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 طرحي نو ۱۱۸ شماره

 ١٣٨۵                                          دی چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى   شورا                                         دهمسال  

  به همه مردم جهان و به ويژه به مسيحيان ايران شادباش می گوئيم فرا رسيدن سال نو مسيحی را-سال نو مبارك باد

 سردبير

 ؟ !بازگشت از منجالب عراق
قدرت سياسي دست يافت، تحت      هنگامي كه  جورج دبليو بوش به     

تأثير ايدئولوژي نئومحافظه كارانه خويش جهان را به بد و خوب تقسيم           
كرد و برخي از كشورها و از آن جمله ايران، عراق، سوريه، كوبا و                

ا به مثابه غده هاي   ناميد و از اين حكومت ه    »  محور شر «كره شمالي را    
سرطاني نام برد كه سالمت جهان را تهديد مي كنند و بايد از ميان                 

 . برداشته شوند
او هم چنين ياسر عرفات را تروريست ناميد و به شارون اجازه داد            
به نام مبارزه با تروريسم عرفات را در مقر حكومت خودگردان فلسطين           

 او به يكي از بيمارستان هاي ارتش      در رام اهللا به محاصره گيرد و تا انتقال      
و البته  .  فرانسه در پاريس، او را در آن ساختمان نيمه خرابه زنداني سازد          

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز در برابر  اين كاركرد ضد انساني و              
برخالف قوانين بين المللي شارون سكوت كردند و مردي را كه با رأي            

رهبري حكومت خودگردان فلسطين    مردم فلسطين بطور دمكراتيك به     
 .برگزيده شده بود، در برابر ارتش متجاوز اسرائيل تنها گذاشتند

اما چنين توهيني به فلسطينيان و اعراب و همه مسلمانان كافي نبود 
 سپتامبر از جنگ صليبي نوين       ١١و جورج دبليو بوش پس از رخداد         

ي به افغانستان را   عليه اسالم سخن گفت و با همين باور ديني هجوم نظام          
 ۱۴ بازمانده در صفحه                                     .برنامه ريزي كرد

______________________________________________ 
 محمود راسخ 

 )٧( نگاهي  به  نظرات  آقاي  شاهنده 
قـاي  شـاهنده  بـه  نقـد خود به  چپ  با تكيه  به  نقل ها و اسنادها                          آ
ماركس  ...  «:ات  ماركس  ادامه  مي دهند و به  اين  نظر مي رسند كه              به نظر 

و انگلـس  ايــن  حســن  نــيت  و احسـاس  مســئوليت  را دارنــد كــه  ســپس    
 ]كه  [  بـه ناقطعـي  بودن  پيشگوئي هاي  خود اعتراف  كنند و نظر بدهند                

ذكر شده  هميشه  و همه  جا   »  مانيفسـت «اجـراي  ايـن  اصـول  كـه  در              «
ربوط  بـه شـرايط  تاريخـي  موجـود اسـت  و بـه همين  جهت  براي  آن                           مـ 

اقـدامات  انقالبـي  كه  در پايان  فصل  دوم  قيد گرديده  است  به هيچوجه     
 ».اهميت  مطلق  نمي توان  قائل  شد

 تحريف  شده      ، نقلي نقل  باال به طوري  كه  در پائين  نشان  خواهم  داد               
 ، هنگامي      راز و سِري  هست  كه  نه چندان  به ندرت             نمي دانم  كه  چه        . است

 جمالتي  اساسي  كه  معناي  نقل  را         ،كه  در نفي  ماركس  از او نقل  مي شود            
در تطبيق  نقل  آقاي  شاهنده  با متن  !  از قلم  مي افتد؟     ،به كلي  تغيير مي دهد     

 متن   .رجوع  كردم  ) ١٩٥١چاپ  مسسكو    (» » مانيفست««اصـلي  مـن  به          
گر چه  در عرض  بيست  و پنج        «:كامـل  در آن  جا اين  طور آمده  است              

  ، ، با اين  همهسـال  اخيـر شـرايط  و اوضـاع  و احـوال  قوياً تغيير يافته     
 شرح  و بسط  داده  شده     "» مانيفست«"اصـول  كلـي  مسـائلي  كه  در اين                

امل  خود باقي  مانده    روي  هم  رفته  تا زمان  حاضر نيز به صحت  ك                ،است
اجراي  عملي     . در بعضـي  جاها شايسته  بود اصالحاتي  بعمل  آيد             . اسـت 

 ،  ذكر شده "» مانيفست«" ، همان  طور كه  در خود          ايـن  مسـائل  اصـولي       
هميشـه  و همـه  جـا مـربوط  بـه شرايط  تاريخي  موجود است  و به همين                          

پايان  فصل  دوم  قيد گرديده  جهـت  بـراي  آن  اقـدامات  انقالبي  كه  در            
 »...است  به هيچ  وجه  اهميت  مطلق  نمي توان  قائل  شد

 ۵بازمانده در صفحه 
 :ديگر مقاالت اين شماره

 كارل كائوتسكي: ي آن انقالب پرولتري و برنامه
 بازگردان به فارسي از بهروز عارفي :» جنگ با تروريسم«پنج سال 

 يادمان
 مسعوده غالم آزاد،    با خبر شديم كه بانو    

زاده پژوم، به ناگهان از زندگي چشم پوشيد و         
. خويشاوندان و دوستان خود را تنها گذاشت      

مرگ او براي ما كه او را مي شناختيم، بسيار          
 . دردناك است

ــاي    ــته ه ــان در رش ــعوده در آلم مس
. داروسـازي و جامعه شناسي فارغ التحصيل شد       

سيون او هنگامـي كـه دانشجو بود به كنفدرا        
جهاني دانشجويان و محصلين ايران پيوست و      
از فعالـين اين سازمان بود و سال ها در رابطه           

 او پيش .با حقوق شهروندي زنان مبارزه كرد 
همكاري » اتحاد چپ «و پس از انقالب با      » گروه كارگر «از انقالب با    

 مسعوده انساني آزاديخواه، مهربان، از خودگذشته و با پشت كار           .داشت
 طرحي نو .            مرگ او براي همه ما باور نكردني است. بود

__________________________________________ 
 منوچهر صالحي

صد سال تالش، صد سال ناكامي در تحقق 
 )۴( پروژه دمكراسي در ايران

  سكوالريسم دوران پهلوي -۹
تـا زمانـي كـه تزاريسـم در روسيه حكومت مي كرد، ايران ميان               
روسـيه و انگليس تقسيم شده بود، روس ها شمال ايران را منطقه امنيتي              
خود تلقي مي كردند و انگليس ها جنوب ايران را در اختيار داشتند تا هم         
منابع نفت ايران را استخراج كنند و هم آن كه از گسترش نفوذ روسيه              

بخش مياني . و دسـتيابي ايـن كشـور به سواحل خليج فارس جلوگيرند        
اعالن شده بود تا نيروهاي نظامي دو       » مـنطقه بـي طـرف     «ن نيـز    ايـرا 

 . امپراتوري با يكدگير روبرو نشوند و كار به جاهاي باريك نكشد
امـا پـس از فروپاشـي تزاريسـم در روسيه، تمامي ايران به منطقه               

با به قدرت رسيدن بلشويك ها، روسيه گرفتار . امنيتي انگليس بدل گشت
بود، خود » ژاندارم منطقه«س كه در آن دوران جنگ داخلي شد و انگلي    

ــود   ــري از گســترش نف ــراي جلوگي ــد ب » كمونيســم«را مجــبور دي
نوار «بـه كشـورهاي هـم جـوار روسيه، دورتا دور روسيه انقالبي نوعي      

بوجود آورد و اين امر ممكن نبود مگر آن كه در كشورهاي            »  امنيتي
مپراتوري انگلستان  هـم جـوار روسـيه دولت هائي مقتدر كه سرسپرده ا           

 ۲بازمانده در صفحه .                                   بودند، مستقر گردند
____________________________________________

 
 behgar@iranliberal.comحسن بهگر 

 مساله اقوام در ايران، مشکالت و چاره ها
 کشند، مگر فرانسه و     تازه دارند برای ما موضوع زبان و اقليت را پيش می              «

بلژيک مطابق قانون اساسی شان انجمن ايالتی و واليتی ندارند؟ آيا هرگز اين دو                   
کشور را کسی کشور متحده خوانده است؟ مگر در اين دو کشور به زبان های محلی                
از قبيل زبان فلمان، زبان فرانسه و يا زبان برتون و کاسگون و غيره تکلم نمی شود؟                   

به عنوان اين زبان ها برای دو کشور موضوع اقليت را طرح کرده               آيا هرگز کسی     
 »دکتر محمد مصدق»                                                               «است؟

 سرسخن 
ايـران بـه عـنوان يـک کشـور جهان سوم ولی با تمدن ديرين و            

 و  مشکالت سياسی . تاريخـی کهن سال با مشکالت زيادی روبرو است        
اجتماعـی و فرهنگی  نيازمند پژوهش و بررسی دقيق و دور از حب و               

بديهـی است که در نگارش تاريخ ما هم     . بغـض ويـژه ی خـود اسـت        
تحـريف راه يافـته و هـم بسـياری نکات مبهم و تاريک  مانده است،               
وظـيفه ی روشـنفکران و نخبه گان جامعه يافتن اين تحريف ها و نقد و                

 ۹بازمانده در صفحه .              مشکالت استجستن چاره  برای اين 



   ۱۱۸شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٢  صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ...صد سال تالش، 
 

 . باين ترتيب سرنوشت ايران بايد كامأل دگرگون مي شد
تـا آن زمان و به ويژه پس از اشغال نظامي مناطق شمالي و جنوبي             
ايران توسط ارتش هاي روسيه تزاري و انگلستان دولت مركزي بيش از           

ياب مجلس كه به فرمان انگليس تعطيل       بـيش ضـعيف شده بود و در غ        
بهمين دليل . شد، دربار قاجار آلت دست اين دو قدرت بيگانه گشته بود

نيز ناامني و هرج و مرج همراه با فقر و قحطي سراسر ايران را فراگرفته 
 . بود

نخسـت انگلسـتان زمينه را براي نخست وزيري وثوق الدوله فراهم            
فراهم » ۱۹۱۹قرارداد  « را براي تصويب     ساخت تا بتواند توسط او زمينه     

آورد كـه بر اساس آن انگليس قيم ايران مي شد و دولت ايران موظف               
بـود هـزينه تشـكيل ارتشـي را فراهم آورد كه رهبري آن در دست                

يكي از وظايف اين ارتش آن بود كه        . افسـران انگليسـي قـرار داشت      
تحقق دولت  نيـروهاي آزاديخـواه را سـركوب كـند و زمينه را براي              

مركزي نيرومندي كه بتواند ديكتاتوري خود را بر سراسر كشور حاكم           
وظـيفه ديگر آن بود كه اين ارتش بتواند از          . سـازد، همـوار گـرداند     

مـرزهاي مشـترك ايـران و شـوروي حفاظـت كـند، تـا انديشه هاي           
هم چنين بر اساس    . سوسياليستي نتوانند از آن كشور به ايران رخنه كنند        

، سيستم مالي ايران بايد توسط كارشناسان انگليسي  اداره          »ردادقـرا «آن  
اين قرارداد را   ) ۴۸(امـا مقاومت مردم سبب شد تا احمد شاه          . مـي شـد   

امضـاء نكند و در نتيجه انگلستان به اين نتيجه رسيد كه بايد راه ديگري            
 . را براي استقرار استعمار خويش بر ايران برگزيند

مختلف ايران كانون هاي شورش و مقاومت       تـا آن زمان در مناطق       
بوجـود آمـده بـودند كـه مهـم تـرين آن جنـبش جـنگل بـه رهبري             

هاي »كمونيست«ديري نكشيد كه    . ميـرزاكوچك خـان در گيالن بود      
سازماندهي شده و از پشتيباني » حزب كمونيست ايران«ايـران كـه در    

نبش بلشـويك هـاي آذربايجان شوروي برخوردار گشته بودند، باين ج          
پيوستند، با اين هدف كه به پايتخت حمله كنند و پس از فتح تهران، در           

 . را برقرار سازند» جمهوري سوسياليستي«ايران نيز 
بـا توجه به وضعيت موجود، انگلستان تصميم گرفت با دست زدن            
بـه كـودتا حكـومت مركـزي را به خود وابسته سازد تا بتواند برنامه ي                 

بنا بر اسناد تاريخي، طرح     . ن متحقق گرداند  درازمـدت خـود را در ايرا      
 توسط آيرونسايد انگليسي ريخته شد تا با تشكيل يك          ۱۹۲۱كـودتاي   

ارتـش مركـزي نيـرومند، ايـن ارتش بتواند پيش از خروج نيروهاي              
انگلـيس از ايران، از پيش روي قواي جنگل به رهبري احسان اهللا خان و            

باين ترتيب . لوگيري كندخالـو قربان بسوي قزوين و تصرف تهران ج     
كه ) ۵۰(و رضاخان ميرپنج    ) ۴۹(نقشـه كـودتا بـه رهبري سيد ضياء          

از آن پس تا سال     ). ۵۱( تحقق يافت    ۱۹۲۱فرمانده قواي قزاق بود، در      
 كـه مجلس مؤسسان رضاخان را به شاهي برگزيد، رضاخان عضو            ۱۹۲۵

يك دوره  . اصلي تمامي كابينه هائي بود كه در اين دوران تشكيل شدند          
نيـز خـود او نخسـت وزير شد تا بتواند به تمامي قدرت سياسي چنگ                

رضاخان توانست با ارتشي كه در اختيار داشت و سالح هائي كه            . اندازد
انگلسـتان در اختـيار او نهـاده بود، طي اين سال ها تمامي مقاومت هاي              

را در ايران مستقر    » امنيت«مـنطقه اي را سـركوب كند و باين ترتيب           
همين امر سبب شد تا بسياري از نيروهاي پيشرو و روشنفكراني           . ازدس

. چـون عـارف قزوينـي و ميرزاده عشقي از پادشاهي او پشتيباني كنند       
بومي ناميد » بورژوازي«ايران او را نماينده   » حـزب كمونيست  «حتـي   

 . كه در پي استقالل خود از سرمايه داري امپرياليستي بود
اسـتقرار يك حكومت پليسي و نظامي      «بـاين ترتيب زمينه براي    

در سراسر كشور و جلوگيري از نفوذ افكار        " امنيت"خشن و گسترش    
كه توسط حكومت انگلستان براي ايران      » اشتراكي از مرزهاي شمالي   

 ).۵۲ (برنامه ريزي شده بود، فراهم گرديد
(قدرت يابي رضاخان در ايران همراه است با قدرت يابي اتاتورك            

آتاتـورك نيـز هـم چون رضاخان افسر ارتش بود و            . كيهدر تـر  ) ۵۳
توانسـت بـا تكـيه بـر ارتش، امپراتوري عثماني را سرنگون كند و با                

 فرانسه، جمهوري الئيك را در اين       ۱۹۱۶كپـي برداري از قانون اساسي       
اتاتـورك بسـيار دامنه دارتر از       » اصـالحات «. كشـور مسـتقر سـازد     

سال سلطنت خود توانست در      ۱۶بـود كـه رضاشاه طي       » اصـالحاتي «

در تركيه روحانيت به زائده اي از بوروكراسي دولتي . ايران متحقق سازد
. بدل گشت، روحانيون حقوق بگير دولت شدند و در نتيجه وابسته به او            

ممـنوع شد و مردان بايد لباس هاي        » حجـاب اسـالمي   «در آنجـا نيـز      
فارسي /ين الفباي عربياروپائي به تن مي كردند و حتي الفباي التين جانش

 . گشت كه تا آن زمان در امپراتوري عثماني رواج داشت
برخـي از ايـران شناسـان اروپائي بر اين باورند كه رضاشاه تحت              
تأثيـر بـرنامه هاي سازندگي اتاتورك قرار گرفت و بهمين دليل به آن              

اما . كشـور سفر كرد تا از نزديك با اتاتورك در آن باره گفتگو كند             
 ديگـر از تـاريخ پژوهان اروپائي بر اين نظرند كه اتاتورك در              برخـي 

تـركيه و نيـز رضاشـاه در ايران سياستي را پياده كردند كه انگلستان               
خـواهان تحقق آن بود، مبني بر استقرار حكومت مركزي قدرقدرت و            
نابـودي تمامـي نهادهـاي دمكـراتيك در اين دو كشور تا قدرتمندان              

كار عمومي پروژه هائي را پياده كنند كه با منافع          بتوانند بدون كنترل اف   
 . ملي هم سوئي نداشتند

در دوران رضاشـاه سـاختار ارتـش بـه سـبك ارتش هاي اروپائي       
هم چنين امور مالي و حسابداري اروپائي جانشين حسابداري . نوسازي شد

ديگر آن كه نظام قضائي ايران بنا بر سبك كشورهاي          . سـنتي گشـت   
 دهي گشت و روحانيت از حق قضاوت محروم شد و           اروپائـي سـازمان   

بـراي نخسـتين بـار ايران صاحب قانون مدني گشت كه از كشورهاي             
نظام آموزش و پرورش اروپائي جانشين      . اروپائي كپي برداري شده بود    

هـا گشـت و بـتدريج در همه شهرهاي ايران دبستان و      »قـرآن خانـه   «
اردر تهران دانشگاه ساخته    هم چنين براي نخستين ب    . دبيرستان ساخته شد  

شـد تـا بتوان بخشي از كارشناساني را كه دولت و صنايع داخلي بدان                
با اعزام دانشجو به خارج از      . نيازمند بودند، در درون كشور پرورش داد      

كشـور، آن هـم بـا هزينه دولت، كوشش شد براي دانشگاه هاي ايران               
تحصيل شده بودند،   كادرهـاي متخصصي كه از دانشگاه هاي اروپا فارغ ال         

رفع «ديگر آن كه به تقليد از تركيه، در ايران نيز قانون       . پـرورش يابند  
تصويب شد و زنان و مردان بايد به سبك اروپائيان          » حجـاب اجـباري   
 . لباس  مي پوشيدند

. در كـنار اين اقدامات، در بخش زيرساخت نيز سرمايه گذاري شد        
در خرم شهر و بندرپهلوي     نخسـتين بـنادر مـدرن ايران        در ايـن دوران     

خط راه آهني نيز برنامه ريزي شد كه خليج فارس و درياي            . ساخته شدند 
هم چنين بتدريج راه هاي شوسه آسفالته ساخته . خـزر را بهـم مي پيوست    

شـدند و در نتـيجه ي سـرمايه گـذاري دولت و بخش خصوصي، برخي                
ه بافي در صـنايع مدرن مصرفي هم چون كارخانه هاي قند و شكر و پارچ     

طرحي نيز براي تأسيس كارخانه ذوب آهن تهيه        . ايـران بوجود آمدند   
 سال  ۲۵شـده بود كه در نتيجه ي سقوط رضاشاه پياده نگشت و تقريبأ              

 . پس از سقوط او در اصفهان ساخته شد
ــاه سياســت ســركوب   ــيس، رضاش ــا سياســت انگل در رابطــه ب

ئي هم چون دكتر    آزاديخـواهان را در پيش گرفت و بسياري از كادرها         
اراني كه با هزينه دولت براي تحصيل به اروپا فرستاده شده بودند و در              
آنجـا بـا افكـار ماركسيسـتي و بلشويكي آشنا گرديده بودند، پس از               
بازگشـت به ايران و تشكيل يك گروه سياسي مخفي دستگير و زنداني             

چهـره،هاي سياسي سرشناسي چون مدرس به دست عوامل رژيم          . شـدند 
 . هلوي كشته و يا هم چون دكتر مصدق زنداني و خانه نشين شدندپ

 با كمپاني نفت بريتيش پتروليوم قرارداد       ۱۹۳۲-۳۳طـي سال هاي     
جديـدي بسـته شـد كـه طـي آن كمپاني نفت انگليس از منافع بسيار             

اما مردم ايران از محتواي آن قرارداد آگاهي        . بيشتري برخوردار گرديد  
نيز بطور سربسته درباره محتواي آن      » س شورا مجل«حتـي در    . نيافتـند 

 . قرارداد سخن گفته شد
يك سويه آن . داراي دو سويه بودند  » اصالحي«اما اين برنامه هاي     

بـود كـه به خرج مردم ايران جاده هاي شوسه و راه آهن ساخته شدند تا    
كمپاني نفت بريتيش پتروليوم بتواند ساده تر و بيش تر منابع نفت ايران             

غـارت كـند و سـويه ديگـر آن بـود كه مردم ايران نيز از امكان                  را  
دكتر مصدق در   . بهـره بـرداري از ايـن زيرساخت ها برخوردار گشتند          

نطـق هـاي تاريخـي خـود كـه پس از جنگ جهاني دوم در دوره هاي           
مخـتلف مجلـس شـوراي ملي ايراد كرد، به اين دوگانگي اشاره كرده              

 . است
 كه  شود  وانمود  چنين  شُد   كوشش  وىپهل  دورانِ  در  كه  آن  ديگر

 سيستم  وجودِ  بخاطر  اسالم  از  پيش  دورانِ  در  ايران  عظمتِ  و  رشد



   ۱۱۸شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣  صفحه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 جامعه  با»  شاهنشاهى  «سيستم  دليل  بهمين  و  است  بوده»  شاهنشاهى«
 تضاد  در»  سِكوالريسم  «يافته  تراكُم   روندِ  مگر  نيست  چيزى  كه  مدنى
 تنها  را  علمىا انديشه   ت  وشيدكي  پهلو  استبداد  كه  ديديم  اما.  ندارد  قرار
 جامعه  «به حوزه  آنرا  و  سازد  محدود و خدمات اداري      توليد  روندِ به

 و  عقالئى  با  رابطه  در  بحثى  هرگونه  از  پهلوى  رژيم.  ندهد  راه»  مدنى
 توان مي دليل بهمين و كرد جلوگيرى» شاهنشاهى  «سيستم  بودنِ  منطقى
 توليدِ  شيوه  مابين  كه  بود  تضادى  نتيجه  ضدپهلوى  انقالبِ  كه  گُفت
 تاريخ  در  كُنون  تا.  بود  آمده  بوجود  حكومت  استبدادى  نهادِِ  و  مدرن
 حياتِ  ادامه  ود  كُنن مي  نفى  را  ديگر هم  كه  نهادهائى  است  نشُده  ديده
 مدتى  براى  بتوانند  است،  ديگرى  فروپاشى  و  نابودى به  منوط  يكى

 همزيستىر  ديگ يك  با  و  آورده  دوام  يكديگر  كنار  در  طوالنى
 يكىع  نف به  تضاد  اين  بايد  زود  يا  دير  بنابراين.  باشند  داشته  مسالمت آميز

 مردم  زندگى  شيرازه  توليد  شيوه  كه  آنجا  از  و  گشت مي  حل  متضادها  از
 ممكن  ديگر  عقب به  بازگشت  رابطه  اين  در  و  سازد مي  دگرگون  را

 سوئى هم  نىمد  جامعه  علمىِ  تفكُر  با  كه  سياسى  استبدادِ  الجرم  نيست،
 .شُد مي برداشته ميان از بايد ندارد،

اما با پيدايش سلطنت پهلوي از نقش دولت در اقتصاد ملي                
نخست آن كه رضا شاه بهترين روستاهاي          .  به هيج وجه كاسته نشد   

حاصل خيز را به زور از مالكين آنها غصب كرد و به مالكيت خود               
ديگر ).  ۵۴(شت  درآورد و به بزرگ ترين مالك ارضي كشور بدل گ        

آن كه در دوران او با تأسيس ادارات دولتي، بانك هاي دولتي، سيستم             
آموزش و پرورش مدرن، ارتش مدرن و حتي بيمارستان هاي دولتي و            

در كنار آن بيشتر    .  غيره به بزرگ ترين كارفرماي كشور بدل گشت      
صنايع بزرگي كه در آن دوران بوجود آمدند، به جز صنعت نفت كه              

ترين شاخه صنعتي ايران بود، همگي در مالكيت دولت قرار             بزرگ 
 كارخانه سيمان سازي، يك ۳ كارخانه قند، ۸داشتند كه عبارت بودند از 

كارخانه اشباع چوب، يك كارخانه چاي سازي، يك كارخانه حريربافي     
البته در بخش خصوصي نيز در اين دوران        .  و يك كارخانه چيت سازي   

تي انجام گرفت، منتهي با اين توفير كه بيشتر          سرمايه گذاري هاي صنع 
مهم ترين اين   .  كارخانه هائي كه تأسيس شدند، كوچك بودند          

 كارخانه و كارگاه در بخش پارچه بافي       ۳۰سرمايه گذاري ها با تأسيس    
، يعني  ۱۳۲۰بر اساس آماري كه در دست است، در سال            ).  ۵۵(بود  

ملي ايران چنين    آخرين سال سلطنت رضا شاه كل توليد ناخالص             
،   %۴/۱۸، صنايع     %۶,۱۱، دامداري     %۹/۵۸كشاورزي  :  تركيبي داشت 
در نتيجه ي گسترش     %.  ۵/۶و رشته هاي ديگر      %  ۶/۴صنايع خانگي   
 ۴۴۹۵۴ كارخانه بزرگ كشور روي هم       ۳۸۲ در   ۱۹۴۰صنايع در سال    

) غيرمتخصص(آنان كارگران غيرماهر      %  ۸۰كارگر شاغل بودند كه     
 اين آمار نشان مي دهند كه در دوران رضا شاه               ).۵۶(بودند  

مركزي مناسبات سنتي هم چنان مناسبات غالب بودند و دولت            
بزرگ ترين نيروي اقتصادي بود، امري كه زيرساخت ديكتاتوري و           

 .  استبداد رضا شاه را تشكيل مي داد
كه اجراي آن در دوران رياست         »  اصالحات ارضي «پروژه  

انساالري امريكا بر حكومت ايران تحميل       جمهوري كندي توسط ديو   
توليد ناخالص  .  شد، زمينه را براي دگرگوني روابط سنتي هم وار ساخت        

، يعني سال سقوط خاندان پهلوي برابر       ۱۳۵۶-۵۷ملي ايران در سال هاي     
، صنعت    %۲/۹ ميليارد ريال بود كه سهم كشاورزي برابر با          ۴/۳۷۰۲با  
با توجه به اين   .  بود  %  ۶/۳۴ با    و خدمات برابر    ۷/۳۴، نفت     ۵/۱۸%

از كل توليد ناخالص      %  ۹/۱۰حقيقت كه سهم خدمات دولتي برابر با         
ملي قرار داشت، در نتيجه مي توان دريافت كه دولت در آن زمان نيز               

 ۹/۱۰(بزرگ ترين قدرت اقتصادي بود، زيرا در كنار خدمات دولتي            
ش از نيمي از    و بي   %)  ۱/۱(، آب و برق        %)۷/۳۴(، صنعت نفت    %)

  ، بطور كامل در اختيار دولت       توليد در بخش هاي صنعت و ساختمان      
از   %  ۴/۵۵رويهم مي توان نتيجه گرفت كه در آن دوران          .  قرار داشتند 

همين ).  ۵۷(توليد ناخالص كشور توسط دستگاه دولت كنترل مي شد          
امر آشكار مي سازد كه تمركز قدرت اقتصادي در دستان دولت خود             

 ). ۵۷(ه ساز استبداد آسيائي در ايران بود  زمين
 

  جمهوري اسالمي يا حكومت ضد سكوالريسم-۱۰
 نخستين انقالب ضدسكوالريستي در تاريخ ۱۳۵۷گفتيم كه انقالب 

 نيروهائى دسته  ب حكومت آنكه جاىه  ب ايـران  در كـه    ديـديم و  . بـود 

رن مد دولتى آوردنِد وجوه ب خواهانو   ندارند ضديت علم با كه اُفتد بـي 
ـ   دسته  ب سياسى قُدرتِ كُند، عمل علمى تفكُـر   اسـاس  بـر  كـه  ندباش

 تفكُر هرگونه با خود در آغاز قدرت يابي      كه اُفتاد باور   ديـن  نيـروهاى 
 رسد مي نظر به چنين ترتيب باين. ورزيدند مي دشمنى صراحت با علمـى 

 ميانِ تضاد برداشتنِ ميان از در پي    كه ١٣٥٧انقالب   هدفِ مابـين  كـه 
 تفكُر شيوه بر متكى صنعتى توليدِ و مديـريت  و اسـتبدادى  حكـومتِ 

 ايران بر انقالب پيروزى از  پس كه دينى استبداد حكومتِ و بود علمى
 تفكُر نمودهاى گونه هر با  خويش  پيدايش آغازِ در و يافـت  اسـتقرار 

 و جلوگيرى دانشگاه ها  فعالـيتِ  از حتـى  و ورزيـد  خُصـومت  علمـى 
 چگونه اُصوأل. دارد وجود بارز تضادى د، كر تعطيل را علمى سسـاتِ مؤ

 حكومتى چنين  پيدايش زمينه ساز  توانست اهداف چـنان  آن بـا  انقالبـى 
  گردد؟

 توضيحى است، داده رخ ايران در كهه  چ آن بـراى  بخواهـيم  اگـر 
 در كه غازيم آ   بي تاريخ جاى همان از بايد صورت آن در بيابيم، معقـول 

 بايد يعنى گرديد، فراهم »سِكوالريسم«ِ روند  پيدايشي  برا مينهزب  غر
 اتكأ با اُروپا بـورژوازى  خُـرده    كـه  بازگـرديم  تـاريخ ز  ا دورانـى  بـه 
 كه فئودالى خودكامه حكومتِ به كوشيد  خـويش  مذهبـى  باورهـاى  بـه 

 .دهد خاتمه بود، او رشدِ راه سرِ بر مانعى
 ويژهه بو جهانى بازار نيازهاى اب رابطه در پهلوى سلطنتِ ايران، رد

 را كوشيدايران و آمد بوجـود  انگلسـتان  سـرمايه دارى   ضـرورت هـاى   
 ايران در رابطه اين در و كُند» همدرنيز «ضرورت ها  آن بـا  درتناسـب 
 اراضى، تقسيم و صنعتىه هاي   كارخان  تأسيس با و كرد رشد شهرنشينى
 از. اساسىگرديد تحولى اردچ روستائى و شهرى توده هاى  سنّتىِ زندگى
 ديگر سوى از و يافت شتاب شهرها به روستائى مردمِ هجـوم  سـو  يـك 

 غيرعقالئى رابطه اى  استبدادى حكومتِ و توليد علمى مديـريتِ  مابـين 
 جاىه  ب بود، جهانى سرمايه دارى  به وابسته خود كه حكومت. آمد بوجود
 درونى ظرفيت هاى   اساس بر را جامعه كـردنِ  صـنعتى  شـتابِ  كـه  آن

ـ   نفت درآمـدِ  بازگـردانيدن  بـراى  بايـد  كُـند،  تنظـيم  ايرانـى ه  جامع
 بر كه كرد مي تعقيب را سياستى سرمايه دارى  متـروپلِ  كشـورهاى  بـه 

 آن انداختن كاره   ب براى كه آمدند بوجود ايران در نهادهائى آن، اساسِ
 در و اشتد وجود ايرانى مديريت نه و  متخصص نيروهاى و كارگر نه

 خارج از را اقتصادى و فنى مديريت و  مهندس و كارگـر  بايـد  نتـيجه 
ـ  آ مـي   چهل هزار  بدون كه شد  ارتشى صاحب ايران دليل همينب. دوردن

 دفاع پهلوى سلطه زير ايرانِ از توانست نمي امريكائـى  نظامـى  مستشـار 
ـ  و كُـند  ـ  نصـب  ايـران  دره هائـي    كارخان  و پهلوى خانواده كه نددش
 از دالر ميليون ها  آن خريدِ قراردادهاى بستن براى حكومت ردگانِسرك

 مأموريت حكومت. بودند كرده دريافت رشوه خارجـى  شـركت هـاى   
ـ   اين ناعادالنه تقسيم. دهد» دبا«به را نفت» بـادآورده  ثـروتِ «ت  داش

 بخاطر كه شهرها در روستائى ميليون ها  حضور جامعه، سطح در ثـروت 
 توليدى درمناسباتِ نبودند قادر  خويش كارآئى عدم و  تخصص فُقـدانِ 

 در و گرديده بدل شهرها حاشيه نشينان  به و گردند جذب مدرن   صـنعتى 
 براى را زمينه خود بردند، مي بسر غوله ها  بي و حلبى آبادها  حصيرآبادها،

 ١٣٥٧انقالبِ  . دبو ساخته فراهم انقالبى شرايطِ در مذهبى ذهنيتِ حضور
 انقالب باشد، پهلوى استبدادِ عليه شـهروندان  انقـالبِ  كـه  ازآن  پـيش 

، انقالب در پيروزى با آنها. شهروندىبود اسـتبداد  علـيه  روستانشـينان 
 سنتى درجامعه كه را  مذهبى  -سياسى   استبدادِ يعنى ، خويش ويژه استبدادِ

 .حاكمساختند ايران سراسر بر بود، تاريخچه و هويت روستائىداراى
 سياسى قُدرت حفظ براى خُمينى چون كسى انقالبى ندرو ايـن  در

 اُصول و سنت ها  برخالفِ شد مجبور روحانيت، اوليگارشـى  دسـتان  در
. ادد را انتخابات در شركت و رأى حق زنـان  بـه  او. دكُـن  عمـل  ديـن 

 تواند مي نيز انسان كه ندفت پذير » حكومت مشروعه «  هوادار    دينگرايان
 از آن نمايندگان كه» اسالمى شوراى  لسمج «و گردد» قانون «واضـع 
 آنها. تاس برخوردار صالحيتى چنين از شوند، مي برگُزيده  ردمم سـوى 
 مدرن مالياتى سيستم به خود حيات ادامه براى مدرن دولت كه ندفتپذير

 .است» ذكات «و» خُمس «از فراتر بسيار پديده اى كه مي باشد نيازمند
» اساسى قانون «كه ندفتپذير زمان ىضرورت ها  به توجه بـا  آنهـا 
 را اسالمى نظام مشروعيت و شود نهاده» همه پرسى «به اسالمى جمهورى

 خود دينى سنت گرايان  كه آن خُالصه. ندختسا  وابسـته  مـردم  رأى بـه 
 بدعت گُذارى  و نوآورى به خود مدرن، دولت نهادهاى بر تسلط بخاطـر 
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 در داد، رخ اُروپا در كه روندى همان يعنى ند،د آور روى دين اُصول در
 روحانيت چون هم ايران، در شيعه روحانيت. دمى ياب  تحقـق  نيـز  ايـران 

 دين نوسازى جهت در كه است نيروئى نخُستين اُروپـا  در پروتسـتانت 
 روند  پيدايش براى الزم حقوقى زمينه هاى  آن بدون كه دارد برمي گـام 

  ).۵۸ (آيند  بوجود نندتوا نمي مدنى جامعه تحقق و» سكوالريسم«
 روندِ دينى حكومتِِ پيروزى با كه رسد مي نظره  ب چنين چـند  هـر 

 حال عينِ در اما. تاس شُده مواجه بن بست  با ايـران  در» سِكوالريسـم «
 را سنّتى  مذهبى  -سياسى   اسـتبدادِ  سـو  يـك  از كـه  اسـالمى  حكـومتِ 

 و نجارى ها ناه كـردها،  كار بـا  ديگـر  سـوى  از كُـند،  مـي  نمايندگـى 
 هر از  بيش» سِكوالريسم «روندِ گُسترشِ و رشده  ب خـود  ناكامـى هـاى   

 پى ايران شهروندان غالبِ ينكا. است رسانيده يـارى  ديگـرى  زمـانِ 
 دين جدائى بـه بايد» دنيوى «زندگى يكه  ب دستيابى براى كه بـرده اند  

 دين و شود مي  غيرمقدس سياست وقتى «زيرا بخشيد، تحقُق سياست از
 روند همين پايهبر  ). ۵۹(» شوند مي جدا هم از دو آن ماند، مي  مقـدس 

 انديشمندانِ بهترين از بزُرگ بخشى مى بينيم كه است فكرى انكشافِ از
 و برده پى دين از سياست جدائى ضرورت به امروز خـود  ايـران  دينـى 
 نيز كومتح همين اليه هاى  از بخشى حتّى. شُده اند  انديشـه  ايـن  مـبلّغ 

 خواهانِ و ندانسته الزم جامعه دوامِ براى را» فقيه واليت «پديده وجـودِ 
 كه شُد مدعى توان مي ديگر عبارتِه  ب. است اساسى قانونِ از آن حـذفِ 
 در وارداتى اُلگوهاى  اساس بر انقالب از  پيش تا» سِكوالريسـم  «رونـدِ 

 مردم اسطهبالو زندگى ضرورت هاى  از چون و شُـد  مـي ه  پـياد  جامعـه 
 كردار و رفتار و زندگى در نيز دليل بهمـين  گـرفت،  نمـي  سرچشـمه 
 پيروزى از  پس تازه كه آن حال و نداشت گير پي تأثيرى آنها اجتماعى
 ديگرى دورانِ هر از  بيش» سِكوالريسم «روندِ كه است اسالمى انقالبِ

 چون و خورده گره توده ها  روزمره زندگى اصلى موضوع به جامعـه  در
 مطلوب پاسخى خود روزمره زندگى مسائل به زود يا ديـر  بايـد  جامعـه 
» سِكوالريسم «گوناگونِ جنبه هاى  با رابطـه  در بحـث  بنابـراين  دهـد، 

 سرانجامِ روند اين كه است روشن. است گشته بدل اجتماعى ضرورتى به
 دينى تفكُر بر  عقالئى  -علمى   تفكُر غلبه و دين از سياسـت  جدائـى  بـه 
 .شُد خواهد منجر

را » مشروعه خواهان « نـه فقـط      ۱۳۵۷انقـالب ضدسكوالريسـتي     
بـه قـدرت سياسي رسانيد، بلكه سبب تثبيت و تداوم استبداد سياسي در              

در اين دوران تمركز اقتصاد در دستان دولت بيشتر از دوران           . ايران شد 
پهلـوي گشـت، زيـرا از يـك سو فرار بسياري از كارخانه داران بخش                

 ايران سبب شد نهادهاي دولتي مديريت آن كارخانه ها را           خصوصـي از  
بـه دسـت گيـرند، از سـوي ديگـر دولت براي درهم شكستن محاصره               
اقتصـادي كـه توسـط امريكا عليه رژيم اسالمي سازماندهي شده است،             
مجـبور شد در بخش صنايع سنگين سرمايه گذاري هاي كالن كند و در              

 صنايع خصوصي بسيار افزوده نتـيجه بـه سـهم صـنايع دولتـي نسبت به         
هم چنين بخاطر باالرفتن سرسام آور بهاي نفت، درآمد دولت از           . گشت

 ۶۰ فـروش نفت تقريبأ دو برابر گشته است و در حال حاضر به تقريبأ             
همين تمركز بيش از اندازه اقتصاد در       . ميليارد دالر در سال بالغ مي شود      

 آسيائي در ايران گشته     دسـتان نهادهـاي دولتـي سبب استمرار استبداد        
 . است

اما برعكس دوران پهلوي، هئيت حاكمه كنوني ايران از اليه هاي           
گوناگون اجتماعي  » محافل «گوناگـون تشـكيل شـده اسـت كـه بـه           

هر يك از اين اليه ها بخشي از نهادهاي دولتي را در           . وابسـتگي دارنـد   
 در كنترل   اختـيار خـود گرفته و با آن ابزار بخشي از اقتصاد دولتي را             

منافع متضاد اين اليه ها حتي سبب مي شود كه هر از گاهي             . خـود دارد  
مـبارزه ايـن جناح ها خود را در اشكال مبارزه بخشي از نهادهاي دولتي        

در حال حاضر نهادهاي نظامي     . علـيه بخـش هـاي ديگـر نمايان سازد         
خود توانسته اند بزرگ ترين بخش از نهادهاي اقتصاد دولتي را در دستان   

متمركـز سـازند و همين امر سبب سلطه اين جناح بر ديگر جناح هاي               
پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست      . هيـئت حاكمـه گشـته است      

جمهـوري، بازتـاب سـلطه اقتصادي اين جناح بر ديگر اليه هاي هيئت           
 . حاكمه است

 
  نتيجه گيري-۱۱

ــا تــوجه بــه آن چــه كــه نوشــتيم، مــي تــوان بغــرنج جنــبش   ب
ادي خـواهانه ي مردم ايران و شكست تالش يك سد ساله براي تحقق              آز

 :پروژه دمكراسي در ايران را چنين خالصه كرد

زيـرپايه اسـتبداد سياسـي در ايـران را مالكيت دولتي بر صنايع و                -١
 .نهادهاي اقتصادي تشكيل مي دهد

تـا زمانـي كـه اقتصـاد دولتي وجه غالب از اقتصاد ملي را تشكيل                 -٢
ن تناسب به نفع مالكيت و اقتصاد خصوصي دگرگون         مـي دهد و اي    

نشـود، زيرسـاخت مناسـب براي تحقق پروژه دمكراسي در ايران            
هموار نگشته است و استبداد سياسي خود را هم چنان بازتوليد خواهد         

 .كرد
همـين زيرسـاختار سـبب شـد تـا انقـالب مشـروطه بـه انقالبي                  -٣

 خورده براي   سكوالريسـتي بـدل نگردد و بلكه تالشي بود شكست         
 . سازش دين و دولت با هم

جنـبش هـاي رهائـي بخش هميشه زماني در ايران بوجود آمدند كه               -٤
جنبش ملي كردن . دولـت مركـزي دچار انحطاط و ضعف شده بود    

. صـنايع نفت به رهبري دكتر مصدق نيز از اين قاعده مستثني نيست            
 ضعيف با پيوستن امريكا به انگلستان كه در نتيجه جنگ جهاني دوم 

گشـته بـود، اسـتعمار هـم راه با متحدان بومي خود توانست بر آن                
 .جنبش غلبه يابد و  استبداد سياسي در ايران را بازتوليد كند

 كه نخستين انقالب ضد سكوالريستي تاريخ است و از       ۱۳۵۷انقالب   -٥
آن پـس تا كنون انقالب ديگري در تاريخ رخ نداده است، انقالبي             

داشتن حكومت مركزي متزلزلي كه كنترل خود بود براي از ميان بر 
بـر جامعـه را از دسـت داده بود و بازسازي حكومت پيشامدرن در              

 .ايران، يعني جمهوري اسالمي بازتاب اين روند است
 سال گذشته جامعه ايران را     ۲۷بـا ايـن حـال جمهوري اسالمي طي           -٦

 اين انقالب روستا و شهر را به هم       . عمـيقأ دچـار تحول ساخته است      
پيوست، بي سوادي ميان مردان را از ميان برداشت و درصد باسوادي            

در بخش نظامي سرمايه گذاري هاي كالن     . رسـانيد  % ۷۰ زنـان را بـه    
كـرد و بـه خودكفائـي توليد در برخي از بخش هاي حساس نظامي               

ظرفيت دانشگاه ها را در مقايسه با دوران پهلوي بيش          . تحقق بخشيد 
 .  سطح علمي دانشگاه هاي ايران بسيار افزود  برابر ساخت و به۲۰از 

سـاختار هيئت حاكمه جمهوري اسالمي سبب تمركززدائي  اقتصاد           -٧
دولتي گشت، زيرا هر يك از اليه هاي هئيت حاكمه تنها بر بخشي             

همين امر مي تواند هم چون كشورهاي       . از اقتصـاد دولتي سلطه دارد     
بب فروپاشي نظام   در شرائط معيني س   » سوسياليسـم واقعـأ موجـود     «

 . سياسي استبدادي و استقرار حكومتي دمكراتيك در ايران گردد
 پايان

 :پانوشت ها
 هجري در تبريز زاده شد و در سال         ۱۳۱۴او در   .  احمد شاه آخرين شاه قاجار است      -٤٨

پس از پيروزي انقالب مشروطه و  .   خورشيدي در پاريس در تبعيد درگذشت      ۱۳۰۷
علي شاه مجبور شد به روسيه پناهنده شود و در           ، محمد »  استبداد صغير «شكست  

 سالگي  ۲۰ ساله بود، به سلطنت رسيد و تا           ۱۲نتيجه احمد شاه با آنكه كودكي        
پس از كودتاي سيد    .  عضدالملك از سوي مجلس به نيابت سلطنت برگزيده شد         

ضياء و نيرومند شدن رضاخان، او را مجبور كردند ايران را ترك كند و در اين                  
ضاخان توانست زمينه را براي انقراض سلسله قاجار و به سلطنت رسيدن             دوران ر 

 سلسله پهلوي فراهم يازد
 ۱۲۹۹ سيد ضياءالدين طباطبائي روزنامه نگاري بود كه در نتيجه كودتاي اسفند               -٤٩

 . خورشيدي نخست وزير شد تا زمينه را براي قدرتيابي رضاخان ميرپنج فراهم آورد
 در ژوهانسبورگ در افريقاي     ۱۹۴۴ه شد و در سال        زاد ۱۸۷۸ رضا شاه در سال      -٥٠

 خورشيدي به همراه سيدضياء كودتا كرد و از         ۱۲۹۹او در سال    .  جنوبي درگذشت 
 ۱۳۰۴آن پس سردارسپه ناميده شد و فرمانده كل قواي كشور گرديد و در سال                 

خورشيدي مجلس مؤسسان انقراض سلطنت قاجار را تصويب كرد و رضاخان به              
پس از اشغال ايران توسط قواي متفقين، رضا شاه بخاطر تمايلش           .  سيدمقام شاهي ر  

 .به آلمان هيتلري مجبور به استعفاء از سلطنت گشت و به جزيره موريس تبعيد شد
 پارلمان انگلستان تصويب كرده بود كه حكومت انگلستان موظف است نيروهاي             -٥١

. ده بود، خارج سازدخود را از كشورهائي كه در دوران جنگ جهاني اول اشغال كر 
آيرونسايد كه يكي از فرماندهان ارتش انگليس در ايران بود، در يادداشت هاي               

نظر شخصي من اين است كه بايد دست           ...  «:  روزانه خود چنين نوشته است     
قزاق هاي ايراني را براي حمله به تهران قبل از اين كه نيروهاي ما ايران را ترك                 

 ديكتاتوري نظامي در ايران بهترين راه غلبه بر           در واقع يك  .  كنند، بازگذاشت 
، »زندگي پرماجراي رضا شاه   «، رجوع شود به كتاب       »مشكالت كنوني ما است   

  ۱۰۲، جلد يك، صفحه۱۳۷۱نوشته اسكندر دلدم، نشر گلفام، سال انتشار 
، جلد نخست، ۱۳۶۸ مسعود بهنود، انتشارات نيما، سال انتشار       تا بختيار،   از سيد ضيا    -٥٢

 . ۸۳صفحه
او در .  درگذشت۱۹۳۸ زاده شد و در سال ۱۸۸۱ كمال اتاتورك، مصطفي، در سال  -٥٣

 شركت كرد و در جنگ جهاني اول         ۱۹۰۸-۰۹جنبش تركان جوان در سال هاي       
پس از شكست امپراتوري عثماني در جنگ،       .  فرمانده بخشي از ارتش عثماني بود     
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ده شد و عليه      مصطفي كمال به رهبري جنبش جمهوري خواهي تركيه برگزي          
به كوشش او نخستين كنگره ملي در       .  حكومت خالفت عثماني به مبارزه برخاست    

او توانست با ارتشي كه     .   تشكيل گرديد و او را به رياست خود برگزيد        ۱۹۲۰سال  
از نو سازماندهي شده بود، آسياي صغير را كه در اشغال يونانيان بود، دوباره تسخير          

 جمهوري  ۱۹۲۳ نيز از ميان برداشت و در سال           كند و در عين حال سلطنت را       
به فرمان او قانون   .  تركيه را تأسيس كرد كه خود نخستين رئيس جمهور آن گشت          

اساسي تركيه بر مبناي قانون اساسي فرانسه تنظيم شد و به همين دليل جدائي دين از      
با هم چنين در اين قانون اساسي       .  دولت، برابري زن و مرد در آن قيد شده است           

انديشه پان اسالميسم كه زيرپايه خالفت عثماني بود و تا آن زمان به خلفاي عثماني              
. اين حق را مي داد كه خود را اميرالمومنين مسلمين جهان بنامند، مخالفت شده است

 لقب اتاتورك را به او     ۱۹۳۴مجلس تركيه به خاطر خدمات مصطفي كمال در سال          
 . اهدا كرد

 آمده است   ۱۴؛ در آنجا در صفحه      ۶، جلد   »ست ساله ايران  تاريخ بي « حسين مكي،    -٥٤
رضاشاه روزي كه از سلطنت بركنار و روانة تبعيد شد، طبق آمار و ارقام                 «كه  

 ۶۸ هزار سند مالكيت بود و در بانك ملي ايران يك قلم         ۴۴۰صحيح رسمي، داراي    
 .»ميليون تومان نقدينه داشت

  ۶۳۴-۶۳۵، صفحات ۱۳۴۱ انتشارات اقبال،  دكتر عبداهللا رازي، تاريخ كامل ايران، -٥٥
، ۱۳۵۶، انتشارات حزب توده،      »جامعه ايران در دوران رضاشاه      « احسان طبري،  -٥٦

  ۷۸ -۷۹صفحات 
 

 ...نگاهي به نظرات 
  

» » مانيفست««نمـي دانـم  آن  نقـل  را آقـاي  شـاهنده  شخصـاً در                 
ا از نقلي  كه  در       خـوانده انـد و به  طور مستقيم  آورده اند يا اين  كه  آن  ر                   

زيرا به طور آشكار دو متن  با هم           .  نقل  كرده اند     ،متن  ديگري  آمده  است      
 متني  تحريف  شده  ،سازگار نيست و متني  كه  آقاي  شاهنده  نقل  مي كنند   

  .است
نخسـت  آن  كـه  مـاركس  در آغـاز پاراگراف  قيد مي كند كه  با                   

 ، اصول  كلي   تغيير يافته ...  و  وجـود ايـن  كـه  شـرايط  در عرض  بيست              
 خود باقي  مانده       »صحت  كامل      «به    »  مانيفست«مسـائل  طـرح  شده  در          

ماركس  و . آقـاي  شـاهنده  اين  بخش  را به كلي  از قلم  انداخته اند            . اسـت 
  ،انگلـس  نـه  تنها به  ناقطعي  بودن  پيشگوئي هاي  خود اعتراف   نمي كنند             

رغم  تغييراتي  كه  در اوضاع  و احوال  ه كيد مي كنند كه  ببلكه  بر عكس  تأ
 آن     ،تا نگارش  آن  پيشگفتار رخ  داده  است          »  مانيفست«از زمـان  انتشار      

حال  آقاي   . به صحت  كامل   خود باقي  مانده  است » روي  هم  رفته«اصول  
 » اعترافات «هشـاهنده  بـا چـه  شعبده بازي  از اين  بيان  روشن  و صريح  ب                     

 موضوعي  است  كه  فهم  آن  ،مي رسند ... ماركس  و انگلس  به ناقطعي  بودن
 !تنها از عهده ي  شعبده  بازان  برمي آيد

در بعضي  جاها  » شايسته  بود«ماركس  و انگلس  فقط  مي گويند كه            
ام  آن     ولي  به داليلي  كه  بعداً ذكر مي كنند از انج            . اصالحاتي   به عمل  آيد      

چرا؟ شايد چون  آن  اصالحات  چندان           . اصـالحات  خـودداري  مي ورزند       
صرف  نظر از اين  كه  با افكار          در هر صورت     . مهم  و اساسي  نبوده  است       

 تا كنون  هيچ  متفكر        ،و تئوري هاي  ماركس  و انگلس  موافق  باشيم  يا نه              
س  علمي  و صداقت   ، در دقت  و وسوا       ، موافق  يا مخالف     و منـتقد جـدي    

سالِ ميان   اگر تجربه ي  بيست  و پنج       . آنـان  شـك  و ترديد نكرده  است          
 ، به     و نگارش  پيشگفتارِ مورد استناد آقاي  شاهنده        »  مانيفسـت «انتشـار   

ــودن    ــس  نادرســت  ب ــاركس  و انگل ــائلي«م ــه  در  » اصــول  مس را ك
آنان  جرئت  و توانائي         ، آشكار ساخته  بود    ، طرح  كرده اند     »»مانيفست««

اخالقـي  آن  را داشـتند كه  اين  موضوع  را به طور صريح  و آشكار ثبت                      
ولي  آن  تجربه ها درست  عكس  . كنـند و نظـرات  خود را اصالح  نمايند         

 .اين  موضوع  يعني  درستي  نظرات شان  را به آنان  نشان  داده  بود
شاهنده  گفته ي  ماركس  و        دوم  ايـن  كـه  آن  جـا هـم  كه  آقاي                      

نقل   .  باز آن  را تحريف  مي كنند        ،انگلـس  را از پيشـگفتار نقل  مي كنند          
 .ايشان  را با متن  مقايسه  كنيم 

ذكر »  مانيفست«اجراي  اين  اصول  كه  در          «: هنقـل  آقـاي  شاهند       
 » ...مربوط  به  شرايط  تاريخي  موجود است شده  هميشه  و همه  جا

 ، همان طور كه  در      اجراي  عملي  اين  مسايل  اصولي        «: ريشگفتامتن  پ  
 ، هميشه  و همه  جا مربوط  به شرايط  تاريخي          ذكر شده  "» مانيفست«"خود  

 . »موجود است
اما در پيروي  از منطق   . البته  خواننده  خود به تفاوت ها پي برده  است 

 :بحث  خاطر نشان  مي سازم  كه 

متن  اصلي      . اجراي  اين  اصول    : شـاهنده  مـي گويد     نقـل  آقـاي         -١
 .اجراي  عملي  اين  مسائل  اصولي : مي گويد

 اصول    خودِ. ايـن  دو جملـه  بـا هـم  تفاوت  كيفي  و معنائي  دارند                   
آن  چه  مربوط  به شرايط  تاريخي  . بـه شرايط  تاريخي  موجود بستگي  ندارد      

 برنامه  و خط  و مشي  عمل  و             عملي  يعني   » اقدامات«موجـود مـي شـود       
و اين  موضوع  اعتبار كلي  و عمومي       . مبارزه  براي  تحقق  آن  اصول  است          

  ،آمده  است   » اقـدامات  عملـي  كـه  در فصل  دوم            «دارد و منحصـر بـه         
هر حزب  آبكي  يا جزمي  نيز با گذشت  زمان  و تغيير اوضاع  و . نمي شود

 عملي  خود را تغيير مي دهد و با شرايط  تازه                احـوال  بـرنامه ي  اقـدامات        
 .سازگار مي سازد

  »»مانيفست««اجراي  اين  اصول  كه  در           : نقـل  آقـاي  شاهنده       -٢ 
 ... هميشه  و همه  جا مربوط  به شرايط  تاريخي  موجود است ،ذكر شده 

 ، همان  طور كه  در اجراي  عملي  اين  مسايل  اصولي     : متن  پيشگفتار   
 ، هميشه  و همه  جا مربوط  به  شرايط               ذكـر شـده   » » مانيفسـت ««خـود   

  .تاريخي  موجود است
 ذكر شده  اين       »» مانيفست««در نقـل  آقـاي  شـاهنده  آن  چه  در                 

در حالي  كه  متن  پيشگفتار        ...  است  كه  اجراي  اصول  هميشه  و همه  جا             
و اين  موضوع  ...   جا ه و هم هميشه ...  اجراي  عملي  مسايل  اصولي  را كه   

 ، چيز تازه اي  بنا بر اين . هم  ذكر شده»  مانيفست«اخير است  كه  در خود 
نـبوده  است  كه  ماركس  و انگلس  تازه  پس  از بيست  و پنج  سال  به  آن                        

 به »  ذكر شده "مانيفست"خود  همان  طور كه  در«عبارت  . رسيده  باشند
هر كس   .  شرايط  تاريخي  اشاره  دارد و نه  به اصول    وضـوح و آشـكار به     

 مي فهمد كه  اين  عبارت  به شرايط  ،كـه  كمـي  بـه دستور زبان  آشنا باشد     
چنين  است  روش  برخورد مخالفان     . تاريخي  مربوط  مي شود و نه  به اصول          

 !با تئوري هاي  ماركس 
 به آن  اشاره  مي كنند       و اما اين  اقدامات  عملي  كه  ماركس  و انگلس             

و بـراي  آن  قطعـيت  مطلـق  قائـل  نمـي شوند و آن  را وابسته  به شرايط                        
 .؟ چه  اقداماتي  است،تاريخي  موجود مي دانند

ايـن  اقـدامات  كـه  در پايـان  فصل  دوم  آمده  است  شامل  ده  بند                           
 :مي شود و با اين  جمله  آغاز مي شود

كشـورها مـي تـوان  به طور كلي  اقدامات          ولـي  در پيشـروترين         « 
 :زيرين  را مجري  داشت 

ضـبط  امـالك  و صـرف  عـوايد حاصله  از زمين  براي  تأمين       -١ 
 ،مخارج  دولتي 

 ،ماليات  تصاعدي  -٢
 ،لغو حق  وراثت  -٣
 ،ضبط  اموال  كليه ي  مهاجران  و متجاسران  -٤
يله ي  يك  بانك  ملي  تمركـز اعتـبارات  در دست  دولت  به  وس          -٥

 ،با سرمايه ي  دولتي  و با حق  انحصاِر ويژه 
 ،تمركز كليه ي  وسايط  حمل  و نقل  در دست  دولت  -٦
ازدياد تعداد كارخانه هاي  دولتي  و افزارهاي  توليد و اصالح                -٧ 

 و آباد ساختن  اراضي  طبق  نقشه ي  واحد،
جاد ارتش  صنعتي  به ويژه         اجـبار يكسـان  كـار بـراي  همه  و اي              -٨

 ،براي  كشاورزي 
پـيوند كشـاورزي  و صـنعت  و كوشـش  در راه  رفـع  تدريجِي        -٩

 ،تضاد بين  ده  و  شهر
پـرورش  اجتماعـي  و رايگـان  كودكان  و از ميان  بردن  كار                    -١٠

درآميختِن امور تربيتي  با    . كـودكان  در كارخانـه ها به شكل  كنوني  آن            
 . » و غيره  و غيره توليد مادي

ايـن ها هستند آن  اقدامات  عملي  كه  آقاي  شاهنده  اين  همه  طوفان                   
بســياري  از ايــن  اقــدامات  در جوامــع  . پيــرامون  آن  بــه  پاكــرده انــد

 گفته  شود كه  هيچ   اين  هم . پيشـرفته ي سرمايه داري  صورت  گرفته  است        
 اساسيِ سوسياليستي  يا كمونيستي  كه   اقدام  خاص  و ،يك  از اين  اقدامات

بلكه    .  نيست ،انجامد بـه  دگرگونـيِ كيفي  صورتبندي  توليدي  جامعه  بي             
اقداماتـي  است  داراي  سرشت  بورژوائي  كه  در جامعه ي  سرمايه داري  نيز     

 بدون  آن  كه  حيات  نظام  سرمايه داري  را به مخاطره            ،مي تواند انجام  پذيرد    
چـون  محـو مالكيت  خصوصي  بورژوائي  را بر وسايل  توليد و                 . زدانـدا 

و مسئله ي     . تبديل  آن  به  مالكيت  اجتماعي  در كليت  آن  مطرح  نمي كند                  
اصلي  و اساسي  جامعه ي  طبقاتي  بورژوائي  مسئله ي  مالكيت  خصوصي  بر                    
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 هاي  دولتي  و     سخن  از ازدياد تعداد كارخانه        ٨در بند    . وسايل  توليد است   
 .پس  بايد كارخانه هاي  خصوصي  هم  وجود داشته  باشد . است... 

آقاي  شاهنده  در دو پارگراف  آخري  مقاله شان  مطالب  مطرح  شده                    
گر  «:در پارگراف هاي  پيشين  را خالصه  كرده  نتيجه گيري  مي كنند كه              

 به  اين  "مانـي  ايدئولـوژي  آل " و "مانيفسـت "چـه  مـاركس  و انگلـس  در         
مسـئله  تـوجه  داشـته انـد كـه  پيشـرفت  بشـر پروسـه اي  است  مداوم  و                           

ولي  بعد به  صورتي  جزمي  (...) پايـان ناپذيـر و هـدف  غائـي  نـدارد و        
همين   . بـراي  تـاريخ  غايتـي  در نظر گرفته اند كه  نظام  كمونيستي  است               

مايه ي  اوليه  را براي  برپائي  شـكل  ثابـت  دادن  به ايده آل  چپ  است  كه                    
نظــام  اســتبدادي  در شــوروي  فــراهم  آورده  اســت  و صــدمات  بيشــمار 

  .»به همگان  و از جمله  خود نيروهاي  چپ  زده  است
اظهـارات  آقاي  شاهنده  در پاراگراف  فوق  ذكر مالحظاتي  چند را                 

 .الزم  مي سازد
هد كه  براي  ايشان  تئوري          نخسـت  آن  كـه  بـيان  فوق  نشان  مي د                 

مـاركس  و انگلـس  درباره ي  تاريخ  و گرايش  تاريخي  تكامل  جامعه ي                       
سرمايه داري  به  انقالب  كمونيستي  و جامعه ي  كمونيستي  به درستي  مفهوم  

دليل  اين  گفته  اين  است  كه  ايشان  دست  يافتن  به جامعه ي                        . نشـده  است   
مـثابه  هـدف  غائـي  فعاليت  و مبارزه  كمونيست هاي        كمونيسـتي  را بـه       

ماركسـي  برابـر بـا قائل  شدن  هدفي  غائي  براي  پروسه ي  پيشرفت  بشر       
نه  ماركس  و نه  انگلس  و نه  هيچ  كمونيستي  براي  . به طور كلي  مي گيرند    

پروسه ي  پيشرفت  و تكامل  بشر هيچ  هدف  و مقصدي  به  مثابه  هدف  و                       
پايه    چنين  ادعائي  به  كلي  مسخره  و بي              . مقصـد غائـي  قائـل  نشده  است          

 .است 
اگر آقاي  شاهنده  در سراسر نوشته هاي  ماركس  و انگلس  عبارتي                   

يـا جمله اي  را سراغ  دارند كه  ماركس  يا انگلس  چنين  حرف  بي ربط  و                        
ائي  قائل  شده اند، جاي  آن   زده اند، يعني  براي  تاريخ  هدفي  غ           را نادرسـتي 

  .را به ما هم  نشان  دهند تا ما هم  از اشتباه  خود بدرآئيم
 ، فهم  و تعبير و       برداشت  كـاري كـه ايشان مي كنند اين است كه         

تفسـير خـود را از نظـرات  و تـئوري  مـاركس  بـه  جـاي  آن  نظرات  و                           
 .مي گذارندتئوري  
 بايد  ،و مقصدي  غائي  داشته  باشد       راي  آن  كه  پيشرفت  بشر هدف             ب

 يعني  آن  كه  از پيش  ،از هـم  اكـنون  حـد نهائي  پيشرفت  بشر را بدانيم               
در واقع  اين  . بدانـيم  جامعـه  و تمـدن  آدمي  كي  و چگونه  پايان  مي يابد       

باور به چنين  چيزي     . پايـان  بايـد از همـان  آغـاز تعيين  شده  بوده  باشد                 
ر به وجود خالقي  است  كه  جهان  را با آن  آغاز و اين  پايان                      مسـتلزم  باو   

ولي  مي دانيم  كه  بنا بر تئوري  تاريخ  ماركس  آدمي  خود                  . آفـريده  باشد   
هر چند نه  به طور دلبخواه  و در اوضاع  و ، سـازنده ي  تاريخ  خويش  است        

 در شرايطي  كه        احوالي  كه  خود به ميل  خويش  انتخاب  كرده  باشد، بلكه               
 .هر نسلي  آن  را از نسل  پيش  به ارث  برده  و خود را با آن  روبرو مي بيند

از سوي  ديگر به نظر ماركس  و انگلس  پروسه ي  حركت  و تكامل                    
 . جامعـه ي  آدمـي  مانـند هـر پروسه ي  زنده ي  ديگري  ديالكتيكي  است              

ها و مناسبات  دروني  و  پروسـه هـاي  ديالكتيكـي  معلول  تضاد        ِحـركت   
 . ارتباطات  بيروني  است  و تابع  هيچ  الگوي  از پيش  تعيين  شده اي  نيست                     

 همواره  شرايط   ، ليكنچـون  پويائـيِ پروسـه  هر چند تابع  قوانيني  است      
 ، طبيعت  و جامعه  پاياني  از پيش  تعيين  شده                 بنابراين. تـازه اي  مي آفريند     

  چنينولي   . عه ي  آدمي  را روي  كره  زمين  پاياني  استهر چند جام. ندارد
  . آن  چيزي  نيست  كه  منظور آقاي  شاهنده  است يپايان

 . ولـي  بـه نظر مي رسد كه  اين  موضوع  مشكل  آقاي  شاهنده  نيست         
خطـاي  فكـري  آقـاي  شـاهنده  تمايـز نگذاشتنِ ميان  محتواي  مادي  و                     

يك   . اعي  نيروهاي  مولد و وسائل  توليد است       فيزيكـي  و صـورت  اجتم       
 .  مانند هر آدم  ديگري      ،بـرده  از لحـاظ  مادي  و فيزيكي  يك  آدم  است                

يا يك  ماشين  از . فقط  در مناسبات  اجتماعيِ معيني  آن  آدم  برده  مي شود          
فقط  در مناسبات  معيني  به خود          . لحاظ  مادي  و فيزيكي  يك  ماشين  است           

آن  مناسبات  را از خصوصيات  فيزيكي  و مادي  . ورت  سرمايه  مي گيردص
زيرا خصوصيات   . بـرده  و ماشـين  نمـي تـوان  اسـتنتاج  كرد و دريافت           

فيزيكي  و ماديِ وسائل  توليد و نيروهاي  مولد نسبت  به مناسبات  توليدي               
ـ  در  هر چند درجه ي  تكامل  آن ها           . جزئـي از آن نيسـت       .اسـت ي  خنث

  .چگونگيِ مناسبات  توليدي  مؤثر است
مـاركس  در جلد دوم  سرمايه  در جائي  مي نويسد كه  ابزار توليد و                   

اين  .  به طور طبيعي  از هم  جدا هستند،كساني  كه  با آن  ابزار كار مي كنند

 تعيين  كننده ي  ،كـه  آن هـا چگـونه  در ارتـباط  بـا هـم  قرار مي گيرند              
 صاحبان     ،در توليد برده داري    . ي  متفاوت  در تاريخ  است       مناسـبات  توليد   

 سرمايه دار است   ، فئودال  و در توليد سرمايه داري     ، ، در توليد فئودالي    برده
مرتبط    ابزار توليدبا  را ، سِرو و كارگر     ، برده  كـه  توليد كننده ي  مستقيم       

 .مي سازند
ادي  وسائل  توليد و      حـال  طبيعـي  است  كه  از ماهيت  فيزيكي  و م                

 ، ولي  از صورت  اجتماعي  آن  . نيـروهاي  مـولد نمـي توان  صرفنظر كرد          
مناسبات  توليدي  مي توان  صرفنظر كرد و انسان ها تاكنون  چنين     يعني از   

 ، مناسبات   هنگامي  كه  صورت  و پوسته ي  اجتماعي  و تاريخي             . كـرده اند  
 يعني  ،ي  سازگار نباشد، آدميان  محتوا ، ديگر با نيروهاي  مولد مادتوليدي

بلكه  آن ها را حفظ  . نيروهاي  مولد مادي  به دست  آمده  را دور نمي اندازند   
 كه     را ولي  آن  صورت  اجتماعي        . مـي كنـند و بـيش تر تكامل  مي دهند           

مناسبات   يعني  آن هـا تـا كـنون  در درون  آن  رشد و تكامل  مي يافتند،                    
دور مي اندازند و مناسبات  تازه اي  را كه  با ماهيت  نيروهاي                  ه   ب  را توليدي  

 . ميان  خود برقرار مي سازند،مولد مادي  سازگار باشد
 ،  ، درست  است  كه  پيشرفتِ علم  و تكنولوژي  و پي آمد آن      بنابراين

 ، پروسه اي  است        رشـد و تكامـل  نيـروهاي  مولد مادي  به دست  آدميان               
 -اجتماعي   ) قالبي(لي  اين  پيشرفت  بايد در صورتي             ، و  بـدون  گسسـت    

مناسبات  سرمايه داري  تنها .  ، انجام  پذيرد ، مناسبات  ميان  آدميان تاريخـي 
 همان  طور كه  زماني  تولد آن  ضروري   وست   ايكـي  از ايـن  صورت ها    

و با مرگ  آن  .  زمانـي  نيـز مـرگ  آن  ضـروري  خـواهد شد            ،گشـت 
 ، يعني  آن  دوران  دراز تاريخي  كه               ، پيش  تاريخ  آدمي      ي  ماركس  به گفته   

 ، بدون  نقشه  و برنامه  و به طور خودرو          آدمـيان  زندگي  خود را ناآگاهانه       
توليد ...  و در جامعـه ي  طبقاتي  كه  مبتني  بر استثمار فرد از فرد است  و             

 به تاريخ  واقعي  گام          بپايان  خواهد رسيد و آدميان        ،و بازتولـيد كـرده اند     
 ، از روي  نقشه  و برنامه  و خواهـند گذاشـت  و زندگـي  خود را آگاهانه    

 ،براي  برآوردن  نيازهاي  واقعي  خود و در اشتراك  و تعاون  با يك ديگر              
بـدون  آن  كـه  فـردي  فـرد ديگـر را استثمار كند و در جامعه اي  كه                          

 شرط  آزادي  و رشد و تكامل           آزادي  و رشـد و تكامل  يك  فرد پيش             «
 .باشد، سازمان  خواهند داد » همگان

 ، انقالب  اكتبر     انند بسياران  ديگري    م ديگر آن  كه  آقاي  شاهنده  هم         
روسـيه  و جامعـه ي  شـوروي  سابق  را تحقق  و تجسم  تئوري ها و افكار                 

. دمنـتها آن  را با صراحت  و آشكار ابراز نمي دارن        . مـاركس  مـي دانـند      
ايشـان  دلـيل  اسـتقرار اسـتبداد در شـوروي  سـابق  را كشف  كرده  و                       
مـي گويند كه  افكار ماركس  و انگلس  مايه ي  اوليه ي  برپائي  استبداد را                     

و به  عنوان  دليل  مي گويند كه  ماركس  و     . در شوروي  سابق  فراهم  آورد       
ادند و براي  تاريخ       انگلـس  به  طور جزمي  به  ايده آل  چپ  شكلي  ثابت  د                   

غايتـي  قائل  شدند كه  جامعه ي  كمونيستي  است  و اين  موضوع  است  كه            
 .علت  استقرار استبداد در شوروي  سابق  شد

بر قرار  ! واقعـاً كه  چه  آدم هاي  با جرئت  و جسارتي  پيدا مي شوند                  
 ، تاريخكـردن  رابطـه ي  علـت  و معلولـي  مـيان  قائل  شدنِ غايتي  براي                  

، و برپائي  استبداد      )كه  البته  برداشتي  نادرست  است        (جامعه ي  كمونيستي       
 ، معمائـي  است  كه  حل  آن  از عهده ي  آدم هاي  فاني       در شـوروي  سـابق     

نابغه اي  مي خواهد تا سرانجام  اين  معما را براي  بشريت  حل                   . برنمـي آيد  
 .كند

  ، ايده اي  را، جامعه ي  كمونيستي ،ايـن  كـه  آقـاي  شـاهنده  فكرتي            
بـه عـنوان  غايـت  تـاريخ  يـا هر ايده ي  ديگري  را، علت  وقوع  رخ  داد               

 ، انقالب  فوريه  و تكوين  حوادثي  كه  به  گرفتن  قدرت                    عظيمي  در تاريخ   
 ،بـه  دسـت  بلشـويك ها انجاميد و سپس  استقرار نظام  شوروي  مي دانند                   

 واقعيت  كه  ايشان  اساساً قادر به درك  و فهم  نظرات          نشـاني  است  از اين        
 يعني  نمي دانند از چه  چيزي           ،و تـئوري هـاي  ماركس  و انگلس  نشده اند            

 زيرا نزد آنان  اگر چه  ايده ها نيز نقشي  در عمل  آدمي               ،انـتقاد مـي كنند    
راي  آن   آقاي  شاهنده  ب خودِ . ولـي  اين  نقش  تعيين  كننده  نيست            ،دارنـد 

نشان  دهند كه  دچار چه  خطاها و اشتباهات  عظيم  ذهني        » چپ «كـه  بـه    
 اين  گفته  را      ، چند خط  پايين تر از نقلي  كه  در باال آورده  شد                ،شده  است  

اگر عناصر « :از مـاركس  و انگلـس  از ايدئولوژي  آلماني  نقل  مي كنند             
عملي  كامالً علي السويه  مـادي  حاضـر نباشـند در آن  صـورت  از لحاظ         

 ،اسـت  كـه  آيا ايده ي  اين  انقالب  صد بار تا كنون  بيان  شده  باشد يا نه           
 ».چنان  كه  تاريخ  كمونيسم  آن  را ثابت  مي كند
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اگر آقاي  شاهنده  اين  حكم  ماركس  و انگلس  را درست  مي دانند و      
تأييد نظر خود از آن        چرا در    ، پس  طور باشد   مـي پذيـرند، كه  بايد اين       

 نظام  ايـده ي  د، پـس  چگونه  مي توانند ادعا كنند كه           نكمـك  مـي گيـر      
 ، كه  البته  ايشان  به اشتباه  چنين  نظري  را                كمونيستي  به عنوان  غايت  تاريخ       

به ماركس  و انگلس  نسبت  مي دهند، مي توانست  مايه ي  برپائي  استبداد در 
 .شوروي  سابق  شود

 در همان  ايدئولوژي  آلماني  پاره اي  است  كه  اگر آقاي  شاهنده   ولي
 درمي يافتند كه  ماركس  و انگلس  به زمان  نگارش            ،آن  راخـوانده  بـودند      

آن  اثـر سرنوشـت  سوسياليسم هاي  از نوع  روسي  را به درستي  پيش بيني                       
انتشار نشريه   ( از ترجمه ي  ايدئولوژي  آلماني ٤٤ در صفحه ي . كـرده اند 

عتاً مي تواند  ي، طب "بيگانگي  "اين  به اصطالح  فالسفه          «:مي خوانيم   ) كاگـر 
غير "براي  آن  كه  نيروئي       .  رفع  گردد    عمليتـنها تحـت  دو پيشنهاده ي           

، يعني  نيروئي  كه  مردم  عليه  آن  انقالب  كنند، بايد      "قابـل  تحمل  گردد     
 كرده  و در عين  حال  در تضاد با "اقد مالكيت  ف"انـبوه  بشريت  را كامالً        

جهانـي  موجـود از ثـروت  و فرهنگ  باشد كه  هر دو خود مشروط  به                      
 و از سوي  - ارتقـاء عظيم  نيروي  مولد و درجه ي  باالي  تكامل  آن  است       

 ، كه  نيز با آن به جاي  موجوديت  محلي(ديگر اين  تكامل  نيروهاي  مولد 
از )  انسان ها وجودي  دسترس  و تجربي  مي يابد        ريخ جهاني تاموجوديت    

آن  رو پيشـنهاده ي  عملـي  مطلقـاً ضـرورري  اسـت  كـه  بـدون  آن  تنها                            
 همگانـي  مي شود و با احتياج  نيز اجباراً نزاع  بر سر ضروريات        كمـبود 

زيرا از آن  . بـاز آغـاز و همه  كثافت كاري  گذشته  باز برقرار مي گردد               
  همگانهشـته  تـنها بـا ايـن  تكامل  همگانه ي  نيروهاي  مولد مراوده ي                گذ

فاقد "از اين  رو از سوئي  پديده ي  انبوه            . انسـان هـا نيـز بدسـت  مي آيد          
،  )رقابت  عمومي( را در همه ي  ملل  هم  زمان  بوجود مي آورد    "مالكـيت   

 سرانجام  افراد را وابسته  به تحول  ديگران  مي كند و       هـر يـك  از آن هـا        
. ، افـراد تجـربتاً جهاني  را جايگزين  افراد محلي  مي كند              تـاريخ جهانـي     

) ٢كمونيسـم  تـنها مـي تـواند وجود محلي  داشته  باشد،       ) ١بـدون  ايـن        
 و از اين  رو غير       همگاني  نيـروهاي  مـراوده  نمي توانند چون  نيروهائي              

خرافي  باقي  مي ماند       - محلي "اوضاعي  "قابل  تحمل  تكامل  يابد و چون            
 .  ، كمونيسم  محلي  را از ميان  برخواهد داشت       هر گسترش  مراوده   ) ٣و  

 و هم  زمان     "يكباره  "كمونيسم  به طور تجربي  تنها چون  عمل  ملل  حاكم                 
 ، چيـزي  كه  پيشنهاده اش  تكامل  همگانه ي  نيروي  مولد و                ممكـن  اسـت    

  .»به  دان  استمراوده ي  جهاني  وابسته  
  =آيا اين  توصيفي  در خور با وضعي  كه  در روسيه  به نام  سوسياليسم

 » خرافي - محلي«اوضاع  در آن  جا     نيست ؟ آيا   ،كمونيسـم  حـاكم  شـد       
اجباراً نزاع  بر سر ضروريات  باز        «باقـي  نمانـد؟ و آيـا به دليل  كمبود             

نگرديد؟ و آيا  »  برقرار همه ي  كثافت كاري  گذشته  باز        «نشد و   » آغـاز 
 آن  كمونيسم  محلي  با گسترش  مراوده  از ميان  برداشته  نشد؟

كمونيسم  روسي  در عمل  و به طور تجربي              =سرنوشـت  سوسياليسـم    
 ١٨٤٥درسـت  همان  راهي  را رفت  كه  ماركس  و انگلس  در تئوري  در                      

قعي  ماركس  و اين  است  نظرات  و تئوري  وا. پـيش بينـي  كـرده  بـودند       
انگلس  نسبت  به روند تاريخ  و جامعه  و نه حرف ها، برداشت ها و تعبير و                    

اگر در روسيه  استبداد      . تفسـيرهاي  بـي  اسـاس  و بي ربط  آقاي  شاهنده               
 بلكه  شرايط  مادي  و ، علت  آن  نظرات  و تئوري  ماركس  نبود،برقرار شد

ي  بود كه  انقالب  خود محصول  آن             اوضاع  و احوال  تاريخي  و اجتماعي ا         
در روسيه  همان  شرايطي  حاكم  بود كه  بنابر نقل  باال از ماركس  و   . بـود 

انگلـس  تـنها مـي توانسـت  كمونيسمي  محلي  را بوجود آورد كه  آنان                      
و چنان  شد    .  كرده  بودند    بيني نيز همان  جا پيش     سرنوشـت  نهائي  آن  را       

 . كرده  بودندبيني  كه  آنان  پيش
چاپ  در پيشگفتار به  » كاپيتال« به هنگام انتشار     ١٨٦٧ماركس در   

 در ايدئولـوژي آلماني بيان كرده بود، باز  ١٨٤٥اول نظـري را كـه در        
نظريه ي من كه تحول ساخت اقتصادي جامعه را يك          «: تأيـيد مي كند   

پروسه ي طبيعي و تاريخي تلقي مي كند، كم تر از هر عقيده ي ديگري               
فـرد را مسـئول مناسـباتي مـي شـمارد كـه خود محصول اجتماعي آن                 

 .»است، با اين كه فرد مي تواند خود را مافوق آن مناسبات قرار دهد
 مطلبي  است  كه  آقاي           ،آخـرين  مطلبـي  كـه  مـايلم  به آن  بپردازم               

 :شاهنده  اين  طور بيان  كرده اند
هر كس  بر حسب       هـركس  بـر حسب  توان  و به               ]از"[فـرمول     « 
 در نظـام  كمونيسـتي  خـود بـه خـودي  و مبتني  بر احساس              ]"اش  [نـياز 

 ، يعني  بايد وجداني  باشد وگرنه  كسي  را نمي توان                 مسئوليت  فردي  است    
اجـبار به كاري  كرد و يا كسي  را مانع  تأمين  نيازمندي هاي  خود از انبار        

 صورت  مسئول  و مدير       چـون  ايـن  ممانعـت  در هر دو           . عمومـي  شـد    
 كمونيستي  دولت  و مدير مسئولي  نيست  و  مي خواهد، اما چون  در جامعه  

به  ] الفباي  كمونيسم [ك  . نويسـندگان  ا  ،حـاكم  وجـدان  بشـري  اسـت       
 .»سفسطه  و لوث  كردن  مساله  متوسل  مي شوند

حكم  خود باز مثل  اين  كه  آقاي  شاهنده  فراموش  كرده اند كه  بنابر         
 چون  آينده  هنوز  ،ايشـان  مـا راجـع  بـه  آينده  چيزي  نمي توانيم  بگوئيم        

ولي  ايشان  حتا به احكام  خود نيز  ! واقعـيت  نيافـته  است  و موجود نيست       
آدم  شكاك  واقعي  كسي  . بند نيستند و درباره ي  آينده  نظر مي دهند  پـاي 

 لچون  به قو   .  نمي كند   راظهااسـت  كـه  راجـع  بـه شـناخت  هيچ  چيزي                    
  . منفي  نيز تعين  است  و پس  شناختناسپينوزا تعي
 نخست  اين  كه  از         ،همان طور كه  پيش تر هم  اشاره  كرده ام            . بـاري 

ديـدگاه  مـاركس  گرايش  تاريخي  تكامل  جامعه ي  طبقاتيِ سرمايه داري         
ي  بر اخالقيات  يا تأثرات  به  جامعه ي  بي طبقه ي  كمونيستي  ضرورتي  مبتن           

 بلكه  نتيجه ي  رشد ،انسـان  دوستانه  و عدالت  خواهي  و مانند آن ها نيست   
 . و تكامـل  تضادهاي  بنيادي  و ذاتي  مناسبات  توليدي  سرمايه داري  است                  

تفــاوت  عظــيم  مــيان  نظــريه  و تــئوري  تــاريخ  مــاركس  بــا نظــرات  
ماركس  سال هاي   . در اين  امر نهفته  استسوسياليست هاي  تخيلي  درست     

درازي  از عمـر خـود را صـرف  بررسـي  و تجـزيه  و تحليل  جامعه ي                         
سـرمايه داري  كرد تا اين  تضادها را كه  در پروسه ي  توليد سرمايه داري                     

 . كشف  كند و توضيح  دهد ،نهفته  است
 ،  ستي  با آگاهي   دوم  ايـن  كـه  نمـي توان  و نبايد به جامعه ي  كموني                  

 ، ارزش هـا، معـيارها، نهادها و مناسبات  جامعه ي  سرمايه داري  و                  تجـربه 
اين  بدان  ماند كه  سيب  . جامعه ي  طبقاتي  نگاه  كرد از ورطه به طور كلي     

را بـا گالبـي  مقايسـه  كنـيم  و بخواهيم  خصوصيات  سيب  را از گالبي                    
 .هر دو ميوه انداستنتاج  كنيم  به اين  دليل  كه  

 كمونيستي  نيز بايد به ترتيبي  اداره          ايـن  درسـت  است  كه  جامعه ي           
در ايـن  جامعـه  نيـز بايد توليد شود و آن  چه  توليد مي شود بايد       . شـود 

در اين    . در اين  جامعه  نيز بخشي  از توليد بايد ذخيره  شود             . توزيـع  شود   
 ،  ، بهداشتي ، پژوهشيي  و فرهنگيجامعـه  نيـز احتياج  به نهادهاي  آموزش         

، و خالصه  تمامي  دستاوردهاي  مثبت  بشريت         ...وسـايل  حمـل  و نقل  و         
ولي  اين  جامعه  . تاكنونـي  و تكامـل  و رشـد بـيش تر آن ها خواهد بود               

تفـاوت هـاي  كيفـي  اساسي  نيز با جامعه ي  سرمايه داري  كنوني  خواهد                     
مار فرد از فرد، مالكيت  خصوصي  بر وسايل            در اين  جامعه  استث      . داشـت 

 ، و در يك  كالم  طبقات            ، توليد ارزش  مبادله      ، توليد كاالئي   تولـيد، پول  
.  ، انباشت  ثروت  فردي  بي معنا خواهد بود           بنابراين . د داشت نوجود نخواه 

چون  در اين  جامعه  . زيرا نمي تواند هيچ  امتيازي  براي  كسي  بوجود آورد
سطح   .  كسي  مي تواند نيازهاي  معقول  و واقعي  خود را برآورده  سازد                هر

ي   )مجموعه ي  ارزش هاي  مصرفي  توليد شده      (بـاالي  فـرهنگ  و ثروت           
جامعـه  كسي  را در موقعيتي  قرار نمي دهد تا از روي  احتياج  براي  تأمين      

د و براي  او نـيازهاي  زندگي  خود مجبور شود در استخدام  ديگري  درآي            
تمامي  ارزش هاي  طبقاتي  جامعه ي  بورژوائي  كه  فرهنگ  و                 . كـار كـند   

داشتن    .  از بين  خواهد رفت      ، كرده  است   ءموقعيت  اين  طبقه  به جامعه  القا         
جواهـرات  و تزيينات  يا هر شي  ديگري  كه  امروزه  نشاني  از ثروت  و                      

ه ي  كمونيستي  معناي  خود را از    در جامع   ،موقعـيت  ممتاز اجتماعي  است      
 آن  چيز تنها زيبائي  هنري  ،دسـت  مـي دهد و اگر نشاني  از چيزي  باشد        

افـراد براي  به دست  آوردن  موقعيت  بهتر اجتماعي  با يك  ديگر               . اسـت 
به جز تفاوت هاي  طبيعي  ميان  آدميان  هيچ  تفاوت  . رقابـت  نخواهند كرد   

چون  بر اساس  موقعيت      .  وجـود نخـواهد داشت     اجتماعـي  مـيان  آنـان         
 چون اساساً كسي از موقعيت     .اجتماعي  كسي  را بر كسي  امتيازي  نيست          

 ، اگر درِ انبارهاي  آذوقه  يا  بنابراين.اجتماعـيِ خاصـي برخوردار نيست     
سـاير نـيازها بـاز باشد دليلي  وجود ندارد كه  كسي  بيش  از نياز واقعي                   

با آن  مقدار اضافي  مي خواهد چه  كار كند؟ ممكن               . كندخـود برداشت      
 ولي  تنها به اين  دليل  كه  مريض        . اسـت  كسي  دست  به  چنين  عملي  بزند             

  ! استرواني
حـال  طبيعي  است  كه  اگر طبقات  و با آن  جامعه ي  طبقاتي  از بين       
دولت  از نظر  و  . خواهد رفت  تمـام نهادهـاي  طبقاتي  نيز از بين              ،بـرود 
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مـاركس  نهـادي  طبقاتـي  اسـت  كه  با از بين  رفتن  طبقات  و جامعه ي                           
 اين  كه  آن  جامعه ي  كمونيستي              درباره ي   .طبقاتـي  از بـين  خواهد رفت        

خواهد د و رشد و تكامل        ا د   خواهد خـود را در جزئيات  چگونه  سازمان        
، اگر نخواهيم  دچار      و مناسـبات  مـيان  افـراد چگونه  خواهد بود             فـت يا

تنها چيزي  كه      .  ، بهتر است  كه  چيزي  گفته  نشود           خـيال پـردازي  شويم     
 اين  است  كه  هيچ  يك  از خصوصيات        ،مـي توان  اكنون  با قطعيت  گفت         

  .طبقاتي  جامعه ي  طبقاتي  كنوني  در آن  وجود نخواهد داشت
 به همان  اندازه  مشكل   تصور چنان  جامعه اي  براي  آقاي  شاهندهشايد 

 كه  تصور جامعه ي  امروزي  براي  مردمان  قرون  وسطا يا حتا قرن                     باشـد 
  پايان                                             .شانزدهم  ناممكن  بود

 
 ...توهين به 

  
تسليم شدن  . بلکـه بـرای جلوگيـری از طـرح پرسش های دشوار است            

ا آرام نخواهد کرد، چرا که آنان در هر صورتی          بـه تـرس، بنيادگران ر     
بـه هـيچ وجه خيال فرونشستن ندارند، و اين کار به هيچ وجه به مسلمانان            
. روشـن بـين کـه هدفشـان توسـعه گفتگو است، کمکی نخواهد کرد              

بـرعکس، ايـن روش کـل مسلمانان را منزوی ساخته و بجای اين که               
زد، آنان را به بخشی از آن هـا را همـراهان و شـرکای يک راه حل بسا           

 .مشکل تبديل خواهد کرد
بـا جلوگيـری از شـرکت ثمربخش تعداد با اهميتی از اعضايش،             
محـروميت فاجعـه بـار از وجـود تفـاوت هـا، عالوه بر اين که توهين           
به حساب می آيد، موجب فقر جامعه ما نيز مي شود و به چند جوانه ترس                

با محروم . وحشت پديد آورنداجازه مي دهد که رشد کرده و جنگلی از      
سـاختن جامعـه مان از اين گفتگوی اساسی، ما به خود بيگانه کردن با                
کسانی ادامه مي دهيم که شرکت مسالمت آميزشان برای آينده ای عاری            

 .از خشونت، ضروری است
جهـان اسالم شايد نيازمند همتای اسپينوزای جديد باشد که بتواند           

ند، به همان ترتيبی که اسپينوزا جوهر       ماهـيت ژرف اسـالم را بـيان ک        
به اين صورت که با ماندن در خارج .  مسيحی را بيان کرد -تفکر يهودی 

تصميم حذف . از آن و حتـی بـا نفـی و انکـار آن، به اين امر بپردازد              
، بـا رعايـت همه جوانب، به معنی تفاوت          ايدومـنه تابلـوی مـوزيکال       

 ميان روشنفکران و متعصبان،     نگذاشـتن ميان افراد روشن بين و افراطی،       
مـيان عالقمـندان بـه اهمـيت فرهنگـی و اذهـان کـوته بين، بدون در                  

امتناع از نمايش اين صحنه، دقيقأ،      . نظرگرفتن تبار و مذهب آن ها است      
بيانگـر آن ترسـی است که عناصر خشن جهان اسالم مي خواهند بر ما               

 .تحميل کنند
. من اين قطعه را نديده امهمـان طـور که در آغاز اين نوشته گفتم،    

مـن تنها مي توانم اميدوار باشم که از نگاه آقای نوئن فلس، نشان دادن                
سـرهای بريده مسيح، محمد و بودا، ناشی از لزوم مطلق درونی بود که              

شايد، بهتر بود که او به اين       . مـتن نـت هـای موتـزارت بازگو مي کرد          
 مي کردند تا بتوانند از      سـرهای بـريده امکان مي داد که نظرشان را بيان          

ايـن نظـريه دفـاع کنند که خرد بزرگ و قدرت بزرگ تفکراتی که               
آن هـا بطور دسته جمعی نمايش مي دادند، مورد پذيرش و شناخت واقع              

 .شود
  

 :پانوشت ها
 آرژانتينی  - موسيقی دان و رهبر ارکستر اسرائيلی Daniel Barenboïmدانيل بارنبويم -١

اران نزديک استاد فقيد ادوارد سعيد بود، همراه با او و نيز پس او که از ي. تبار است
يکی از . از فـوت دوسـت هنـرمندش بـه فعالـيت در راه صلح ادامه داده و مي دهد       

ابـتکارات ارزنـده بارنـبويم، ايجـاد يک ارکستر فيالرمونيک است که از جوانان               
ده و کنسرت هائی     تشکيل ش ... فلسـطينی، لبنانـی، سـوری، اسرائيلی و اسپانيائی و           

برگزار کرده  ) رام اله (بـرای صـلح و در کشـورهای مختلف از جمله در فلسطين              
اين هنرمند صلح طلب، هر فرصتی را برای تقبيح سياست تجاوزگرانه دولت            . اسـت 

 .اسرائيل مغتنم مي شمارد
 

  نشريه لوموند انتشار يافت۲۰۰۶ اكتبر ۵اين مقاله در شمار ه 
 

 ...انقالب پرولتري 
  

بـا آن كه او نيز براي تعاوني هاي بارآور ارزش زيادي قائل بود، ليكن               
 . در آغاز سنديكاها برايش از اهميت بيشتري برخوردار بودند

امـروزه اهمـيت سنديكاها، يعني از زماني كه آنها نه فقط به سطح              
دسـتمزدها و زمان كار، بلكه هم چنين در  سياست هاي داخلي و خارجي            

در عوض در حال . نـند، از هر زمان ديگري بيشتر است  دخالـت مـي ك    
تجربه هاي عملي . حاضر از تعاوني هاي توليدي كمتر سخن گفته مي شود

كـه از چنـين تعاونـي هـا بدسـت آمـده اسـت، سبب پيدايش برخي                  
با اين حال برخي از آنها از شكوفائي خوبي  . انديشه  هاي منفي شده  است      

 ها آشكار ساخت كه خودگرداني صنايع برخوردار گشتند و همين نمونه 
اما اين تعاوني ها به همان      . توسـط كارگران به هيچ وجه نبايد اتوپي باشد        

سرنوشتي دچار شدند كه تمامي شركت هاي سرمايه داري در جهان بدان            
همه آنها از شكوفائي برخوردار نگشتند، برخي كه       . دچـار خواهـند شد    

 ورشكست شدند، زيرا مديران اين تعدادشـان اندك هم نبود، ضايع و يا   
تعاوني ها فاقد تجربه هاي مالي ضروري بودند و در جهان سرمايه داري با       
مخالفـت سرسـختانه كسـاني روبـرو شـدند كـه بايد نزد آنان به مثابه         
فروشـندگان مواد، پاسداران كار، خريداران فرآورده ها مورد توجه قرار   

 . مي گرفتند
د، تاوان زيان هاي تمامي تعاوني ها را        آيـا بايد دولت موظف مي ش      

بپـردازد، آن هـم بـدون درنظرگيـري ناتواني مديريت و نيروهاي كار            
ناكافي آنها؟ انجام اين امر در مقياس انبوه سبب مي شد كه دولت نيز از  

باز اين راه نمي توان به شيوه توليد       . نقطـه نظـر اقتصـادي ورشكسته شود       
يه داري كه مي تواند براي چنين       دولت سرما . عالـي تـري دسـت يافـت       

آزمايشـي مـورد اسـتفاده قرار گيرد، طبيعتأ تا اكنون به هيچ وجه روي               
تا آنجا كه به دولت     . خوشـي بـراي يـك چنين كمك رساني نشان نداد          

 . مربوط مي شد، نقشي تخريبي ايفاء كرد
آيـا بايـد تعاونـي هـاي تولـيدي شـكوفا بـه تعاوني هائي كه به                  

ايند، كمـك كنند؟ آيا بايد اعضاي تعاوني هاي         ورشكسـتگي مـي گـر     
ورشكسـته را بـا حقـوق برابـر در صف خود راه داد؟ هر يك از اين                 
تعاوني ها فقط با چشم پوشي بسيار و كار زياد توانستند مشكالتي را كه              

و اينك كه در وضعيتي     . در آغـاز با آنها روبرو بودند، پشت سر نهند         
ش هاي خود را بچينند، بايد آن را با         بـودند كـه مـي توانسـتند ميوه تال         

كسـاني تقسيم مي كردند كه شايد حاضر به فداكاري كمتري بودند و يا       
شايد ! آن كـه چـون بسـيار ساعي بودند، ساده تر ويراني به بار آوردند              

چنـين سـنجش هـاي اخالقي محق و يا ناحق باشند، و يا آن كه سبب                 
نسردانه، آن هم بدون هر   تصـميم هاي بازرگاني مبتني بر سنجش هاي خو        

تـا كنون نتيجه كار     . كافـي اسـت   . گـونه معـيارهاي اخالقـي شـوند       
برخي شكست خوردند، آنها    : تعاوني هاي توليد هميشه چنين بوده است      

كـه موفق شدند، خود را گسترش دادند، كارگران بيشتري را بدون آن             
ابه كارگر كـه آنهـا را در تعاوني با حقوق برابر سهيم سازند، بلكه به مث        

به اين ترتيب تعاوني هاي توليد در عمل به ابزاري          . مـزدور بكار گرفتند   
بـدل شـدند كه توسط آن برخي از كارگران با استعداد و يا كارگران                
خوش اقبال بتوانند به سرمايه دار بدل شوند و نه آن كه سلطه سرمايه  را از        

 .ميان بردارند
اوني هاي بارآور به يك باره      بـا اين حال نيازي نيست كه از ايده تع         

ايـن تعاونـي ها هميشه در شرائطي مورد آزمايش قرار           . چشـم پوشـيد   
آنها مي توانند در دولتي   . گـرفتند كـه با مشكالت فراواني روبرو بودند        

كـه زيـر سـلطه پـرولتاريا قـرار دارد، ساده تر شكوفا شوند و شايد با                  
يري كرد كه تا كنون     تعـين هاي ويژه اي بتوان از پيدايش عيوبي جلوگ         

 . سبب شده اند تا آنها سرمايه داران جديدي را بوجود آورند
امـا برخالف آن چه كه در گذشته حدس زده مي شد، هر اندازه نيز       
در ايـن امـر پيشـرفت حاصـل شود، ليكن نبايد انتظار داشت كه اين                

 .تعاوني ها به شكل عمومي توليد سوسياليستي بدل گردند
 خود بطور مبسوط درباره     ۱۸۴۸نك در تاريخ انقالب     البته لوئي بال  

آن آزمـايش هاي سوسياليستي سخن مي گويد كه در همان سال انقالب             
بخاطـر فشار كارگران پاريس به حكومت موقتي انجام گرفتند كه لوئي            
 . بالنك نيز بدان تعلق داشت و در برابر آن خواسته ها مقاومت مي كرد
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 كمك دولت تعاوني هاي بارآور      جالـب آن كـه در آن دوران با        
اين امر خود بازتاب دهنده    . بوجود آمدند كارگاه ها   منحصـرأ به صورت     

، يعني در   ۱۸۷۱وضـعيت صـنايع پاريس بود، بطوري كه حتي در سال            
 . دوران كمون هنوز ماشين هاي توليدي نقشي نداشتند

مهـم تـرين تعاونـي بـارآور كه در آن زمان تأسيس شد، تعاوني               
 عضو داشت و چون انقالب زندان بده كاران را         ۲۰۰۰ بود كه    اندوزندگ

 خالي شده بود، اين     Clichyاز مـيان برداشـته و در نتـيجه زندان كليشه            
تعاونـي سـاختمان زندان پيشين بده كاران را به عنوان كارگاه در اختيار              

 .خود داشت
تعاونـي دوم كـه زيـر نفوذ لوئي بالنك قرار داشت، تعاوني زين                

دوزندگان قرارداد  . دولـت مشتري اين هر دو تعاوني بود       . ان بـود  سـاز 
 هزار اونيفورم براي ارتش ملي و زين سازان قرارداد توليد           ۱۰۰دوخـتن   

زيـن براي ارتش را به عهده گرفتند، كه تا آن زمان توسط كارگاه هاي               
 . وابسته به ارتش توليد مي شدند

كه در كنار دوزندگان    به اين دو تعاوني، تعاوني سومي نيز پيوست         
و قرارداد تهيه )  ،يعني بندبافانFiluersبه نام (كليشـه بـند توليد مي كرد        

 . سردوشي اونيفورم ها را بدست آورده بود
ديگـر تعاونـي هاي بارآور آن دوران عبارت بودند از تعاوني هاي             
نيـزه سـازان، آشـپزها كه براي كارگران غذاخوري داير كرده بودند،              

 ). ۱۰۲(مبل سازان كفاشان و 
در تمامـي اين رشته ها توليد ماشين هنوز جاي توليد پيشه وري را              
نگـرفته بـود و در هر يك از اين تعاوني ها فقط كارگران همان حرفه                

سازماندهي روند توليد بسيار ساده بود، به تجربه ديگري . كـار مي كردند  
ي نبود و جـز تجربه شخصي كه هر كارگري از آن برخوردار بود، نياز        

در نتيجه هر كارگر با تجربه و باهوشي مي توانست يك چنين كارگاهي      
 . را ايجاد و اداره كند

تعاوني هاي بارآور تا كنون تنها در چنين بخش هاي توليد آزمايش 
چندتائي بين آنها،   . و البته نيز هميشه نه فقط در اين بخش ها         . شـده انـد   

ازي ها، نخ بافي ها، رستوران ها       هـم چـون خياطـي ها، مبل سازي ها، زين س           
هميشـه در رابطه با سليقه شخصي يكايك مصرف كنندگان و نيز تغيير             

البته اين امر در رابطه با      . مـد بـه ابتكار شخصي مديريت خود نيازمندند        
كـار بـراي تأمين نيازهاي معيني از سازمان هاي ماندگار هم چون ارتش     

 . صادق نيست
ور با مناسبات ساده پيشه وري روبرويند،       آنجا كه تعاوني هاي بارآ    

و بـراي نـه افـراد، بلكـه براي سازمان ها با نيازهاي مشخصي، هم چون                 
شـركت هـاي بزرگ خريد، شهرها و روستاها و دولت توليد مي كنند،              
 . مي توانند هنوز در امر اجتماعي سازي از اهميت اندكي برخوردار باشند

ليد كه تا كنون مي توانست   لـيكن بـراي بسـياري از شاخه هاي تو         
تعاونـي بـارآور مـورد تـوجه قـرار گيرد، سازمان رهبري آنها توسط           

 مي تواند الگوي    Gildensosialismusسنديكاها، يعني سوسياليسم رسته اي      
 .بهتري باشد

 
 :پي نوشت ها

 ايـنك در زبـان آلمانـي بكـار گـرفته نمي شود و در هيچ يك از          Phalasterواژه   -۹۹
 Phalanxاين واژه ريشه التيني دارد و از واژه         . ژه ها نيز معنا نشده است     فـرهنگ  وا   

 نظم جنگي -۲ صف جنگي؛ -۱. مشـتق شـده اسـت كه داراي معاني مختلف است    
انگشت هاي  :  در دانش پزشكي   -۳پـياده سواراني كه به سالح هاي سنگين مجهزند؛          

خي از مهاجرين   مـنظور كائوتسـكي در اينجا كلني هائي است كه بر          . دسـت و پـا    
اروپائـي كـه تحـت تأثيـر سوسياليسم تخيلي قرار داشتند و به امريكا كوچ كرده               
بـودند، در آن سـرزمين بوجـود آوده بودند، كلني هائي كه دورشان ديوار كشيده                
بـودند تـا سـاكنين آن در برابر حمله سرخ پوستان بتوانند از خود دفاع كنند و در                   

شبيه همين . دگي اشتراكي تدارك ديده شوددرون كلنـي كوشـش مي شد نوعي زن   
پديـده را يهـودان مهاجـر در فلسـطين اشغالي بوجود آوردند كه آن را كيبوتس                 

 .  ناميدند
 در مادريد زاده ۱۸۱۱ سوسياليست تخيلي فرانسوي در Louis Blanc لوئـي بالنـك   -۱۰۰

او بـر ايـن باور بود كه براي تحقق          .  در كـان درگذشـت     ۱۸۸۲شـد و در سـال       
سوسياليسـم بايـد دولتـي را بوجود آورد كه به پيدايش تعاوني هاي باورآور كمك     

 او عضو حكومت موقت و رئيس كميسيون كار         ۱۹۴۸پس از انقالب فوريه     . كـند 
بود و در اين هر دو مقام نتوانست در جهت تحقق انديشه هاي خود كار مهمي انجام 

 در بلژيك و ۱۸۷۰تا سال پس از سقوط حكومت موقت از فرانسه گريخت و  . دهد
 . انگلستان در تبعيد بسر برد

 در يك دوئل ۱۸۶۴ در برسالو زاده شد و در سال ۱۸۲۵ فـرديناند السال در سال       -۱۰۱
او فرزند خانواده يهودي مرفه اي بود كه ثروت خود را از طريق تجارت              . كشته شد 

كرد و تا پايان    او زبان شناسي، تاريخ و فلسفه تحصيل        . پارچـه بدسـت آورده بـود      
نوينه راينيشه  « در نشريه    ۱۸۴۹او از   . عمـر خـود بـه فلسـفه هگـل وفـادار مانـد             

او در  . كه توسط ماركس انتشار داده مي شد، به روزنامه نگاري پرداخت          » تسايتونگ
 در دو جلد ۱۸۶۱كه در سال » سيستم حقوق هاي كسب شده  «ممتازتـرين اثر خود     

ورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه          انتشـار يافـت، فلسـفه حق هگل را م         
حقـوق برابر براي همه فقط در دولتي دمكراتيك كه متكي بر همبستگي اجتماعي              

 ۱۸۶۳او از جنبش كارگران پشتيباني كرد و در سال          . اسـت، مـي تواند تحقق يابد      
انتشـار اين سند سبب شد تا بسياري از         . خـود را انتشـار داد     » بـرنامه كارگـري   «

ديه هاي كارگري آلمان با او ارتباط برقرار سازند و به نوعي او را به رهبري خود اتحا
سرانجام بنا به تقاضاي كميته كارگري اليپزيك او در نامه اي سرگشاده           . برگـزينند 

 انتشار داد، برنامه سياسي خود را براي برگزاري كنگره          ۱۹۶۳كـه در اول مـارس       
ين برنامه از حق رأي همگاني و هم چنين         در ا . همگانـي كارگران آلمانعرضه كرد    

سرانجام بر اساس   . سـهيم شـدن كارگـران در كارخانـه هـا پشـتيباني شـده بـود                
تأسيس شد  » اتحاديه عمومي كارگران آلمان    «۱۸۶۳ مه   ۲۳برداشت هاي السال در     

براي آن كه اين اتحاديه بتواند بطور قانوني از         . و السـال را به رهبري خود برگزيد       
ارگـران دفـاع كند، السال با صدراعظم آن زمان امپراتوري آلمان، يعني             مـنافع ك  

اما پيش از آن كه اين تماس ها به نتيجه رسد، السال در        . بيسـمارك تمـاس گرفت    
انديشه هاي السال بر . دوئلـي به دست شوهر بانوئي كه معشوقه السال بود، كشته شد   

 . جنبش سوسيال دمكراسي آلمان تأثير فراواني نهادند
 Associations ، جلد اول، بخش دهم،»۱۸۴۸تاريخ «  رجوع شود به اثر لوئي بالنك، -۱۰۲

coopèratives, ètablies par le Luxembourg  
 

 ...مسئله اقوام 
  

مـا بـا انقالب  مشروطيت از صورت رعيت به شهروند در آمديم،              
ولـی حکـومت قانون و آزادی و حقوق شهروندی و قانون انجمن های              

 و ۱۲۹۹يالتـی و واليتـی در اثـر سه کودتای محمدعليشاه و كودتاي         ا
اين که چرا با همه ی فداکاری مبارزان        .  ناکام ماندند  ۳۲کودتای مرداد   

راه آزادی در ايـن سد سال در مبارزه با عوامل ارتجاع داخلی و عوامل               
اسـتعمار موفق نشديم، خود نيازمند پاسخ به اين پرسش اساسی است که              

ما در اين سد سال کوشش کرديم که عدالت سياسی و حقوق برابر             آيا  
 شهروندی را تحقق بخشيم؟  

پاسـخ منفـی اسـت؛ همبستگی مبارزان راه آزادی در پای رهائی             
 در پای اسالم    ۵۷خلـق هـا، عـدالت اجتماعـی و آخـرين بار در سال               

ما حقوق طبيعی و انسانی و گوهر آدميت را هيچ          . قربانی شد » عزيـز «
که آزادی و دموکراسی و حتا      » علمی«ديم، در حالـی که بينش       شـمر 

اعالميه حقوق بشر را متعلق به بورژوازی می داند وکوشش برای استقرار            
آن را مردود می شمارد، يکی از اساسی ترين علت های شکست  ما بوده               

 . است
 

 گرفتاری واژگان
  آشفتگی جاکه واژه ها دارای مفاهيمی قراردادی هستند، اگر از آن

در ايـن مفاهـيم ايجـاد شـود و هرکس معنای خاص خودش را از آن             
واژه ها يک   . بيـرون بکشد، نمی توانيم با هم ارتباط درست برقرار کنيم          

اما مراد ما بيشتر واژه هائی      . معـنای دستوری و يک معنای تاريخی دارد       
اسـت کـه همـزمان بـا آشـنائی مـا با دنيای مدرن، به ويژه با جنبش                   

يت به زبان ما راه يافته و يا در برابر واژه های فرنگی، واژه هائی       مشـروط 
از . بـه کار گرفته شدند، به ترتيبی که معنای قديمشان به کلی متحول شد             

» ملت«،  »برابری«،  »مساوات«،  »کشور«،  »دولـت «آن جملـه اسـت      
البته  . ايـن واژگان را می توانيم واژگان قراردادی بناميم        . »مشـروطيت «

ی موارد نيز کلمه هائی در جای خود ننشسته و به جای هم به کار               در برخ 
بـرده شده اند، مانند حکومت و دولت و حاکميت ملی و حاکميت ملت       

 . که هنوز بحث انگيز هستند
بـا احسـاس به لزوم چنين نيازی بود که زنده ياد علی اکبر دهخدا            

افت و جز   اما همت آن مرد همتا ني     . اقـدام بـه گردآوری لغت نامه کرد       
انگشـت شـماری به اين کار نپرداختند و هنوز فرهنگ سياسی کاملی             

 .نداريم
 

 ملت 
و » ملت«در کشـورهائی کـه جـنگ کمتـری داشـته اند، مفهوم       

اهمـيت بسـيار کم تری داشته است تا کشورهائی که همواره            » وطـن «
ايران که به درستی دل جهان ناميده  شده و          . مورد هجوم و حمله بوده اند     
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لقـه ی اتصـال آفـريقا و آسـيا و اروپا می باشد، همواره مورد يورش               ح
 .همسايگان و بيگانگان قرار داشته است

برخـی ملـت ايـران را کـه يکی از ديرينه ترين تمدن های بشری         
همچـون هـند و چـين اسـت، بـه زيـر پرسـش می برند و ايران را در                

 .  داردبرگيرنده ی مليت ها می دانند که معلوم نيست چه معنائی
 دولت  - در عـرف سياسـی ملت عبارت است ازکليه اتباع کشور          

هريک از شهروندان در داخل . صـرفنظر از کثـرت يا وحدت اقوام آن   
اوراق هويت او   . کشـور افـزون بر هويت قومی، يک هويت ملی دارد          

ملت با  . او منعکس است  » مليت«بـرگ تابعـيت اوسـت کـه در آن           
ی پديد می آيد؛ بنا بر اين تعريف، شما         متمايز شدن از قوم واحدی سياس     

از قـوم مـی توانيد به ملت بيائيد، ولی از ملت به قوم نمی توانيد برويد و                  
اگـرمخالفان جز اين می دانند، تعريف خود را به روشنی ارائه بدهند تا ما   

مدعيان . چيست» مليت های گوناگون  «بدانـيم مـنظور از بـه کار بردن          
اطع جدائی را چه مرجعی صادر کرده است و         جدائی بگويند اين حکم ق    

 از چه کس و کسانی نمايندگی جدائی دارند؟
 اما امروز برخی خواست های خود را زير عنوان ضعف و نارسائی            
واژگـان فارسـی مـی پوشـانند از آن جمله اين حرف که کلمه ی  قوم          
 تحقيرآميـز اسـت و يـا  معادل اروپائی ندارد و يا اين که قوم را برابر          

ملت می گيرند، يعنی در حقيقت مفهوم وطن را تا سرحد محله ی زادگاه               
مفهوم » ميهن«خود پائين می آورند، درحالی که در کشورهای پيشرفته          

گسـترده تر و پيشرفته تری را در بر می گيرد که با روزگار نو مطابقت                
در بيشـتر جامعـه هـای غربـی ارتـباطات خويشـاوندی، محدود              . دارد

ندان درجه ی اول و دوم است، در حالی که در جوامع کوچک به خويشاو
در آسـيا يـا آفـريقا تمامـی اعضای يک طايفه خود را خويشاوند هم                

جامعـه شناسـی غـرب به ويژه آمريکا بسيار دير به فکر اين              . مـی دانـند   
تعاريـف افـتاد، برای نمونه جامعه شناسان هنگامی که با مشکل سياهان             

الل کـردند که يک عده ای که در جامعه          مـواجه شـدند، چنـين اسـتد       
اگر بپذيريم  . کثـرت گرا متمايز از ديگرانند و اينها اقليت قومی هستند          

کـه در علوم انسانی با فکر سر وکار داريم و در علوم طبيعی است که                
بـه توصـيف و تبيين می پردازيم، برای درک مسائل مشخص ايران بايد              

عده اي ملت ايران    . را بررسی کرد  اول شرائط تاريخ چند هزار ساله آن        
بـا سابقه ی چند هزار ساله در محدوده های جغرافيائی معينی با حکومت              

را منکر می شوند و آن وقت در پی         ... مشخص و دستگاه ديوانساالری و    
اين که  . قالـب های مصنوعی هستند تا بتوانند به اقوام عنوان ملت بدهند           

ايران تمام می شود يا نه، مساله آنان        اين کارها به سود اين مردم يا ملت         
نيسـت؛ ايـن کـه بـه چه مناسبت پارلمان اروپا نمايندگانی را به عنوان                
ملت های فدرال ايران دعوت می کند يا اين که چرا آمريکا امپرياليسمی 
کـه مدعـی جنگيدن با آن هستند، ميليون ها دالر به  مدعيان نمايندگی               

 می دهد، توجهی نمی کنند، بايد    آذربايجانـی، بلـوچ و کـرد اختصـاص        
آيـه ای کـه خوانده اند به هر ترتيب شده است، درست در بيايد، گرچه                

 .فاجعه ای عظيم از خونريزی و برادرکشی را دامن بزند
کـوتاه سـخن ايـن کـه دولت ملی مدرن در ايران گرچه روندی           
پيچيده را طی کرده،  اما پس از مشروطه به ثمر رسيده و از يک دولت                
ايالتـی بـه دولـت مـدرن گـذار کـرده و هـويت هـای قومـی تبديل           

 ساله اخير با عراق به نظر بسياری   ۸به هويت های ملی شده است و جنگ         
به فرايند ملت سازی ما بسيار ياری   ) مانند چنگيز پهلوان  (از کارشناسـان    

در ايران  » بحران ملت «بدين سبب سخنان کسانی که از       . رسـانده است  
چون ملت ايران   .  پايه ی چندانی نمی توان متصور شد       سـخن مـی گويند،    

هـزاران سـال با هويت ايرانی زيسته است و حتا حکومت انترناسيونال             
اسـالمی ايران با همه ی تالش برا ی تخريب هويت ملی در مواقع تنگنا        
همچـون تجـاوز عـراق و بحـران انرژی هسته ای متوسل به ناسيوناليسم        

 حکومت اسالمی هم برای سرنوشت اين       اين بازی االکلنگ  . مـی شـود   
 .حکومت و هم ايران شوم و بد سرانجام است

 
  ايل- طايف- عشيره-  قبيله-قوم

شـک نيسـت  فـالت ايران پيش از آمدن آريائی ها دارای تمدنی       
درخشـان بوده است، شهر موهنجودارو که در پاکستان فعلی قرار دارد،          

ها که اقوامی کشاورز و دامدار      ولی کم کم  ايرانی      . نمونه بارز آن است   

هگل ايرانيان را . بـودند و بيشتر آماده جنگ پا به عرصه تمدن گذاشتند    
بـه درستی اولين امپراتوری جهان لقب داده است که از اقوام گوناگون             
سـازمان يافـته اسـت، امـا اين تمدن بارها مورد تهاجم قرار گرفت و                

ه زندگی ايلی و عشايری پناه      موجب شد که ايرانی ها دوباره و چندباره ب        
 .ببرند

پـيش تـر بـرای اين نام ها تعريف خاصی نبود و اغلب به جای هم                 
در ايـن جـا کوشـش می شود که با مراجعه به             . بکـار بـرده مـی شـد       

 .فرهنگ های گوناگون معنای آن ها را روشن کنيم
کلمه ای است عربی و عبارت از واحد ی از قومی که در             :  طايفـه 

 يافـته و کوچ نمی کند و متشکل از اجزای کوچکتری            دهـات اسـکان   
 . مانند تيره، اوالد يا دودمان و سرانجام خانوار تشکيل می شود

ايـل کلمـه ای اسـت ترکـی، عبارت از واحدی سياسی و              :  ايـل 
اجتماعـی اسـت کـه اسکان کامل نيافته و در چادر زندگی می کند، از         

معيت ايل بزرگتر از طايفه     جهاتی مانند طايفه است با اين تفاوت که ج        
اسـت، دارای سـرزمين بزرگتری است و رهبر يا رهبران ايل از قدرت          

 . بيشتری برخوردارند
سلسـله مـراتب رهبـری در نظـام سـنتی ايلی عبارتند از خان يا                

ل ي سازمان اجتماعی ا   . افراد معمولی  - ريش سفيدان  - کدخدايان -خوانين
 .ا دامداری استشت آن عمدتيی مع وهيای است و ش لهيقب

 دارای أگروهی ازافراد جامعه که اکثر: ف قوم آمده استيدر تعر
 .زبانی هستند مشترکات خونی، فرهنگی و

. ( ک پدر باشنديد که از اوالد يگروهی و جماعتی را گون: لهيقب{
ن محمد بن ياث الديگردآوری غ) ۱۶۴ه ياث اللغات رويغ) ( از برهان 
 ۲نه يپوش - هجری قمری۱۲۴۲وری به سالن رامپين شرف الديجالل الد

 ) از انتشارات معرفت،اقیير سيکوشش محمد دب به
ـ  وندهای خونی متحد   يای است که افراد آن را پ       رهيله نظـام عش   يقب

 . ل داده استيی مستقل و بسته را تشک کرده و جامعه
ـ       نقل از شرح نصاب     و به (اث اللغـات بالفتح     يقـوم در فـرهنگ غ

م که ملت هم يدان خوب می. ف شده است  يتعرگـروه مـردان     ) وسـف ي
 .رفت  بکار میامت معنای  ت بهيش از مشروطيپ

خی، نژادی و   يهای تار  ژگیيگروهـی از مـردم که دارای و       : قـوم 
 .شاوندی دارنديها که با شخص نسبت خو آن-،کسان هستنديزبانی 

ـ  اشـتراک گروهـی از مـردم، زبان و آداب و رسوم که             : تيقوم
 »  دکترحسن انواری-فرهنگ سخن«. شود  اتحاد زبان میوند ويی پ هيما

آقای دکتر هوشنگ کشاورز  ف قوم بهيبـرای کامـل کـردن تعر     
شان ي ا.مـراجعه کـردم کـه عمـری را در پژوهش اقوام گذرانده است          

ای يف بـاال افـزودند کـه در قوم افراد خود را از ن   يد تعـر  ئـي ضـمن تا  
ت يعضو دار به يو وجدان ب  ن که افراد آگاهی     ي ضمن ا  ،دانند مشترک می 

 . در آن قوم دارند
ک جا زندگانی    ي معنی کسی که با کسی به      به) ريبروزن فق : (ريعش

از (زی  يمعنی دهم حصه از چ     ه و به  يهمسا شاوند و يمعنی خو  کـند و بـه    
 )۸۲ه ي رو،نه دومي پوش،اث اللغاتيغ) (ديکشف و مو

 }همانجا) از منتخب(شان و تبار اهل خانه يخو -رهيعش
بديهـی اسـت بـرای پژوهش در قبيله نمي توان در اروپا به تحقيق             

 سال است که قبايل در اين منطقه مضمحل         ۲۰۰۰پرداخت، چون حدود    
شده اند، در صورتی که در آفريقا و عربستان و خاورميانه و ايران هنوز              

افزون بر آن برای    . بـه جوامعی که ساختار قبيله ای دارند، بر می خوريم            
 -نک( يـران و افغانسـتان نمی توان تعريف معينی عرضه کرد            اقـوام ا  

اما آشکار است که قوم معموال   ).  ريچارد کاتم  -ناسيوناليسـم در ايـران    
بـر پايه ی همبستگی خونی شکل گرفته است و حتا در گذشته بسياری              

بدين سبب برخی . از مـناطق بـه نام حاکم آن منطقه نامگذاری شده بود           
 غرب تعريفی برای قوم موجود نيست، از روی         بـه بهانـه ايـن کـه در        

تعصـب قـوم را ملت نام نهاده و به ناسيوناليسم ملی که در غرب رايج                
منظور آنها از ستم ملی در حقيقت ستم قومی است،   . است، تعميم داده اند   

امـا از آن جـا که در ايران قوم به معنای نيای واحد و همخونی  موجود           
می کند، ناگزير شده اند در برابر قوم        نيسـت، يـا در همـه جـا صدق ن          

ما قومی به نام فارس نداريم، ولی می توانيم         . تـرک، قـوم فارس بتراشند     
بگوئـيم اقـوام فـارس زبـان يا بهتر بگويم، از خانواده زبان های ايرانی                
داشـته ايـم کـه البـته در ايـن صـورت کـردها، لرها ، آذربايجانی ها،            
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. هم شامل می شوند   ... یها، گيلک ها و     سـمنانی ها، سنگسری ها، مازندران     
آن چه در ايران بوده است، ايل بوده که         . ولـی ملـت فارس هم نداريم      

هيچ قومی  . ترکيبـی از اقـوام بوده که لزوما همبستگی خونی نداشته اند           
خالص نيست و حتا قوم يهود که يهودی بودن را خصيصه ای مادرزادی             

راد تاکيد دارد و دين و زبان مـی شناسـد، بـر نـژاد و مـادرزاد بودن اف          
مشـترک دارد، قـوم خالصـی نيست، زيرا کشتار يهوديان در اروپا در              
هـنگام جـنگ های صليبی و سپس بروز طاعون در اين منطقه بسيار از               

مدارک تاريخی نشان می دهد که اکثريت بزرگی        . شـمار آن ها کاست    
کان به دنبال از يهـوديان از قـوم خزر هستند به همين سبب اگر واقعا تر    

معنـی قوم خالص ترک می گردند، در اسرائيل بايد به دنبال آن بگردند               
به هر حال در آن منطقه      . کـه متاسـفانه بـه زبان ترکی سخن نمی گويند          

به اندازه کافی فلسطينی و اسرائيلی و دروزی به برادر کشی پرداخته اند و              
که قوم را   مدعی جديدی الزم نيست ولی مرادم اين است که ضمن آن            

نمی توان منکر شد، تعريف مشخصی هم از آن نمی توان ارائه داد  و ايل              
و قبـيله و قـوم هـر چه که بناميم، خويشاوندی و رابطه ی خونی با هم                  
دارنـد و رابطـه فرد با خان ساالر و ايل ساالر است نه دولت، اما رابطه ی             

بان يا گويش    به هر حال آن مردمانی که به ز       . افـراد ملت با دولت است     
ديگـری جـز زبـان فارسـی در ايـران سخن می گويند، ما به تسامح و                  

تمايز قوم با ملت اين     . بـه پيروی از رسم رايج در اين جا قوم می خوانيم           
است که شما می توانيد ترک تابعيت ملی کنيد و تبعه ی کشور ديگری              

وچ، يک بل . شـويد، ولی هرگز نمیتوانيد از قوميت خود استعفاء بدهيد         
ما در اين جا که پناهنده شده ايم،        . بلـوچ اسـت و بلوچ هم باقی می ماند         

اقلـيت قومی محسوب می شويم، می توانيم تابعيت فرانسوی بگيريم، ولی     
من در درجه اول ايرانی     . در ايـن جـا ملـت ايـران محسوب نمی شويم           

 ...هستم، بعد آذربايجانی، بعد 
ام ملت پس از مشروطيت  مفهـوم وطن به معنای زادگاه گرچه با ن        

در هـم آميخته، ولی بسيار پيش از اروپا در ايران رايج بوده است، اين               
 سال پيش به هم پيوسته اند، خود نمونه و ۲۵۰۰که اين اقوام داوطلبانه در    

اما مفهوم مدرن . الگوی جالبی در تاريخ است که بايد آن را قدر دانست
ساس روزگار نو و مدنيت  دولـت کـه پديده ای نوئی است، بر ا         -ملـت 

اسـتوار اسـت و با مشروطيت پديدار شد و در اين تعريف جديد ديگر               
همبستگی خونی مطرح نيست و انتخاب رؤسای سياسی از اين قيد آزاد            
می گردد، در حالی که در سيستم قومی اساس بر خويشاوندی و قوميت             

ته انگاشت، زبان و آداب و رسوم مقدس        ي قوم ، قومی در تعصب . اسـت 
اسی ي پالتفورم س   يک  به ن قدرت سياسی آن را     و بـرای گرفت    مـی شـود   

تبليغ و ترويج نفرت از اقوام ديگر سرلوحه ی مبارزه           ،د كنن ل مـی  يتـبد 
در مفهوم ملت می توان به سوی دموکراسی حرکت کرد و           . آنها می شود  

در دموکراسـی اسـت کـه مردم بر اساس آرأ و عقايد خود نمايندگان         
اب می کنند نه بر اساس قوم و عشيره و وابستگی خوني و             خود را  انتخ   
 .  يا قبيله و ايل

پـيش تـر در اروپا خانواده ها محل توليد اقتصادی نيز بودند، اما از               
هنگامی که کارگاه و کارخانه تأسيس شد، کار از خانواده جدا شد، حتا 

 لنينيسـتی مفهـوم ملـت از آنجـا کـه       -در تفکـر چـپ مارکسيسـت   
ـ    ای مربوط به گردش سرمايه را امکان پذير می سازد، يک قدم            فعالـيت ه

بـه جلـو تلقی می شود، چون نظام قبيله ای و ايلی به بورژوازی مجال رشد            
ولی می بينيم که بسياری در عين مارکسيست بودن طرفدار          . نمـی دهـد   

 . ساختار اقتصادی ماقبل سرمايه داری هستند
 کنار آموزش زبان محلی تعيـين يک زبان به عنوان زبان رسمی در   

در بسياری از .نقـش بسـيارمهمی در پيوسـتگی و همبسـتگی ملی دارد      
کشـورها گـويش ها و لهجه ها و زبان های متفاوتی بوده و سپس يکی                

 زبان وجود داشت، ولی پس      ۱۷ فرانسه   دربرای نمونه   . غالب شده است  
و حومه اش   از انقالب کبير فرانسه به ويژه در زمان ناپلئون زبان پاريس            

زبان  س بهي از مردم انگل% ٢٥ تنها ١٧ قرن   در. زبـان رسـمی فرانسه شد     
 از % ٢,٥ا تنها يتاليبعد از استقالل ا. کردند سـی امروزی صحبت می    يانگل

ـ  از ي ن ،دند نمو  می گفتگوائـی امروز    يتاليزبـان ا   ت آن کشـور بـه     يجمع
ش وزش همگانی و زبانی مشترک، آنان را واداشت که يک گوي          آم بـه 
امروزبسياری از تالش ها هم . ل کنند يزبـان سراسـری کشور تبد       بـه  را  

گيلک ها هم   . تالشـی، هـم گيلکـی، هـم ترکـی و هم فارسی می دانند              
کسی می گفت در سنگسر دو دهکده هست که ساکنان آن           . هميـنطور 

 . زبان همديگر را نمی فهمند

 اما نه قدرت حکومتی در رواج و تبليغ زبان بسيار  مؤثربوده است،
هميشه، چنان که با همه ی فشاری که حکومت شوروی به جمهوری هائی 
مانـند تاجيکسـتان آورد و حـتا خطشـان را تغيير داد، ولی زبانشان را                

بـرعکس، کار فرهنگی مؤثرتر و  ماندگارتر بوده؛         . نتوانسـت بگيـرد   
زبان . چيرگـی و برتری فرهنگی در نفوذ زبان رل مهم تری داشته است            

ـ    ر ما چيره شد و نفوذ بسيار کرد به طوری که بسياری از آثار              عربـی ب
علمـی و فلسـفی ما به زبان عربی بود و هنوز بسياری از واژه های عربی     
در زبان ما موجودند و کاری نمی شود کرد، چنان که هيچ زبانی مصون              
از کلمـه هـای بـيگانه نيسـت؛ امـا نکته مهم اين است که بسياری از                  

زبان خود را از دست دادند، اما ما        ... ر و سوريه و     کشـورها مانـند مص    
 . زبان خود را حفظ کرديم

مغـول هـا امپراتوری بزرگی به وجود آوردند، ولی به علت ناتوانی             
فرهنگی موفق به استيالی زبان خود نشدند، لمبتون می نويسد که مغول ها          

چين برای حتا برای گردآوری ماليات ناتوان بودند و ناچار افرادی را از 
بخارا استخدام کردند؛ اگر مغول ها زبان فارسی را رايج کردند، لطفی به             
مـا نداشـتند بـرای اداره کشـور بـه ديوانسـاالران نـياز داشـتند و اين             

در حمله عرب ها نيز چنين بود و زبان         . ديوانساالران جز ايرانيان نبودند   
ربی فارسـی زبـان ديوانـی بـود تـا زمـان حجاج پسر يوسف که به ع                 

ابوالفضـل بيهقـی خاطرنشان می کند که حاکمان آنان را           . برگـرداندند 
مجـبور کرده بودند که به جای کلمه های فارسی، عربی به کار ببرند، اما               

اين زنده ماندن نه به اين سادگی بوده  . بـه هـرحال زبان فارسی زنده ماند       
د اسـت، بـرای دريافتن اين تب و تاب تاريخی بنگريم به دوران محمو             

غـزنوی کـه شـاعران نامـداری چون  عسجدی، عنصری و منوچهری              
می زيسته اند و مقرری هم از دربار دريافت می داشتند، چرا ... دامغانـی و   

کـه سلطان می خواست نشان بدهد طرفدار شعر و ادب فارسی است، اما              
در رسـاله ای کـه منسوب به بيهقی است، نوشته شده که دبيران موظف               

 :ربرابر واژه های فارسی کلمه ی عربی بگذارندبوده اند که د
بـدانک بـه جـای بسـتاخی انبسـاط نويسـند، به جای شوريدگی               «

اضـطراب نويسند به جای ياری خواستن استغاثه نويسند، به جای زر وسيم           
مال صامت نويسند، به جای رستگاری خالص نويسند، به جای آرزومندی 

يسند به جای ياری دادن اعانت      تمـنا نويسند، به جای ترسانيدن تهديد نو       
 »...نويسند و

 گـرچه زبـان را بـا کلمـه های بسيار عربی آميختند، ولی آن را                
اين اوامر حکومتی انگيزه های به وجود آمدن        . نتوانسـتند از بـين ببـرند      

امروز زبان انگليسی،   . شـاهنامه ی فردوسـی را برای ما روشن تر می کند           
ائی و آفريقائی جاری است، اما همه     فرانسه و آلمانی در کشورهای آسي     

جا به ضرب و زور همگانی نشده است، بلکه پشتوانه ی آن يک فرهنگ      
 . برتر و تکنولوژی باالتر است

 
 ايالت به منزله ی کنفدراسيون اقوام ايران 

برخـی طوری سخن می گويند که گوئی اقوام متمايز و جدا از هم              
حدتی هم بينشان نبوده است که      در ايـران بـه زندگـی ادامه داده اند و و           

البته به سبب ساختار ايران در طی تاريخ        . سـخن درسـتی نمی تواند باشد      
همـواره مـورد تهـاجم بـوده است و نمی توان تعريف کلی برای اقوام                
ايرانی ابداع کرد و آن را به همه ی آن ها تعميم داد و گرچه برخی اقوام                 

يون به زندگی خود ادامه نيـز مانـند لـرهای بختـياری بـه صورت فدراس        
داده انـد، اما واقعيت آن است که مردم ايران ناچار شده اند برای دفاع از               
خـود بـه همبسـتگی نسبتأ ثابت ايلی پناه ببرند يا اين که بنا به خواست           
شـاهان و يـا بـزرگان خـود در ايل ادغام شده و با يکديگر همکاری                 

 و سال من  ايل هداوند را      حتا بسياری از اهالی تهران هم سن      . کـرده اند  
بود و بين ورامين و     » سرهنگ هداوند «به خاطر دارند که رهبر اين ايل        

 . پلور، ييالق قشالق می کردند
در ايـل شاهسون کنفدراسيونی از اقوام بوده که برای پاسداری از            

... سـلطنت صفويه تشکيل شد كه تقريبا گارد شاهی محسوب می شد و      
ز به تازگی از قشقائستان سخن می گويند که واقعا          حال بنگريد عده ای ني    

حتا کردها که از  نظر زبان و همگونی . بـه شـوخی بيشـتر شـبيه است        
بيشـتری بـرخوردارند، بـا تاريخ ايران پيوستگی ناگسستنی دارند و به             
.  درسـتی خـود را پايـه گـذار اولين پادشاهی در ايران و مادها می دانند                

 :ره ی جمهوری آذربايجان می گويندآکادميسين های روسی در با
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در اوايـل سـده هـای ميالدی آذربايجان بارها در معرض هجوم             «
 . قرارگرفتقبائل ترکی زبان

 آن ها به صورت گروه های کثير و       ۱۲ تا   ۱۱ و   ۷ تا   ۵در سده های    
با ورود و سکنا گزيدن اين قبائل رفته        . متمرکـز بـه سرزمين ما آمدند      

ی که مردم آذربايجان مدت های دراز با آن         رفـته زبـان ترکـی بر زبان       
، از اين رو زبان های اصلی اين کشور       . گفـتگو می کردند، برتری يافت     

» .، بـا سرسـختی و نيروی فراوان مقاومت ابراز نمودند          آذری و ارانـی   
 مرکز اسناد وتاريخ ديپلماسی به نقل از اران از          -دکتـر عنايت اهللا رضا    (

تاريخ آذربايجان در  (۵۶۷ و ۵۶۶ول رويه دوران باستان تا آغاز عهد مغ
 از ۱۹۵۸سه پوشينه با مسئوليت  انستيتوی تاريخ آکادمی علوم  در سال  

سـوی کسـانی چون آکادميسين حسين اف و آکادميسين سمبات زاده       
 )انتشار يافته است

نخست اين که قبائل مهاجم     : در متن باال دو نکته قابل توجه است       
دوم اين که زبان های اصلی آنان آذری و ارانی          تـرک زبـان بوده اند و        

حـال بايـد پرسـيد چگونه است اين روايت را در مورد             . بـوده اسـت   
جمهـوری آذربايجان صادق می دانند و در مورد آذربايجان ايران صادق   

 .نمی دانند
تـاريخ آذربايجـان را با جعليات تاريخی نمی توان از زمان تاسيس         

ساوات اسالمی يا دوره ی پيشه وری و         جمهـوری آذربايجان يا حزب م     
استالين آغاز نمود، تاريخ اين خطه با تاريخ ايران پيوند طوالنی دارد، از             
آن هائـی که با حمله اقوام ترک به ايران و چيره شدن زبان ترکی آن                
جـا را مـتعلق بـه ترکان می دانند بايد پرسيد که آيا اين منطقه خالی از                

ی در آن جا بوده اند و آيا اين مردمان با      سـکنه بـوده اسـت يـا مردمان        
آمـدن ترکان به کلی نابود شدند يا خير با ترکان در آميختند و الجرم               

 .آنان را پذيرا شدند و  زبان ترکان به آنان تحميل شد
چنين نبوده که در ايران گروه های ايلی جامعه های منزوی همگون   

اشند و همواره نيز با و از نظـر فيزيکـی و نـژادی متمايـز از ديگران ب          
چون اصال هيچ دولتی توان مهارکردن ايالت . دولت مرکزی ستيز کنند

اگر همراهی و همبستگی در     . را با تکيه صرف به نيروی نظامی نداشت       
ايالت در ساماندهی دولت    . کـار نـبود ايـران از ابتدا از هم پاشيده بود           

برای جنگ با ايـران شـريک بـودند و بـه عنوان نيروهای بالقوه مسلح           
دشـمنان بسـيج می شدند، سران اين ايل ها مورد مشورت حکومت قرار              

در چـرخه ی اسـتبداد ايران، هنگامی که پادشاه  می مرد،             . مـی گـرفتند   
رقابـت ايـالت بـرای گرفتن حکومت شروع می شد و هر که زورش                
مـی چـربيد بـر تخـت شـاهی می نشست؛ غزنويان؛ سلجوقيان؛ صفويه؛          

در ساير موارد سران ايالت، .  و قاجاريه از آن جمله اند      افشـاريه؛ زنديـه   
سـران اشـرافی شمرده می شدند که نمايندگی شاه را در منطقه عهده دار               
بـودند و از دولـت پشـتيبانی نظامی و مالی می کردند و به ويژه دفاع از      

گروه های زبانی مهم نظير     . سـرحدات بـه عهده ی اين ايالت قرار داشت         
ها و بلوچ ها در قالب يک ايل واحد کرد، آذری يا بلوچ          کردها ، آذری    

. متحد نبودند، بلکه  در درون گروه های ايلی مختلف سازمان يافته بودند       
که (جمعـيت کـرد ايـران وابسـته به ايالت مهمی چون زنگنه، کلهر،               

مکری، اردالن و شکاک در غرب کشور       ) بخشـی از آن شـيعه هستند      
 اين منطقه، کردها با طوايف ترک زبان        در برخی نواحی ديگر   . بـودند 

آميخـته و زير نفوذ زبان و مذهب آن ها قرار گرفته بودند که شادلوها،         
جمعيت . شـقاقی ها، قراچورلوها، دنبلی ها از اين گروه به شمار می رفتند            

آذری ايـران تـا حـدی در قبائلی چون افشارها، قاجارها و شاهسون ها               
بلـوچ غالـبا به طايفه هائی چون يار         سـازمان يافـته بـودند و جمعـيت          

احمدزائـی، اسـماعيل زائـی، مری، ناروئی، مبارکی، ريگی و برکزائی            
تا مدت ها تصور می شد افشاريه از اقوام ترک بودند، امروز . تعلق داشتند 

دريافـته انـد که افشاريه کرد بوده اند و سپس زبانشان به ترکی برگشته               
در جنوب ايران از پنج گروه      بـزرگ ايـل پـنجگانه يا خمسه         . اسـت 

ايل خمسه در عهد    . گوناگـون بـا ريشـه های جداگانه تشکيل شده بود          
قاجـار بـه رهبری قوام الملک از اتحاد پنج قبيله ی کوچک تر باصرهای               
فارس زبان، يک گروه عرب زبان، اينانلو، نفر و بهارلو که ترک زبان             

ترک فرهنگی و   چنين است که ايالت ميراث مش     . بـودند بـه وجود آمد     
اين چيزی است   . تاريخـی بـا ديگر ايرانيان دارند و جدا از آنان نيستند           

اين ساختار از   . که مستشرقين و پژوهشگران غربی به آن اعتنا نمی کنند         
اوائـل قرن بيستم دچار تحول و تغيير شد، جابه جائی و کوچ های متعدد،    

الم به عنوان يک    اشـاعه ی زبـان فارسی در ميان آن ها، پذيرفتن دين اس            

ديـن مشـترک عرصه را بر آداب و رسوم قبيله ای تنگ کرد و امروز                
ايران در طی هزاران سال به گونه يک      . ديگـر تقريبا اثری از آن نيست      

واحـد اجتماعـی و فرهنگی با تنوع و ويژگی های پاره فرهنگی وجود              
داشـته و پايـدار مانـده است، در سد سال گذشته در حال گذار به يک                 
هـويت سياسـی و يکـپارچه بوده ايم، اما سنت ها و آداب و رسوم پاره                 
فرهنگـی و اقليمـی به دالئل بسياری که عمده ی آن حکومت استبدادی           
بـوده اسـت، نتوانسـته اسـت خـود را بـا اين هويت يگانه کند، زيرا                  
حکـومت های استبدادی مايه اختالف اند، نه مايه ی اتحاد، استبداد اقليت             

امروز حکومت اسالمی   .  زيرا با تحميل واکنش ايجاد می کند       می آفريند، 
جلـوه ای از اقلـيت سـازی اسـت که در آن نه تنها مسلمانان سنی حتا                  

 امامی که شيعه به روايت واليت فقيه را قبول نداشته باشند،      ۱۲شـيعيان   
ولی قوم و ايل و غيره به زوال رفته است، يعنی کسانی       . در اقليت هستند  

 مانده ی ايالت سرمايه گذاری کرده اند که  در حال مستحيل             که بر باقی  
ما در گذشته سلسله ها و      . شدن در جامعه هستند، آب در هاون می کوبند        

فرمانروائـی هـاي محلی داشته ايم که دارای قلمرو حکومتی بوده اند، اما              
نمی توان همبستگی ملی جامعه ايران را که قرن ها ريشه دارد، شکست و 

 . بازگشتبه عقب 
افزون بر اين حکومت بر اساس قوميت تامين کننده دموکراسی و           

برای تامين حقوق قبيله ای و عشيره ای نمی توان تخم کينه  . آزادی نيست 
همه شاهد بوديم که    . کاشـت و مجوز برای کشتن برادران خود گرفت        

چندی پيش در تظاهراتی که عده ای دانش آموز در لندن به مناسبت اول            
و گشـايش مدرسـه ها  راه انداخته بودند، شعار مرگ بر فاشيسم              مهـر   

در حالـی کـه اگر شعار آموزش به زبان مادری خود را             . فـارس دادنـد   
مـی دادنـد؛ شـعاری بـود معقول و محق که تصور می کنم کم تر کسی                  

 . اين کارها به جز کاشتن تخم نفاق و کينه نيست. مخالف آن است
 

 زبان 
شک نيست زبان ترکی . در تکوين ملت داردزبان اهميت بسياری   

و عربـی زبـان هـای مسـتقلی هستند و جزو گويش های ايرانی شمرده           
زبان کردی نيز گرچه به زبان فارسی نزديک است، می توان           . نمـی شوند  

هيچ دوره ای زبان فارسی تحميلی نبوده است، . آن را زبان مستقلی شمرد
انه پذيرفته شده، حلقه ی اتصال بلکـه بـه عنوان زبان مشترکی که داوطلب    

تنها در زمان رضاخان، عشاير بی رحمانه  سرکوب     . مـردم بـوده اسـت     
گر چه  . شـده و با فشار تخته قاپو شدند و تدريس زبان آنها ممنوع شد             

امـروز تا حدی اوضاع تغيير کرده است، اما راه درازی تا تامين حقوق              
ر قومی تا سطح دانشگاه تدريس زبان و آموزش ه. آنان باقی مانده است

بايـد آزاد و از پشـتيبانی دولت برخوردار باشد و اين می تواند به غنی                
خودداری از آموزش زبان    . شـدن فـرهنگ ایـران نیز یاری رساند        

خود این جانب با توجه . مـادری ضـایعات جبـران ناپذیـری دارد        
يش بـه ايـن که مادر و پدرم هر دو آذربايجانی بودند، زبان ترکی را پ               

پـدرم آموخـتم و توانسـتم بـا خط عربی بسياری از متون ترکی مانند                
، »عاشيق غريب و صنم   «به زبان ترکی،    » مختارنامه«،  »اصـلی و کرم   «
شهريار را  » حيدربابای«و  » کوراوغلـی «،  »حسـين کـرد شبسـتری     «

بخـوانم، گـو ايـن که تا آن جا که می دانم کوراوغلو مربوط به ادبيات                 
ما با تبليغات شوروی و با ساختن اپرت و موسيقی و         آذربايجان نيست، ا  

حتا يادم می آيد که نسخه ای از شاهنامه به چاپ          . غيره آن را جا انداختند    
من بر اين باورم اگر در مدرسه همراه  . سـنگی در خانه ی ما موجود بود       

بـا زبـان ترکـی، فارسـی می خواندم، مسلما بسياری از اشکاالت زبان               
 می شد، زيرا من بسياری کلمات فارسی را از مادر و            فارسـی ام نيـز رفع     

پدرم از راه گوش آموختم و البته چون آن ها شکسته و بسته می گفتند،               
به تصور من اگر چنانچه در مدرسه برای . من نيز به درستی ياد نمی گرفتم    

آذربايجانـيان همـراه بـا زبـان فارسـی ترکـی آمـوزش داده می شد،                 
 . فارسی ياری برساندمی توانست حتا به زبان

  امـا بـه جـز زبان که واقعا جا دارد که به صورت جدی پی گيری      
شکوه ی اقليت های قومی شـود و جزو حقوق همه ی اقوام است، گله و        

شکايت . در ايـران به سبب مشارکت نداشتن در ثروت و قدرت نيست           
سند عمده از زبان است که حق آنهاست و بايد بتوانند به زبان خود بنوي              

و بخوانـند و از سـطح ابتدائـی تا دانشگاه از پشتيبانی دولت برخوردار               
تـنها تبعـيض، تبعـيض زبانی است و اگر نه از ساير حقوق و               . باشـند 
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يا اگر حقوق شهروندی از آن ها دريغ  شد، از . فرصت ها بهره مند هستند
 .همه ی ايرانيان دريغ شده

، بلکه هدف بايد     تفـاوت زبان خود به خود موجب جدائی نيست        
آزادی و دموکراسـی بـرای همـه ی ايـران باشـد تا بتوان تبعيضات را         
برطـرف کـرد و موجبات مشارکت سياسی و تعيين سرنوشت خود را             

گـرفتاری آنجاسـت که برای آن که يک قوم زير ستم            . فـراهم آورد  
بسازند، در برابر بايد يک قوم ستمگر نيز بتراشند و آن قوم فارس است 

واقعا شوونيسم قوم فارس بی پايه است، ما قوم         . د خارجی ندارد  که وجو 
اگر مساله زبان فارسی است،     . فـارس نـداريم، مـردم فارس زبان داريم        

همانطـور کـه گفـته شـد، ايـن پذيرش داوطلبانه بوده است، اما يک                
حقـيقت را نمـی شود منکر شد؛ زمان رضا شاه فرمانداران و استانداران              

تخاب و تحميل می شدند و هنوز هم می شوند که اشکال بيشتر از تهران ان
بزرگـی است و بايد رفع شود، ولی  اين را شوونيسم فارس ناميدن، امر               

می توان يکه تازی حکومت را در کنار خودکامگی و          . اشـتباهی اسـت   
 .استبدادش به حساب آورد، ولی نبايد بيهوده آن را به مردم تعميم داد

  
 قوام و اطالق نام ملت و مليت طرح قضيه خودمختاری ا

کوشـندگان در جنـبش انقالب مشروطيت در ادامه ی فعاليت های            
آزاديخـواهانه برای به سرانجام رساندن هدف های آن، از پا ننشستند، به             
همـين سـبب جاپـای اين انقالبيون را در منطقه گيالن و آذربايجان و               

ئی از ايران نداشتند    اما هيچ يک از آن ها خواست جدا       . خراسان می بينيم  
اگر آذربايجان . نـه ميـرزا کـوچک خـان، نه خيابانی و نه کلنل پسيان       

می خواست جدا شود، در گرماگرم انقالب مشروطيت، زمانی که مجلس         
خوب که نگاه کنيم،    . بـه توپ بسته شده بود، جدائی را مطرح می کرد          

قيام اگـر موضـوع قومی بود، اصال ستارخان عليه محمدعلی شاه  ترک       
 می کرد؟ 

گرچه تماميت ارضی يک کشور مساله ی مهمی است، ولی مقدس          
راسـت افراطـی آب و خاک را مقدس می داند و چپ افراطی              . نيسـت 

 . روايت های تجزيه طلبانه را مقدس می داند
بخشـی از نخـبگان اين اقوام به درستی در مورد کاستی هائی مانند              

يره از پا ننشسته و فعال آمـوزش بـه زبـان مـادری يـا خودمديری و غ          
بـوده انـد، اما بخش ديگر که تفکر جدائی طلبانه دارد، با وجود اين که                
اغلـب هيچ نوع باور و اعتقادی به مسائل چپ و کمونيسم و سوسياليسم         

اين . نـدارد، از گـروه  ای چـپ افراطـی به عنوان تکيه گاه بهره می برد                 
غال ايران از اتحاد مـرده ريگـی است که پس از جنگ دوم جهانی و اش          

ما پيش از   . حزب توده و شوروی استالينی برای ما به يادگار مانده است          
دشوار . ايـن نـه در آذربايجان و نه کردستان صحبت از جدائی نداشتيم            

اسـت تصـور کنـيم کـه بدون پشتيبانی اتحاد جماهير شوروی مساله               
مقاصد کردسـتان و آذربايجـان به وجود می آمد، شوروی برای پيشبرد             

خـود عده ای از خوانين کرد را دعوت نمود و با دادن امتيازات مالی و                
اين مساله را می توان از ديدگاه يک سايت      . تحبـيب، آنها را برانگيخت    

ژرژ آقا  "ه و مهم روس     يجاسوس بلند پا  «: مدافـع تـرکان چنـين ديـد       
ـ        " بکـف  خت و اسرار سازمان    يغرب گر  الدی به يکـه در دهـه سـی م

کرد شوروی  يرا افشـا نمود، درباره رو     ) ب بعـدی  .گ.ک(ئـو   .پ.گ
دولت شوروی در   : ((سدينويمساله کرد در فاصله دو جنگ جهانی م        بـه 

ن در داخل   يه کوچک کرد نش   ي بفکر افتاد که در ناح     ۱۹۲۷اوائـل سال    
له با ين وسيد تا بديجاد نمايا" جمهوری مستقل کرد"ک يخـاک خـود     

ک يی خود و تحره بسـو يجلـب کـردهای داخـل کشـورهای همسـا        
ـ احساسـات آنها    بتواند ،بودند" کردستان مستقل"ها در طلب   ی که سال  ئ

ه يران و ترکين واقع در سراسر کشورهای عراق، ا  يتمـام مناطق کردنش   
های  سپس آقا بکف از تالش    .))  ديافـزا يخـاک کشـور خـود ب       را بـه  

مان يپ ن کردها و هم   يجاد شبکه گسترده جاسوسی در ب     يشوروی جهت ا  
شهر ساووج  : ((سدينويکند و م   ر کرد صحبت می   يبا روسای عشا  شـدن   
.)) اتی انتخاب شد  ين عمل يبعـنوان مرکز چن   ) مهابـاد امـروزی   (بـوالغ   

ـ حما ها از   سیيکات انگل يها و تحر   تيز حما يت آشـکار شـوروی و ن      ي
د و يه جاه طلبی آنان گرديد روحير کرد سبب تشديها و سران عشا خان

های فراری کرد که در زمان       بازگشت خان پس از سقوط رضاخان و با       
ـ  هم جان و مال مردم ترک       تقو بـه عـراق متواری شده بودند، باز        يميس

راهزنی   به ،کردها که همگی مسلح بودند    . خطر افتاد ه  جان ب يغرب آذربا 
ک ي((ن يشود در مناطق کردنش   گفته می . و غارت اموال مردم پرداختند    

در .)) (شد کفش معامله می  ک جفت   يا  يک شلوار و    يتفـنگ بـرنو با      
ـ  جان يست آذربا يس حزب کمون  يرئ" رجعفـر باقـراف   يم"ن حالـی    يچن

اتفاق  شـود که چند سالی بود به  مـی " قاضـی محمـد  "شـوروی مـتوجه    
کردستان "جاد  يالتی را در راستای ا    يفکرانش در ساووج بوالغ تشک     هـم 

باکو دعوت   باقـراف، قاضی محمد را به     . ل داده بـودند   يتشـک " مسـتقل 
ـ  ـ     یم شود و باقراف نظر مساعد و       ی بسته می  ئها مانين آنها پ  يکـند و ب
کند و به قاضی محمد  وی اعالم می ت شوروی از قاضی محمد را به يحما

کردستان، " ک-کومله ژ "ت در حزب    يشـود کـه با عضو      ه مـی  يتوصـ 
او پس از . ديل حزب دموکرات کردستان را فراهم نما   يمقـدمات تشـک   
ـ    ا يرکل و   ي و با نفوذ در کومله بعنوان دب       ن کار را کرد   يبازگشـت هم

وی پس از چندی   . ده شد يس آن برگز  يگفته اعضای حزب، بعنوان رئ     به
ـ حـزب دموکـرات کردسـتان ا      ل داد و چند ماه پس از يران را تشـک ي

خ دوم  يز در تار  ي قاضی محمد ن   ،زيوری در تبر   شهيل حکـومت پ   يتشـک 
د بر سر يامه سف فورم سبک شوروی و عم    اونيکه    در حالی  ۱۳۲۴بهمـن   
 نقل از مقاله   ( » .ل داد ي حکومت خود در ساووج بوالغ را تشک       ،داشـت 
 )رضاتورک له کردئجان و مسيآذربا

ای کـاش ايـن دوسـت آذربايجانی ما از نفوذ عوامل شوروی در              
فـرقه آذربايجـان و حتا از عکسی که پيشه وری با انيفورم ارتش سرخ               

تکم در مورد کسانی که امروز      يا دس . انداخته است، هم چيزی می گفت     
دم از جدائـی آذربايجـان می زنند و دستشان با بيگانگان در يک کاسه               

برای نمونه آقای نظمی از به اصطالح رهبران        . اسـت، اشـاره ای می نمود      
 : کنگره آذربايجان در گفتگو با سايت شمس که می پرسد

 ١٥خانم تانسو چيلر از تركيه در آن زمان حدود          : سـايت شـمس   
دهد تا تلويزيون    آقايان اغنامي و جيحون مال زاده پول مي        هـزار دالر به   

. كند مال زاده خيانت مي  ولي اغنامي در اين مورد به،راه انـدازي نمايـند   
چه اهدافي   ماجـراي تلويزيون چه بود و خانم چيلر براي دست يافتن به           

 خواست اين تلويزيون را راه اندازي نمايد ؟  مي
ن يقي ولی چون    ،ام دهيد شن يگوئين هم آنچه شما م    م: دكتـر نظمـي   

  ....دانمي شرعا و اخالقا خود را صالح اظهار نظر نم،قاطع ندارم
هاي  دانـيم كـه حزب مساوات تركيه نيز در ارائه كمك            مـي  � ٤

هاي مالي  اين كمك. مالي و خط دهي به داك نقش فراواني داشته است
 ؟  ها چه بود و اين خط دهي

نـيم كـه عالوه بر جمهوري آذربايجان، تركيه نيز در           بي  مـي  � ٥
 گيرد ؟  اين نفوذ چگونه صورت مي. كند  داك نفوذ مي

هاي كلي جمهوري آذربايجان و تركيه از داك چه           خواسـته  � ٦
كردند و يا هدف     بـوده اسـت؟ آيـا آنهـا هـدف واحدي را دنبال مي             

 اند؟  متفاوتي داشته
 ولي در دور دوم     ،قرار دارد  در دور اول داك پـرچم ايـران          � ٧

جنابعالي چه تحليلي   . گيرد پـرچم جمهـوري آذربايجان جاي آن را مي        
 براي اين تغيير فاز داريد؟ 

دانـيم كه حزب مساوات تركيه نيز در ارائه          مـي : سـايت شـمس   
اين . هـاي مالـي و خط دهي به داك نقش فراواني داشته است             كمـك 
 ؟ ها چه بود هاي مالي و اين خط دهي كمك

ه کمک کرده   يد که حزب مساوات ترک    يدان وقتی می : دكتر نظمي 
ـ  اسـت و بـا     د که حزب مساوات    يدان د، طبعا می  يپرس تی می ين قاطع يچن

 .کند که پول خرج نمی� حزب اهللا لبنان�ه برای اهداف مثال يترک
 من عرصه. کنندي آقـای حامد همه اهدافی دارند، همه آنرا دنبال م     

کنم که   ه می يقا تشب يآفر� کاالهاری�به صحاری   المللی را    نيسـت ب  سيا
هر موجودی مجبوراست با شکار و شکارچی احتمالی خود، شب و روز            

ک يک کفتار   ين صحرا،   يحاال، در ا  . در هارمونـی کامل زندگی بکند     
ک رسم مستمر و    ين  يا ا يآ. خورد؟ بله  درد و می   ل را می  يا ف يبوفالـو و    

ف شد آنرا ياگر هم کمکی تکلم و ياشد آگاه بيما با. ريمقبول است؟ خ  
ا يبررسی کرده و رد     � جانيتفکر مصلحت غائی آذربا   �نـه و بـا      هاآگا

های ساز فکری مرا     ميواش س يواش  يد  يآقای حامد، شما دار   .ميقبول نمائ 
 ».ميد که من بصدا در آين کمی� کوک�

 بـرای خـواندن کامـل ايـن مصـاحبه بـه نشانی زير اشاره کنيد               
http://www.shamstabriz.com 
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در آذربايجـان، خـان هـا و مالکـان بـر خالف کردستان رغبتی               
بـه شـوروی نداشـتند، ولـی بسـياری با عاليق گوناگون در آنجا به سر          

امروز در  . می بردند که همين افراد با تشکيل فرقه، گرداننده امور شدند          
ايران ديگر خانی وجود ندارد شايد در کردستان و بلوچستان به صورت            

اما جالب است در نقشه ای که از        . پـراکنده و ضـعيف موجـود باشـند        
آذربايجـان بـه اصطالح مستقل ترسيم شده و  به پيوست تقديم می شود،               
مـناطق ايـران از قبيل گيالن و زنجان و همدان با عنوان خانليقی، يعنی       
همـان خـان ساالری آذربايجان ناميده شده که می دانيم چقدر اين لقب              

 . نابجاستنامانوس و
 :چپ ها  به دو وجه اين مساله را تئوريزه کرده اند 

 در درون کشور) محلی( حق اداره ی امور داخلی -۱
 )حق جدائی و استقالل( حق ملل در تعيين سرنوشت خويش -۲

در فـرمول بـاال که بايد گفت تجزيه طبق يک فرمول که بيشتر              
وجود دارد که با گروه راست افراطی   . ملهـم از لنـين است، نهفته است       

مقدس کردن تماميت ارضی حتا تدريس زبان و فرهنگ و رسوم ديگر            
 .را مردود می شمارد

ضـمن تاکـيد بـر اين مساله که خاک و درخت و رود نمی تواند                
مقدس باشد، بايد هدف سعادت و خوشبختی و رفاه و امنيت شهروندان            

 .باشد، بايد ايرادات اين دو نظر را برشمرد
روی تجربه ی موفقی نبود، اما هنوز به عنوان يک الگو           تجربه ی شو  

مطـرح اسـت، امـا نمـی دانـم چرا از اين که چين کمونيست با وجود                  
مخالفـت هـای کشـورهای غربی و تبليغات همه جانبه ی آن ها جزيره               
هـنک کـنگ و ماکائو را بگيرد و کماکان در مورد تايوان نيز همان               

آيا چين . الگو مطرح نمی شودسياسـت را دنـبال مـی کـند، بـه عـنوان           
سوسياليسـت موجـود نـبوده و نيست؟ اين در حالی است که در چين               

 .هزاران لهجه وگويش گوناگون موجوداست
از نظر حقوقی خالی از ابهام      ) خود مختاری داخلی  (مـورد نخست    

آقای خوبرو تعريف های . نيسـت کـه مـن وارد آن مـبحث نمـی شوم         
 هـا و مقاله های گوناگون به خوبی         خودمخـتاری و غيـره را در کـتاب        

نيز با توجه به تعريف،     ) استقالل خارجی (در مورد دوم    . شـکافته اسـت   
امروز سازمان مللی داريم که     . کثيـرالمله بـودن ايـران را قـبول ندارم         

دولـت ها به عنوان نمايندگان اين ملت ها در آن حضور دارند، يعنی هر               
 ميان می آيد،  پس کثيرالمله   جـا صحبت از ملت شود، پای دولت نيز به         

بودن ايران بايد به معنای کثيرالدوله بودن نيز باشد و قاعدتا وقتی سخن             
از فدراليسـم مـی کنـند، کـوچک کردن دولت نيست، بلکه مراد چند               

 .دولتی کردن ايران است و در نهايت از هم پاشاندن آن
 کنند؟ امـا چـرا چـپ ها به اين مساله در اين هنگام ابراز عالقه می         

شـايد بـه اين دليل که چپ آرمان گرا که حتا در سازمان دهی گروهی                
چـند نفره نيز ناکام مانده است و نمی تواند به عنوان يک نيروی سياسی               

های  قـدرت سياسـی را بدسـت گيـرد، در صدد يافتن پشتيبانی گروه             
موجـود اجتماعـی است، يعنی گروه هائی که اعتبار سياسی اشان تحليل             

ت، می خواهند با بستن خود به يک جنبش اجتماعی يک شبه  ره    رفته اس 
ولی نهادهای اجتماعی تابع خواست چپ ها نيستند،        . سـد سـاله بپيمايند    

چـپ از پتانسيل بالقوه برخوردار هست، اما فقط می تواند نقش تخريبی             
در کشـورهای جهـان سـوم فعالـيت های اجتماعی و            . را بـازی کـند    

هم آميخته است، روشنفکران به علت اين که        فعالـيت هـای  سياسـی در       
اسـتبداد از دسترسـی بـه رسـانه هـای همگانی موثر و نهادهای مدنی و             
انجمـن هـا محرومشـان سـاخته، گاهی برای به حرکت درآوردن مردم               

نمونه ی بارز آن رو آوردن روشنفکران       . متوسـل بـه اهرم هائی می شوند       
بسياری از ماليان   . دازندبـه ماليـان و مـذهب تـا بـه تحريک مردم بپر             

خواسـتار مشـارکت در امر سياسی نبودند، اين گروه های سياسی بودند             
کـه آنهـا را ترغيب به شرکت در سياست کردند و هنگامی که آن ها                
قـدرت را گـرفتند، بديهی بود که ديگر سهمی برای اين مشوقان باقی              

 .نگذاشتند
ی خواست  اگـر رهبـران ايـالت بـه علت اختالف با دولت مرکز            

تجـزيه طلـبانه داشـتند، چـون تغيير شرائط اجتماعی قدرتشان را پائين              
فرزندانشان که اغلب برای    . آورده بـود، قـادر بـه جلـب مـردم نبودند           

تحصيل به خارج فرستاده شده بودند، به عنوان نخبگان جامعه اين خواست    
تقـريبا نام خانوادگی همه ی شخصيت های مهم در          . را تعقـيب کـردند    

جالل طالبانی، مصطفا بارزانی،    . دسـتان برگرفته از ايالت آنها است      کر

رياست و حقانيت سياسی آنها اغلب از طريق        ... عبدالرحمان قاسملو و    
انـتخابات انجـام نشده است، بلکه به علت رابطه ی خانوادگی و مناسبات              

بسياری از اين نخبگان به تحريف تاريخ دست می يازند،          . ايلی آنها است  
ـ  تالف هـای زبانـی و مذهب را عمده می کنند و با اختراع سمبل ها و     اخ

حـوادث و بزرگ نمائی های تاريخی می خواهند به قدرت دست يابند و              
چـون هدف قدرت است، با هم اختالف های خونين پيدا می کنند که با               
هدف اوليه ی که  همبستگی گروهی است، در تضاد است، حاصل کار             

 .  پارگی می شوددر نهايت نزاع و چند
 

 عوامل تشديد کننده
چـنان کـه گفـته شـد، مراد اين نيست که در مناطق مورد بحث                

خواست مردم اين مناطق دو عامل      . خواسـت هـای مردمان بی پايه است       
 . درونی و بيرونی دارد 

عامـل درونی آن گذشته از خصلت های جغرافيائی و اقليمی؛ تنوع            
ی ؛ بی توجهی حاکمان به خواست ها و         فرهنگـی  و نبودن راه های ارتباط       

 . مطالبات بحق مردمان اين مناطق را بايد عامل اصلی شمرد
از هنگامی که تشعشات اتمی     . عامـل بيرونـی جهانـی شدن است       

چـرنوبيل از مـرزهای شـوروی گذشـت و تاثيرات مخرب خود را در      
ه،  بيرون از مرزها گذاشت تا به امروز که بحث انفلونزای مرغی رايج شد        

در دهکده ی کوچک    . مفهـوم مسئوليت جهانی بشر را تغيير داده است        
جهانی ارتباطات بسيار سريع، بسياری چيزها از جمله فرهنگ، عادات و    

اين را هم بگويم     . را در هم می کوبد و درهم می آميزد        ... رسوم، زبان و    
واکـنش منفـی نسبت به بين المللی شدن که در حقيقت مقدمه ی جهانی               

ن است، ياری می رساند و اين منحصر به کشورهای معروف به جنوب             شد
به قول يک   . نيسـت، بلکـه کشـورهای شمالی نيز از آن مصون نيستند           

زوال آن چه که جوهره ی آن       «: »اسـتوارت هال  «نويسـنده انگليسـی     
در قرن  . قدرت است، چه هنگام رشد و چه هنگام زوال خطرناک است          

» . مذهبی واکنش چنين زوال هائی استبيست و يکم سلطه و جهش های
جهانی شدن همراه با شدت گرفتن بومی شدن و محلی شدن همراه است    

بازگشت . کـه حـتا مـی تـواند صـورت نژادپرستانه تهاجمی را بگيرد             
در کشورهای شمالی   . بـه موقعـيت محلـی واکنشی به جهانی شدن است          

ديه اروپا  اتحا. رونـد جهانـی شـدن و محلی شدن همزمان پيش می رود            
نشـانه ای از اتحـاد کشـورهای اروپائی است، اما هيچ کشوری از بومی       
شـدن مصـون نيسـت، حتا اياالت متحده ی آمريکا؛ چه چيزی می تواند       
روی کـار آمـدن بـوش کـه حکومت مسيحی را تبليغ می کند، توجيه          

 کند؟
 چـه در کشـورهای جنوبـی و چـه در کشـورهای شمالی دنبال               

 .هويت يابی هستند
 ايران که  آخرين انقالب بزرگ قرن بيستم هم              ۵۷ انقالب  

محسوب می شود، گذشته از خواست آزادی و استقالل، وجه هويت يابی          
 .پس از آن هم تا به امروز شاهد انقالب ديگری نبوده ايم . نيز داشت

 بازمانده در شماره آينده
 

 ...بازگشت از  
  

ورج بوش بايد با طرح      اما اشغال افغانستان هنوز كافي نبود و ج        
دروغي بزرگ مبني بر مجهز بودن عراق به سالح هاي شيميائي،               

شكست .  ميكروبي و اتمي، زمينه حمله به اين كشور را آماده مي ساخت         
دپپلماسي امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد سبب نشد كه              

 حمله  با دهن كجي به تمامي قوانين بين المللي به عراق       امريكا و انگليس  
 هزار تن از سربازان و مردم عادي        ١٥٠نكنند و پس از كشتار بيش از        

 . اين كشور، حكومت استبدادي صدام حسين را سرنگون نسازند
اما پس از آن كه آشكار شد حكومت صدام هيچ يك از                  
سالح هاي ادعائي را در اختيار نداشت، بوش و بلير مدعي شدند كه               

و مردم عراق خواهند توانست دولت      »  جهان بدون صدام امن تر است    «
دمكراتيك خود را بوجود آورند كه بايد هم چون ستاره اي درخشان             
شب تاريك خاورميانه را فروزان مي ساخت تا براي ديگر ملت هاي             

 . منطقه به الگوئي موفق بدل گردد
يك سال پس از اشغال عراق، كالين پاوول كه از مقام وزارت              

، گفت آن چه را كه در شوراي امنيت سازمان       خارجه استعفاء كرده بود   
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نادقيق، غلط و در     «ملل درباره توانائي هاي عراق مطرح كرده بود،           
او به اين دليل كه در نشست علني          .  بود»  برخي موارد گمراه كننده   

 . شوراي امنيت دروغ گفته بود، از مردم جهان پوزش خواست
سال ها حكومت  امريكا و متحدينش مي پنداشتند مردم عراق كه          

استبدادي صدام حسين را تحمل كرده بودند، تشنه آزادي و دمكراسي            
هستند و بنابراين به ارتش امريكا به مثابه ارتشي آزاديبخش كه آنها را             
از چنبره حكومتي جابر و خشن رها ساخته است، خواهند نگريست و با    

اما .  تافتشادي و شاخه هاي گل به استقبال سربازان امريكائي خواهند ش         
بغداد »  فتح«ديديم كه چنين نشد و سربازان امريكائي از همان فرداي            

به سرنوشت سربازان اسرائيل در مناطق اشغالي فلسطين دچار شدند و             
خود را حفظ كنند، بايد از مردم عراق         »  امنيت«براي آن كه بتوانند      
ردم از آن پس راه بندان ها و به اسارت گرفتن م        .  سلب امنيت مي كردند  

و در تناسب با آن . عادي، زنداني ساختن و شكنجه كردن آنها آغاز شد
حمالت جنبش مقاومت عراق به  ارتش امريكا و نهادهاي امنيتي دولت           

در .  موقتي كه توسط امريكا در عراق جاسازي شده بود، شدت گرفت           
كنار آن، گروه هاي قومي و ديني عراق، هر يك براي تثبيت موقعيت             

 بخش بزرگ تري از قدرت سياسي فعال شدند و در نتيجه خود و تصرف
جنگ داخلي ميان كردان، سني ها و شيعيان شتاب بيشتري يافت و              
اينك آن چنان ابعادي بخود گرفته است كه پيامد طبيعي آن تجزيه              

 . عراق به سه كشور مستقل خواهد بود
ل و ديديم كه مخالفت مردم عراق با استبداد صدام به معناي تماي            

در انتخابات مجلس كه تقريبأ     .  آنها به دمكراسي نوع غربي نبود و نيست      
در فضائي آزاد برگزار شد، نه نيروهاي دمكرات، بلكه نيروهائي كه             
داراي تمايالت قومي و ديني بودند، برنده شدند و اكثر كرسي هاي              

در بخش كرد نشين عراق دو حزب        .  پارلماني را از آن خود ساختند      
يك  در بخشي از منطقه كردنشين آن كشور داراي             كرد كه هر     

در بخش هاي سني و شيعه     .  پيوندهاي قومي و خوني هستند، برنده شدند      
اگر حضور ارتش امريكا و متحدينش نبود،         .   نشين نيز جز اين نبود     

بي گمان هيچ يك از نامزدهاي احزاب دمكرات به مجلس راه نمي يافت           
تند به اكثريت آرأ دست يابند و اراده       و احزاب دين گراي شيعه مي توانس    

و خواست خود را به مثابه اراده و خواست اكثريت مردم عراق به ديگر             
حتي شايعه است كه با دخالت       .  اقليت هاي قومي و ديني تحميل كنند      

امريكا در شمارش آرأ دستكاري شد تا شيعيان به اكثريت كرسي هاي            
 . مجلس دست نيابند

عراق با » عادي سازي«ا و متحدينش براي تمام كوشش هاي امريك
 Nation»  ملت سازي «ديگر آنها از پروژه     .  شكست روبرو شده  است   

building   امنيت«سربازان امريكا تنها مي توانند       .   سخني نمي گويند «
چاه ها و شاه لوله هاي نفت را تأمين كنند و در پادگان هاي خود آچمز             

با ساختارهائي شبيه افغانستان روبرو     در بيشتر استان هاي عراق     .  شده اند
پيدا شده است كه    »  كالنترها«در اين استان ها نيز سر و كله        .  مي شويم

در ازأ دريافت باج از امريكا و حكومت مركزي دست نشانده عراق              
مناطق تحت كنترل خود را تأمين كنند و خود را           »  امنيت«مي كوشند  

مبني دولت ايالتي كردستان    بر همين   .  مالك مال و جان مردم مي دانند     
عراق براي آن كه بتواند به خودمختاري دست يابد، با كمپاني هاي نفتي           
امريكائي قراردادهاي نفتي امضاء كرده و اين ثروت ملي مردم عراق را            
به بهاي خس به آنها فروخته است و در عوض بخش عمده اي از درآمد             

د تا بتواند هزينه خريد     نفتي منطقه كردنشين را از آنها دريافت مي كن        
 . خود كند» ارتش ملي«سالح ها و 

ايران كه وابسته به     »  اپوزيسيون«البته در همان زمان بخشي از        
امريكا و ديگر محافل سرمايه داري است، از ديوانساالري بوش خواست          

عراق بسنده نكند و با حمله به ايران، مردم ايران را          »  رهائي«كه فقط به     
 اسالمي رها سازد تا ايران نيز به الگوي دمكراتيك             رژيم»  شر«از  

اما از آنجا كه امريكا سياست خود را بر         .  ديگري در منطقه بدل گردد    
وابسته و خودفروشي   »  اپوزيسيون«مبناي نيازهاي بالواسطه يك چنين     

تعيين نمي كند، رژيم اسالمي نه تنها هم چنان بر اريكه قدرت نشسته،             
 كوته بينانه و متأثر از ايدئولوژي بنيادگرائي         بلكه بخاطر سياست هاي  

مسيحي، از هر زمان ديگري نيرومندتر گشته است، بطوري كه بيشتر            
رهبران حكومت هاي عرب منطقه كه دست نشانده امريكا هستند، از            

 .  توازن نيرو به سود ايران بسيار نگراننددگرگوني
ابات شكست حزب جمهوري خواه در انتخابات كنگره و انتخ           

ميان دوره اي سنا نشان داد كه مردم امريكا ديگر به بوش و جنگ او               
به كشورهاي اسالمي اعتمادي   »  صدور دمكراسي «و  »  تروريسم«عليه  

 هاميلتون نيز چند هفته پس از اعالن نتايج            -كميسيون بكر .  ندارند
 پيشنهاد ارائه كرد تا از يك سو بتواند        ٧٩ خود را در     گزارشانتخابات  

بي شدن هر چه بيشتر افكار عمومي امريكا جلوگيري كند و از              از قط 
سياست كنوني تغيير فرصتي دهد تا با      بوشسوي ديگر به ديوان ساالري     

خود را  خود بتواند به گونه اي كه شايسته يك ابرقدرت است،               
 .بيرون كشد منجالب عراق  ازآبرومندانه

 با توجه   ون هاميلت - پيشنهادهاي كميسيون بكر   با اين حال پذيرش  
 :به نكات زير براي بوش ساده نيست و حتي بسيار مشكل است

بر اساس اين گزارش امريكا تا كنون بابت اشغال عراق بيش از                -١
 ميليارد دالر خرج كرده است و براي آن كه بتوان عراق را               ۳۰۰

 ميليارد  ۷۰۰به شرائط كم و بيش عادي بازگرداند، بايد هنوز بيش از           
به عبارت ديگر، ماجراجوئي بوش نه فقط       .  كرددالر ديگر هزينه     

 هزار عراقي و چند هزار سرباز امريكائي        ۲۰۰سبب كشتار بيش از     
گشته است، بلكه ماليات دهندگان امريكا بايد بابت آن بيش از              

 .   ميليارد دالر بپردازند۱۰۰۰
تاكنون كوشش مي شد چنين جلوه داده شود كه مشكل تروريسم در      -٢

 ديني است و ربطي به سياست امريكا -كلي فرهنگيجهان اسالم، مش
 هاميلتون آشكار ساخت كه ميان -اما كميسيون بكر. در منطقه ندارد

آن چه در مناطق اشغالي فلسطين مي گذرد و آن چه در افغانستان،             
 .عراق و حتي لبنان شاهد آنيم، ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد

سركوب و اشغال اسرائيل     تا زماني كه امريكا وقيحانه از سياست          -٣
در منطقه پشتيباني مي كند و مقاومت فلسطينيان در برابر ارتش             

مي نامد، با مقاومت جهان اسالم روبرو        »  تروريسم«اشغالگر را    
خواهد بود و بيشتر مسلمانان جهان كاركردهاي امريكا در               
كشورهاي اسالمي را ظالمانه، يك سويه و حتي ضد اسالمي ارزيابي          

 . ردخواهند ك
 هاميلتون پيشنهاد مذاكره مستقيم      -بهمين دليل نيز كميسيون بكر      -٤

امريكا با حكومت هاي درگير را داده است، زيرا آنها دريافته اند كه           
بدون هم كاري ايران و سوريه، حل مشكل فلسطين و عراق                

 . غيرممكن است
اما سوريه هر نوع همكاري با امريكا را منوط به بازپس گرفتن                -٥

 اشغال و   ۱۹۶۷اي جوالن مي سازد كه اسرائيل در جنگ          بلندي ه
و مي دانيم كه ديوان ساالري     .  خاك خود كرده است    »  ضميمه«

امريكا و حتي اتحاديه اروپا در اين زمينه كمترين فشاري به اسرائيل           
وارد نمي كنند و حتي با دادن كمك هاي مالي كالن به آن حكومت           

ناطق را نيز تأمين     صهيونيستي هزينه شهرك سازي در آن م          
 . كرده اند

رژيم اسالمي از يك سو    .   ايران نيز از امريكا مطالبات ويژه اي دارد       -٦
خواهان بازپس گرفتن پول هاي توقيف شده ايران است و از سوي            
ديگر انتظار دارد كه اين ابرقدرت در امور داخلي ايران دخالت              

ائه چشم اندازي  هم چنين آغاز همكاري ايران با امريكا بدون ار       .  نكند
براي حل مشكل اشغال فلسطين و بلندي هاي جوالن و پروژه               

 .هسته اي ايران غيرممكن است
 هاميلتون، هم بوش و     -و ديديم كه عليرغم پيشنهاد كميسيون بكر       -٧

هم خانم رايس هر گونه مذاكره مستقيم امريكا با ايران و سوريه را             
ته خود را مبني بر    آنها همان شرط ها و خواست هاي گذش     .  رد كردند 

تعطيل فعاليت هاي غني سازي اورانيوم در ايران و قطع كمك هاي           
را »  تروريست ها «نظامي، مالي و لوژيستيكي اين دو حكومت به         

تكرار كردند، زيرا در غير اين صورت بايد بپذيرند كه سياست تا             
كنوني ديوان ساالري بوش براي مهار سوريه و ايران، سياستي ناموفق 

 . كست خورده بوده استو ش
از سوي ديگر نخست وزير اسرائيل نيز آغاز هرگونه مذاكره با            
سوريه در رابطه با بلندي هاي جوالن را رد كرد و مدعي شد كه مصوبه              
مجلس اسرائيل مبني بر ضميمه ساختن اين منطقه به خاك اسرائيل              

 وضعيت  ترتيب مي بينيم كه دربه اين. مصوبه اي ابدي و بازنگشتني است
 از بازگران اصلي،    يكمنطقه تحولي اساسي رخ نخواهد داد، زيرا هر          

امريكا و اسرائيل از يك سو و ايران و سوريه از سوي ديگر حاضر                
تا زماني كه طرفين دعوا     .   از مواضع كنوني خود نيستند      به عقب نشيني

 مي كنند و از دريچه منافع خود به مشكالت              انكارواقعيت ها را    
 . يافت، راه حلي نيز نخواهند مي نگرند

 امريكا در منطقه دست رژيم اسالمي را در سركوب مردم            ضعف
 .  ايران باز گذاشته است
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 )۱(دانيل بارنبويم 

 توهين به هوشمندی مسلمانان
 برگردان به فارسي از بهروز عارفي

 بار ديگر پرسش بسيار مهمی       ايدومنه در بـرلين، لغو اجرای اپرای     
.  که هرگز به صورتی رضايت بخش به آن نپرداخته اند          را طـرح مي کند    

اين برنامه که . اين سئوال، مربوط به نوع برداشت ما از جهان اسالم است          
مـن نديـده ام و لـذا نمـي توانم در موردش نظری بدهم، بطور موقت از                  

حذف شد، چرا که دارای صحنه هائی است که         » اپـرای آلمان  «بـرنامه   
از اين گذشته، آن ها البته      . ن توهين آميز باشد   ممکـن بود برای بينندگا    

 !مجبور به تماشای اين اپرا نيستند
اين وظيفه هر دولتی است که از شهروندان خود در برابر تهديدات 
خشـونت آميـز و تروريسـم محافظـت نمايـد، اما آيا اين وظيفه يک           
مؤسسـه خصوصی تئاتری است که  به اين بهانه که ممکن است برخی            

مان هنری را توهين آميز تلقی نمايند، مدعوين اش را از آن            يـک تـرج   
محروم کند؟ ارتباط ميان بيان هنری و تداعی هائی که بر می انگيزد، به              

اغلب، ما ماده را مخدوش مي سازيم       . رابطه ماده و استنباط، شباهت دارد     
بديهی است که   . تا بتوانيم  آن را با ادراک و استنباطش سازگار سازيم          

وسـيله ای بـرای تعيين تداعی هائی که هنر مطرح مي کند، وجود              هـيچ   
 .ندارد، زيرا اين امر به استعداد هر فرد بستگی دارد

در زمينه موسيقی، متن نت های چاپ شده است که تفاوت ميان محتوا و 
در مورد تئاتر و اپرا، که چنين متنی برای         . اسـتنباط را نشـان مـي دهد       
. حصرا مسئوليت اين امر با کارگردان است  کارگردانـی وجود ندارد، من    

حتـی جوهـر نقش تئاتر در جامعه عبارت است از توانائی در برقراری              
گفـتگوی دائمـی بـا واقعـيت بدون در نظر گرفتن تاثير آن بر روی                

ايـن شکل از گفتگو، که نه نشانه شجاعت است و نه      . حـوادث واقعـی   
ادی برای بيان افکار    بزدلـی، بايـد حاصـل نياز درونی هر فرد يا هر نه            

محدود کردن آزادی بيان خود با تسليم شدن به ترس، همان           . خود باشد 
 .قدر بی اثر است که تحميل ديدگاه خويش از طريق نيروی نظامی

هنـر نـه اخالقـی اسـت و نـه غيراخالقی، نه پيراسته است و  نه                  
بـی حرمتـی؛ ايـن واکنش ما نسبت به هنر است که آن را در ذهن ما،                  

جامعه ما بيش از بيش، بگو مگو را .  سـان يـا آن سان جلوه می دهد       ايـن 
بـه مثابه عنصری منفی در نظر مي گيرد، با اين حال،  اختالفات عقيده و                
. تفاوت ميان محتوا و برداشت ما، اصل شالوه خالقيت را تشکيل مي دهد

اگـر محـتوا را ميـتوان دسـت کـاری کرد، اين امر در مورد درک و              
 .ندان صدق مي کندبرداشت دوچ

بـا خودسانسـوری در زمينه هنری به خاطر هراس از آزردن گروه           
خاصـی از افراد، ما تنها به محدود ساختن تفکر انسانی بطور کلی، بسنده   
نمی کنيم، بلکه در اين راستا، با محروم ساختن شمار زيادی از مسلمانان             

اين .  کنيم از امکـان نشـان دادن بلـوغ فکـری شان، آن ها را تحقير مي               
درسـت در نقطـه مقابل گفتگو قرار دارد و نتيجه ناديده گرفتن وجود              
ديـدگاه هـای متعددی است که در جهان اسالمی وسيع با هم همزيستی         

 .مي کنند
هنـر هيچ کاری با جامعه ای ندارد که بنا به تعبير من، آن دسته از                

. پذيرفته اندمعيارهای روشنفکری را رد مي كند كه افکار عمومی آنها را 
جامعـه ای کـه نظيـر آن چـه يونان باستان شاهدش بود، راه حل سهل                 

شيوه ای که در واقع، اختالف      . همرنگـی با سياست رايج را برمي گزيند       
روش همرنگی  . اساسـی با اشکال گوناگون و هويدای بنيادگرائی ندارد        

برد بـا سياست، مانند بنيادگرائی، پاسخ هائی که مي دهد، هدفش نه پيش              
 ۸ بازمانده در صفحه تفهيم،                                                   

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 انقالب اقتصادي

 اشكال اجتماعي سازي  -۸
  تعاوني هاي بارآور-پ

ماعي سازي شاخه هاي گوناگون     نقطـه هاي آغاز و زمان شروع اجت       
و . توليدي و مراوده  بايد بسيار متنوع باشند   ) شركت هاي (كارخانه هاي   

بسيار متنوع  ) شركت ها (بـه همـين تـرتيب نيز سازمان اين كارخانه ها            
 . خواهد بود

هرگاه تصورات خيال پردازانه و آزمايش هاي همبائي هاي كوچك          
ني ها، زيست گاه هاي دفاعي      سوسياليسـتي كـه خـودكفا بـوده انـد، كل          

Phalaster) ۹۹ (را ناديـده گيـريم، در آن صـورت نخستين شكل           ... و
. تعاوني هاي بارآور  اجتماعي سازي كه پيشنهاد مي شود، عبارت است از          

آن را در اختيار خود مي گيرند و بنا ) شركت(كارگـران يك كارخانه     
 نامه  هائي تنظيم     بـر برداشـت خـود سازماندهي مي كنند، براي خود نظام           

در اين جا . مـي نمايـند و بـر مبـناي آن مديـران خـود را برمي گزينند          
در اين جا كارگران آزادانه ابزار      . كامـل ترين دمكراسي كار را مي يابيم       

 .توليد و هم چنين تمامي محصول كار خويش را در اختيار خود دارند
عاوني هاي زمانـي بود كه هر كسي كه به رهائي كار مي انديشيد، ت           

تفاوت ميان  . بارآور را ابزار مناسب براي دستيابي به اين هدف مي يافت          
ليبرال هاي دوستدار كارگران و سوسياليست ها فقط بر سر راهي بود كه             

ليبرال ها مي پنداشتند هرگاه كارگران      . به تعاوني هاي بارآور ختم مي شد      
ن مي توان چنين    بتوانـند بـا پشـتكار پولـي را كه براي ابزاري كه با آ              

تعاونـي هائـي را تأسـيس كرد، پس انداز كنند، در آن صورت مي توانند                
سوسياليست ها به بي معنائي چنين انتظاري پي        . بـه رهائي خود دست يابند     

آنهـا اعـالن كردند كه تعاوني هاي بارآور فقط هنگامي           . بـرده بـودند   
اشند، هرگاه  مي توانند در جهت از ميان برداشتن بردگي مزدوري مؤثر ب          

كه به تعداد زياد براي تمامي كارگران با امكانات دولتي بوجود آيند و              
ابـزار تولـيد در مالكـيت دولت باقي بماند و تعاوني ها در اتحاديه هاي                

 . گسترش يافته توليد را سازماندهي كنند
ليكن بر سر . در ايـن امـر تقريبأ همه سوسياليست ها هم نظر بودند        

هاي دولتي ختم مي شد، ميان آنها تفاوت وجود راهـي كـه بـه كمـك         
كه از ايده تعاوني هاي بارآور با عالقه بسيار         ) ۱۰۰(لوئي بالنك   . داشت

هـواداري مـي كرد، بر اين باور بود كه تحقق جمهوري دمكراتيك به              
السال  . تنهائي براي تضمين كمك رساني دولت به كارگران كافي است         

ي بالنك گرفته بود، چنين مي پنداشت كه كـه اين ايده را از لوئ      ) ۱۰۱(
حق رأي همگاني برابر، حتي در سلطنت نظامي پروس، سبب خواهد شد 

 . تا قدرت دولتي پرولتاريا را از حاكميت سرمايه رها سازد
بـر عكــس آنهــا مـاركس در حــق رأي همگانــي و جمهــوري   

 اما اين . دمكـراتيك پيش شرط هاي ضروري رهائي پرولتاريا را مي ديد          
امـر فقـط زمانـي مـي توانست ممكن گردد، هرگاه كه قهر دولتي كه                
توسـط پـرولتاريا تسـخير شـده بـود، بـا نه فقط حق رأي همگاني و                  
جمهوري، بلكه هم چنين با ارتقاء تكامل سرمايه داري و نيز با انبوهي از              

 .  پرولتارياي خوب آموزش ديده و سازمان يافته همراه گردد
 ۸ بازمانده در صفحه  


