری نمی        
و هر تئـوری،    . جدا از عمل و پراتیک اجتماعیِ آدمی وجود داشته باشد         

 در پراتیـک  ،از جمله تئورهای خودش، باید صـحت خـود را در عمـل          
وحـدت ذهـن و عـین در پراتیـک اجتمـاعی          . اثبات رساند  هاجتماعی ب 
 ..گیرد صورت می

 :گوید در تز سوم، مارکس می
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این مسئله که آیا تفکر آدمی پذیرای حقیقت عینی است یا نه،            «
می باید در پراتیـک،   آد. ای نظری نبوده، بلکه امری است عملی        مسئله

. حقیقت، یعنی واقعیت و قدرت، یعنی دنیویت تفکرش را اثبات کند          
مناقشه در مورد واقعیت یا عدم واقعیتِ تفکری که از عمل جدا است،      

 .» استمدرسیی  صرفاً یک مسئله
 :گوید و در تز هشتم می

ی رمـوزی کـه       همـه . مجموع زندگیِ اجتماعی ذاتاً عملی اسـت      «
ی خود را در پراتیـک   کشاند، حل معقوالنه رازپنداری میتئوری را به    

 .»یابد انسانی و در درک این پراتیک می
 انتقاد مارکس به فویرباخ این است که فویربـاخ پـس از آن کـه         

دهد که جهان دنیوی اساس جهان مذهبی است و باید از زمین              نشان می 
ی هگـل     سـفه به آسمان رفت و نه از آسمان به زمین، نقد خود را از فل             

در حالی که هنوز کار . انگارد  کند و کار انتقاد را پایان یافته می         رها می 
یعنی آشکار ساختن این کـه چـه شـرایطی در     : اساسی باقی مانده است   

به ایجاد جهان مـذهبی     ) در پراتیک زندگیِ واقعی آدمی    (جهان دنیوی   
شـرایط  زیرا تنها با شـناخت ایـن   . سازد انجامد و آن را ضروری می     می

هـا از     است که آدمی قادر خواهد شد خـود را بـا مرتفـع سـاختن آن               
بـرای مـارکس آزادیِ     . طور کلی رها سازد     به خرافات مذهبی و مذهب   

 . مذهب نیستازمذهب، آزادی 
ی  حال در پرتو مالحظات فوق، تز یازدهم، که آقای شاهنده همـه           

س و  توسـط مـارک   »عمـده کـردن تغییـر   «ادهاعای خود را مبنی بـر       
ی وضعیت ناهنجار و بدی که پرولتاریـا      احساساتی شدن وی از مشاهده    

ی   برند و تحریک احساسات انسـان دوسـتانه         و محرومان در آن بسرمی    
کنند،  وی و در نتیجه صدور فرمان تغییر این اوضاع را از آن استنتاج می

 .کند معنای دیگر پیدا می
ی تهم چنین برداشآقای شاهنده نخستین کسی نیست که از تز یازد       

صدور فرمان تغییر دادن فوری و ارادیِ شرایط موجود توسـط           : را دارند 
 .مارکس

 .ست اولی چنین برداشتی از این تز سراپا خطا
هـا و   ابتدا الزم است این نکته را خـاطر نشـان سـازم کـه گفتـه              

ی رویدادها و حـوادث سیاسـیِ زمـان           های مارکس را درباره     بینی پیش
ی تـاریخ و      هـای او دربـاره      ها و تجزیه و تحلیل       تئوری خودش نباید با  
مطالب منـدرج   (داری   ی سرمایه    و تکامل جامعه و جامعه     قوانین حرکت 

آن . یکی انگاشت و برابـر دانسـت      ) ها  در سه جلد کاپیتال و مانند آن      
ماننـد  . توانسـتنند درسـت یـا اشـتباه باشـند           ها می   بینی ها و پیش    گفته
ی و در بسیاری از موارد زندگی خود نادرسـتی          های هر فرد دیگر     گفته
منطـق  هایش بایـد   ی تئوری   ولی هنگام مطالعه  . ها را نشان داده است      آن

کاری که آقای شاهنده، .  مد نظر قرار داداش کلیـت  را در ها  آن درونی
ایشان از یک طرف از . اند ی مانند ایشان، نکردهبسیار کسان دیگر چون  

» چـپ «چـین کـرده در انتقـاد از       و دست  هایی را گزیده    مارکس نقل 
ی  زدهم از تزهایی دربـاره آورند و از طرف دیگر تنها یک تز، تز یا  می

دهند تا   را جدا از ده تز دیگر مبنای ادعایی بس بزرگ قرار می        فویرباخ
اش   ثابت کرده باشند که مارکس بر خالف نظرها و باورهای تئوریکی          

احسـاس انسـان   «جا تحـت تـأثیر     شود و تا بدان       دچار ماجراجویی می  
گیرد که چون  قرار می» )پرولتاریا(دوستی برای نجات طبقه زحمتکش      

ژنرالی که در رأس ارتشی عظیم باشد فرمان حملـه و تغییـرِ فـوری و                
دانـد   رغم آن که مـی  کند، به   وجود اجتماعی را صادر می    ارادیِ شرایط م  

یا در حال شکل گرفتن     که تا شرایط تغییر از پیش فراهم نیامده باشد و           
» ی زحمـتکش    طبقـه «هایی مشکلی را برای        صدور چنین فرمان   ،نباشد

ی   طبقه«حل نخواهد کرد و جز شکست در چنین جنگی چیزی نصیب            
 .نخواهد شد» زحمتکش

دانم که در      مناسب می  ی تز یازدهم    ی بحث درباره    اما پیش از ادامه   
ای از آقای شاهنده     معترضهی    جمله ای معترضه به    عنوان جمله   همین جا به  

ایشان به مارکس و انگلس ایراد      . ی کوتاهی بکنم    در همین بخش اشاره   
که به مزدبگیـران تعبیـر      ) (پرولتاریا(ی زحمتکش     طبقه: گیرند که   می

دن حـدود مـزد     مشخص کـر  . الخ) شده، بدون مشخص شدن حدود آن     
ده دهـد کـه آقـای شـاهن         ای است؟ این ایراد نشان می       دیگر چه صیغه  

. ی مفهوم اقتصادیِ مـزد ندارنـد        متأسفانه اطالعی از نظر مارکس درباره     
، چنـین   زده بودنـد  » کاپیتال«ایشان اگر سرکی به بخش اولِ جلد اول         

 ،مارکس حدود مزد را مشخص نکـرد      . گرفتند  مارکس نمی  ایرادی را به  

اش از کـاال،      مارکس در تحلیل  . توان حدی قایل شد     چون برای مزد نمی   
دهد که منشاء ارزشِ کاال       و منشاء ارزشِ نهفته در کاال، نشان می       ارزش  

ون در ارزش مصرف نیروی کارِ کارگر نهفته است که کارگر آن را چ            
های کاالی کارگر ب. فروشد دار می سرمایه کاال مانند هر کاالی دیگری به

بنـا بـر ایـن، در       . کنـد   صورت مزد دریافت می    خود را، نیروی کار، به    
و . زشِ مارکس، مزد، بهای کاالی نیروی کار در بـازار اسـت          تئوری ار 

مانند بهای هر کاالی دیگری حد و حدود آن بر اساس قانون عرضـه و               
زمانی که تقاضا برای نیـروی کـار        . شود  تقاضا برای آن کاال تعیین می     

 کـاهش   ،رود و زمانی که تقاضا پـایین اسـت          باالست بهای آن باال می    
ولـی  . کند  سندیکاها عملکرد این قانون را تعدیل می      البته وجود   . یابد  می

همان طور که هم اکنون شاهد ایـن امـر در           . شود  مانع عملکرد آن نمی   
 .بسیاری از کشورهای سرمایه داری هستیم

ی  در تز یازدهم، تز مورد اسـتناد آقـای شـاهنده، دو مقولـه     . باری
یک مقولـه بـه   . دهند های اساسی را تشکیل می     مقوله» تغییر«و  » تعبیر«

ی دیگر بـه   شود و مقوله   برداشت ذهنی انسان از خود و جهان مربوط می        
جهان است تنها در رابطـه بـا        » مسئله بر سر تغییر   «عبارت  . تغییر جهان 

 .معنا دارد» تعبیر گوناگون از جهان«عبارت 
ولی این  .  نوشت 1845ی فویرباخ را مارکس در سال         تزهای درباره 
ی کتـاب      بـه ضـمیمه    1888 بـار انگلـس در سـال         تزها را برای اولین   

با تغییرات اندکی   » ی کالسیک آلمان    لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه    «
ی علت تغییراتی که در تزهـای اصـلی وارد            انگلس درباره . کردمنتشر  

سرعت نوشته شده و به قصد چاپ فرموله نشده   تزها به «: گوید  کرد می 
 آمیز بینش جدید    ی نبوغ   نطفه در آن    عنوان اولین سندی که     اما به . است

 )راسخ. تکیه از م (».العاده است نهفته است، دارای ارزشی فوق
مسئله بر سر   « است که منظور مارکس از عبارت        بنا بر این، روشن   

تواند این بوده باشد که مسئله بر سر این است            جهان است تنها می   » تغییر
 عبارت دیگر جهـان را تنهـا        به. یابد  چگونه تغییر می  ) جامعه(که جهان   

 آن را کشف کرد و نه آن تغییـر توان از این طریق فهمید که قوانین       می
این . صورت فلسفی  صورت علمی و نه به      ، آن هم به   که آن را تعبیر کرد    

چون واضح است کـه جامعـه     . اصل در مورد فهم جامعه نیز صادق است       
و » ئولوژی آلمـانی  اید«این واقعیت را سراسر     . نیز جزیی از جهان است    

 این است که ،آن چه مسلم است. کند های مارکس تأیید می    تمامی نوشته 
توان به مارکس این نظر را نسبت داد که او بر این باور بوده اسـت                  نمی

که جهان تا موقع ظهور او ساکن و ثابت بوده است و اکنون او تشخیص 
ند هر کـودک    مارکس مان ! داده است که زمان تغییر آن فرارسیده است       

آنچـه او   . همواره در حال تغییر است    ) جامعه(داند که جهان      دبستانی می 
خواهد بداند این است که این تغییر چگونه و تحت تأثیر چه قـوانینی        می

 ،شـود   آنچه را مربوط به تغییر طبیعت و قـوانین آن مـی           . گیرد  انجام می 
هـای    فتکند که از زمـان نیـوتن در آن پیشـر            علوم طبیعی بررسی می   

عظیمی به وقوع پیوسته است و تئوری تکامل انـواع دارویـن آن را بـه                
ولی در مورد جامعه و تکامل اجتمـاعی آدمـی   . ی جدیدی برده است  قله

. فالسـفه بـوده اسـت   » تعبیرهای گونـاگون «آنچه تاکنون انجام گرفته     
ی آدمـی را   مارکس معتقد است که قانون اساسی تغییر و تکامل جامعـه          

شرط  یشعنوان زمینه و پ    تولید زندگی مادی آدمی به    : ده است کشف کر 
  .هر فعالیت دیگری و قوانین حاکم بر تولید مادی زندگی

 ادامه دارد                                                               
 ... هدف امریکا

 
حتی عملی ساختن آن بیش از همه        و یا » سیاست جدید « این   اعالم

های آمریکا را با ابزارهای رسیدن  ای کسانی غیرمترقبه است که هدفبر
. ها دارنـد    دانند و یا اصوأل درکی نادرست از این هدف          هدف یکی می    به

تـرین قـدرت امپریالیسـتی و ابرقـدرت         مثابـه بـزرگ     هدف آمریکا به  
اقتصادی و نظامی، نه تنها امروز، بلکه در تمـام تـاریخ پـس از جنـگ                 

بکـارگیری  . ترل جهان و سلطه بالمنازع بر آن بوده است        جهانی دوم کن  
هـا ابزارهـای      جنگ، دخالت نظامی، کودتا و تغییر رژیـم         زور، توسل به  

هـا و   این هـدف . اند تحقق این هدف و تأمین سلطه و منافع آمریکا بوده     
ابزارهای تحقق آن هم در دوران جنـگ سـرد و هـم پـس از سـقوط                  

 اسـتراتژی و کـارکرد ایـاالت متحـده          واره مبنای   اردوگاه شوروی هم  
منطق زور نه فقط وسـیلۀ سـلطه بـر کشـورهای            . رفته است   شمار می   به
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ای است برای مقابله با هـر   کوچک بوده است، بلکه در عین حال وسیله       
 . رقیب بالقوه دیگر

  ها و اسـتراتژی  پردازان و طراحان سیاست آمریکا این هدف        نظریه
» سوسیالیسم واقعأ موجود«تالشی اردوگاه متحقق ساختن آن را، پس از 

بار دیگر با صراحت کامل اعالم داشـتند و پـس از آن نیـز بـا همـۀ                   
در همان آغاز پایان جنگ سـرد،       . امکانات، در عمل آن را پی گرفتند      

 پال ولفوویتس طراح استراتژیک پنتاگون در دورۀ بوش         1992در سال   
ها و ابزار   دوم این هدفاول و معاون وزارت دفاع در زمان جورج بوش 

ایاالت متحده بایـد    «: را بدین گونه خالصه و اعالم کرد      » آن  رسیدن به 
رهبری الزم برای برقراری و محافظت از چنان نظم نوین جهانی داشته            

رقبـای بـالقوه بفهمانـد هـوس دنبـال کـردن نقشـی                باشد که بتواند بـه    
ع خـود در سـر      تر یا موضعی تهاجمی برای دفاع از منافع مشرو          بزرگ

ما بایـد وسـائل و ابـزار الزم بـرای مقابلـه و دفـع رقبـای        ... نپرورانند  
تر، چـه     بالقوه را حتی اگر بخواهند هوس بوجود آوردن نقشی بزرگ         

برای رسیدن به   ... ای و چه جهانی در سر بپرورانند، داشته باشیم          منطقه
ا چـر . های باال تجدید حیات قدرت نظامی مؤثری ضروری است     هدف

ایـن رقبـای بـا نفـوذ خواهـد            طور ضمنی بـه     به که وجود چنین قدرتی   
آسانی و سریعأ بتوانند  را نخواهند داشت که به فهماند که حتی امید آن  

 ).1(»موضعی برتر در سطح جهانی دست یابند به
شود، مخاطـب آمریکـا فقـط کشـورهای           بطوری که مالحظه می   

 باید بدانند کـه حـق       کشورهای بزرگ و قدرتمند نیز    . کوچک نیستند 
 . ندارند مانع برتری و سلطه بالمنازع آمریکا بر جهان شوند

های مهم تأمین سلطه بالمنازع، کنترل منابع و ذخـائر          یکی از حلقه  
ویژه نفت و گاز حوزه نفتی خلیج فارس و آسیای میانـه            نفت، گاز و به   

ز طریـق   های افغانستان و عراق ا      است و برای این منظور الزم بود رژیم       
گر آسیای    های فاسد و سرکوب     جنگ و لشکرکشی تغییر کنند و رژیم      

آمریکا و عدم اخالل در       میانه از نوع حیدراوف و الهام بخاطر تمکین به        
جنگ آمریکا علیـه افغانسـتان و       . چنان باقی بمانند    تأمین منافع آن، هم   

و طـرح خاورمیانـۀ     » محور شر «دنبال آن تهدید کشورهای       عراق و به  
در کشورهای این منطقه، در میان بخشی       » استقرار دمکراسی «زرگ و   ب

ای نیروهای سیاسی ایران این پندار را بوجود آورد کـه             از مردم و پاره   
هـای    ای ایران، ماجراجوئی    پروژه هسته .  است هدف آمریکا تغییر رژیم   

 رژیـم از     سـازی   هـا و بحـران      جمهوری اسالمی در منطقه، تشدید تنش     
یدهای آمریکـا و اسـرائیل و اختصـاص بودجـه سـنای             سو و تهد    یک

نوبه خود این پندار      سقوط رژیم از سوی دیگر به       آمریکا برای کمک به   
 . کرد را تشدید می

بر مبنای همین پندار، در خارج از کشـور در میـان آن دسـته از                
مخالفان جمهوری اسالمی که از سر درماندگی و با امید سهیم شـدن در              

های   اند، جنب و جوش     دخالت آمریکا بسته    ایران دل به  قدرت آینده در    
ها و نهادهای جدید و  ای برای نشان دادن خود و سرهم کردن گروه تازه

 .تماس با مقامات آمریکائی شکل گرفت
هـای    طلبـان و سـرکوب تـالش        نظر از ماهیت این فرصت      صرف

نتاج خودفروشانۀ آنها، قبل از هر چیز نخست باید دید این پندار و اسـت             
 . باشد  چه حد درست می است، تاهدف آمریکا تغییر رژیم در ایرانکه 

تغییر رژیم در ایران و کشورهای مشابه بـرای آمریکـا نـه یـک         
بـرای  . هدف، برای تأمین منافع است      هدف، بلکه وسیله برای رسیدن به     

. گر، دوسـت دائمـی و دشـمن دائمـی وجـود نـدارد               های سلطه   قدرت
 در پارلمان انگلیس در توضیح اتحـاد خـود بـا            گونه که چرچیل    همان

بریتانیا نه متحد دائمی و نه دشمن دائمـی،         «شوروی خاطرنشان ساخت    
چـه هـدف و دائمـی     برای آمریکا نیز آن. »بلکه فقط منافع دائمی دارد  

. رفـت   قذافی سالیان دراز دشمن آمریکا بشـمار مـی        . است، منافع است  
اما این مناسبات، با بـده      . در امان نماند  رهبر لیبی از بمباران آمریکا نیز       

ای کوتاه کامأل تغییر کرد و روابط دوستانه          های الزم در فاصله     و بستان 
مثابه  برای آمریکا تغییر یک رژیم به. های پیشین را گرفت     جای دشمنی 

گردد و در دسـتور   ناپذیر می عاملی مزاحم در تأمین منافع زمانی اجتناب 
هیچ امکان دیگری برای رفع این مزاحمت       : الـف گیرد که     کار قرار می  

ها و امکانات و شرائط الزم برای  زمینه: بو یا کاهش آن باقی نماند و        
تجربـۀ    افزون بر این، با توجه به     . از میان برداشتن آن وجود داشته باشد      

ها و سـود و       پیامدها، هزینه   تواند بدون توجه جدی به      عراق، آمریکا نمی  
صرف اراده هر خواستی  نمائی کند و به  پر خطر قدرتهای اقدامات زیان

های دو ساله اخیر اروپـا و آمریکـا بـا             فراز کشمکش . را متحقق سازد  
های پر مخـاطره،      ایران، از ارائه پیشنهادهای مختلف تا تهدیدها و بحران        

گواه بغرنجی موضوع و مشکالت ناشی از گزینـۀ زور و وجـود موانـع               
 . یر رژیم استجدی در برابر سیاست تغی

 در استراتژی آمریکا تغییر نیافته و دائمی بوده است، آنچه تا کنون،
تأمین سلطه بر جهان، تأمین منافع اقتصادی، سیاسـی، نظـامی و کنتـرل              

عراق   های تأمین این منافع که تا زمان حمله به          اما راه . ذخائر انرژی است  
ـ              هـا انجـام      مبطور عمده از طریق جنگ و دخالت نظـامی و تغییـر رژی

گرفته است، پس از این تجربه و نتایج آن، با این کـه کماکـان راه                  می
روند، آمریکا در استفاده از آنها، بـا عوامـل    اصلی تأمین منافع بشمار می  

بهمین جهت  . تواند آنها را نادیده بگیرد      ای روبرو است که نمی      بازدارنده
های دیگـر   حل  ر راه در شرائط کنونی و گرفتاری در باتالق عراق، ناگزی        

بر مشکالت تغییر رژیـم  ) حتی اگر بطور نسبی منافع او را تأمین کند    (را
بیهوده نیست که جان بـولتن،      . دهد  آمدهای اقدام نظامی ترجیح می      و پی 

کــاران سرســخت و  نماینــده آمریکــا در ســازمان ملــل و از محافظــه
رهبـران  « :کند ای ناگهان اعالم می طلب، در گرماگرم بحران هسته    جنگ

ای را پی نگیرند و از تروریسـم   ایران در صورتی که برنامۀ تولید هسته   
مانند و مناسبات خود را با آمریکا  هتوانند بر قدرت ب حمایت نکنند، می

 ).2 (»بهبود بخشند
یکی از نتایج جنگ عراق تقویت جمهوری اسالمی و موقعیـت آن        

 اسـالمی در میـان      امـروز جمهـوری   . ویژه در عـراق بـود       در منطقه، به  
نیروهای شیعۀ حاکم بر عراق و بسیاری از شیعیان این کشـور از نفـوذ               

 از نیروهـای   -مأموران جمهـوری اسـالمی    . قابل توجهی برخوردار است   
 در مناطق مختلف این کشـور      -امنیتی تا نیروهای مسلح و عوامل نفوذی      

 ضـرورت  اقتضای  گذارند و به    حضور مستمر دارند، بر رویدادها تأثیر می      
آمریکا نه تنهـا برنـده جنـگ و         . در تحریکات گوناگون شرکت دارند    

لشکرکشی تاریخی خود نبود، بلکه با گذشت بیش از سه سال از آغاز و              
در نتیجه امروز   . چنان در باتالق آن گرفتار است       پایان رسمی جنگ، هم   

 جهـانی در شـرائطی      ، سیاسی و مـالی و اوضـاع       دلیل مشکالت نظامی    به
ای که سـرانجام و پیامـدهای آن          اقدامات پر مخاطره    ه بتواند به  نیست ک 

اکثریت بزرگ مردم آمریکـا کـه در مـارس          . نامعلوم است، دست زند   
عراق موافق بـود، امـروز بـا هـر گونـه مـاجراجوئی                 با حمله به   2003

هـم  (بسیاری از سیاستمداران با نفـوذ آمریکـا         . خطرناک مخالف است  
بر تالش جهت یافتن راه حـل       ) خواهان  وریدمکرات و هم از میان جمه     

از هنری کیسینجر تـا برژینسـکی و خـانم          . ورزند  دیپلماتیک تأکید می  
های سیاسی و کنار آمدن با  حل آلبرایت، همگی مصالح آمریکا را در راه     

حتی در میان مقامات وزارت خارجه، کنگره       . دانند  جمهوری اسالمی می  
حل سیاسی و حتـی دادن        یکا را در راه   ای منافع آمر    و کاخ سفید نیز عده    

دانند و نه در رویاروئی و سیاسـت          جمهوری اسالمی می    امنیت به   تضمین  
 .تغییر رژیم

جانبداران بکارگیری زور و سیاست تغییر رژیم ایـران، در عرصـه            
چـین و   . المللی نیز با موانع و عوامل بازدارندۀ متعددی روبرو هستند           بین

ع سرشار خود در ایران، با تشدید بحران و اقدامات          مناف  روسیه با توجه به   
اتحادیه اروپا نیز منافع خـود      . اند  بینی مخالف   شدید و نتایج غیرقابل پیش    

های دیپلماتیـک     حل  را نه در ایجاد تنش، بلکه در کاهش تشنجات و راه          
 . کند جستجو می

همۀ این عوامل و پیچیدگی اوضاع در عراق و منطقـه و              با توجه به  
از جملـه  (مدهای خطرناک اقدامات شـدید بـرای آمریکـا و غـرب           پیا

امروز ) اقتصاد غرب   های ناشی از افزایش بهای نفت به        تروریسم و ضربه  
جمهوری اسالمی نیز بـا     . ها بر گزینۀ راه حل سیاسی است        تمرکز تالش 

آگاهی بر مشکالت و موقعیت ضعیف آمریکا، تا کنون کوشیده اسـت            
آن اتخـاذ کنـد و از ایـن           ی خود را با توجه بـه      ها  ها و تاکتیک    سیاست

برداری   های بزرگ بهره    های قدرت   ویژه تضاد منافع و سیاست      شرائط، به 
گیرد، این است     چه حاکمیت نظام والیت فقیه نادیده می        معهذا آن . نماید

تواند از چارچوب و محدودۀ معینی فراتـر          برداری از شرائط نمی     که بهره 
ن و روسیه در ایران و در معامله بـا جمهـوری           درست است که چی   . رود

اسالمی منافع سرشاری دارند، ولی نباید فراموش کرد که این کشـورها            
در رابطه با آمریکا و اروپا نیز منافع بزرگ و تعهدات جدی دارند و این         

ای که این  گونه امکان وجود دارد که با ادامۀ سیاست جمهوری اسالمی به
جبهۀ جانبـداران فشـارهای        دفاع کنند، آنها هم به     کشورها نتوانند از آن   
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شدید ملحق شوند، کما این که پس از بازگشائی نطنز، آنهـا سـرانجام               
 . شورای امنیت رأی دادند ای ایران به ارجاع پرونده هسته به

طبیعی است در صورتی که آمریکا بتواند اروپا، چین و روسـیه را         
راه سـازد و جمهـوری اسـالمی در        در اقدام شدید علیه ایران با خود هم       

هـای    المللی بیشـتر منـزوی شـود، مشـکالت و محـدودیت             عرصه بین 
میزان قابل توجهی کاهش خواهند یافت و گزینه      برشمرده در باال نیز به    
این . تواند در دستور کار قرار گیرد های شدید می    اعمال فشار و مجازات   

البته هنوز با اقـدام     ) میخواه مجازات اقتصادی و خواه حمله نظا      (گزینه  
قربانی اصلی ایـن گزینـه مـردم و منـافع و            . تغییر رژیم تفاوت دارد     به

ادامـۀ    مصالح کشورند و نتیجۀ آن نه تغییر رژیم، بلکه چه بسا کمک به            
 .حاکمیت آن باشد

تجـارب تـا      شود، با توجه بـه      جمهوری اسالمی مربوط می     چه به   آن
اسـالمی کـه تنهـا در اندیشـۀ         ماهیـت جمهـوری       کنونی و با توجه به    

خاطر خفـظ آن از قربـانی کـردن مصـالح       حاکمیت خویش است و به    
منافع ملی هیچ ابائی ندارد، هر لحظه ممکن است این            کشور و خیانت به   

ویـژه تضـمین      بـه (نظام با گرفتن امتیازاتی در راستای تداوم حاکمیت         
هنوز فراموش  مردم ایران و جهان     . سازش و تسلیم روی آورد      به) امنیت
هـای    نمـائی   اند که چگونه ماجراجوئی اشغال سـفارت و قـدرت           نکرده

انقـالب دوم، انقـالب     «گیری و فریادهـای       خمینی در جریان گروگان   
، سازش پنهانی با ریگان و بوش را در پی داشت و سـرانجام              »تر  بزرگ

 12بـار الجزایـر و بـر بـاد دادن             امضاء بیانیه خیانت    به تسلیم ننگین، به   
و چگونه  . های آمریکا منتهی شد     های ایران در بانک     میلیارد دالر دارائی  

فتح «و  » فتح قدس «مدت هشت سال و فریاد و شعارهای          ادامه جنگ به  
و قربانی کردن یک میلیون انسان، ویرانی کشور و بر باد دادن            » کربال

اعتراف خود  ذخائر ثروت آن با تسلیم حاکمیت پایان یافت و خمینی به
 . م زهر را نوشیدجا

وجه غیرمنتظـره نخواهـد بـود کـه بازمانـدگان و              هیچ  بنابراین به 
رغـم شـعارها و       یافتگان مکتب خمینی و پیروان وفادار او، بـه          پرورش

ها هر لحظه تسـلیم شـوند و یـا از در سـازش                تحریکات و ماجراجوئی  
های گرداننـدگان جمهـوری       ای ماجراجوئی   جالب این که عده   . درآیند
های مردم را کـه هـدفی جـز          حقوق و آزادی    می، این متجاوزین به   اسال

حفظ حاکمیت خود و گسترش نفوذ در منطقه و جهان اسالم ندارنـد را              
 !!خوانند  در برابر آمریکا و دفاع از حقوق مردم ایران می»ایستادگی«

ها و سیاست آمریکا در عرصه جهانی بطور کلـی          آگاهی از هدف  
تردید عامل مهمی در هشیاری ما در         ر مشخص بی  و ارتباط با ایران بطو    

آموزد که سیاست آمریکا در ایـران   ما می این شناخت به. قبال آن است 
زیان مردم ما است و مصالح و منافع ملی ما بـا             با هر شکل از مداخله، به     

اقتضـای    ها و منافع آمریکا غیرقابل جمع است و تغییرات آن بـه             هدف
هـم آمریکـا و هـم نظـام     . دهد  واقعیت نمیشرائط روز تغییری در این   

والیت فقیه و حاکمان آن دشمنان آزادی و دشمنان استقرار دمکراسی           
استقرار دمکراسی در ایران، بدون تغیییر رژیـم، بـدون   . در ایران هستند 

تحقق این امر هـم نـه از   . حاکمیت این نظام ممکن نیست   پایان دادن به  
گر و با یاری آنها، بلکه با پیکار          طههای سل   طریق آمریکا و سایر قدرت    

یـابی و     عمومی مردم ایران از طریق گسترش جنبش همگانی و سازمان         
 .دست مردم ممکن خواهد بود به

 تغییر رژیم توسط آمریکا امیدبستگان به
عراق و    ویژه با حمله به     افغانستان و به    پس از لشکرکشی آمریکا به    

الفـان جمهـوری اسـالمی ایـن        هائی از مخ    سقوط صدام، در میان گروه    
اقدام علیـه     اندیشه قوت گرفت که با استمداد از آمریکاو ترغیب آن به          

توان رژیم اسالمی حاکم را برانداخت و دمکراسـی   جمهوری اسالمی می 
اولین گروه از ایـن  . مورد نظر آنها و آمریکا را در ایران مستقر ساخت 

دفـاع از حملـه        که بـه   مخالفان بخشی از بازماندگان سلطنت پهلوی بود      
افغانستان و عراق برخاست و بطور ضمنی و گاه با صـراحت              آمریکا به 

دنبال آنهـا     به. ایران را طرح و تبلیغ نمود       لزوم دخالت نظامی آمریکا به    
ای ضمن حمایت  کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان با انتشار بیانیه

 دخالـت را عامـل      گونـه تجـاوز و      عراق، این   از حمله نظامی آمریکا به    
هـای    البته ایـن حمایـت    . استقرار دمکراسی در کشورهای منطقه خواند     

گران آمریکـائی عمـری کوتـاه         صریح از جنگ و تجاوز نظامی سلطه      
هـای اشـغالگران      بـار جنـگ و تجـاوز و جنایـت           نتایج فاجعه . داشت

آمریکائی نشان داد که ایـن مـداخالت و تجاوزهـا نـه فقـط آزادی و                 
آورد، بلکه حتی استقالل کشـور را نیـز پایمـال          ارمغان نمی  دمکراسی به 

 . آوردی جز کشتار و ویرانی ندارد کند و ره می
 شدن پیامدهای جنگ عراق و فرورفتن آمریکا در باتالق          با آشکار 

گونـه تجاوزهـا را تـا مـدتی نقریبـأ       آن و ایجاد شرائطی که تکرار این  
طلبان ایرانـی     یان فرصت ساخت، هم در آمریکا و هم در م         غیرممکن می 

هـا در     تبلیغات و تـالش   . پا گرفت » اشکال دیگر   تغییر رژیم به  «اندیشۀ  
های مناسبات آمریکـا بـا جمهـوری          موازات فراز و نشیب     این زمینه، به  

 . کرد گرفت و یا فروکش می اسالمی باال می
 75ای، تهدیدهای آمریکاو اختصـاص بودجـه          تشدید بحران هسته  

نای آمریکا برای گسـترش تبلیغـات علیـه جمهـوری           میلیون دالری س  
هـا و     ای در میان گـروه      مخالفان رژیم، امیدهای تازه     اسالمی و کمک به   

هـا بـرای    آمریکا برانگیخت و فعالیت     دوخته به   طلب چشم   عناصر فرصت 
مورد تأئید و حمایت آمریکا و گـرفتن  » اپوزیسیون«یک  شکل دادن به  

سازمان مجاهدین خلق نیز کـه پـس از         . سهمی از این بودجه تشدید شد     
اسـت و آن را در آمریکـا          نعمت جدیدی   سقوط صدام در جستجوی ولی    

آمریکـا و بـرای       اشکال گوناگون وفاداری خود را به       کند، به   جستجو می 
هـای    طبـل . عهده گرفتن وظایفی در برنامه براندازی رژیم اعالم کرد          به

ی جنجـالی تـدارک دیـده       ها  صدا درآمد و نشست     تهی دیگر نیز به     میان
اجـرای    بار برای جلب اطمینان آمریکائیان و ترغیب آنهـا بـه            این. شدند

برنامۀ براندازی و برای این که نشان دهند بدیل جمهوری اسالمی نیز در             
در (طلبـان در نشسـتی در لنـدن     حال تولد است، گروهی از این فرصت      

بـا شـرکت   نهـاد ملـی     «زودی یـک      اعالم کردند کـه بـه     ) 2006ژوئن  
هـا و فعـاالن سیاسـی و          خواهان، نهادها، تشـکل     ترین بخش آزادی    وسیع

برگزاری کنگره ملی و سازمان دادن پارلمـان در     «منظور   به !!»فرهنگی
مصداق دروغ هـر چـه    طلبان به این فرصت.  ایجاد خواهند کرد   !!»تبعیـد 
ـ   پندارند که با ساختن ویتـرین       تر، می   تر، امکان باور آن بیش      بزرگ ا، ه

توانند هم آمریکـا و هـم    ها و طرح ادعاهای بزرگ می    برگزاری نمایش 
اند، نوید دهند که  آنها که در انتظار معجزه مردم ایران را فریب دهند و به     

 در پرتو حمایـت     ،»پارلمان و دولت در تبعید    «زودی با سازمان دادن       به
! بـرد ارمغـان خواهنـد     را برای آنها بـه    »دمکراسی«گر،    ابرقدرت سلطه 

اند که سازمان مجاهدین      دانند و یا فراموش کرده      رسد اینان نمی    نظر می   به
جمهور برای ایران درست کرده است، ولـی          ها است که حتی رئیس      سال

 . تر رنگ باخت هیچ کس گوشش بدهکار نبود و این تابلو هر روز بیش
اند و  گران، صحنۀ سیاست را صحنۀ نمایش و تئاتر پنداشته    این بازی 

های پیشین و آخرین آن،       اند که آمریکا با همۀ تجربه       در این تصور خام   
با نفوذ و پایگاهی غیرقابل مقایسه با اینان و روابطی          (تجربۀ احمد چلبی    

صرف تبلیغ و     همین سادگی و به     ، به )بسیار نزدیک با مقامات آمریکائی    
» یبدیل جمهوری اسـالم   «عنوان    آنها به   ادعاهای بزرگ این جماعت، به    

چیزی در خـورد توجـه تبـدیل          ها، چنانچه به    البته آمریکا از این   . بنگرد
هـا اسـتفاده خواهـد        بستان  مثابه اهرمی برای فشارها و بده       شوند، یقینأ به  

آمریکا حتی در صورت تغییر سیاست و کنار آمدن با جمهـوری            . کرد
کمیـت  گونه نیاز ندارد، زیرا هر چه حا        های فشاری از این     اهرم  اسالمی به 

تر در تنگنا قرار گیرد، زمینۀ گرفتن امتیـازات از            جمهوری اسالمی بیش  
پیشنهاد مذاکره با جمهوری اسالمی نه با درست . آن مساعدتر خواهد بود

ها و اسـتفاده از آنهـا مغـایرت دارد و نـه بـا سیاسـت            کردن این اهرم  
ا در واقع   ه  این. های قومی و مذهبی در ایران       اختالفات و نزاع    زدن به   دامن

تری در    های بیش   در مذاکرات طرفین هر چه کارت     . دیگرند  مکمل یک 
دسـت    تری بـه    توانند امتیازات بیش    همان نسبت می    دست داشته باشند، به   

 .آورند
برانگیختن اختالفات قومی و مذهبی، یک مؤلفـه سیاسـت آمریکـا در             

 ایران
رق و های مذهبی و قومی در ش های اخیر خشونت و درگیری   در ماه 

دنبـال    بـه . اشـکال گونـاگون بـروز یافـت         غرب و جنوب کشـور بـه      
های مشکوک سال قبل در خوزسـتان، در روزهـای پایـانی         گذاری  بمب

. سال گذشته، سیستان و بلوچستان صحنه برخوردهای قومی و مذهبی بود   
 26در  » جنـداهللا «نام    الساعه به   ها با عملیات یک گروه خلق       این درگیری 

 زاهدان آغاز گردید کـه در       -نطقه تاسوکی در جاده زابل     در م  84اسفند  
دو ماه پس از عملیـات  . قتل رسیدند    نفر از عوامل رژیم به     22جریان آن   
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» جنـداهللا «نمائی   در حالی که پخش قدرت85 اردیبهشت 23برده در    نام
های شناسائی آنها و تهدیـدهای        ها و کارت    و از جمله نمایش گروگان    

ســبک   مـرگ آنــان، توســط رهبـر گــروه بــه  آزادی یــا مربـوط بــه 
 از طریـق شـبکه تلویزیـون العربیـه و برخـی             -های عراقی   تروریست

 کرمـان  -زبان هنوز ادامه داشت، در جاده ارتباطی بـم          های فارسی   رسانه
 نفره، با بسـتن     30ای صورت گرفت و یک گروه مسلح          عملیات مشابه 

رو و یـک   خـود 3جاده در محور دو راهی جیرفت و متوقـف کـردن       
وانت، سرنشینان را پیاده کرده و آنها را از ناحیـه سـر و سـینه مـورد                  

گزارش خبرگـزاری ایرنـا، در جریـان ایـن            به. اصابت گلوله قرار داد   
الساعه   مسئولیت این عملیات را گروه خلق     .  نفر کشته شدند   11عملیات  

.  گرفـت عهده به» فدائیان اسالم« ای باز هم با نام مذهبی، موسوم به     مشابه
عملیات «، تهدید کرد که     »جنداهللا«این گروه ضمن اعالم همبستگی با       

و مبارزات خود را علیه رژیم پلید ایران در خارج از مرزهای بلوچستان             
و سرتاسر کشور انجام خواهد داد و هـزاران تاسـوکی دیگـر را خلـق      

 . »خواهد نمود
ر یک   اردیبهشت در بلوچستان، انتشا    23یک هفته پس از حوادث      
ای را در میان      اعتراضات گسترده » ایران«کاریکاتور در روزنامه دولتی     

طلب کوشیدند    میهنان آذری برانگیخت و عوامل مشکوک و فرصت         هم
هـای ملـی و قـومی         ای جهت تشـدید خصـومت       عنوان وسیله   از آن به  

در اول خرداد ماه هـزاران نفـر از مـردم تبریـز در              . برداری کنند   بهره
آمیز و تحقیرکننده روزنامۀ      اپ کاریکاتور و مطلب توهین    چ  اعتراض به 

. نمایش اعتراضی گسترده دسـت زدنـد     ها ریختند و به     خیابان  به» ایران«
سـو    از یـک  . انحراف و خشونت کشیده شـد       این تظاهرات از دو سو به     

برداری  طلب تالش کردند از آن بهره نیروها و عوامل مشکوک و جدائی
ــعارهای فا ــا ش ــد و ب ــومکنن ــتی و ق ــدائی شیس ــتانه و ج ــه  پرس طلبان

های قومی دامن زنند و از سوی دیگـر نیروهـای نظـامی و                خصومت  به
آور و    امنیتی و یگان ضد شورش رژیم در تبریز، ابتدا بـا گـاز اشـک              

 . خشونت کشیدند سپس با شلیک گلوله تظاهرات مردم را به
 مشکالت واقعی و تحریکات خارجی

 : واقعیت این است که
ها و اقوام گوناگونی اسـت کـه طـی             ایران سرزمین مشترک ملیت    -1

هـای   تاریخی طوالنی با یکدیگر همزیستی داوطلبانه داشته و با رشته 
انـد و     دیگر پیوند خورده    تاریخی، فرهنگی و عاطفی متعددی با یک      

امروز نیز  . اند  مشترکأ در ساختن این سرزمین و دفاع از آن کوشیده         
مر مشترک آنهـا اسـت و تحقـق آن از طریـق             امر آزادی ایران، ا   

 .مشارکت همۀ آنها ممکن خواهد بود
های قومی، فرهنگی     های این سرزمین هر یک ویژگی        اقوام و ملیت   -2

ها و مطالبـات قـومی و فرهنگـی           و زمانی خود و در نتیجه خواست      
رغم تمامی    زیستی داوطلبانه به    ای دارند که بدون تأمین آنها، هم        ویژه

 . تواند پایدار بماند ای تاریخی، نمیپیونده
آفرینی چـون    ایران تا آغاز سلطنت رضاشاه با معضل بزرگ تبعیض       -3

. های دیگر روبـرو نبـوده اسـت    ستم ملی یا ستم یک ملت بر ملیت     
ها   آنچه حاکم بوده، بطور عمده ستم فرمانروایان، حکام محلی و خان          

هـا یـا      هلوی، تـرک  تا قبل از سلطنت خاندان پ     . بر مردم بوده است   
اند و نـه تنهـا سلسـله          کرده  زبانان قاجار بر ایران حکومت می       ترک

قاجار، بلکه پیش از آن نیز صفویان و قبل از صفویان، از سلجوقیان             
اند کـه بـر ایـران         زبان بوده   تا خوارزمیان همه قبائل ترک یا ترک      

شـاهان  عنوان ایرانی و پاد     اند و از آنان نیز همواره به        حکومت داشته 
در دوران مشروطیت و قیـام سـتارخان نیـز،          . شد  ایران نام برده می   

عنوان یک ایالت ایران، علیه استبداد در ایران و بـرای             آذربایجان به 
 .پا خاست حکومت مشروطه و آزادی ایران به

ــر سیاســت -4 ــالوه ب ــای ضــددمکراتیک و   در دورۀ رضــاخان، ع ه
اسی، اجتماعی مخالف،   های سی   گرانه او علیه تمامی حرکت      سرکوب

ما با طرح و اجرای یک برنامۀ تمرکزگرائی شدید و تقسیم کشـور             
دسـت   یک«و » همانندسازی«مرکز و پیرامون و با اتخاذ سیاست          به

هـائی در     ویژه از نظر فرهنگی، اقدامات و سیاسـت         مردم به » کردن
های ملی، قومی، زبانی و فرهنگی انجام گرفت          جهت استحاله هویت  

هـای     جمله نتایج آن اعمال ستم مضاعف بـر اقـوام و ملیـت             که از 

چنان   ها، هم   غیرفارس بود، نتایجی که تا کنون با وجود برخی تعدیل         
 .ادامه دارد

تبـار و خیـل       آذری» رهبر« امروز در ایران با وجود حاکمیت یک         -5
زبانان در رأس نهادهای گوناگون حکومتی، مردم آذربایجان و           آذری

... زبـان مـادری و         از حقوق فرهنگی، از آمـوزش بـه        ها  سایر ملیت 
ساکنان ... در بلوچستان و سیستان و خوزستان و        . اند  چنان محروم   هم

هـای مضـاعف      عـدالتی و تبعـیض      بومی در آتش فقر، بیکاری، بـی      
عمران و آبادی این مناطق، برای سـاکنان          سوزند و توجه جدی به      می

 . آن هنوز یک آرزو است
. تواند رشد کند    های اختالفات قومی می     زمینی است که دانه       در چنین   

کننده خشونت قادر باشـند از شـبکه          چه عوامل تحریک    ویژه چنان   به
جـای    روابط کهنه ایلی و ناآگاهی مردم بهره گیرنـد و آنـان را بـه              

های اصلی شرائط موجود، علیه رژیم و برای استقرار     مبارزه علیه ریشه  
ایجاد اختالفات و جدائی و اخـالل در          ران، به نظامی دمکراتیک در ای   
 .مبارزه مشترک بکشانند

هـای قـومی، ملـی،        هویـت   تـوجهی بـه     گونه که گفته شد، بی       همان -6
تـوان در مــتن آن   ای اسـت کـه مـی    زمینـه ... فرهنگـی، زبـانی و   

لذا تصادفی نیسـت کـه دشـمنان        . اختالفات قومی و ملی دامن زد       به
خواهنـد    گـری کـه مـی       های سلطه   قدرتآزادی و استقالل کشور و      

جای مستقر شدن یک نظام مستقل و مقتدر و دمکراتیک در ایران،              به
کوشند بـا اسـتفاده از    حاکم باشد، می  » دوست«یک رژیم ضعیف و     

اختالفات قومی و ملـی، هـم بـرای           ای برای دامن زدن به      چنین زمینه 
 از بین بردن های امروز و هم برای      برد سیاست   ای و پیش    مقاصد لحظه 

های استقرار نظام مستقل، دمکرات و قدرتمند آینـده، تـا حـد               زمینه
 . برداری کنند ممکن بهره

اختالفات قومی و مذهبی و بـرانگیختن جنـگ میـان            دامن زدن به  
مثابه اهرمـی بـرای ایجـاد         سنی و شیعه، فارس و بلوچ، کرد و عرب، به         

ـ           ک مؤلفـه سیاسـت     اغتشاش، تضعیف کشور و یا تجزیه آن، امـروز ی
پردازان گذشته و حال سیاسـت آمریکـا، از    نظریه. آمریکا با ایران است  

برژنسکی و کیسینجر تا مایکل اودین، بارها بر لزوم و اهمیت استفاده از 
 .اند این اهرم تأکید داشته

سـاالری بـوش،      ریزان دیـوان    دو سال قبل با انتشار سندی از برنامه       
گانه سیاست آنها در ایـران، دامـن زدن    فاش شد که یکی از نکات شش    

رخـدادهای  . اغتشاشات قومی و مذهبی در مناطق مرزی ایـران اسـت            به
بعدی نشان داد که این سیاست با جدیت در دسـت اجـراء اسـت و در                 

هائی با تابلوهای قومی دفعتأ اعالم موجودیت         ارتباط با اجرای آن، گروه    
انه و بـا طـرح شـعارهای        هـای مسـلح     اند و با ترورها و درگیری       کرده
حضـور خـود را    ) در جریات تظاهرات تبریـز    (طلبانه و فاشیستی      جدائی

» فدائیان اسـالم  «و  » جنداهللا«در خوزستان،   » جبهه االحواز «: نشان دادند 
 ... در آذربایحان و » جبهه آذربایجان جنوبی«در سیستان، 

ختالفـات  ها تأثیر گسترده بیابد و ا       برای این که اقدامات این گروه     
زبـان    رسانۀ های فارسـی     شود، وظائفی نیز به   » گیر  همه«قومی و مذهبی    

هـا     میلیون دالری سهمی بـرای ایـن رسـانه         75از بودجه   . محول گردید 
و » سـی   بـی   بـی «تقویت شد، رادیـو     » صدای آمریکا «. اختصاص یافت 

هـای   برنامـه  زبان کردی و آذری را بـه  پخش برنامه به» صدای آمریکا «
» عملیـات تاسـوکی   «ای در برخورد بـه        ودند و پشتیبانی رسانه   خود افز 

پخش جنجالی و گسـتردۀ اخبـار مربـوط         . بالفاصله مورد مصرف یافت   
هائی از  نمونه... عملیات، حمایت از آن، بزرگ کردن رهبر عملیات و      به

 . این انجام وظیفه بود
این واقعیت که امروز سیاست آمریکا برانگیختن و گسترش جنگ       

باشـد،    طلبانه در ایـران مـی       های جدائی   می و مذهبی و تقویت گرایش     قو
 . اند را تأئید کرده امری است که برخی مقامات آمریکائی با صراحت آن

 در تاسـوکی، گـاردین      "جنـداهللا "مدتی بعد از عملیـات گـروه        «
ای بـه نقـل از وینسـنت کانیسـترارو، رئـیس               آوریل در مقاله   10مورخ  

برده نوشت   در رابطه با عملیات نام"سیا"ریستی سابق عملیات ضد ترو  
. که این عملیات تروریستی با پشتیبانی آمریکـا صـورت گرفتـه اسـت             

هـا    عملیات نظامی پوششی، مشخص کـردن هـدف       ": کانیسترارو گفت 
های مخالف هم اکنـون در حـال          گروه  توسط نیروهای ویژه و کمک به     

ده و در مقیاســی اجــازه ایــن کــار داده شــ": او گفــت. "انجــام اســت
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او . "اند تعدادی کشته. راه است گیرد که با مرگ و میر هم صورت می
شوند،   های سنی و بلوچ که توسط آمریکا حمایت می          چریک": گفت

 بلوچسـتان صـورت گرفـت،    -ای که ماه گذشـته در سیسـتان         در حمله 
 ).3 «»"شرکت داشتند

 سیاست و جایگاه حزب دمکرات کردستان و کوموله
هـائی چـون      د همۀ این واقعییات و اوضاع خطیر، سـازمان        با وجو 

جای نشان دادن هشیاری و مقابله  حزب دمکرات کردستان و کوموله، به
ای دیگـر در ایـن ارکسـتر     گونـه  با تحریکات و خطرات، خود نیز بـه       

که این خود اقـدامی  » نمایندگان خلق کرد«هم بنام  شرکت کردند، آن  
خلـق  «. وطنـان کـرد اسـت        حقوق هم  غیردمکراتیک و نادیده گرفتن   

نـام    شما داده است که به      کجا و در چه زمانی این نمایندگی را به        » کرد
توانیـد    او از آمریکا اسـتمداد بجوئیـد؟ شـما در بهتـرین حالـت مـی               

نمایندگی سازمان خود سخن بگوئید، گرچه جای تردید است که کل             به
 . شدهائی موافق با سازمان با چنین اقدامات و سیاست

رهبری حزب دمکرات کردستان که در حـرف خـود را وفـادار             
داند، در عمل در راهی گام برداشته است  های حزب می قاسملو و سنت به

که با مصالح مردم کردستان، منافع ایران، استقرار دمکراسی در کشور و 
های حزب دمکرات کردستان مغایرت آشکار  های قاسملو و سنت آرمان
ای فعـال علیـه       ات کردستان سـالیان دراز در مبـارزه       حزب دمکر . دارد

چه قاسملو    امپریالیسم، علیه ارتجاع و استبداد حاکم در ایران و برای آن          
خالصـه  » دمکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان     «در شعار   

این شعار، شرط اصلی رهائی مـردم ایـران و          . نمود، مبارزه کرده است   
را در استقرار     های ساکن آن    گی اقوام و ملیت   تأمین حقوق قومی و فرهن    

راهی با  آیا هم. داند آن می دمکراسی و در مبارزه مردم ایران برای نیل به       
طلب و یا سـکوت در برابـر آنهـا، آیـا              الحال و جدائی    نیروهای معلوم 

آمریکا، دشمن دیروز و امـروز        مذاکره با مقامات آمریکائی و توسل به      
در ! »...جاده آزادی ایران«ن و شرکت در نشست    آزادی و استقالل ایرا   

همـین    گـذارد؟ بـه     خواهی واقعی باز می     واشنگتن جائی برای دمکراسی   
 -سازمان اتقالبـی زحمتکشـان کردسـتان      «های مشابه     گونه است اقدام  

واره از مبـارزه ضدامپریالیسـتی        ، سازمانی که رهبران آن هـم      »کوموله
های ایران و جهـان        را دشمن خلق   گفتند و امپریالیسم آمریکا     سخن می 

خواهند مذاکره با آمریکائیان و اعمال  اینان امروز چگونه می. دانستند می
کردهای خود را برای اعضاء سازمان و زحمتکشـان کردسـتان             و روی 

توضیح دهند و توجیه کنند؟ و اصوأل هـدف آنهـا و رهبـران حـزب                
چیست؟ آیا برای   دمکرات کردستان از این گفتگو و توسل به آمریکا          

خواهید؟ آیا برای تـأمین حقـوق    استقرار دمکراسی در ایران کمک می    
جو روی    فرهنگی، زبانی و خودمختاری در کردستان به این قدرت سلطه         

توانـد طـرف    ها آمریکا مـی    اید؟ برای کدام یک از این خواست        آورده
شما کمـک کنـد؟ رهبـران حـزب دمکـرات        گفتگوی شما باشد و به    

 :دانند که تردید می و کوموله بیکردستان 
هـا هسـتند و نـه         القاعـده دولـت     های گفتگو با آمریکا علی       طرف -1

بـرای  . هائی از نوع حـزب دمکـرات کردسـتان و کومولـه      سازمان
گونـه، تنهـا      های سیاسی از این     مقامات آمریکائی گفتگو با سازمان    

ر تحقق هدف عنوان ابزا اند از آنها به خواسته زمانی مطرح بوده که می 
برداری و یا     مثابه بهره   و یا به  ) افغانستان و عراق    نظیر حمله به  (معینی  

 . برد مقاصد خود استفاده کنند اهرم فشار برای پیش
هائی چون حـزب دمکـرات کردسـتان و            آمریکا نه فقط با سازمان     -2

کند، بلکه حاضر  کوموله از موضع برابر و حقوق مساوی گفتگو نمی
ـ    ر کشـورها و حتـی کشـورهای بـزرگ و دوسـت        نیست در براب

آمریکا در چنین گفتگوهائی فقط     . پذیرش حقوق مساوی تن دهد      به
گونـه کـه      اندیشد و برای تأمین این منـافع، همـان          منافع خود می    به

جامعـۀ جهـانی و کشـورهای قدرتمنـد           ایم، نه از زورگوئی به      دیده
وز جهانیـان  هن. دوست و متحد اباء دارد و نه از جنگ و لشکرکشی      

عـراق    اند که وقتی آمریکا منافع خود را در حمله به           فراموش نکرده 

رغم مخالفت افکار عمومی جهان، مخالفـت شـورای امنیـت             دید، به 
سازمان ملل، مخالفت کشورهای دوست و متحد خود در خاورمیانـه،           

و بـا   ... مخالفت برخی متحدان اروپائی، مخالفت چـین و روسـیه و            
المللی، از جایگـاه ابرقـدرت        های بین   تعهدات و پیمان  زیرپا گذاردن   

امکانات عظیم نظامی، تکنولوژیـک و اقتصـادی،          بالمنازع و متکی به   
نـام   ترین ماشین نظامی تاریخ را علیه عراق بکار انداخت و بـه       بزرگ

تـرین جنایـت را علیـه مـردم عـراق و             بزرگ» استقرار دمکراسی «
 .شان مرتکب شد سرزمین
 حزب دمکرات کردستان و کومولـه واقعـأ از آمریکـا چـه                 رهبران

دانند که برای آمریکا چیـزی جـز منـافع           انتظار دارند؟ آیا آنها نمی    
بـر  «خود و اولویت این منافع وجود ندارد؟ اساس استراتژی آمریکا           

استوار است و این اولویت هـیچ مـرز و محـدودیتی            » اولویت منافع 
، منافع دیگران، استقالل و حق »منافعاولویت «بخاطر این . شناسد نمی

المللـی همـه      هـای بـین     نامه  حاکمیت کشورها، قراردادها و موافقت    
ایـن منطـق و سیاسـت       . شـوند   سادگی نادیده گرفته می     آشکارا و به  

آمریکا در تمامی دوران شصت سال گذشته است که بـا روی کـار              
ـ     لغو یک . شود  آمدن بوش دوم بیش از بیش دنبال می        رارداد جانبـه ق

ABM       ای   هـای هسـته     ، خودداری از امضاء قرارداد منع کامل آزمایش
 بودنـد، مخالفـت بـا طـرح          را امضاء کرده     کشور جهان آن   164که  

رغم پافشـاری متحـدان اروپـائی،         المللی به    جنائی بین   تشکیل دادگاه 
قرارداد کیوتو و مشکل جهانی محیط زیست بـا وجـود             اعتنائی به   بی

هـای    منع سالح   نی، خارج شدن از گفتگوی مربوط به      فشار جامعۀ جها  
بیولوژیک که شش سال جریان داشت، مخالفت با قرارداد ضد مـین            

جانبۀ تعرفه گمرکی بر   یک آن پیوسته بودند، تعیین  کشور به122که 
کـه خـود از     (فوالد و نادیده گرفتن مقررات سازمان تجارت جهانی         

هائی از اعمال سیاست      ها نمونه   این) ... گذاران و حامیان آن بود      بنیان
 .ساالری بوش است توسط آمریکا و دیوان» اولویت منافع«

    وقتی آمریکا با کشورهای بزرگ و کوچک جهان و بـا دوسـتان و      
خـود  » اولویـت منـافع   «گونه با تفرعن، از       متحدان نیرومند خود این   

ن در های آ توان تصور کرد که رفتار و هدف کند، آیا می حرکت می
های کوچکی چون حزب دمکرات کردستان و کوموله          برابر سازمان 

 چیزی غیر از این باشد؟ 
هـای فـوق      با توجـه بـه واقعیـت      .  هدف آمریکا کامأل روشن است     -3

توان تصور کرد که از رابطه و گفتگو با شما، جز استفادۀ ابزاری           نمی
آن  انی که بههم تا زم هایتان چیز دیگری را دنبال کند و آن از سازمان

اید که شاه و آمریکا آنجا که         شما یقینأ فراموش نکرده   . احتیاج دارد 
کرد، از مالمصطفی بـارزانی حمایـت کردنـد و          شان ایجاب می    منافع

امکانات الزم را در تهران در اختیار او قرار دادند، ولی هنگامی کـه              
بـا او  خاطر دارید کـه   منافع بهبود مناسبات با صدام مطرح گردید، به 

 چگونه رفتار شد؟ 
چه نیاز  آن. های آمریکا روشن است گونه که در باال آمد، هدف     همان

. نزد مقامات آمریکائی است روشن شدن دارد، هدف شما از رفتن به به
خواهید آمریکا از شما حمایت کنـد؟ ایـن حمایـت در چـه             آیا می 
د از آمریکا خواهی ای، چگونه و برای چه مقاصدی است؟ آیا می زمینه
خواهیـد    در ایران کمـک بگیریـد؟ مـی       » استقرار دمکراسی «برای  

آمریکا برای تـأمین حقـوق قـومی، فرهنگـی و زبـانی  یـا بـرای                  
یاری شما بشتابد؟ برای کدام یک از این       خودمختاری در کردستان به   

شما کمک    تواند طرف گفتگوی شما باشد و به        ها آمریکا می    خواسته
دانید آمریکا فقط زمانی از شما حمایت خواهـد           یکند؟ شما قاعدتأ م   

کرد که اقدام شما در جهت منافع آن باشد، زمانی که بتواند از شـما               
اقدام خطرناک . گیرد خود بهره» اولویت منافع«در چارچوب سیاست 

جـاده  «وار کـردن      فرجام شما در استمداد از آمریکا، برای هـم          و بی 
هـای    یگری نه با افکار و سیاسـت      و یا هر قصد د    !! »آزادی در ایران  

گذشته شما و نه با تجارب تاریخی تا کنون قابل توضـیح و توجیـه               
 از  -آیا با تمامی شواهد شصت سال سیاست و اهداف آمریکـا          . است
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 هنـوز بایـد ثابـت کـرد کـه آمریکـا خـود               -جمله تجربه عراق  
ترین دشمن آزادی و استقالل و حق حاکمیـت کشـورها و              بزرگ

اسـتقرار  «آمریکـا بـرای کمـک بـه           توسل شـما بـه    مردم است؟   
در ایران، توهین و تحقیر مردم ایران، ایجاد توهم نسبت          » دمکراسی

 .دمکراسی است وطنان کرد و نشان ناباوری به به آمریکا در میان هم
ایـن  !! »برای استقرار دمکراسی در عراق«    آمریکا در همان حال که      

هـای کـروز    انیـومی و موشـک    های اور   زیر آتش بمب    کشور را به  
چنان لشگرکشی را الزم  آن» دمکراسی«گرفت و برای ایجاد این  می
های ضد دمکراتیک، سرکوبگر و ارتجاعی عربستان     دید، از رژیم    می

مثابه دوسـت و   به... سعودی، پاکستان، امارات متحده عربی، مصر و      
 . کند کرد و می متحد خود حمایت می

و نـه مـردم     (سی نیز که قرار بود توسط آمریکا        آورد این دمکرا        ره
گونه که دیدیم، چیزی نبـود جـز ایجـاد            استقرار یابد، همان  ) عراق

جنگ داخلی، گسترش ترور، ناامنی مستمر، ایجاد دشمنی میان سنی          
هـای    بندی  و شیعه، کرد و عرب و تشکیل حکومتی بر اساس گروه          

سو تحت نفوذ     ککه از ی  ) جای حقوق شهروندی    به(قومی و مذهبی    
آمریکـا    جمهوری اسالمی  قرار دارد و از سوی دیگر باید وابسته به           

 .باشد
در ایـران و یـا   ... تأمین حقوق قومی، فرهنگی و زبانی  چه هم به    آن -4

شود، معلـوم نیسـت در شـرائط      خودگردانی در کردستان مربوط می    
 کمک کنونی و حاکمیت جمهوری اسالمی این حقوق چگونه باید به

 آمریکا تأمین شود؟
مبارزه برای تأمین حقوق قـومی، فرهنگـی، زبـانی و خـودگردانی             

ناپذیر از مبارزه بخاطر استقرار دمکراسی در ایران   ها، بخشی جدائی    ملیت
گر است و تحقق ایـن        و رهائی کشور از سلطۀ نظام مذهبی و سرکوب        

ـ  ها جز از طریق مبارزۀ مشترک همۀ اقوام و ملیت         خواست ران و های ای
هـای   راه  کوره  افتادن به . رهائی از حاکمیت رژیم قابل تصور نخواهد بود       

ای جـز اخـالل در        گرایشات قومی نتیجه    مبارزۀ جداگانه و دامن زدن به     
هـای   روند این مبارزه مشترک و برانگیختن دشمنی میان اقوام و ملیـت      

جاده آزادی و برقراری حقوق کامـل سیاسـی و          «. ایران نخواهد داشت  
نه در واشنگتن و با دخالت آمریکـا و تحریـک           » حقوق بشر در ایران   

دسـت مـردم ایـران و بـا مبـارزه           اغتشاشات قومی، بلکه در ایران، بـه      
 . شود و جز آن نیز ممکن نخواهد بود وار می مشترک هم

                                                                                                                                                                                                  
 : ها نوشت پی
 ،»سوسیالیسـم یـا بربریـت     «، برگرفتـه از کتـاب       1992 مـارس    8یویورک تایمز    ن -1

 برگردان مرتضی محیط
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 نقل از سایت روشنگری  به-3
  

 ... کردارگرائی 
 

ها پیش از آن   دولتدانیم که و بنا بر شناخت مارکس از تاریخ می    
هـا و منـافع    واسـت که منافع کل جامعه را در نظر داشـته باشـند، از خ           

هـا و     شند خواسـت  کو  کنند و می    ای که بدان تعلق دارند، دفاع می        طبقه
  ای را که بر مبنای شرائط عینی و مادی موجود، نقش تعیـین              طبقهمنافع  

چنـین  . مثابه منافع جمعی و ملی جا زننـد         به کننده در روند تولید دارد،    
. داری دیـد    سرمایهرفته    در کشورهای پیش  توان    می اینک    همرا   روندی

 باید از د،بر باال   سرمایه را نرخ سود   بتوان  در این کشورها، برای آن که       
آن بخش از کـار      باید به ، یعنی    کاست نفع کار اضافی    حجم کار الزم به   

نام  حکومت کنونی آلمان  . افزودگردد،    ارزش می   که سبب تحقق اضافه   
نهـاده  » تولیـد آوردن هزینـه      پائین «برای» اصالحات« را   سیاستاین  
  افـزود،  زمـان کـار روزانـه       بهباید  » اصالحات« برای تحقق این     است،

، هـا   ، سـطح مالیـات    داشت و یا حتی کم نمـود         را ثابت نگاه   دستمزدها
هـای بیمـه بیکـاری، بیمـه بیمـاری، بیمـه          صـندوق   پرداخت ماهانه به  

 در حقیقت از سهم کار باین ترتیب است که. بازنشستگی را افزایش داد
شود، یعنی آن بخش از زمان کار که باید بـرای هزینـه               زم کاسته می  ال

تـر و در      مصرف گـردد، کوچـک    اجتماعأ  بازتولید نیروی کار کارگر     
روند جهانی شدن سبب    . گردد  حجم زمان کار اضافی افزوده می       عوض به 

 سال گذشته بیش    15شده است تا از قدرت خرید مزدبگیران آلمان طی          
ود، روندی که سبب گسترش فقر و تنگدسـتی در   درصد کاسته ش  20از  

 میلیون بیکار در این کشور وجود       5جامعه گشته و هم اینک نزدیک به        
حکومت آلمان نام رونـد     . برند  دارند که بیشترشان زیر خط فقر بسر می       

» الح دولـت رفـاء    اصـ «کاستن از قوه خرید کارگران و مزدبگیران را         
دوام دولت     به خواهد  می» اصالحات« که با این     نهاده است و مدعی است    

داران مفید و سـودآور اسـت،         اما آن چه که برای سرمایه     . افزاید  رفاء بی 
سبب شده است تا کارگران و مزدبگیران در این کشور هر روز بیشـتر              

 . از گذشته از امکانات کمتری برخوردار گردند
 کوشـد   رژیم آخوندی مـی در آنجا هم. ران نیز جز این نیست    در ای 

چه را که برای اقشار و طبقات وابسته به هیئت حاکمه کنونی خوب               آن
حکومـت ایـران از تحقـق       . نـد مثابه منافع ملی جا ز      و سودآور است، به   

هـائی را بـه    کند و رهبران چنین جنـبش  سندیکاهای آزاد جلوگیری می  
افکند، زیرا تالش سندیکاها برای باال بـردن سـطح دسـتمزدها        زندان می 

شـود کـه      هائی می دنهاداران و     سرمایه آمدن نرخ سود برای      سبب پائین 
رژیـم ایـران   . نـد ک نمایندگی میرا  های آنان   منافع و خواست   روحانیت

قـوق مـدنی خـویش     را از ح    درصد از ایرانیان   95، یعنی   ها  »غیرخودی«
محـروم   در دیوانسـاالری حکـومتی       از امکان رخنـه   سازد تا     محروم می 

که  میلیون ایرانی    20 نژاد به   علم کردن احمدی  حکومت مالها با    . ندگرد
دهـد و در      برند، وعده تقسیم درآمـد نفـت را مـی           زیر خط فقر بسر می    

مردم تلقین کنـد کـه بـرای      بهکوشد ای می عوض با تشدید بحران هسته   
مقابله با محاصره اقتصادی از سوی امریکـا و متحـدینش بایـد واردات              

ایـن  . بندی کند   تیجه باید بنزین را جیره    حداقل برساند و در ن      بنزین را به  
های   حقوق مدنی و آزادی     رژیم نیز برای حفظ اقتدار خود مجبور است به        

زنـدان    تضمین شده در اعالمیه جهانی حقوق بشر تجاوز کنـد و بـا بـه              
نویسان چهره کریه و ضـد        نگاران، نویسندگان و وبالک     افکندن روزنامه 

  .جهانیان نشان دهد ایران، بلکه بهمردم  دمکراتیک خود را نه فقط به
اسـرائیل در     دریغ خویش به    های بی   که با کمک  » جهان متمدن «و  
آن رژیم شریک است، بر حسب سود و زیان خـود تـا    روزمره  جنایات  
 قرار های تروریستی  سازمانرا در لیست» سازمان مجاهدین خلق«دیروز 

بـا  ژیم مالها در رابطـه       ر باتواند    پنداشت از این طریق می      داده بود و می   
ـ   . های طالبانی و سنی داد و ستد کند          تروریست سرکوب ه در و امروز ک

 در پی افزایش فشار اقتصادی و سیاسی بر   ای ایران   رابطه با سیاست هسته   
برای » یگانه سازمان آلترناتیو  «یابد که     ناگهان درمی   رژیم مالها است، به   

شـورای ملـی    «ایـران   در  » سـاالری   دمکراسی و حکومت مردم   «تحقق  
مراسـمی کـه ایـن        است و با اعزام نمایندگان سیاسی خود به       » مقاومت

 جریان ضددمکراتیک در پاریس برگزار کرد، کوشید بـرای سـازمانی           
، قـدرت   یـابی بـه     پشتوانه و حیثیت سیاسی فراهم آورد که برای دسـت         

 . جاسوس امریکا و اسرائیل استلیس صدام و امروز  دیروز کاسه
ـ   می   نـه فقـط خمیرمایـه      سـود و زیـان پراگماتیسـتی      یم کـه    بین

، یعنـی کشـورهای پیشـرفته    »جهان متمدن«های     حکومت کارکردهای
 رفتار ها  منافع و خواست سود وزیان ، بلکهدهد را تشکیل می  داری    سرمایه

 حتـی   .زند  را نیز رغم می   داری    های کشورهای پیشاسرمایه    و کردار رژیم  
راه   بر مبنای سود و زیان خود دیروز در پی بههای اپوزیسیون نیز سازمان

پارلمـان در   «بودند و امروز در پی تشکبل       » رفراندوم«شنگه    انداختن الم 
 .»تبعید

داری، فضـای     رسد که با روند  جهانی شدن سرمایه         نظر می   چنین به  
 .های انقالبی و اخالق سیاسی نابود شده است زیست برای آرمان

 
  یادآوری

 کـه در    »مپریالیسم و رخـدادهای قـومی در ایـران        ا«در مقاله   
 چاپ شد، متاسفانه نـام آقـای مصـطفی          »طرحی نـو  «شماره پیشین   

اهأ هجری که رهبر حزب دمکـرات کردسـتان ایـران اسـت، اشـتب             
ت این اشـتباه از خواننـدگان خـود         مصطفی مهاجر نوشته شد، که باب     

 . خواهیم پوزش می
  نویسندگان  جرگه
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» ایران بین دو انقالب«  بر بخشی از کتاب نقدی
 )2( 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
    
   پی آمدهای کودتا-5

ندگی حکومت رضـاخان و     نشا  دست هدف این نوشته بیان مشروح    
فجایعی کـه از    ) جانشینی او ادامه داد    که فرزندش به   (نقش مزدوری او  

 زیرا در این باره بسیار گفته و نوشته کشی و تاراج بارآورده نیست،      آدم
ویژه کیفرخواست دادستان دیوان کیفـر پـس از          ، به و منتشر شده است   

بسـیاری از   س و   سرنگونی سلطنت او علیه شهربانی او و محکومیت رئی        
 هـا ی پرونـده سـازی و    سبب ارتکاب انواع بزه   افسران وماموران آن به   

 نیز اقدام مجلس شورا    قتل و  شکنجه و  های غیرقانونی وآزار و    بازداشت
برای باز گردانـدن هـزاران پارچـه        » استرداد امالک «تصویب قانون     به

تـازه در   ( زور از مالکان آنها گرفتـه بـود        به) رضاخان(امالکی که او    
، افشـا   )انـد   سلطنت نشـانده    ت که فرزند رضاخان را با تقلب به       حالی اس 

نظـام   ای از بخـش کـوچکی از        تنهـا گوشـه    آشـکار  کننده رسمی و  
همه آنها آسان،     رسی به   ست و دست   ا او تبهکار قدرقدرتی و نامردمی و   

خوانا بودن محتویات کتاب آقـای      زه توضیحی درباره نا   انگی بلکه تنها به  
خورشـیدی  1299ی کودتـای    هـا   هامیان با علل و اسباب و واقعیت      اآبر
 2 در صفحهبازمانده .                                                     است

__________________________________________ 
 منوچهر تقوی بیات 

 !»ما«ی وضعیت اپوزیسیون و  مالحظاتی درباره
سـربازهای مبـارزات      کـه از کهنـه     )افشـار (آقای محمود راسخ    

ی نسبتاً مفصـلی بـا        باشد، مقاله   جتماعی و سیاسی در خارج از ایران می       ا
شـورای موقـت    «ی   در نشـریه  » ی اپوزیسیون   مالحظاتی درباره «عنوان  

چاپ رسانده و کوشـیده       به »طرحی نو «؛  »های چپ ایران    سوسیالیست
هنمایی نماید که بسیار هم رارفته اپوزیسیون را هم تحلیل و        است رویهم 

 .انگیز است عبرت
هـیچ روی قصـد    ، بـه پـردازم  ی ایشان می    مقاله  من اگر در اینجا به    

کـنم   خواننده توصـیه مـی      به ایشان را ندارم و    ستیزی و یا جسارت به      قلم
ی و  آزاد،  ی استقالل  ی مسئله   اندیشی درباره   ی چاره    زاویه این نوشته از   به

ندیشد که چرا ما تـا ایـن انـدازه          ا  این بی   به .نجات ملت ایران نگاه کند    
 از یـک  ،زبان هستیم دل و هم ما که هم. پراکنده و گمراه هستیم  ناتوان،  
 ،ی اجتمـاعی هسـتیم      طبقـه  آییم و کم و بیش از یک گروه و         شهر می 
، چـه رسـد   نظر داریـم  قدر با هم تفاوت مشکل زادگاه خود این    هنسبت ب 

ی زبان  بهانه اند و به هایی خوانده  نغمه "بغی"گوششان از     کسانی که به    به
  .اند ، دلشان را نیز از ما جداکردهو لهجه

وقعیت جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی،     م آقای محمود راسخ از لحاظ    
ایشان در آلمان زنـدگی  .  دارد   با من کمی تفاوت    ...، علمی و    فرهنگی

 5  در صفحهبازمانده                                . من در سوئد، کند می

  کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحیبرگردان به فارسی از 
 انقالب اقتصادی
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توانیم  می  روند تولید از روند گردش، بلکه از کردن نه   ما با اجتماعی  
بهتـرین   به  آنجا که تضاد طبقاتی میان سرمایه و کار    آغاز کنیم، یعنی از   

 محرکه اجتمـاعی کـردن   نیرومندترین نیروی شود و به   وجهی نمایان می  
مارکس که در آن    » سرمایه«چنین است که جلد نخست      . گردد  بدل می 

ترین تأثیرهای تاریخی     روند تولید مورد بررسی قرار گرفته است، ژرف       
  و در حالی که جلد دوم این اثر کـه در آن رونـد  ادهرا از خود بجای نه   

گردش بررسی شده، مورد توجه فقط تعداد اندکی از فرهیختگـان قـرار             
 .گرفته است

. پایـان  اما تولید در جامعـه کنـونی جریـانی اسـت بـا تنـوع بـی                
آسـای    بخـش غـول  های بورژوائی در دوران انقالب های دهقانی     کارگاه

همین امر سـبب    . دادند  واحدهای تولیدی را در همه کشورها تشکیل می       
در .  شـوند  نواختی برخـوردار    نوع یک   شان از یک   های  فرآوردهشد تا     می

ود داشت، امـا ایـن   ای تقسیم کار در مشاغل وج   شهرها هر چند تا اندازه    
 . کافی برخوردار نبودرفت نیز هنوز از پیش

هـا از     ها و شرکت    برعکس آن دوران، امروزه تقسیم کار در حرفه       
ار جهانی باز هم رشد     رفت شگرفی برخوردار است و با گسترش باز         پیش

ها و شـرائط      آوری  ها، فن   گی  ای دارای ویژه    هر کاالی ویژه  . خواهد کرد 
وجـود   اقتصادی خاص خود است که اشکال سازماندهی ویژه خود را بـه  

 . آورد می
شیوه حاکم بدل گشته است،       داری هر چند که به      شیوه تولید سرمایه  

ـ   هنوز بـه  . وجه یگانه شیوه نیست     هیچ  اما به  ژه در بخـش کشـاورزی      وی
حتـی   .داری وجـود دارنـد      هـای پیشاسـرمایه     بسیاری از اشکال کارگاه   

چنین شتابان در حال رشد است، اشـکال          داری صنعتی نیز که این      سرمایه
صنعت خانگی کـوچکی کـه    از  یعنینمایاند، گوناگونی از تکامل را می   

گرفته تا   استثمار صنایع حانگی      از د و شو  ر سازماندهی می  توسط یک ناش  
 . های بزرگی چون تراست آهن امریکائی هیوالی مدرن کنسرن
چنین تکامل اقتصادی متفاوت، توفیرهای فنی کـه          و در کنار یک   
وضعیت متفاوتی را برای صـنایع سـنگین و بـرای         اشکال سازماندهی و    

  و غیـره   صنایع نساجی و برای صنایع شیمیائی و نیز برای صنایع چـاپ           
 .شوند سبب می
هـا هنـوز بـرای      های تولیـدی و کارخانـه       ین همه تمامی شاخه   ا  با  

با این امر باید در آنجـا آغازیـد کـه           . اند  بلوغ نرسیده   اجتماعی کردن به  
اند، بتـوان     دست آمده   تجربیاتی که به    تا با تکیه به    تر است   شرائط مناسب 

پیش   تر و دشوارتر به     های بغرنج   تدریج در حوزه    امر اجتماعی کردن را به    
 و نیـز در هـر        متفاوتند  بسیار روند اجتماعی کردن   های آغاز   نقطه. دبر

اشـکالی    به.  خواهد داشت  های مختلف تولید اشکال مختلف      شاخهیک از   
بینی کنیم، اشکال دیگـری کـه نتیجـه     توانیم آنها را پیش    که امروزه می  

 زیـرا کـه زنـدگی بسـیار         تجربیات ما خواهند بود، افزوده خواهند شد،      
 4 ه در صفحهبازماند    .            ها است فانتزی ین تر ز پرمایهتر ا غنی


