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 طرحي نو ۱۲۶ شماره

 ١٣٨۶                                         شهريور چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى   شورا                                 يازدهمسال  

 

 سردبير

 رژيمي كه به آخر خط نزديك مي شود
اصرار رژيم اسالمي بر ادامه برنامه هسته اي خود سبب گسترش            
ابعاد فشارها بر اقتصاد ايران گشته و در نتيجه حكومت واليت فقيه را              

حكومت احمدي نژاد براي   .  با بحران هاي شديدي مواجه ساخته است       
ه  حساب با جناح هاي     رهائي خود از چنگ اين بحران  و نيز تصفي           

مخالف خود سياست چند پهلوئي را در پيش گرفته است كه در اين               
 :نوشته مي كوشيم پرده از چهره آن برداريم

شوراي «رژيم اسالمي براي جلوگيري از تصويب نامه سومي در             -١
به  »  خواست هاي جامعه جهاني   «عليه ايران، در برابر        »  امنيت

» آژانس اتمي « همكاري با    عقب نشيني مجبور شده و حاضر به       
ديوانساالري ايران در اين رابطه خود را موظف ساخته          .  گشته است 

پاسخ دهد و هم آن كه اجازه » آژانس اتمي«است تا به  پرسش هاي  
از همه تأسيسات هسته اي    »  آژانس«اين  »  كارشناسان«داده است   

. ايران و از آن جمله تأسيسات توليد آب سنگين اراك بازديد كنند           
به عبارت ديگر، برنامه اي كه در دوران رياست جمهوري خاتمي با           

تدوين شده و پس از روي كار آمدن احمدي نژاد مورد            »  آژانس«
. بي مهري قرار گرفته شده بود، اينك دارد عملي و اجراء مي گردد           

دار و دسته بي تجربه احمدي نژاد اگر از انجام اين كار جلوگيري              
ارجاع »  شوراي امنيت «ه اتمي ايران به       نمي كرد، بي شك پروند   

 .  نمي شد و دو قطعنامه عليه ايران تصويب نمي گشت
 ۱۵ بازمانده در صفحه 

__________________________________________ 
 علی شاهنده 

 )۲(سخنی بی پرده و بی پيرايه 
 »چپ و جايگاه آن«پيرامون نوشتار آقای محمود راسخ درباره نوشتار

 »گر، چون سکتی مذهبیيچپی د«کاتگوری دوم ودرمورد
سه نقص عمده   «تحت عنوان     ات مرا ينظر  خود»  شانيا«ن باره يا  در

ن يچن  نيا»  ستیيان مارکس يجر  ستی و ياليجنبش سوس   نظری در 
 : اند زه کردهيکاتگور
 .خي قائل شدن هدف غائی برای تار-الف
قق راه تح   در  ها تيعالف متمرکز کردن و منحصرکردن تمام        -ب

 ن هدف يا
 . اراده گرائی-پ
ات يد نظر قن به   ن چهارچوب يهم  رفت در  حالی که انتظار می     در  و

به سه  می پرداختند  )  نه جنگ و ستيز، بلکه تبادل نظر و همکاری         (من  
 :اند  برخورد کرده آنگونه با

 . ه من يز ذهن خوانندگان عليسازی برای تجه نهيزم -نخست
گونه جلوه دادن برخی ديگر      واژگونه ديدن برخی و واژ       -دوم

 .اتی مطلقا نادرست به منين انتساب نظريچن هم ات من وينظر
کشاندن   من و »  جستار«  چهارچوب نوشتار    از ج خرو -سوم

 .ی منها پرسش نظریات و چهارچوب ارتباط با مسائلی بی به
پاسخ من    ندارم و   را»  شانيا«تمامی نوشتار    من قصد پاسخگوئی به   

  در نوشتار من هست و     ،بحث من است    ه مطالب مورد  آنچه در محدود   به
 داوری درباره آنها به عهده خوانندگان         نيازی به تکرار آنها نيست و     

 :کنم صورت فشرده اشاره میه  تنها به چند نکته ب،است
   ۸بازمانده در صفحه 

 
 :ديگر مقاالت اين شماره

 كارل كائوتسكي: ي آن انقالب پرولتري و برنامه
 برگردان به فارسي از بهروز عرفاني :تيكي خطاهاي تاك

 ...برگردان به فارسي از محمود راسخ و  ) :۲(شركت چين سرخ 

 msalehi@t-online.de  منوچهر صالحي 
 كسي كه هم از توبره مي خورد و هم از آخور

 »در تيررس حادثه«نقدي بر كتاب 

دوران خانم اُلبرايت كه وزير خارجه حكومت بيل كلينتون بود، در        
رياسـت جمهوري خاتمي براي آن كه به بهبود روابط آمريكا و ايران             
كمـك كند، در يك مصاحبه مطبوعاتي اذعان كرد كه دولت آمريكا            

 مـرداد دسـت داشته و با اين اقدام به مردم ايران زيان       ٢٨در كـودتاي    
اين فرصت خوبي بود براي بهبود روابط ايران و آمريكا،          . رسانده است 
ـ    ي از تـرس پورش هاي تبليغاتي جناح راست نتوانست از آن            امـا خاتم

 . موقعيت به نفع منافع و مصالح ايران بهره برداري كند
پـس از شكسـت اين پروژه و به قدرت رسيدن جورج دبليو بوش،              
دولـت مـردان جديـد ديوانسـاالري آمريكا حكومت ايران را جزئي از       

در دستور كار خود    ناميدند و سرنگوني اين حكومت را       » محـور شَـر   «
 . قرار دادند

ايراني كه  » روشنفكران«از آن پـس تـا بـه امـروز نگاه برخي از              
مـي پـندارند با جهاني شدن مناسبات سرمايه داري، ديگر نمي توان بدون              

را تحقق بخشيد، » دمكراتيك«كنار آمدن با آمريكا  در ايران جامعه اي 
دست خوش دگرگوني شد  مرداد و نقش آمريكا در آن      ٢٨نيـز به واقعه     

و ايـنان با نوشتن مقاالت، كتاب ها و شركت در مصاحبه هاي مختلف،              
و » سيا«آن هـم بـا نشريات و راديوهائي كه مخارج  بيشتر آنها توسط           

سـازمان هـاي مشابه تأمين مي شود، كوشيدند و مي كوشند توضيح دهند           
 ٢٨ي  كـه نه آمريكا و انگليس، بلكه دكتر مصدق مسبب اصلي كودتا           

ماندن » وجيه المله «و  » آرمانگرائي«مـرداد بـوده اسـت، زيرا تمايل به        
سـبب شد تا مصدق به جاي خاتمه دادن به بحران نفت، آب به  آتش آن              
ريـزد و در نتـيجه آمريكا و انگليس را به انجام كودتا در ايران مجبور          

 ۴انده در صفحه بازم                                                     .سازد
__________________________________________ 

 )زند(خسرو شاكري 
 آزادي مطبوعات يا آرايش ارتجاع بين المللي؟

 سخني با مخاطباِن مدعيان آزادي بيان در خارج از كشور

سازمانی که به هنگام ناتوانی از پخش انديشه يی که                !   جون  رفيق«
توانائی، آن مغزی را می ترکاند که            گامی گيرد، به هن   منمی پسندد جلو    

 »        . سازمان ديکته می کندآنچهبخواهد انديشه يی کند سوای 
  )١(اشرف . شعاعيان با ح. از مكالمه ي م 

هنگامي كه تشت ها از بام افتادند، يك شبه همه، يا تقريباَ همه               
اي اما دمكراتيسم جامه   .  دمكرات منش شدند و به استالين تف كردند       

نيست كه بتوان يك شبه پوشيد تا عيوبِ منش ضد دمكراتيك يك              
عمر پراتيك خشن و ضد دمكراتيك را پنهان كند؛ تظاهر به آن تنها              
پوششي است براي پنهان سازي آن گذشته ها، آن هم نه هميشه و نه               

صِرف گفتار دمكراتيك و طلبِ حقوق بشر نشان        .  براي مدتي طوالني  
رفعِ عيوبي كه با شير       .   يك ويترين است    دمكراتيسم نيست؛ تنها   

اندرون شده اند، در سنين باال و به هنگام ريش سفيدي               )  سياسي(
خستگي ناپذيري را در تمام جنبه ها و        پراكسيس دمكراتيك مستمر و   

رويه هاي زندگي مي طلبد، به ويژه مي طلبد كه انسان از هوس هاي جواني          
ردارد، شخصيت نُوي را     و جاه طلبي و شهوت شهرت دست ب         -قدرت

تنها در  .  انكشاف دهد، و خود را خالصانه در خدمت جامعه قرار دهد            
و طي  )  سياسي(چنين صورتي مي توان اميدوار بود آن چه با شير             

سال هاي پسين اندرون شده است، هم چون شيرازه ي تهوع آوري فرو            
 .ريزد و دفع شود، وگرنه تنها با جان به در خواهد شد

 ۱۰ در صفحه بازمانده
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  ...خطاهاي تاكتيكي
 

اولي که در آن دوره تقريبا جهانشمول بود، مصر را متهم به خواست              
 اين رفتار با توجه به تناسب قوا غير        .  نابودي دولت اسرائيل مي کرد    

توضيح دوم که تقريبا متقارن بود، مي پنداشت حکومت         .  منطقي بود 
شد که با بازي دادن       اسرائيل دامي نهاده و احتماال موفق خواهد           

دولت هاي غربي و همچنين رژيم هاي عرب، مطلوب ترين  شرايط            
سياسي ممکن را براي آغاز مرحله دوم اشاعه و توسعه صهيونيسم               

نظير همه تفسيرهاي متکي بر توطئه، اين روش براي           .  کسب نمايد 
يکي از بازيگران، هوشمندي فوق العاده قائل شده و حيله گر توصيفش           

سومين تفسير،  .   و براي ديگري به همان اندازه عيب مي تراشد        مي کند
بيشتر بر مسئوليت مشترک طرف هاي متخاصم در پي يک سلسله             

 .اشتباه محاسبه ناظر است
تولد دوباره سياسي فلسطين که با تاسيس سازمان آزادي بخش           

 تحقق يافت و نخستين عمليات نظامي الفتح در         ١٩٦٤فلسطين در سال    
مسئولين فلسطيني اظهارات   .  عوامل جديدي را در بر دارد        ١٩٦٥سال  

جنگ طلبانه دولت هاي عرب را نعل به نعل تکرار کردند و به روشني            
 .کوشيدند آنان را به ورود در جنگ  وادار سازند

آغاز مبارزه مسلحانه فلسطيني، حتي اگر نتايج آن جزئي بنظر             
اتفاق شان نظامي بودند،  کشته اسرائيلي که قريب به ١٥حدود (مي رسيد، 

) ١٩٦٧ ژوئن   ٥ آغاز نخستين عمليات الفتح و        ١٩٦٥بين اول ژانويه    
 بود، و مسئوالن     ١٩٤٨-١٩٤٩اولين نشانه زير سئوال بردن پيروزي         

حزب .  اسرائيلي آن را به عنوان انگيزه اعالم جنگ به حساب آوردند          
  قدرت را در دست گرفت، در چرخش       ١٩٦٣بعث سوريه که در سال      

تندروانه و چپ گرايانه خود از فلسطيني ها پشتيباني کرده و به نوبه              
خود با آسيب پذيرترين عمل انجام شده، به اين دليل که کمتر مورد              

اين امر حاکميت   .  اقبال جامعه جهاني قرار گرفته بود، مخالفت کرد        
بعدها، تاريخدانان  ).  ٣(اسرائيل بر ناحيه غيرنظامي ميان دو دولت بود          

سياست نظامي اسحاق رابين ناميدند   »  سندروم سوري «جه اين کار را     نتي
که در آن زمان رئيس ستاد ارتش بود، يعني يک سياست تهاجمي که             
هدفش حفظ برتري اسرائيل در ناحيه غيرنظامي و واداشتن سوريه             

 .به چشم پوشي از حمايت مبارزه مسلحانه فلسطين بود
 ه معکوس دادشعارهاي تبليغاتي راديوي ناصر نتيج

در آن زمان، رابين بدنبال جنگ جديدي ميان اعراب و اسرائيل            
او فکر مي کرد که يک قدرت نمائي ساده همراه با توافق تلويحي          .  نبود

واشينگتن براي تحميل خواست او بر سوريه که مصر تنهايش گذاشته           
برنامه هاي ستاد فرماندهي اسرائيل بر دکتريني تکيه       .  بود، کافي است  

اين بينشي بود   .  ي کرد که پيکار را سريعا به خاک دشمن بکشاند         م
زيرا که خاک اسرائيل براي عمليات دفاعي       »  تخصصي و فني  «کامال  

از اين امر برداشت مي شود که در صورت تسخير            .  مناسب نيست 
سرزمين هاي عربي، بدون صلحي کامل استردادي صورت نخواهد            

ه تغيير خواهند يافت     گرفت و در هر صورت، خطوط ترک مخاصم        
رابين و ستاد مشترک    ).  البته مي شود پيش بيني کرد که در چه جهتي       (

در حضور نخست وزير لوي اشکول، محدوده مورد نظرشان را طوري            
ليطاني، . تعيين کردند که در آينده بتواند امنيت اسرائيل را تضمين کند

کول به جز  اش.  دره اردن، کانال سوئز اين محدوده را مشخص مي کرد         
در مورد ليطاني، زياد ابراز خوشحالي نکرد و آن هم به خاطر                  
دست رسي به منابع آبي ليطاني بود که در آن موقع نيز مسئله                   

همگي اطمينان داشتند که چنين برنامه اي در        .  اضطراري تلقي مي شد  
 .غياب حمايتي بين المللي غيرقابل تحقق است

ي که در پي آن کمپاني        هنگام بحران  ١٩٥٦در واقع، در سال      
کانال سوئز توسط ناصر ملي شد، اياالت متحده آمريکا نشان داد که             
مراقب گوش به زنگ حفظ وضعيت موجود سرزمين ها است و از              

از آن زمان به بعد،    .  ارتش اسرائيل خواسته بود که غزه را ترک نمايد         
 کمک فزاينده آمريکا  منوط به احترام به حفظ وضعيت موجود بوده           

پس مسئله به توانائي ارتش اسرائيل در تسخير سرزمين هاي جديد      .  است
ارتباط نداشته، بلکه به توان دولت در نگهداري و حفظ آن ها مربوط             

 .بود
، اسرائيل دو عمليات نظامي انجام      ١٩٦٧ ژوئن -پيش از بحران مه     

، حمله هوائي به روستاي سامو واقع در کرانه        ١٩٦٦ نوامبر   ١٣روز  .  داد
روستائيان به خاطر کمک شان به الفتح و نبرد        »  تنبيه«ختري براي   با

که موجب سقوط     (١٩٦٧هوائي بين اسرائيل و سوريه در هفتم آوريل         
) شش هواپيماي شکاري ميگ توسط هواپيماهاي ميراژ اسرائيل گشت        

عمليات نخست ملک حسين اردن را قانع       .    جهت تحقير رژيم سوريه   
 غصب کرانه باختري قصد نابودي پادشاهي       کرد که اسرائيل به منظور   

 .اردن را دارد و عمليات دوم بي  ملي مصر ناصر را به نمايش گذاشت
نظاميان اسرائيلي با پشتيباني کم و بيش آشکار دولت بدون آنکه           

آنان .  بخواهند تا جنگ پيش روند، از استراتژي تنش استفاده کردند          
عمليات قاطعانه جديدي تهديد بدون هيچ ترديدي رژيم بعثي را به آغاز       

، اتحاد شوروي   ١٩٦٧ مه   ١٣در چنين وضعيتي در روز        .  مي کردند
دمشق و قاهره را از تهاجم قريب الوقوع ارتش اسرائيل به سوريه آگاه            

نگراني اتحاد شوروي ظاهرا بر اطالعات کسب شده متکي           .  ساخت
امي در  نبود تمرکز نظ  .  بوده و به همين استراتژي تنش تکيه مي کرد       

مرزها چيزي را ثابت نمي کند، اسرائيل توان بسيج  بسيار سريع                
 .نيروهايش را داشت

.  مه به اين طرف، ارتش مصر در صحراي سينا مستقر شد            ١٤از  
اما، ناصر براي محو آثار     .  مي توان آن را عملياتي بازدارنده تلقي کرد      

، به اين  ، به بازي هاي سياسي اعراب واکنش نشان مي داد        ١٩٥٦تجاوز  
صورت که با انزواي اردن، آن کشور را مجبور کرد که با ترک                 

به اين منظور او   .  اردوگاه عربستان سعودي به اردوي مصر نزديک شود      
 ماه مه از سربازان کاله آبي سازمان ملل خواست که مرزهاي             ١٥در  

آن گاه، سازمان ملل تصميم گرفت که         .  بين المللي را ترک نمايند    
زيرا بدون  .   بطور کامل از سينا و نوار غزه عقب بکشد          نيروهايش را 

توافق مصر، نيروهاي سازمان ملل از نظر حقوقي نيروي اشغالگر تلقي            
 .مي شدند

اسرائيل با ناتواني شاهد از کف رفتن يکي از مهم ترين غنائم              
 مه، دو هواپيماي     ١٧حتي بدتر از آن، روز       ).  ٤( بود   ١٩٥٦جنگ  

از طريق اردن، بدون اين که مورد شناسائي          شناسائي مصر با پرواز      
نيروي هوائي اسرائيل قرار گيرند، از فراز نيروگاه اتمي ديمونا                

اين پرواز آسيب پذيري اين نيروگاه را که البته با مرز فاصله           .  گذشتند
اعتقاد دروني مسئوالن اسرائيلي اين بود که        .  زيادي داشت، نشان داد   

 عليه تجهيزات هسته اي آنها، با        »پيش گيرنده«يک عمليات هوائي     
اين نگراني تا   .  درک حتي تاييد گسترده بين المللي مواجه خواهد شد        

. پايان بحران ادامه يافت و موجب اولين احضار سربازان ذخيره گرديد          
برنامه اتمي اسرائيل بدون اين که تضميني براي بازدارندگي آن باشد،            

 .عامل اصلي در پيشروي به سوي جنگ  شد
قدم بعدي، بستن تنگه تيران ميان خليج عقبه و درياي سرخ در              

 ماه  مه از سوي ناصر بود که مي خواست اوضاع به شرايط                ٢٢روز  
در فکر بود که خطر      )  ناصر(رئيس  .  پيش از جنگ سوئز بازگردد     

جنگ را بخرد و تصور مي کرد که ارتش او امکان رودرروئي با                
 از مسئوالن نظامي مصر حتي      برخي..  دشمن را در صورت حمله دارد     

عملياتي را در صحراي نگو براي برقراري ارتباط با اردن در سر                 
او به صورت  .  مي پروراندند ولي ناصر مخالف بود و آن را وتو کرد           

. را در يک کاسه گذاشت      »  ارتجاع«علني، اسرائيل، امپرياليسم و       
و شاه  منظور او از ارتجاع، پادشاهي هاي عربستان سعودي و اردن             (

 )ايران بودند
با اين رويه، ناصر با کم بها دادن به نيروي نظامي دشمن، تصور              
مي کند که اسرائيل هنگامي قادر به حمله است که از کمک خارجي             

زيرا او  .  بهره مند گردد و از سوي ديگر نمي تواند در دو جبهه بجنگد           
رد و تصور مي کرد که هيچ کشور قدرتمند اروپا به او کمک نخواهد ک

مصر امکانات الزم   .  همين طور آمريکا که در جنگ ويتنام گرفتار بود       
براي بلند پروازي هايش را داشت زيرا از نيروي بازدارنده کافي براي            

رهبر مصر درک    .  انصراف اسرائيل از هر حمله اي برخوردار بود         
) و نه شرکت نظامي    (نمي کرد که اسرائيل تنها به پشتيباني سياسي         

 .حده و امپراطوري بريتانيا نياز دارداياالت مت
تبليغات قاهره عليه اسرائيل، امپرياليسم و ارتجاع پر سر و صدا             

محبوبيت ناصر در   .  اولين کشوري که به ناصر پيوست، اردن بود      .  بود
در همان زمان، ناصر با     .   مه  به اوج خود رسيده بود      ٢٢اردن پس از      

شي از تبليغات را در نظر        تمام حيله گري حسابگرانه اش، خطرات نا     
براي او سخت بود که به يک موفقيت واقعي ولي محدود             .  نگرفت

با تمام اين ها، راديوهاي ناصر سخنان او را که سنجيده تر           .  بسنده کند 
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راديو .  ، پوشش مي دهند  )او حرفي از عمليات تهاجمي نمي زد      (بود  
وع آن  صوت العرب، از محوکامل دولت اسرائيل، نابودي قريب الوق        

صحبت مي کرد و موسسات عربي ديگر نطق هاي او را تکرار کردند و        
يهوديان را به دريا پرت    «غرب از آن نتيجه گرفت که آنان مي گويند         

اگر ناصر فقط مي خواست    .  ، جمله اي كه هرگز بيان نشده بود       »کنيد
 برگردد، دستگاه هاي تبليغاتي او از        ١٩٥٦که به شرايط پيش از        

 . سخن مي راندند١٩٤٨ز وضعيت پيش ا
اسرائيل به اتمام کاري که در جنگ استقالل تحقق نيافت، اميدوار 

 فتح کرانه باختري: است 
نظاميان اسرائيل متحير از حادثه غيرمنتظره، دولت خود را              

سرويس هاي اطالعاتي اسرائيل از    .  به گرفتن ابتکار جنگ حول دادند     
ا که رهبران مصر دائما       پيش بيني حوادث آتي ناتوان بودند، زير        

اشکول تمايل داشت   .  تصميمات غيرمترقبه مي گرفتند و گاهي متضاد     
مطبوعات اسرائيل از    .  از اين وضعيت استفاده ديپلماتيک ببرد         

حرف مي زدنند و بدين ترتيب جوسازي          »  هوالکوست جديد «
 .مي کردند که فاجعه اي قريب الوقوع در راه است

خارجه به پاريس و واشينگتن       تصميم اعزام آبا ابان وزير        
ژنرال دوگل اعالم کرد که با هر       .  تصميم گيري ها را به تاخير انداخت   

. کس که ابتکار شروع جنگ را بدست گيرد، مخالفت خواهد کرد            
لندن و واشينگتن بسته شدن تنگه تيران را به مثابه تجاوز تلقي کردند             

يک رزمايش  دو پايتخت در نظر داشتند       .  ولي خواهان جنگ نبودند   
دريائي بين المللي جهت اثبات آزادي تردد در خليج عقبه براه اندازند و          

پرزيدنت .  گذاشته بودند »  مسابقه ناوها در درياي سرخ     «نام آن را     
اسرائيل تنها نخواهد ماند مگر اين که        «ليندن جانسون پيام داد که       
ي و خواهان فرصتي برا   )  ١٩٦٧ مه   ٢٦(»  تصميم بگيرد که تنها برود    
 .يافتن راه حلي سياسي شد

اتحاد شوروي هر چند مورد مشاوره واقع نشد، ولي از سياست             
کرملين فقط از مصري ها خواست که محتاطانه         .  ناصر حمايت کرد  

از نگاه ناصر، همه اين     .  عمل کرده و در شروع جنگ پيش قدم نشوند       
تمناها تاکيدي بر قدرت موضع اوست که او را به سمت تداوم تناسب            
قواي جديد در سينا و بهره گيري حداکثر از شرايط براي به زانو                

اين .  عقب گرد اصال مطرح نبود    .  سوق داد »  جبهه ارتجاع «درآوردن  
او فکر مي کرد که . امر براي نيروهاي مترقي شکستي به حساب مي آمد      

از آن جا که اين نيروها در جنگ تبليغاتي برنده شده اند، مداخله نظامي        
 غيرممکن مي سازد، زيرا اين عمل تمام منطقه را به آتش            آمريکا را 

تنها .  کشيده و سقوط رژيم هاي وابسته به غرب را موجب خواهد شد           
بايد صبر کرد تا اردن تسليم شود و در آن صورت عربستان سعودي از 

ديگر، سينا داو   .  ايران نيز کامال منزوي مي شود    .  او پيروي خواهد کرد   
اسر شبه جزيره عربستان با همه منابع نفتي اش         اصلي نبوده بلکه سرت   

 .مطرح مي شد
قاهره هر پيشنهاد راه حل سياسي که آزادي دريانوردي اسرائيل           

لندن و واشينگتن متوجه شدند     .  را در خليج عقبه در بر داشت، رد کرد        
آنان با خطر   .  ناممکن است »  رزمايش در درياي سرخ   «که انجام عملي    

 سوئز، توقف نفت رساني و تصميم           انگيزش بسته شدن کانال     
دولت هاي عربي به خارج کردن سپرده هاي ارزي به ليره استرلينگ            

. شق آخر مي توانست موجب سقوط پول انگلستان شود        .  مواجه بودند 
از آن پس، مسئله اين بود که        .  در نتيجه، ماهيت مسئله تغيير يافت      

رل منابع نفتي و کداميک از دو اردوگاه بر خاورميانه مسلط شده و کنت         
همزمان جنگ سرد سخت ميان      (مالي آن را بدست خواهد گرفت         

مداخله نظامي حتي   ).  جريان داشت »  اردوگاه سوسياليستي «غرب و   
 .نمادين دو قدرت آنگلوساکسون عمدتا به نفع شوروي ها تمام مي شد

ناصر به خوبي عمل  کرد، اما بر کم بها دادن به            »    بازدارنده«سياست   
 بود، تکيه   ١٩٥٦ نظامی اسرائيل که بسيار نيرومندتر از سال             نيروی
رهبران مصر با بي مسئوليتي کامل تاثيرات سخنراني هاي شان بر        .  داشت

 .   روي افکار عمومي غرب و جامعه بين الملل را ناديده گرفتند
در حالي که نطق هاي ناصر آتشين تر مي شد،  فرماندهان ارشد            

آريل شارون که   .  ر خود بر حکومت افزودند     نظامي اسرائيل بر فشا    
. فرمانده يک گردان بود، حتي حرف کودتاي نظامي را پيش کشيد            

پيوستن کامل اردن  به جمهوري متحده عربي به حوادث شتاب داد،             
به نظر مي رسيد که  .  به ويژه که عربستان سعودي مجبور به دنباله روي شد      

اين بدترين  .  قرار دارد اسرائيل کامال در محاصره ائتالف اعراب          
در اول ژوئن اشکول مجبور     .  کابوس براي استراتژي اين کشور بود      

موشه دايان  .  او يک دولت وحدت ملي تشکيل داد       .  شد کوتاه بيايد  
وزير دفاع گرديد و رهبر راست گرايان، مناهيم بگين وزير بدون              

. آنان طرفداران شناخته شده گسترش سرزمين ها بودند        .  کرسي شد 
تر از موجوديت اسرائيل، مسئله آنان به کرسي نشاندن امري بود که           فرا

جنگ استقالل نتوانسته بود به انجام برساند، عمدتا فتح سرزمين هاي            
 .کرانه باختري

دولت آمريکا با از دست دادن اميد حصول به راه حل سياسي،              
آماده شد در ضمن متمايزکردن براي حفظ آبرو پيش اعراب، دستان            

 مه، ميير آميت رئيس موساد         ٣١روز  .  ل را آزاد بگذارد     اسرائي
براي بحث درباره شرايط وارد        ]  سرويس هاي اطالعاتي اسرائيل   [

روز بعد، او با رابرت مک نامارا وزير دفاع  و رئيس              .  واشينگتن شد 
او مي دانست که با چه زباني با آمريکائيان         .  سازمان سيا مالقات کرد   

ي آمريکا در خاورميانه »تئوري دومينو«ا صحبت بايد کرد و خود را ب  
به اين معني که اگر ناصر در اين مرحله برنده شود، تمام             .  تطبيق داد 

اسرائيل .  منطقه تا مرزهاي اتحاد شوروي به سلطه اعراب در خواهد آمد         
فوري در صورت  ]  حفاظت[به تعهد آمريکا در طوالني مدت و حمايت        

مخاطبان او به روشني نشان دادند که      .  مداخله احتمالي شوروي نياز دارد    
 . با اين تحليل موافق اند

براي خالصي عربستان سعودي، واشينگتن تلويحا به اسرائيل اجازه 
 .ورود در جنگ را داد

در اولين روزهاي ژوئن، اين پيام از طريق چندين مجرا منتقل             
روز سوم ژوئن دين راسک، وزير خارجه آمريکا در بخشنامه اي           .  شد

به تمام سفارتخانه هاي امريکا در جهان عرب مخابره شد، موضع           که  
اعراب، و  »  جنگ مقدس «در مقابل روانشناسي    .  دولت را تشريح کرد   
جائي براي راه حل منطقي     »  روانشناسي آخر دنيا  «معادل اسرائيلي آن    

آمريکا نمي تواند بيش از اين اسرائيل را نسبت به آن چه           .  وجود ندارد 
دعوت »  خويشتن داري «از منافع حياتي اش مي نامد، به    اين کشور دفاع    

پس .  اعراب هم چون اسرائيلي ها به تقدير تسليحات اطمينان دارند      .  کند
 .در اين ميان، يک نفر در محاسبه خطاي بزرگي کرده است

 ژوئن، والتر روستو مشاور رئيس جمهوري آمريکا در           ٤روز  
 احتياط هاي الزم سخنوري را     او تمام .  يادداشتي آينده را پيش بيني کرد    

. بکار بست تا جنگ و پيروزي اسرائيل را به عنوان فرضيه مطرح سازد           
اعراب ميانه رو يعني بالقوه کليه اعرابي که از توسعه قدرت ناصر               
هراس داشتند، بيشتر ترجيح مي دادند که او از اسرائيل شکست بخورد            

.  خواهد آمد  در آن صورت شرايط جديدي پيش    .  تا نيروهاي خارجي  
ميانه روي در خاورميانه مستقر شده و دولت ها بر رشد اقتصادي، يعني            

عالوه بر آن، اگر اسرائيل       .  همکاري منطقه اي تکيه خواهند کرد      
راه حلي براي پناهندگان فلسطيني بيابد، آن کشور به عنوان بخش             

ما با يک مرحله تاريخي تغيير شکل . الينفک منطقه پذيرفته خواهد شد
اسرائيل که تمام تضمين هاي الزم را  از امريکا          .  منطقه روبرو بوديم  

، دولت  ١٩٦٧در چهارم ژوئن     .  گرفته بود، نيازي به انتظار نداشت      
 .تصميم نهائي را گرفت

 از اشتباهات محاسبه کليه کشورهای درگير        ١٩٦٧جنگ ژوئن   
. ه است در مدارک به دست آمده، واژه اشتباه  بارها به کار رفت         .  زاده شد 

 مربوط به آزادي تردد در      ١٩٥٦ابهامات حقوقي موجود در مصالحه         
خليج عقبه و تنگه تيران تعيين انگيزه و آغاز کننده جنگ را مشکل              

يعني طرفي که محاصره را تحميل کرده و يا  طرفي که              .  کرده است 
اولين گلوله را شليک مي کند؟ در طرف اعراب، جنگ سرد ميان              

 -بي و عربستان سعودي بيش از کشمکش اسرائيل       جمهوري متحده عر  
اعراب موتور  وقايع بود،  کشورهاي عرب با حرافي ها و رفتارشان، در 

 .افکار عمومي جهاني خود را در بدترين شرايط قرار دادند
 آمريکا که در زمان رياست جمهوري        -نزديکي نظامي اسرائيل  

تسريع کرد و   جان اف کندي شروع شده بود، تندتر شدن مواضع را            
در اين منظر، به طور تحسين آميزي الفاظی بي اعتبارسازي را با همسان           

براي نجات  .  کردن امپرياليسم، ارتجاع و صهيونيسم، بکار گرفت         
عربستان سعودي بود که آمريکا تلويحا به اسرائيل اجازه ورود در              

نوعي   «- از همان زمان    -کساني که در واشينگتن    .  جنگ را داد   
طرح مي کردند، در چارچوب تغيير رژيم ها و با           »  ه جديد خاورميان
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بدين .  احترام به تماميت ارضي دولت هاي موجود به آن دست مي زنند        
ترتيب، آنان به گفتارهاي مترقي عرب حق مي دهند که همواره اين            

اما آنان نسبت به توانشان در     .  نوع توطئه هاي غربي را تقبيح کرده اند      
 . يني پس از اشغال نظامي توهم دارندبرقراري نظم در سرزم

، توسعه قلمرو در دستور کار قرار        ١٩٦٧اگر چه در اوايل سال       
نداشت، اسرائيل از نظر حقوقي از کل خاک فلسطين تحت قيمومت             

. برخي افراد هنوز آن را تکرار مي کنند       .  هرگز چشم نپوشيده است    
پذيرد که  هيچکس نمي خواهد ب  .  بسياري همواره به آن فکر مي کنند      

تولد دوباره سياسي فلسطين که توسط جنگ شتاب يافت، به طور              
ناگزيري کشمکش را به بعد نخستين آن برخواهد گرداند، يعني مبارزه          

 .دو ملت براي سرزمين مقدس
 : پانوشت ها

 La Question de نويسنده آثار مختلف از جمله، Collège de Franceاستاد  -١
Palestine: le Troisième tom وL'Accomplissement du Prophéties, ١٩٦٧-١٩٤٧

, ٢٠٠٧ ،Fayard, Paris 
يک .  از ادغام مصر و سوريه ايجاد شد١٩٥٨جمهوري متحده عربي در سال  -٢

اما مصر همچنان . به اين تجربه پايان داد١٩٦١کودتاي نظامي در سوريه در سال 
 . حفظ کرد١٩٧١اين نام را تا سال 

 اسرائيل و سوريه، پيمان ترک مخاصمه امضا شد و در  ميان١٩٤٩ ژوئيه ٢٠در  -٣
مسئله . مرز ميان دو کشور،  دو حوزه را به عنوان منطقه غيرنظامي اعالم کرد

، ناظران سازمان ملل متحد، در غزه و شرم الشيخ مستقر ١٩٥٦پس از خاتمه جنگ -٤ .حاکميت بر اين حوره ها هنوز معلق مانده است
را تضمين مي ) از جمله به سوي بندر ايالت(ج عقبه  شده و آزادي تردد در خلي

   .کنند
 ٢٠٠٧لوموند ديپلماتيک، ژوئن 

 ... كسي كه 
 

باقر پرهام است كه چند سال پيش       »  روشنفكران«يكي از چنين    
 تكرار كرد و آن      مرداد را  ٢٨كودتاي  سخنان داريوش همايون درباره     

مام حسين تسليم    البته اگر ا   ).  ١(ناميد  »   مرداد ٢٨عاشوراي    «را
مي كرد، نه شهيد مي شد و نه      »  بيعت«خواست هاي يزيد مي شد و با او       

بنابراين مقصر كشته شدن آن امام خود او        .  .  واقعه عاشورا رخ مي داد   
كرد و حاضر نشد بپذيرد كه      »  لجبازي«بود كه هم چون دكتر مصدق      

  . مرغ دو پا دارد
يرفطروس است كه   علي م »  روشنفكران«يكي ديگر از همين نوع      

روزي به چپ مي زد و مي پنداشت حقيقت مطلق را دريافته و امروز              
به راست مي زند و مي پندارد حقيقت مطلق تاريخ را كشف كرده است            

اين شخص نيز با مصاحبه هاي فراوان و اخيرأ با نوشتن كتابي كه            ).  ٢(
ايت هاي هنوز انتشار نيافته است، اما بخش هائي از آن را مي توان در س            

البته بنا بر همين شيوه     .  اينترنتي خواند، در پي اثبات همين نظريه است       
استدالل ارزان و فاقد هرگونه ارزش علمي اگر حضرت عيسي در برابر   

 بودن اذعان نمي كرد، حتمأ        خود دادگاه به مسيح و پادشاه يهود       
مصلوب نمي شد، پس او نيز هم چون امام حسين مسئول شهادت خود             

كه نماينده امپراتور  Pilatus نه كائنان دين يهود كه از پيالتوس است و
 .روم در اورشليم بود، كشتن او را خواستار شدند

متعلق به چنين جماعتي حميد شوكت است      »  روشنفكر«تازه ترين  
زندگي سياسي  «كه درباره   »  در تيررس حادثه  «كه با انتشار كتاب      

صدق بتازد و او را مسئول       نگاشته، كوشيده است به م     »  قوام السطنه 
او در اين كتاب چون مي خواهد مصدق را         .   مرداد بنامد  ٢٨كودتاي  

» حضرت«بكوبد، نه فقط شيفته قوام السلطنه،  بلكه هم چنين هوادار            
 ). ٣(آيت اهللا كاشاني نيز شده است 

اما پيش از آن كه به مواضع ضد مصدقي حميد شوكت بپردازم،             
د او گفته باشم تا خواننده بهتر بتواند به            بايد چند نكته را در مور       

 :پي برد» تاريخ«انگيزه هاي او در نگارش اين 
آن كه من حميد شوكت را از ديرباز مي شناسم و در يك              يكم  

مورد نيز، يعني مسافرت قاچاق به فرانسه و بازگشت از آن كشور با              
 . محبت بسيار به من كمك كرد

وام السطنه است، در آغاز     شوكت همان گونه كه امروز شيفته ق        
و »  صدر مائو «زندگي سياسي خود در آمريكا هوادار و شيفته انديشه           

را »  كمونيست«بود كه نشريه اي با نام      »  اتحاديه كمونيست ها «عضو  

اما چون اينك گويا از گذشته خود شرمسار است، در           .  منتشر مي كرد 
به اين جنبه  خود منتشر كرده است،     »  وب سايت«زندگي نامه اي كه در    

چنين »  در تيررس حادثه  «با خواندن كتاب     .  هيچ اشاره اي نمي كند  
به نظر مي رسد كه او بايد هم چنان نسبت به  گذشته خود احساس                
شرمساري كند، زيرا با فيلتر كردن حقايق تاريخي كوشيده است از             

بسازد كه مال مردم خور بود، كه       »  قهرمان ملي «قوام، يعني از كسي     
نافع شخصي خود را بر منافع ملي مردم ايران ترجيح داده و در   هميشه م 

رابطه تنگاتنگ با قدرت هاي بيگانه قرار داشته و با برخورداري از              
در حقيقت  .  پشتيباني آنها چندين بار بر مسند صدارت تكيه زده بود          

شوكت به همان كاري كه در گذشته مي كرد، استمرار داده و از تاريخ            
او در دوران كنفدراسيون نيز ضد مصدق و ضد         .  استدرسي نياموخته   

جبهه ملي بود، با اين تفاوت كه در آن دوران ما جبهه ملي ها را به                  
خُرده بورژوا و ضد انقالبي بودن متهم مي ساخت و امروز مي كوشد             

و »  واقع  بين «به ما بقبوالند كه مصدق در مبارزه سياسي خود              
در همه عرصه ها شكست خورده     كم و بيش    «نبود و   »  انعطاف پذير«

بنا بر پندار او آدم هاي      ).  ٤(»  بود و بدون كودتا نيز ماندني نبود        
شكست نمي خورند و كرسي نخست       »  انعطاف پذير«و  »  واقع بين«

 !!    وزيري را با بند زندان عوض نمي كنند
آن كه سال ها پيش پروفسور محسن مسرت كه در دوران            دوم  

عضو جبهه ملي بود، بودجه اي براي تهيه         كنفدراسيون هم چون من     
تاريخچه كنفدراسيون فراهم آورد و بخشي از آن را در اختيار حميد             

كسي كه چون من خود در      .  شوكت قرار داد تا اين كار را انجام دهد        
در »  تاريخجه«متن مبارزات كنفدراسيون قرار داشت، با خواندن آن          

ط به كنفدراسيون بنا بر منافع مي يابد كه بسياري از حقايق تاريخي مربو  
و مواضع شخصي نويسنده بازگو شده اند، به حاشيه  رانده گشته اند و يا            
آن كه با ديد و برداشتي كاسبكارانه مطرح گرديده اند كه در اين جا              

يكي اشاره بي ربط نويسنده در مقدمه      :  فقط به سه نمونه آن مي پردازم     
به آيت اهللا كاشاني است تا      »   ساله كنفدراسيون  ٢٠تاريخچه  «كتاب  

بتواند با آويزان شدن به آن ريسمان چاپ آن كتاب در ايران جمهوري 
دو ديگر كتمان مصوبات كنگره كنفدراسيون      .  اسالمي را ممكن سازد   

درباره همكاري هاي دولت چين توده اي با رژيم شاه است، زيرا               
 محو  شوكت در آن دوران هنوز پيرو انديشه مائو بود و سه ديگر              

ساختن رد پاي تخريب گرايانه عباس ميالني كه به مثابه عضو                
به ايران رفت و    »  سازمان انقالبي حزب توده     «و  »  كنفدراسيون«

شاه عليه كنفدراسيون جزوه نوشت،     »  ساواك«دستگير شد و به دستور     
 .داشت» دوستي«آن هم به اين دليل كه با او 

 ديگر سه سال     آن كه حميد شوكت پنج سال و به روايتي           سوم
نئو »  برجسته«براي عباس ميالني كه اينك يكي از مشاورين               

، كار  )٥( در رابطه با ايران است      محافظه كاران آمريكا و شخص بوش    
كرد و از بودجه اي حقوق گرفت كه مؤسسه هوور در اختيار عباس              

است و زير نظارت    »  سيا«اين مؤسسه وابسته به     .  ميالني گذاشته بود  
.  وزير امور خارجه دوران روالند ريگان اداره مي شود         جورج شولتش، 

شوكت تا زماني كه نزد عباس ميالني كار مي كرد، با مؤسسه هوور              
مشكلي نداشت، اما هنگامي كه ميالني او را اخراج كرد، يعني پس از              
آن كه آب  از آسياب افتاد، در نامه  سرگشاده اي كه به ميالني نوشت،             

ار او به مؤسسه هوور ربطي نداشته است،        در ضمن مطرح كرد كه ك      
(آن هم با اين هدف كه بگويد او را با اين مؤسسه ارتباطي نبوده است    

شوكت در همين دوران توانست از كتابخانه بزرگ مؤسسه هوور          ).  ٦
االن هم در پي    .  را بنويسد »  در تيررس حادثه  «بهره گيرد و كتاب      

 بتواند درباره پروژه    گرفتن بودجه از حزب سبزهاي آلمان است تا         
كند، آن هم بدون آن كه        »  تاريخ نويسي«آب و نان دار ديگري        

 . تخصصي در اين فن داشته باشد
پس با توجه به اين چند نكته مي توان دريافت در اين  جا با                  

حميد شوكت پيش از آن كه      .  بي طرف روبرو نيستيم  »  تاريخ نويسي«
أل درباره قوام السلطنه   را بنويسد و اصو    »  در تيررس حادثه   «كتاب  

به برخي   مطالعه زيادي كرده باشد، چند سالي پس از انقالب اسالمي          
سياستمداري كاركُشته  «گفته بود كه به اين نتيجه رسيده است كه قوام          

كرده بوده است و     »  خدمات بسيار «و به ملت ايران       )  ٧(»  بود
در   «نوشتن كتاب .  »قضاوت مردم ايران در مورد او عادالنه نيست        «

به عبارت ديگر،  .  تالشي است براي اثبات اين برداشت     »  تيررس حادثه 
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خود مي دانست مدارك   »  تاريخ«حميد شوكت پيش از نوشتن كتاب       
استاد مسلم سياست فارغ از       «تاريخي بايد اثبات كنند كه قوام          

ايدئولوژي، استاد مسلم سياست فارغ از مباني و قراردادهاي از پيش             
بنابراين همه اسنادي كه با اين       ).  ٨( خواهد بود    »ساخته و پرداخته  

كه از دقت و نظم و منطقي        «نتيجه گيري هم خواني نداشتند، هر چند       
مالك سنجشي مستند و متكي     «بودند، نمي توانستند   »  دروني برخوردار 

به عبارت ديگر، نزد او    ).  ٩(باشند و بايد فيلتر مي شدند       »  بر واقعيات 
د كه مي توانند نقشي را كه حميد شوكت براي         فقط آن اسنادي واقعي ان   

 . قوام السلطنه در تاريخ در نظر گرفته است، اثبات كنند
قصد من آن نيست تمامي اين كتاب را مورد بررسي قرار دهم،              

اما به خاطر پنجاه سال      .  تاريخ نيست »  علم«زيرا تخصص من      
انم كوشنده گي سياسي، آن قدر هم از تاريخ بي خبر نيستم كه نتو              

نادرستي ها، پيش  داوري ها و ضديت بيمارگونه حميد شوكت با              
دكترين سياسي مصدق كه بر مبارزه براي تحقق ايراني مستقل، ملتي            
آزاد و سياست خارجي اي مبتني بر سياست موازنه منفي استوار بود، را            

 :به همين دليل نيز گفتن چند نكته مهم است. نبينم
نده بفهماند كه قوام مشروطه  خواه بوده،        شوكت مي خواهد به خوان     -١

روشن است كه اين استدالل     .  است»  فرمان مشروطيت «زيرا خطاط   
» ميرزا بنويس «و  »  منشي«قوام در آن دوران     .  خطا و پوچ است   

من خود  .  دربار بود و بايد آن چه را مي نوشت كه شاه دستور مي داد          
 ها برخي از   سي و دو سال مهندس شهرساز بوده ام و طي اين سال           

پروژه هائي را كه طراحي و پياده كرده ام، دلخواه من نبودند، اما             
.  خواستار آن بود، بايد انجامش مي دادم      Auftraggeberچون مشتري   

در نظام سرمايه داري كسي كه نيروي كارش را فروخته و                
حقوق بگير است، بايد كاري را انجام دهد كه كارفرما از او مطالبه            

كار خود ازخودبيگانه ) سوژه( قول ماركس او از موضوع به. مي كند
 . مي شود

او با نقل قول از برخي از سخنراني هاي قوام مي خواهد به ما بگويد               -٢
او تحقق نظامي سكوالر مبني بر جدائي دين از           »  نيت قلبي «كه  

قانون اساسي  «اما مي دانيم كه بر اساس       ).  ١٠(دولت بوده است     
ولتي سكوالر را بوجود آورد، زيرا بنا بر           نمي توان د »  مشروطه

قانون اساسي مشروطه دين و دولت از هم جدا نبودند و حتي در               
 امامي مذهب   ١٢اصل اول متمم آن قانون مذهب شيعه جعفري           

پس معلوم نيست قوام بر اساس       .  رسمي كشور ناميده شده است     
 براي!  خود را متحقق سازد   »  نيت قلبي «مي خواست  »  قانون«كدام  
» نيت قلبي «مهم اين نيست كه قوام داراي چه         »  تاريخ نگار«يك  

بوده و بلكه بايد نشان داد چه گام هاي عملي در جهت تحقق آن               
به گواهي تاريخ، قوام در اين زمينه هيچ        .  برداشته است »  نيت خير «

 .  كاري نكرده است
 شوكت مدعي است براي سقوط حكومت قوام بين دربار، جبهه ملي -٣

صرف نظر از  ).  ١١(ب توده هماهنگي بوجود آمده بود          و حز 
كينه توزانه و غيرتاريخي بودن يك چنين ادعائي، گيريم كه چنين          
بوده باشد، اما پرسش آن است چه نيروئي سبب شد تا شاهي كه               
گويا مخالف قوام بود، براي او فرمان نخست وزيري صادر كند؟ از           

ق داراي پايگاه مردمي    يا قوام هم چون مصد   :  دو حال خارج نيست   
بود و فشار از پائين سبب شد تا او به كرسي نخست  وزيري چنگ              

و يا آن كه قوام عامل        .  اندازد كه مي دانيم چنين نبوده است       
مشترك آمريكا و انگليس بود و فشار از باال سبب شد تا شاه                 
تسليم خواست آنها شود و برخالف ميل دروني خود فرمان               

توشيح كند، كه در اين صورت با كسي سر و          نخست وزيري او را    
كار داريم كه بايد به قدرت مي رسيد تا مشكل نفت را از منظر و               
منافع بيگانگان حل كند و همه شواهد تاريخي اين جنبه را نشان              

عالوه بر آن، پيش از نخست وزيري قوام، شاه خود عامل          .  مي دهند
 ق را به عقب  سرسپرده انگليس و آمريكا بود و مي خواست مصد         

همين امر سبب   .   نشيني در برابر خواست هاي آنان مجبور سازد        
پس اختالف دربار با قوام مثل همان اختالفي         .  استعفاء مصدق شد  

بود كه بعدها شاه و اميني با هم داشتند، مبني بر اين كه كدام  يك               
مي تواند سياست دلخواه قدرت هاي    »  بهتر و شايسته تر  «از آن دو    

 . ستي را در ايران پياده كندامپريالي
به شغال گفتند شاهدت    « بر مبني ضرب المثل معروف ايراني           -٤

، تمامي تالش شوكت آن است كه با تكيه بر          »كيست، گفت دمم  

كند، قوام از كُشتار نيروهاي       »  ثابت«نقل قول هائي از ارسنجاني   
ه اما ارسنجانی گفت  ).  ١٢( تير بي خبر بوده است      ٣٠انتظامي در روز    

 تير کسانی را برای معامله        ٣٠است كه حزب توده در آستانه         
هم چنين نمايندگان آيت اهللا كاشاني با .  سياسي نزد قوام فرستاده بود    

با آن كه شوكت از اين منابع آگاه است،         ).  ١٣(او ديدار داشته اند    
دو جانبه سخني نمي گويد و بر همان        »  معامله«اما در مورد اين      

ي كوشد به خواننده بفهماند كه مسئول قتل         سبك كار گذشته م    
شهيدان سي تير نه حكومت قوام، بلكه جبهه ملي بود كه از مردم              

سراسري شركت  »  اعتصاب عمومي «خواسته بود در آن روز در      
 ).  ١٤(كنند 

 مبارزه سي تير فقط مبارزه با دربار نبود، بلكه هم زمان مبارزه با                -٥
ار را زير سلطه خود داشتند و با        كشورهاي امپرياليستي بود كه درب    

آن ابزار مي كوشيدند سياست دلخواه خود را بر مردم ايران تحميل           
دكتر مصدق درست به  خاطر محدود ساختن دخالت دربار و          .  كنند

شخص محمدرضا شاه در سياست روز از مقام نخست وزيري              
 استعفاء داد و قوام نيز به فرمان امپرياليست ها نخست وزير شد تا            

اما شيفتگي به قوام    .  بتواند خواست ها و منافع آنها را تأمين كند         
» قيام ملي «ما نه فقط سي تير را       »  تاريخ نويس«سبب شده است تا     

شكستي «نداند، بلكه، آن پيروزي جنبش خودجوش مردمي را            
به عبارت ديگر، او طبق همان شيوه مرسوم         ).  ١٥(بنامد  »  شوم

شده اند، »  دانشمند«و  »  عاقل«از اين گونه كه       »  روشنفكراني«
 مرداد رخ نمي داد و بنابراين      ٢٨مدعي است بدون سي تير كودتاي       

 ٢٨پيروزي مردم ايران در قيام سي تير كودتاي            »  شوم«پيامد  
به اين ترتيب نه فقط دكتر مصدق و جبهه ملي،          .  مرداد بوده است  

 بلكه مردمي كه قيام سي تير را به پيروزي رسانيدند، مي شوند              
را نصيب خود و    »  شكست شومي « مرداد و    ٢٨مسئول كودتاي   

بد »  تاريخ نويسان«ما را از شَر يك چنين       »  خدا«!!  ايران مي سازند 
با يك چنين استدالل بي مزه و حتي     .  فهم و كج  انديشي آسوده سازد     

كودكانه مي توان به هر نتيجه دلخواهي رسيد و به طور مثال مدعي            
و را نمي زائيد، جنگ جهاني دوم نيز رخ         شد كه اگر مادر هيتلر ا      

 ميليون  ٦ ميليون تن كشته و نزديك به          ٥٠نمي داد و بيش از      
 . يهودي در اردوگاه هاي كار اجباري سر به نيست نمي شدند

 بنا بر گفته كساني كه علم تاريخ را بنياد نهاده اند، در بررسي هاي              -٦
و »  اما«.  ت داد گل و گشاد را دخال     »  اگر«و  »  اما«تاريخ نبايد   

هنگامي مي تواند در بررسي تاريخي مورد توجه قرار گيرد          »  اگر«
كه در برابر مردم و يا بازيگران سياسي بيشتر از يك گُزينه                 

Option          وجود  داشته  »  تاريخ نويس« واقعي و نه خيالي و دلبخواه
در سي تير مردم ايران بايد ميان مصدق كه جنبش                 .  باشد

ديخواهي مردم ايران را نمايندگي مي كرد و قوام   استقالل طلبي و آزا  
كه به دستور امپرياليست ها به قدرت رسيده بود، يكي را                 

آنها چون نمي خواستند ايران هم چنان زير سلطه          .  برمي گزيدند
بيگانگان باشد، نه قوام، بلكه مصدق را برگزيدند و به همين دليل             

 و او  را مجبور       قرار گرفته اند »  تاريخ نگار«مورد خشم شوكت     
 . بنامد» شكستي شوم«ساخته اند كه آن پيروزي را 

    عالوه بر آن هنر يك تاريخ نگار خوب آن است كه با بررسي               
رخدادهاي تاريخي براي خواننده روشن كند كه چه عواملي سبب           
شدند تا وقايع آن گونه رخ دهند كه در تاريخ ضبط شده اند؟ كسي            

را كه زيرساخت منطقي ندارد، در       كه اما و اگر گل و گشاد          
 مي پردازد  Spekulationبررسي تاريخ دخالت مي دهد، به گُمانه زني        

به عبارت ديگر، كسي چون    .  كه فاقد هر گونه شالوده علمي است      
شوكت كه مي گويد اگر مردم قيام سي تير را انجام نمي دادند،              

سنجيده  مرداد حتمأ اتفاق نمي افتاد، حرف مفت و نا          ٢٨كودتاي  
مي زند، زيرا با توجه به مدارك و اسناد تاريخي سرنگوني حكومت           
دكتر مصدق با توسل به كودتا و يا به ابزارهاي ديگر در انطباق با              
منافع آن زمان قدرت هاي امپرياليستي قرار داشت و امري               

 :اين عوامل به اختصار عبارتند از. اجتناب ناپذير و حتمي بود
 صنايع نفت نخستين تالش يك ملت          جنبش ملي كردن    -١-٦

آسيائي و در عين حال مسلمان براي رهائي از چنگال                 
پيروزي اين جنبش مي توانست سبب رشد        .  نئوكلنياليسم بود 

جنبش هاي آزادي خواهانه و استقالل  طلبانه در كشورهاي           
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پيراموني  و به ويژه در كشورهاي اسالمي شود و بنابراين براي           
قوام را آوردند   .  د اين جنبش ناكام مي شد    جلوگيري از آن باي   

ليكن قيام خودجوش مردم    .  كه بتواند اين جنبش را اخته كند       
در سي تير آن خواب ها را آشفته كرد و سبب بازگشت مصدق           

اما از آن پس دربار به يگانه ابزاري كه امپرياليسم       .  به قدرت شد 
و مي توانست از آن عليه جنبش مردم بهره گيرد، بدل گشت            

 مرداد، شاه مجبور شد از       ٢٥سرانجام پس از كودتاي ناكام       
نقش خرابكارانه حزب توده پس از قيام سي تير         .  ايران بگريزد 

 مرداد سبب شد تا       ٢٥و به ويژه پس از شكست كودتاي          
روحانيتي كه نتوانسته بود مصدق را به ابزار سياست خود بدل            

ت روي كند و    به سلطن»  دين مبين «سازد، براي حفظ پايه هاي     
با اين حال تاريخ نشان داد كه         .  در جبهه كودتا قرار گيرد     

 مرداد و شكست نهضت ملي ايران           ٢٨پيروزي كودتاي    
نتوانست از تأثير مثبت اين نهضت بر جنبش هاي رهائي بخش          

 .كشورهاي زير سلطه بكاهد
 مصدق تا زماني مي توانست نخست وزير ايران باشد كه             -٢-٦

ن وجود مي داشت، زيرا او بنا بر انديشه             دمكراسي در ايرا   
سياسي اش هوادار حكومت دمكراتيك و مبتني بر دخالت و           

اما وجود دمكراسي در ايران آن روز با          .  مشاركت مردم بود  
منافع و خواست هاي كشورهاي امپرياليستي در تعارض قرار          

ايران همسايه روسيه شوروي بود و استالين كوشيده بود         .  داشت
 بيرون بردن ارتش سرخ كه در دوران جنگ جهاني            پيش از 

دوم شمال ايران را اشغال كرده بود، بخشي از آن مناطق را از              
هر چند آن پروژه در رابطه با دخالت گري          .  ايران جدا كند  

آمريكا در دوران صدارت قوام شكست خورد، اما جهان              
اردوگاهي شده بود و غرب از پيوستن ايران به اردوگاه شرق            

وجود حكومت دمكراتيك در ايران براي         .  شت داشت وح
كه هوادار بي چون و چراي شوروي بود، فضاي         »  حزب توده «

مساعدي بوجود مي آورد تا بتواند با به دست آوردن اكثريت           
آراي مردم در انتخابات و يا نفوذ در ارتش و دست زدن به                

 شاهد آن ...  كه بعدها در حبشه، افغانستان و        (كودتاي نظامي   
بنابراين منافع آمريكا و    .  به قدرت سياسي چنگ اندازد   )  بوديم

انگليس حكومتي استبدادي در ايران را ايجاب مي كرد تا بتوان           
ها، بلكه ملي گراياني چون    »كمونيست«به حضور سياسي نه فقط     

جبهه ملي كه خواهان استقالل سياسي و اقتصادي ميهن خويش          
ز مصدق و جبهه ملي بايد از        به همين دليل ني  .  بودند، پايان داد  

 . عرصه سياسي حذف مي شدند كه شدند
 با توجه به درجه رشد اقتصادي و اندك بودن انكشاف شيوه            -٣-٦

توليد سرمايه داري در ايران آن روز، نيروها و طبقاتي كه هستي 
اجتماعي  و اقتصادي شان به دمكراسي نياز داشت، كوچك بودند 

انستند در درازمدت در برابر تهاجم       و به همين دليل نيز نمي تو     
اما شكست آنها   .  ارتجاع داخلي و امپرياليسم جهاني دوام آورند      

از ارج و سترگي تالش مصدق و جبهه ملي براي تحقق ايراني             
مستقل و آزاد نمي كاهد و برعكس، اينك كه وضعيت               

 اجتماعي ايران دگرگون شده و نهادهاي جامعه مدني         -اقتصادي
 يافته اند و ميليون ها شهروند ايراني براي ادامه          در ايران رشد  

هستي اجتماعي خود به دمكراسي نيازمندند، درس آموزي از          
مبارزات كساني چون مصدق و سازمان هائي چون جبهه ملي            

وگرنه بايد در انتظار شكست      .  مي تواند چراغ راه آينده شود     
 .ديگري بود

 مرداد در بسياري    ٢٨ قدرت هاي امپرياليستي پس از كودتاي       -٤-٦
از كشورهاي ديگر نيز به كودتا دست زدند كه آخرين نمونه            
دهشتناك آن كودتا عليه حكومت مردمي سالوادر آلينده در           

اگر استدالل هاي آقاي شوكت و هم مسلكانش را         .  شيلي بود 
گيريم، بايد به اين نتيجه رسيد كه همه رهبران             »  جدي«

مپرياليستي موفق شدند، از    كشورهائي كه در آنها كودتاهاي ا      
مصدق گرفته تا لومومبا در كنگو و آلينده در شيلي، رهبراني            

و »  سرسختي«از خود   »  واقعيت«بودند كه در برابر پذيرفتن       
با اين  .  نشان دادند و به همين دليل شكست خوردند      »  كله شقي «

استدالل خنك مي توان تمامي رهبران وطن فروشي را كه با            

شتيباني بيگانگان در كشورهاي خود حكومت      برخورداري از پ  
 .  به مردم ناميد» خادم«و » واقعگرا«مي كنند، رهبراني 

 دشمني و كينه شوكت نسبت به دكتر مصدق، به دكتر حسين فاطمي -٧
در «و به جبهه ملي را مي توان در البه الي هر سطر فصل هشتم                

 تا مشت   در اينجا فقط چند نمونه مي آورم      .  يافت»  تيررس حادثه 
تحريك  «او شهيد دكتر حسين فاطمي را به        :  نمونه خروار باشد  

گرگ درنده  «متهم مي كند، چون در مقاله اي قوام را            »  عوام
او مصدق را متهم مي كند كه سياست نفتي اش        ).  ١٦(ناميد  »  اجتماع

، چون در برابر    )١٧(نبود  »  معطوف به حل دشواري ها و راه منطقي     «
ي معيارها و خواست شركت نفت انگليس        تعيين غرامت بر مبنا    

نوعي باج خواهي و تجاوز به  استقالل سياسي و اقتصادي ايران را             
شوكت براي بي ارزش نشان دادن سياست اقتصاد بدون          .  مي ديد

نفت كه حكومت مصدق به مدد آن توانست نزديك به سه سال             
مصدق كم و بيش در همه        «ايران را اداره كند، مدعي است          

آزادي .  ا شكست خورده بود و بدون كودتا نيز ماندني نبود         عرصه ه
و استقالل و حق حاكميتي كه او خود را منجي آن مي دانست، فاقد          

به عبارت ديگر تمامي    ).  ١٨(»  طرح و برنامه اي هدفمند بود       
برنامه هاي اصالحي حكومت دكتر مصدق كه با وجود از دست            

ات ايران بي افزايد، و    دادن درآمد نفت توانسته بود بر حجم صادر        
طرح ها و  «هم چنين اصالحات در روستاها و سيستم اداري و غيره           

كسي مي تواند اين حرف هاي سست و . نبوده اند» برنامه هاي هدفمند
بي ربط را بزند كه دلي چركين و انديشه اي ماالمال از كين نسبت             

ه هم چنين كسي كه جبهه ملي را در مبارز         .  به مصدق داشته باشد  
براي تحقق استقالل و آزادي ايران و حكومتي دمكراتيك مبتني بر 

متهم مي سازد و اين    »  سستي و ناپايداري  «قانون اساسي مشروطه به     
ويژگي ذاتي جبهه ملي و راز گشوده ي طلسم           «خصوصيت را    

آن مي داند و در عين حال مدعي است كه           »  شكست و ناكامي  
ح نيروهاي عرفي،    جبهه ي ملي در قلمرو خلع سال        «مصدق و    

بي گمان پيشاهنگ خستگي ناپذير استقامت و نماد پايداري و            
بوده اند، اگر ريگي در كفش نداشته باشد، بايد          )  ١٩(»  مقاومت

 . بسيار بدانديش و كينه توز باشد
 

با تاختن به   »  در تيررس حادثه  «و سرانجام بايد پرسيد نويسنده       
هائي دفاع كند؟ در دوراني      مصدق و جبهه ملي مي خواهد از چه ارزش        

كه حكومت اسالمي هم چون رژيم شاه از پخش انديشه هاي سياسي             
مصدق جلوگيري مي كند، در دوراني كه نسل جوان ايران براي               
پيش برد مبارزه آزادي خواهانه خود با عكس هاي مصدق در برابر             
سپاهيان سركوب رژيم اسالمي صف مي كشد، در دوراني كه                

 مي خواهند برايمان تعيين كنند كه حق داشتن كدام يك         امپرياليست ها
اين گونه تاختن به  مصدق و       ...  از صنايع را داريم، در دوراني كه          

بزرگ كردن عنصري چون قوام با چه هدفي صورت گرفته است؟             
 پيام نويسنده به مردم ايران چيست؟

آن چه من دريافتم، حميد شوكت از نوشتن و انتشار اين كتاب دو 
 . دف را دنبال مي كنده

يكي آن كه دوران حكومت مصدق يگانه دوراني است كه در             
ميهن ما قواعد دمكراسي حاكم بود و نه فقط محافل راست، بلكه                
هم چنين حزب توده نيز كه طبق قانون قدغن شده بود، كم و بيش                
مي توانست علني فعاليت كند، سازمان جوانان و سنديكاهاي وابسته            

يل دهد و در نشريات خود مصدق را عامل امپرياليسم            بخود را تشك  
كوبيدن مصدق و بي ارزش نشان دادن كارها و مبارزه          .  آمريكا بنامد 

او، يكي از اهداف كساني است كه منافع شان با استقرار دمكراسي در             
در اين رابطه دولت مردان جمهوري اسالمي و . ايران در تضاد قرار دارد    

پس .  خورده پهلوي در يك جبهه قرار دارند      بازماندگان رژيم شكست    
از سوي  اين هر دو اردوگاه        »  در تيررس حادثه  «بي دليل نيست كه    

 . مورد استقبال قرار گرفته است
عالوه براين اصل حرف شوكت آن است كه مصدق بدون              

پيروزي سي تير را هم      .  كاشاني هرگز نمي توانست به حكومت رسد     
ي دهد و براي مصدق و جبهه ملي در        به كاشاني و حزب توده نسبت م     

يا مرگ يا   «پديدار شدن اين جنبش خودجوش كه طي آن مردم شعار           
با اين چنين مواضعي   .  را سر داده  بودند، نقشي فرعي قائل است       »  مصدق
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با »  روشنفكر«و  »  تاريخدان«البته مي توان به ايران سفر نمود و به مثابه        
اين ادعاها با مواضع و سياست      نشريات چاپ ايران مصاحبه كرد، زيرا       

رژيم اسالمي هم خواني دارد و شوكت، خواسته و يا ناخواسته مواضع            
رژيم اسالمي را در مورد مصدق و جنبش ملي شدن صنايع نفت تبليغ              

 . مي كند
ديگر آن كه شوكت هم چون سلطنت طلبان در تبعيد و ديگر             

حكومت كساني كه مي خواهند با دخالتگري آمريكا و متحدانش             
كنوني ايران را سرنگون سازند، به ما پيام مي دهد در مبارزه با                  

بود و بلكه بايد    »  جامعه مطلوب «و  »  آرمان ها«امپرياليسم نبايد به دنبال    
» احترام«با آنها كنار آمد و به منافع منطقه اي آنها             »  واقعگرايانه«

 .گذاشت
خود ها را كه شوكت در كتاب         »ارزش« اگر مردم ايران اين      

تبليغ مي كند، آويزه گوش خود ساخته بودند، هرگز عليه رژيم شاه و             
به همين دليل نيز ميان     .  سلطه امپرياليسم آمريكا انقالب نمي كردند     

از تبار باقر پرهام و علي ميرفطروس با حميد شوكت           »  روشنفكراني«
آن دو الاقل عليه رژيم اسالمي داراي         .  تفاوتي اساسي وجود دارد    

شني هستند و به همين دليل پيه تبعيد را به تن خود ماليده اند،           مواضع رو 
هم از مواضع رژيم    .  اما اين يك هم از توبره مي خورد و هم از آخور           

را در  »  در تيررس حادثه  «اسالمي عليه مصدق دفاع مي كند و كتاب          
» واقعگرايانه«ايران انتشار مي دهد و هم از ما مي خواهد با امپرياليسم            

 . آنها نگذاريم) منافع( كنيم و پا روي  دم برخورد
نوشتن، توهين به مردم    »  در تيررس حادثه  «بيش از اين درباره     

ايران است، زيرا نويسنده آن كتاب به تمامي ارزش هاي واالئي دهن            
كجي كرده است كه ايرانيان از انقالب مشروطه تا به امروز، يعني طي            

يعني ايراني مستقل، آزاد و      بيش از يك سده به خاطر تحقق آنها،          
 . دمكراتيك مبارزه كرده اند

 : پانويس ها
هفت خوان زهرآگين     «مقاله من با عنوان          در اين باره رجوع شود به          -١

 .انتشار يافته است» طرحي نو« نشريه ٧٣كه در شماره » "روشنفكري"
 رجوع شود به مقاله باال -٢
 بي دليل از كاشاني     براي آن كه چاپ كتاب در ايران ممكن گردد، بارها و               -٣

 .نام برده شده است» حضرت آيت اهللا كاشاني«به عنوان 
  ٣٢٤، صفحه ١٣٨٥، تهران، نشر اختران، »در تيررس حادثه«حميد شوكت،  -٤
 ٢٠٠٦ چاپ آمريكا، شماره ژوئيه اوت Foreign Policyرجوع شود به نشريه  -٥
در » ميالني نامه سرگشاده به عباس   «و به »  وب سايت حميد شوكت  «رجوع شود به   -٦

 . آنجا
 ٢٩١، صفحه »در تيررس حادثه«حميد شوكت،  -٧
 ١٥همانجا، صفحه  -٨
 ١١همانجا، صفحه  -٩
  ٢٩٠همانجا، صفحه   -١٠
رجوع شود به  متن سخنراني من در استكهلم سوئد در رابطه با صدمين سالگرد                   -١١

صد سال تالش، صد سال ناكامي در «متن اين سخنراني با عنوان  .  انقالب مشروطه 
شماره هاي (»  طرحي نو « شماره نشريه    ٤در    »  ژه دمكراسي در ايران   تحقق پرو 

 .چاپ و در برخي از سايت هاي اينترنتي نيز منتشر شده است) ١١٥-١١٨
  ٢٨٩، صفحه »در تيررس حادثه«حميد شوكت،   -١٢
، »زندگي سياسي قوام السطنه  « در اين زمينه رجوع شود به كتاب جعفر مهدي نيا،           -١٣

، بي تاريخ،  »تهران در آتش  « و نيز به كتاب تركمان،       ٦٥٣، صفحه   ١٣٦٥تهران،  
 ١٧٤صفحه 

  ٢٩٣، صفحه »در تيررس حادثه« حميد شوكت،  -١٤
  ٢٩٠ همانجا صفحه  -١٥
او در برابر پاسخ به اين     .  رجوع شود به مصاحبه حميد شوكت با رضا فاني يزدي           -١٦

، پاسخ  »ابی می کنی؟ يامی ملی ارز  ير را ق  يا سی ت  آي«پرسش كه باالخره     
شکستی شوم که به اجبار      .  ش نبود ير شکستی شوم ب    يسی ت «دهد  مي 
 .»امدی چون کودتا را به دنبال داشتيپ
  ٢٩٠، صفحه »در تيررس حادثه« حميد شوكت،  -١٧
  ٢٨٨-٢٨٩ همانجا، صفحات  -١٨
  ٢٨٥ همانجا، صفحه  -١٩
 

 ... انقالب پرولتري
 

در آن دوران به بيش از اين نيز نياز نبود، زيرا كشت مشترك،              
ليكن امروز، در دوران    .   با ابزار كار ساده، زياد هم سودآور نبود        آن هم

خيش بخاري و خيش  هاي موتوري، ماشين هاي بذر و درو وضع به گونه 
اينك كشت زمين هاي بزرگ به هم پيوسته در       .  كامأل ديگري است  

مقايسه با قطعه هاي كوچك زمين  از مزيت با اهميتي برخوردار است             
)۱۵۰ .( 

حتي ديده مي شود كه يك خُرده دهقان شخم زدن مزرعه          امروز  
خود را به همسايه اي واگذارد كه داراي حيوان هاي خيش كش بهتر و            

زمان درازي است كه خرمن كوبي با ماشين        .  يا خيش موتوري است   
تعاوني هائي كه صاحب چنين     .  خرمن كوبي بيگانه اي انجام مي گيرد    

، ماشين هاي درو و غيره        ماشين هائي و هم چنين خيش موتوري       
 .مي باشند، ديگر نادر نيستند

و سرانجام آخرين گام مهم در جهت صرفه جوئي اقتصادي              
Rationalisierung         كشاورزي دهقاني، امري كه اجتماعي سازي آنان را 

.  برداشته نمي شود   به هم پيوستن مزرعه ها،  ممكن خواهد ساخت، يعني   
 . كامي اين امر گشته استوجود مالكيت خصوصي بر زمين سبب نا

اين كار را فقط در جائي مي توان آغاز كرد كه اين گونه مالكيت 
جالب آن است كه در ايتاليا كارگران        .  خصوصي وجود نداشته باشد   

مزدور روستائي و نه دهقانان زمين دار با يك ديگر در تعاوني ها براي            
 . هدايت كشاورزي متحد مي شوند
اشته باشيم، در آن صورت با توجه         هرگاه رژيمي پرولتري د    

به بسيج پر توان زمين و فروش فراوان مزرعه ها كه امروز شاهد آنيم،             
مي توانيم اميدوار باشيم كه حق پيش خريد دولت سبب شود تا بتوان در 

. شود]  دولت[برخي از نقاط به زودي بخش بيش تر زمين ها از آن             
 از دهقانان مستأجر    هرگاه در يك دهكده تمامي و يا بخش بزرگي         

مي تواند چنين اجاره نامه هائي را    ]  دولت[دولت شوند، در آن صورت      
يك دهكده  ]  زراعي[به گونه اي تنظيم كند كه تبديل تمامي زمين هاي        

در يك مجتمع متحد را ممكن سازد و مستأجرين دولت را براي                
 . بهره گيري از زمين دولتي دهكده در يك تعاوني سازماندهي كند

به وجود آوردن كُلني هاي مسكوني را نيز بايد بر مبناي چنين             
همان  گونه كه گفتيم، به وجود آوردن مناطق           .  روشي انجام داد   

مسكوني از طريق نابودي مزرعه هاي بزرگ كه صرفه  آور كار              
مي كنند، نوعي بربريت است و تهديدي است براي تأمين مواد                

ئر به مناطق مسكوني جديد     ليكن تبديل زمين هاي با    .  خوراكي خلق 
 . به گونه ديگري است

هرگاه بتوان مناطق مسكوني را از همان آغاز به صورت                
دهكده هائي بوجود آورد كه در آنها تعاوني ها تمامي زمين هاي زراعي          
دهكده هاي خود را مشتركأ مورد استفاده قرار دهند، در آن صورت             

ن به كششي كه در رابطه با       مي تواند فرصتي فراهم آيد تا بتوان هم زما      
افزايش خانوارهاي كوچك مستقل و دستيابي به مزيت هاي فني مزرعه         

هرگاه تمامي منطقه    .  بزرگ وجود دارد، به اندازه كافي پاسخ داد         
مسكوني در مالكيت دولت بماند، هر يك از ساكنين خانه مخصوص            

ن هاي به خود را داشته باشد و دولت به مثابه مالك، كشت تمامي زمي            
دهكده را به همبائي دهكده واگذارد، در آن صورت زمينه تأثيرگذاري          

در كنار منافع توليدكنندگان    ]  همبائي[تضمين شده است و     ]  همبائي[
 . مي تواند از منافع مصرف كنندگان نيز حفاظت كند

طبيعتأ اين امر در مورد امالكي كه از پيش به صورت مزرعه هاي           
اجتماعي سازي به مالكيت دولت درمي آيند،    بزرگ وجود داشتند و با       

پيوند اين مزرعه ها در اقتصاد با برنامه دولتي و اقتصاد . نيز صادق است  
تأمين نيازها، آن هم از طريق عضويت آنها در همبائي شهري و يا در              
يك رسته و يا در يك سازمان وابسته به همبائي نظير سازمان                  

شكر و غيره، كار دشواري       ]  صنايع[آسيابانان، سازمان كارگران     
 . نيست

اقتصاد جمعي همبائي  دهكده ها پس از آن كه بدان اُنس گرفته             
شد و خود را جا انداخت، نمي تواند در مرحله كشت كه نقطه آغاز               

و در آغاز بايد به دام داري      .  پيدايش آنها را تشكيل مي دهد، به ايستد      
تا چه اندازه  پرورش    اين كه پس از آن       .  دام هاي بزرگ نيز بپردازد   

دام هاي كوچك، صيف كاري و ميوه كاري نيز اجتماعي شوند، نبايد به          
 . دلمشغولي امروز ما بدل شود

در هر حال بايد انتظار داشته باشيم كه اجتماعي سازي كشاورزي           
از دو سو، يعني يك بار از طريق جدائي تك خانوارها از مزرعه هاي             

ئي كشت از مزرعه هاي كوچك، گام      بزرگ و بار ديگر از طريق جدا      
به گام و پس از هر گامي با شتابي بيش تر به پيش رانده شود، آن هم               
به ويژه هنگامي كه موفقيت هاي اقتصادي بزرگ تر، تجربياتي كه            
مي توان به آنها اتكاء كرد هدفمندتر، وضعيت كارگران در                

وليد شده  اجتماعي شده بهتر، و كاالهاي ت     )  شركت هاي(كارخانه هاي  
 . كه در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرند، ارزان تر شود
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دولتي سازي زمين ها، آن جا كه ممكن است از طريق ضبط امالك 
و يا آن چنان كه بايد قاعده شود، از طريق خريد تدريجي امالك                
خصوصي، پيش شرط ناگزير تبديل كشاورزي به مزرعه هاي اجتماعي        

محدود . اما اين يكي از پيش شرط هاي آن است.  شده را تشكيل مي دهد   
ساختن آن به دولتي سازي امالك، بدون دگرگون سازي  سرشت اقتصاد 
كه بسياري از اصالحات كشاورزي را مطالبه مي كند، سبب دگرگوني          

 .زيادي نخواهد شد
 : پانوشت ها

صاد دوران  اظهارنظر سوسيال دمكراسي درباره اقت   « در اين باره در نوشته خود        -١٥٠
فصلي از اين كتاب كه درباره      .  ، توضيحات بيشتري داده ام   ١٩١٨، اليپزيك   »گذار

كشاورزي و همبائي روستائي است، هم راه با فصل ديگري از همان نوشته و بخشي 
 با عنوان    Über die Agrarfrage»  درباره مشكل كشاورزي   «ديگر از كتاب     

  .١٩١٩، برلين انتشار يافته است» اجتماعي سازي كشاورزي«
 دنباله در شماره آينده

 ...سخني بي پرده 
  
        زمینه سازی ذهنی علیه من-1

 ايشان معتقدند من در سنگر خرده بورژوازی جا خوش کرده ام و           -الف
، اما من نه ازگذشته و نه از حال خود          ...از گذشته خود شرمسارم و      

ده ام و نه   شرمسارم و نه در سنگر خرده بورژوازی جا خوش کر          
ايشان اسلحه به دست و جان بر کف انقالب کمونيستی پرولتاريای          

به هر روی برای نقد و گفت و        .  آلمان و جهان را رهبری می کنند     
گو و تبادل نظر درباره ي هر مسئله اي باشد، نيازی به توسل به چنين           

 .وسائلی نيست 
 بهانه »چپ«مارکس است و»    چپ« معتقدند هدف من از انتقاد به      -ب

چنان که به روشنی    (که افزون برآن که     )  ۱۱۴ص اول ش    (است  
» چپ«مخاطب من   )  و بی هيچ ابهامی در نوشتار من آشکار است        

است و ايرادها و پرسش های من به برخی نظريات مارکس در              
ارتباط با مسائل چپ و تازه آن هم با استناد به ديگر نظريات خود              

ان آنچه بدان ايراد دارم، احساسات      اوست و انگيزه او را نيز در بي        
حال حل اين معما که دشمنی من با کسی         .  بشر دوستانه او دانسته ام   

درکشوری دور دست به دنيا      )  ۱۸۱۸(که يک قرن پيش از من        
درهمان کشور دور   )  ۱۸۸۳(آمده و چهل سال پيش از تولد من          

دست درگذشته و هيچ گونه نسبت خانوادگی و هيچ گونه ارتباط            
ختالف ملکی و مالی بين ما متصور نيست، چه می تواند باشد، با            و ا 

 . خوانندگان گرامی است
صرفنظر از درستی يا    ( استنباط  ديگرگون از برخی نظريات من          -2

 و جلوه دادن واژگونه برخی ديگر از نظريات من) نادرستی آنها
که من به مارکس و انگلس ايراد      )  ۱۱۳ شماره   ۱۰ص  ( نوشته اند   -الف

که به مزد بگيران تعبير    )  (پرولتاريا(طبقه زحمتکش   «می گيرم که   
و حيرت کرده اند که    »  )الخ(شده، بدون مشخص شدن حدود آن        

و سپس نتيجه » مشخص کردن حدود مزد ديگر چه صيغه ای است     «
متاسفانه اطالعی از نظر مارکس درباره مفهوم        «گرفته اند که من    
ی درباره نظر مارکس در کاپيتال و به توضيحات »  اقتصادی مزد ندارم  

درباره مزد پرداخته اند، در حالی که ايراد ايشان به من نادرست و             
 ۱۱ص    (ام بردهعبارتی که من به کار     .  ناشی از اشتباه ايشان است    

که به مزد  )  پرولتاريا(طبقه زحمتکش   «چنين است   )  ۱۰۷شماره  
نی و  که به روش »  بگيران تعبير شده بدون مشخص شدن حدود آن        

» حدود مزد «است  نه    »  حدود مزدبگيران  «بی هيچ ابهامی، ناظر به   
۱۲۳چنان که در نوشتار آقای شيدان وثيق در صفحه دوم شماره            (
گرچه مزدبگيران قريب هشتاد درصد      «به کار رفته   »  طرحی نو «

از اين تعداد، کادرهای باال و       ..  جمعيت شاغل را تشکيل می دهند    
 )»ن رشد را داشته اندمتوسط و کارمندان بيشتري

ص (ات مارکس و انگلس می کنند      ينظر»  فيتحر« مرا متهم به     - ب
ش يح می دهند که در نقل از پ       ين توض نيو چ )  ١١٨ ش   ٥اول و   

آورده ام »  ل اصولی ئن مسا ياجرای عملی ا  «گفتار آنها به جای     
وه يبه همان ش  (و سپس در شرح مفصلی       .  »ن اصول ياجرای ا «

جمله با    ن دو يا«ادعائی نوشته اند   »  فيتحر«ان  يدر ب )  تاسف آور
خی يط تار ئخود اصول به شرا  .  فی و معنائی دارند    يهم تفاوت ک  

خی موجود  يط تار ئآنچه مربوط به شرا   .  موجود بستگی ندارد   
عنی برنامه و خط و مشی عمل و مبارزه         يمی شود، اقدامات عملی،    

ن نان دارم خوانندگا  يگر چه اطم  .  »برای تحقق آن اصول است     
گانگی آن با   يشان و ب  يحات ا يدگی توض يگرامی خود به ناسنج    

 :ح کوتاه و فشرده ای می دهميمن توجه دارند، توض» نقد«
نخستين .    من در سه جا از نوشتارم به اين عبارت اشاره کرده ام-  اوال

 ۲ و دومين در رديف      ۱۰۷ شماره   ۱۱ صفحه   ۱۴ و   ۱۳در رديف   
  شماره ۳ صفحه   ۴۱ن رديف   و سومي ۱۰۸ شماره   ۲ صفحه   ۲ستون  

اجرای عملی اين   «و در دو جای نخستين و دومين عبارت          .  108
را » اجرای اين اصول«و تنها در جای سوم عبارت »  مسائل اصولی 

بکار برده ام، پس چيزی را پنهان نکرده ام و اگرهم به فرض               
اشتباهی در جای سوم شده بود، خواننده ای که ابتدا دو بار بوسيله             

نويسنده با عبارت اصلی آشنا شده و بويژه با معنی و بار              همان  
واژه تحريف آشنا باشد، آن را ناشی از اشتباه می داند، نه                  

 .»تحريف«
 استنباط ايشان نيز اساسا درست نيست و اين دو عبارت تفاوتی       -ثانيا  

به مرحله عمل   «و  »  عمل کردن «يعنی  »  اجرا«با هم ندارند، زيرا     
زائد »  عملی«واژه  »  اجرای عملی «ين در عبارت    ، بنابرا »درآوردن
. يگانه و در يک قالب هستند     »  اصول«با  »  مسائل اصولی «است و   

به معنی مطالب و موضوع ها و پرسش ها و درخواست ها و »  مسائل«
عقيده ای، »  فروع«يا  »  اصول«مقتضيات است و می تواند درباره       

نی آن چه مربوط   يع»  مسائل اصولی «تزی يا فلسفه ای باشد و لذا        
ناظر به اجرای احکام    »  اجرای مسائل اصولی  «است و   »  اصول«به

آن عقيده  و تز يا      »    اصول«اصولی آن است، يعنی عمل به آنچه       
و به ويژه فصل دوم آن و      »  مانيفست«فلسفه می طلبد و از محتوای      

اجرای عملی اين مسائل اصولی همان طور که در خود           «عبارت  
ميشه و همه جا مربوط به شرائط تاريخی         مانيفست ذکر شده ه    

موجود است و به همين جهت برای  آن اقدامات انقالبی که در               
پايان فصل دوم قيد گرديده است به هيچوجه اهميت مطلق               

» انقالب کمونيستی «به روشنی نشان می دهدکه    »  نمی توان قائل شد  
 .      بوده است» مسائل اصولی«از
ر من دليل بياورند که گويا من دوران            اصرار دارند از نوشتا     - پ

سرمايه داری را ابدی می دانم و سپس با تاکيد به اين که                  
سرمايه داری نيز مانند هر ارگان زنده ای مشمول قاعده تولد و             
زندگی و مرگ است، به رد نظريه ای که خود به من منسوب                

م در حالی که من هرگز چنين نظری نداشته ا       .  کرده اند، می پردازند 
و همواره تاکيد کرده ام که سرمايه داری نيز پايدار نيست و متحول 
خواهد شد، اما، هم چنان که تاکنون گذشته است، نمی دانيم و              
نمی توانيم بدانيم چه جای آن خواهد نشست و سپس از چه مراحلی 

و حتا ممکن است يکی از آن مراحل کمونيسم         .  گذر خواهد کرد  
و شگفتی انگيز اين که      .  واهد کرد باشد، اما از آن هم گذر خ        

ايشان خود کمونيسم را جانشين بالفصل سرمايه داری می دانند و           
خارج و ابدی    »   طبيعت موجود زنده  «سپس آنرا از شمول فرمول      

 .می دانند
 از من دو سه عبارت شگفتی آور و مغشوش مبتنی بر ادعای بيان              -ت

 نظريات من بکار نظريات من ولی مطلقا خالف حقيقت و بيگانه با 
برده اند که با خوانندگان گرامی است که بر اين شيوه چه نامی              

در نظرآقای شاهنده نه تنها آينده شناخته شدنی نيست، بلکه «: نهند
گذشته نيز چون ديگر وجود ندارد، علی القاعده قابل شناخت             

هيچ شناختی ممکن «و » نيست و چيزی درباره آن نمی توان گفت
آقای «و  )  ۱۱۵ شماره   ۶ص  (»  ا علم بی معنا می شود   نيست و اساس  

شاهنده چه دوست داشته باشند و چه دوست نداشته باشند، پايان             
 شماره  ۱۴ص  (»  نظام سرمايه داری از نظرتاريخی فراخواهد رسيد     

۱۱۶ .( 
    ابتدا توجه به اين نکته شگفت انگيز ضروری است که نقطه             

د ايشان در رد نظريات و ايرادها       عزيمت ايشان، يعنی تكيه گاه و مستن     
و پرسش های من به برخی تزها و تئوری های مارکس، همان احکام            

اگر اين حکم درست «: مورد ايراد است و به اعتقاد ايشان دست نزدنی     
باشد که جامعه سرمايه داری به عنوان آخرين جامعه طبقاتی در تاريخ           

يا به بربريت و      ضرورتا بايد يا به جامعه کمونيستی بي انجامد            



   ۱۲۶شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٩  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

مبارزه ميان «و » .مارکسيست ها براين نظرند که آن حکم درست است
طبقات موتور حرکت تاريخ و تکامل آن است و گرايش تاريخی اين            
مبارزه و تکامل تاريخی سرمايه داری به سوی پديدار گشتن جامعه             
بی طبقه کمونيستی است و جامعه سرمايه داری آخرين جامعه  طبقاتی           

مارکس براين نظر   «و)  ۱۱۳ شماره   ۹ و   ۸ص  (»  کمونيستی است پيشا
است که قوانين کلی حرکت و تکامل جامعه بشری را کشف کرده              

نقد و انتقاد به مارکس را در      «و حتا ورود به     ).  ۱۱۵ ش   ۷ص  (»  است
 صورت  نرسيدن به نتايجی که مارکس درباره جريان پيشرفت و              

. منع می کنند )  ۱۱۷ ش   ۲  ص(»  تکامل جامعه بشری بدان رسيده است     
يک بار برای هميشه    «چنان که به گفته انگلس     (در حالی که  مسلما      

هم خود  )  »جستن راه حل های قطعی و حقايق ابدی موقوف می گردد        
اين احکام و هم هر حکم ديگری می تواند درست و يا نادرست  باشد               

قد و  و موافق و مخالف داشته باشد و به هرروی می تواند در معرض ن             
 .بحث و گفتگو برا ی دستيابی به حقيقت قرارگيرد

   اما در مورد عبارات باال، آن چه به من منسوب کرده اند، همه             
دانسته ام » فاقد وجود و ناشناختنی«را» گذشته«من کجا . نادرست است

ناايستا «گفته ام؟ من در همان نوشتار کوتاه به      »  علم را بی معنا  «و کجا 
ول و دگرگونی بودن جوامع بشری و گذار آن          بودن و در معرض تح    

را »  گذشته«و»  حال«تاکيد کرده ام ، زمان های     »    از مراحل گوناگون  
می دانم »  وجود«می دانم، اما آينده را فاقد صفت       »  وجود«واجد صفت   

و شناخت را   .  نيافته و هرگز وجود نخواهد يافت     »  وجود«زيرا هرگز 
نسبی و پايان ناپذير می دانم و همه      پديده ای انسانی و مداوم و مستمر و        

پيشرفت های جوامع بشری را دست آوردهای علم، آگاهی و دانش و           
آزمون بشری می دانم و به تحول و گذار جوامع بشری چه تاکنون و               

» پيشگوئی«چه پس از اين باور دارم، اما آن چه را علم واقعی نمی دانم             
ت آن را نه علم، بلکه      پيشگوئی درباره آينده و چگونگی تحوال     .  است

غيبگوئی، طالع (توهم و تخيل می دانم و در زمره به اصطالح علوم خفيه 
می دانم  که همه بر پايه تصوری دينی مبتنی بر          )  بينی، کشف و شهود   

نوشته بودن سرنوشت از پيش و کشف و ديدن آن بوسيله ابزار از                
قا فاقد  جمله کف بينی و ستاره شناسی و رمل واسطرالب است و مطل           

 .خصلت علمی
 پيش بيني و پيشگوئي

» پيش بينی«    اشتباه ايشان در يکی دانستن معانی دو واژه              
است و در نوشتار خود همواره اين اشتباه را تکرار              »  پيشگوئی«و

پيش بينی چنان : کرده اند در حالی که پيشگوئی با پيش بينی دو تا است      
آن چه قابل ديدن، يعنی در     که از معنای واژه آشکار است ناظر است به         

پيش بينی تفکر  و دلمشغولی درباره پی آمدها و آثار          .  چشم انداز است 
و آن » زمان حال«کارها و رويدادها و برنامه ريزی ها و دست آوردهای

هم برپايه احتماالت است، اما پيشگوئی ادعائی است مبنی بر ديدن و             
ای بيان اين دو مقوله و      مثالی ساده بر  .  دادن خبر از آن چه خواهد آمد     

در زمان حال  هرگز کسی يا سازمانی در پی          :  تفاوت آنها کافی است   
» اين«  اين احتمال که ممکن است در آينده مردم به پلی برای عبور از           

رودخانه يا جاده نياز داشته باشند، اقدام به ساختن آن نمی کند، اما               
کان بيشتر شدن رفت هنگام ساختن پل مورد نياز کنونی با پيش بينی ام        

و آمد ممکن است خطوط عبور را به جای دوخط مورد نيازکنونی و با             
توجه به صرف هزينه اصلی و تفاوت مختصر هزينه، با يک يا دو خط             

يا هنگام برنامه ريزی برای مسائل روز و يا رفع مشکلی          .  اضافی بسازند 
ی آن  کنونی به نتايج و اثرات آن ها و پيشگيری از خطرات احتمال             

بنابراين پيش بينی در هر اقدام و حتا طرح  هر ايده  نه تنها               .  بينديشند
به باور  .  اما به پيشگوئی باور ندارم    .  الزم بلکه در مقوله مسئوليت است     

من پيشگوئی درباره آينده به سبب اصل مسلم تغيير مداوم و متقابل و             
ی که  در حال .  مستمر شرائط عينی و ذهنی بشر و جامعه ممکن نيست          

فرد و جامعه در بستر شرائط متغير اجتماعی در رابطه ای متقابل و                
ديالکتيکی در تحول و تغيير مداوم هستند و در مسير اين تغيير و                 
تحول ها افکار و عقائد و خواست ها و نيازمندی ها متحول می شوند             

تصورات، نظريات و مفاهيم و در يک کلمه شعور انسان ها هم پای            «و
شت و مناسبات اجتماعی و زندگی اجتماعی آنها تغيير            شرائط معي 

نشده و موجوديت   »  حال«،  در زمانی که      )۹۱مانيفست ص   (»  می يابد
نيافته و نه درجه و محتوا و دست آوردهای دانش و تکنولوژی و                
شرائط و اوضاع و احوال آن و نه مقتضيات و امکانات ناشی از آنها و               

دم آن معلوم است و نه اکنون  اختيار         نه نيازمندی ها و خواست های مر    
و اراده ای درباره تعيين، دستور و حتا توصيه درباره آن نيازمندی ها و             
خواست ها هست و نه نمايندگی و رسالتی از سوی کسانی که وجود             
ندارند متصور است، چه پيشگوئی می توان کرد؟ چه تصميمی می توان          

يامده اند تعيين تکليف   گرفت؟ و به چه حق برای مردمی که هنوز ن          
به مسائل و مشکالت زمان حال بينديشيم و به حل و              می توان کرد؟ 

رفع آن ها صميمانه عمل کنيم وظيفه خود را انجام داده ايم، زمان آينده 
هر گاه حال شود بر ماترک گذشته ی خود يعنی زمان کنونی بنا                

تکليف ايده مورد گفتگو نه حق پيش بينی است که حق و            .  می گردد
اگر چه اشتباها اغلب با      (است، بلکه حق پيشگوئی است که ايشان          

 .برای مارکس محرز دانسته اند) واژه پيش بينی
     آن چه استنباط می شود، مالک قبول پيشگوئی های مارکس          
در مفروضات و احکام مورد استناد ايشان مذکور در باال بر پايه                

اين نظر است که قوانين     مارکس بر   «:  حکمی است منقول از مارکس    
 ش  ۷ص  (»  کلی حرکت و تکامل جوامع بشری را کشف کرده است         

اما به باور من کشف قوانين کلی حرکت تاريخ ناممکن است،            ).  ۱۱
ادعائی است که نه تنها تائيد نشده، بلکه همه جريان ها و رويدادها               

 :خالف آن را نشان داده اند و ضوابط منطقی هم ندارد زيرا
لم به چيزي يا پديده ای نيازمند شناختن قوانين حاکم بر           ع -نخست

، نظريه به تجربه رسيده است که همواره در موارد          »قانون«.  آن است 
مشابه صادق و حاکم است و بکار می رود، اما تاريخ  نه تکرار می شود              
و نه امکان بازسازی وآزمايش آن هست تا معلوم شود آيا در شرائط              

بدست می آيد يا نه و سرنوشت مقرر شده از پيش           مشابه نتيجه مشابه    
» علوم خفيه «تسلط به   )  اگر چه بی پايه  (هم ندارد تا دستکم با ادعای        

چه «ايشان خود متذکر می شوند که     .  بتوان از پيش از آن آگاه شد        
که درآن بيش از نود در      ...  کسی در جامعه قرن های پانزده و شانزده و       

ی کردند و به کار کشاورزی مشغول      صد اهالی در روستاها زندگی م      
بودند، می توانست تصور کند که در ظرف چند قرن در جوامعی فقط             

) ۱۱۴ ش ۴ص  (»  دو درصد مردم در کشاورزی مشغول به کار باشند        
هم اکنون انقالب اطالعاتی با ساختن کامپيوتر، نيروی مولد مادی،           «و

اوده در حال   و بکارگرفتن تدريحی آن در توليد، توزيع، خدمات و مر         
دگرگون کردن بسياری از مناسباتی است که با وجود آن سازگار              

آيا اين تذکر ناگزير حاوی اين حقيقت         ).  ۱۱۴ ش ۴ص  (»  نيست
نيست که کسانی در قرون پانزده و شانزده نمی توانستند شرائط               
اجتماعی و نظام حاکم بر قرنی را که فقط دو در صد اهالی به                    

» انقالب اطالعاتی « يا بر قرنی با چنين         کشاورزی اشتغال دارند و    
کشفيات علمی و رويدادهای شگفت انگيز به ويژه در طول .  تصور کنند 

 . قرن گذشته و حاضر اين مسئله را در مقابل چشمان ما قرارداده است
ها »رويداده« مطالعات تاريخی و کتب تاريخی همه شرح           -دوم

ل اساسی و مهم آن     است و حداکثر کاوشی در آن ها برای يافتن عل         
به ويژه بايد توجه داشت که هر      .  رويدادهای خاص و نه کشف قوانين     

زمان در هر جامعه عوامل و عناصر گوناگونی با درجات گوناگون              
تاثير دست در کارند و ميزان اهميت هر يک در بروز و ظهور                  
تحوالت آن قدر متنوع است و به همين سبب برداشت ها و نتيجه گيری           

ا آن قدر گوناگون می تواند باشد که آنها را در يک قالب               از آن ه 
نمی توان جای داد و پاسخی قطعی که به فالن نتيجه و نه نتيجه ديگری             

و سپس دارو و واکسن برای      (می رسد، بدست آورد و از آن فرمول         
ساخت و تا کنون هم ممکن نشده است، بلکه برای گشودن           )  مصونيت

 اجتماعی تشخيص چگونگی همان     هر گره و حل هر مشکل ملموس       
گره و امکانات و ابزارهای موجود و شناخت دوست و دشمن کارساز            

اما پس از هر رويداد می توان کوشيد از ميان عوامل          .  و کارگشا است  
. و عناصر گوناگون آن به علت يا علل اساسی آن  تا حدودی  پی برد              

لقی شود، زيرا ممکن   و نتيجه اين مطالعه هر چه باشد، نمی تواند قانون ت         
نيست آن رويداد را بازسازی کرد و ديد که آيا اگر به آن علل توجه               

 و در آن اعمال نظر می شد،  آن رويداد روی نمی داد؟
 آن قوانين مکشوفه ای که بايد در حرکت به سوی نتيجه ای           -سوم

مطلوب و پيشگيری از رويدادی نامطلوب بکار برد و ايشان کشف             
د، کدامند؟ تحت چه عنوان و عبارتی فورموله شده اند؟         مارکس می دانن 

گرايش تاريخی انباشت سرمايه به سوسياليسم      «آيا منظور مثال عبارات     
؟ »نظام سرمايه داری يا به بربريت می انجامد يا به کمونيسم  «و يا   »  است
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؟ »واقعيتی است که در آينده تحقق خواهد يافت        «است که همه نيز   
»  نظريه هائی«؟ اما اين ها، حداکثر،      )۱۱۵   ش ۷کوتاه شده از ص      (

، يعنی زمانی »آينده«کلی، فارغ از زمان و مکان هستند هستند در باره           
نامشخص و حواله ای بی سر رسيد معلوم که فرصت آن تا ابد، تا کره               
زمين و حيات بشر باقی است، ادامه دارد و تازه همه اين ها با توضيح               

وليد اجتماعی زندگيشان وارد مناسباتی     آدميان در ت  «خود مارکس که    
می شوند که معين، ضروری  و از اراده آنان مستقل          )  مناسبات توليدی (

است و مطابقت دارد با مرتبه معينی از انکشاف نيروهای مولد                 
مراتب «و به ويژه که اين      .  ناخوانا است )  ۱۱۴ ش   ۳ص  (»  ماديشان

نها هم مشخص نيست و تاريخ آ» معين از انکشاف نيروهای مولد مادی
نيز نه جدولی دارد و نه      »  مرتبه معين انکشاف نيروهای مولد مادی     «و  

آن داده شده  و همه مستقل از اراده انسان است،                  نشانه هائی از 
اراده  ست، به dاراده انسان ن   ضمنا مسلم است که اگر به     .  ناخواناست

و مرجع و مقام ديگری هم نيست، بلکه محصول و سنتز سير طبيعی               
تکاملی جوامع انسانی و ارتباط و برخورد ذهن بشر و طبيعت، مسلم              
است که جوامع بشری از دوران های گوناگون گذرکرده اند، اما اين            
گذرها نه ناگهانی و نه ارادی و نه در پی هدفی از پيش تعيين شده و                 
يا غائی و نهائی بوده و نه در طول زمان تحول، مردم آن زمان خبری از      

ه دوره ديگر داشته اند و نه تصوری در ساختن و بارآوردن              گذار ب 
تحولی مثال دستيابی به جامعه برده داری يا فئوداليسم يا سرمايه داری و نه 
اختراعی برای حل مشکل احتمالی آينده کرده اند، بلکه تکامل تدريجی 
جوامع بشری همه برای بهبود شرائط زندگی روزمره بشر بوده و از              

 پيشرفت ها در زمانی دراز تحول به بار آمده است و             چگونگی اين 
به کوتاه سخن و همان گونه که مارکس بيان کرده، همه خارج از اراده            
و برنامه ريزی مردم است وگرنه مردم دوران اشتراک اوليه هم چنان            

اما از  .نظام خود را حفظ می کردند و تن به بردگی و سرواژ نمی دادند             
اسا اين نظريه ها و پيش گوئی ها و غيب گوئی ها و        همه اين ها گذشته اس   

همه موکدا خارج از اراده ی بشر جز در حوزه بحث های آکادميک به             
چه کار جريان زندگی مردم  و تالش  و مبارزات آن ها برای تامين                
حقوق و حيثيت خود و تغيير و تحول شرائط نامطلوب به شرائط                 

عتبار راهنما و مالک فعاليت و      مطلوب  می خورد؟  نبايد برای آنها ا        
 . سياسی قائل شد-مبارزه اجتماعی

در جريان جنبش اخير ملت ايران      .  ی کوشم سخن را کوتاه کنم    م
از ميان نظريات گوناگون، دو نظريه مطرح شده است يکی اين که               

بايد از دولت بختيار حمايت می شد و ديگری اين که هنگام تشکيل                
ه بود و حمايت و همکاری با او اگر هم           دولت او کار از کار گذشت     

حال برای تشخيص اعتبار هر يک از اين دو          .  شده بود، اثری نداشت   
نظر آيا می توان آن زمان را باز سازی و حمايت از بختيار را آزمود؟ و 
مهم تر از همه چه کسی تصور می کرد که مسير حرکت ضداستعماری           

 آن هم قشری ترين و      به استبداد دينی،    ۵۷و ضد استبدادی جنبش      
ارتجاعی ترين آن بی انجامد؟ دستکم کمونيست های مارکسی که به          
کشف قوانين تکامل تاريخ توسط مارکس اعتقاد دارند، چرا در جنبش          

 آن قوانين را بکار نبردند و تشخيص درست موقعيت را ندادند            ۵۷سال  
» ريخیقانون تکامل تا  «و مانع دستيابی ماليان به قدرت نشدند؟ کدام         

 پاسخگوی آن است؟
      نمونه مشهور تحليل تاريخی که خيلی هم به آن استناد می شود        

کشف قوانين کلی حرکت و     «و ايشان نيز آنرا دليل درستی ادعای         
هجدهم «می دانند، کتاب    )  ۱۱۵ ش    ۷ص  (»  تکامل جوامع بشری   

مارکس است که مطلقا از چنين کشفی خبر نمی دهد، بلکه            »  برومر
حليلی پس از وقوع حادثه است و بيان نظريه خود درباره علل            حاوی ت 

شده است و نه تشخيص      »  کودتا«اصلی است که وجود آنها سبب        
پيش از کودتا به وقوع ناگزير کودتا، وگرنه، اگر چنين تشخيص              

پيش از  .  قاطعی می داشت، بايد پيش از وقوع کودتا اعالم می کرد           
ا وخالصه دست اندرکاران سياست کودتا هيچ يک از احزاب و سازمان ه

و فعال سياسی که مارکس به آنها اشاره می کند، متوجه اين که شيوه             
اقدامات آنها به کودتا خواهد انجاميد، نبودند وگرنه از آن پيشگيری            
می کردند و ظاهرا مارکس هم تصوری از آن نداشت وگرنه هشدار             

و »  معما حل شد  «تا  می داد و اعالم خطر می کرد، اما پس از وقوع کود         
سر »  کودتا«همه فهميدند که از دل شرائط و اوضاع و احوال گذشته             

نمی دانم فعاالن سياسی که در کتاب مزبور از آن ها نام     .  بر آورده است  

برده شده، به اشتباه خود پی بردند، بدان اعتراف کردند يا نه، اما                 
ليل آن  است، به تح  »  کودتا«مارکس با در دست داشتن نتيجه که          

هجدهم «.  دست زده است که مسلما در حد خود  کار با ارزشی است             
تالشی است برای جستجو در گذشته و يافتن علت  يا عللی که             »  بروم

)  فارغ از تشخيص و بيان  چرائی آن علت ها(کودتا را سبب شده است 
که تازه تنها يک نظريه است و بازسازی آن ممکن نيست تا اين شرائط 

  ادامه دارد.       آنها در وقوع کودتا به آزمايش گذاشته شودو تاثير 
 

 ... آزادي مطبوعات يا
 

در سال هاي اخير برخي عناصر هوشمند، اينجا و آنجا، اين نكته را            
) سياسي(اما نگون بختانه رفتارهايِ با شير       .  به نحوي گوشزد كرده اند  

و محيط را    اندرون شده هم چنان زهر كشنده ي خود را مي تراوند             
 .مسموم مي كنند

كسي دمكرات و مدافع حقوق بشر است كه از كوچكترين ظلم و            
بيعدالتي، ستم، و زورگويي، تحريف و جعل تاريخي، و دروغ و تقلب             
در نگذرد، چون كسي كه چنين كند، از ستم ها، ظلم، بيعدالتي ها،               
. دروغ ها، تحريف ها، و جعل های بزرگ را نيز ناديده خواهد گرفت           

شاهد بوده است كه با رفتاري دمكراتيك          را  تاريخ چه بسيار افرادي   
. كردهانددر جواني در سنين باال رفتاري ضد دمكراتيك اختيار               

 و  گوشها تا   بودهاندی پيش و پس از انقالب آن قدر زياد             نمونهها
پس دمكراتيسم امري است كه بايد هر روز        .  ی ما را باز کنند    چشمها

د، معاينه و انتقاد شود تا پايدار و موثر گردد، و             ظهور برس  منصهيبه  
بويژه چنان رشد كند و ملَكه شود كه در نسل هاي آينده با شير                  

 .اندرون شود
اما در بيست و اندي سال اخير ما، در كنار سخن پراكني هاي                
دمكراتيك، هم چنان شاهد ظلم هاي كوچك و بزرگ، دروغ و              

، و ناجوان مردي هاي تهوع آور     تحريفات عظيم، دوروئي هاي گسترده    
بوده ايم، حتي در موارد نادري كه برخي صوراً از گذشته خويش انتقاد            
و اعالم كرده اند كه ديگر رفتار استاليني يا استبدادي پيشين خود را              

 .ترك گفته اند
باز هم نگون بختانه، نه تنها براي خود ايشان، كه براي جامعه ي              

يشه هاي خود چنان اغراق كرده اند كه از        ايراني، در دفع ظاهري اند     
پشت به حضيض ديگري فروافتاده اند و با مراجعي همكاري علني يا             
نيمه علني مي كنند كه تا ديروز آنها را دشمن خلق مي انگاشتند و               

اگر .  آن ها جريحه دار مي كردند  »  مرگ بر «هنجره هاي خود را با شعار      
شان تا سقوط ) يا مرادهاي (ران  اين كه چرا عده اي كه خودشان يا رهب       

، اخيراً از آن سوي ديگر      )٢(همكاري مي كردند   .  ب.ژ.شوروي با كا  
به حضيض خدمت به دشمنان ايران و بشريت فرو در غلتيده اند، هنوز            

اين كه آنان    :  پاسخي روشن نداشته باشد، يك چيز روشن است           
مي خواهد هم چنان در پي قدرت و جاه مي شتابند، وسيله ي آن هر چه             

باشد، چه ديگر نام نيك ناشي از خدمت به جامعه و نسل هاي آينده               
هدفي جستني نيست، بل تنها ارضاي شهوتِ شهرت وسيله ی آن هر             

خواب و خيال اينان نيز بايد، هم چون برادر حاتم            .  چه باشد، باشد  
 .ي هم كه شده، متحقق گردد چاه زمزمطاعي، حتي با شاشيدن در

بينيم در پس پرده ي رياي دمكراتيسم جلساتي        اين است كه مي    
(برگذار مي شود كه عمال سيا و موساد، چون ميستر تيمرمن                 

Timmerman  (          تحت نام سازمان هاي پيشخوان، چون فري اِنتِرپرايز
(يا بنياد براي دموكراسي     )  ٣)  (Free Enterprise Institute(اينستيتوت  

Foundation for Democracy)  (ها در آن شركت مي جويند،       ، نه تن  )٤
كه حتي مخارج برگذاري آن را تأمين مي كنند، و مطابق گزارش هاي           
جسته و گريخته، آن را با نيم ساعت سخنراني افتتاح مي كنند، آن را               
, مي گردانند، به شركت كنندگان تنها پنچ دقيقه وقت سخن مي دهند           

وقت به کسانی    يـــک ســاعــت يا برنامه ی فارسی تلويزيون آمريکا      
اختصاص می دهد تا همه ی دست آوردهای دمکراتيک از انقالب             
مشروطه به اين سوی را بخاطر قند شهرتی که در دلشان آب می شود              

غم انگيز اين است كساني پيدا مي شوند كه هنوز حاضر       .  و الخ ,  بکوبند
ي نيستند به جناياتي كه در دوران شاه در خانه هاي تيمي خود به بهانه ها          

پوچ عليه رفقاي خود مرتكب شدند، اعتراف و انتقاد كنند، و بر                
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برنامه ي كشتن هر داوطلب پشيماني چشم مي بندند، يا در مورد هاي             
ديگري، چون كشتن رفيقي كه به رفيقي دختر دل باخته بود، به                

 سكوتي كه ابطال آن ادعاي      -)٥(سكوت مرگبار خود ادامه مي دهند       
 .به حقوق بشر استدمكراتيسم و پايبندي 

همين سكوت از جانب تقريباً كل اپوزيسيون در مورد جلسه ي             
تنها برخي افراد در مورد آن       .  پاريس رعايت مي شود   »  همبستگي«

افشاگري كرده اند، اما گروه ها و سازمان هاي مدعي دمكراسي و اجراي 
حقوق بشر با سكوتي، كه برخي آن را رضايت آميز تلقي مي كنند، با             

در عراق و ليبي از كيسه هاي  آنان كه در گذشته. برخورد نكرده اندآن 
مردم نيازمند آن دو كشور امرار معاش مي كردند، از كمك                  
سازمان هاي فلسطيني برخوردار مي شدند، و خود را دوست مردم              
بالديده ي فلسطين مي نماياندند، و برنامه ي كسب قدرت مي ريختند،           

ر جلساتي چون نشست پاريس، با         امروز، از جمله با شركت د        
بي حرمتي بي سابقه اي در كنار دشمنان مردم فلسطين و ملل ستمديده ي          

و جز آن   »  فكري«عرب قرار مي گيرند و از توبره ي آنان تغذيه ي           
سكوت رفقاي سابق اينان در اين مورد هم در چشم تاريخ             .  مي كنند

 .نابخشودني است
ستين جلسات از اين دست،     اگر سازمان هاي سياسي نسبت به نخ      

مانند آن نشست در مؤسسه ي هوور و به رياست وزيرخارجه ي               
پرزيدنت ريگان شولتس و با شر كت برخي از رفرميست هاي تهران،           

دانشگاه در خارج از    »  استادان«برخي پرچمداران حقوق بشر، و برخي       
كشور، اعتراض و آن را محكوم كرده بودند، ديگر كسي جسارت              

.  جلساتي چون نشست منعقده در پاريس را پيدا نمي كرد            برگذاري
حرمت ميهن دوستي و استقالل از دست رفته است؛ ديگر خوش و بش 

از همين روست كه    .  با دشمنان مردم زحمتكش عيب دانسته نمي شود      
پيدا مي شوند عناصر جسوري كه با دروغ، تحريف، حذف داده هاي            

ي نوكران سرشناس استعمار، چون    محقَق، و انتحال مي كوشند خيانت ها    
قوام السلطنه و تقي زاده، را بزك كنند و هم چون خادم به مردم عرضه             

را »  خودي و غيرخودي  «هنگامي كه برخي مي كوشند خطاهاي      .  دارند
تئوريزه كنند، تنها مطبوعات آزاد اند كه مي توانند با انتشار نقدهاي             

را بر ارتجاع بين المللي    »  فرهنگي«سليم، مستند و مدلل اين راه جديد         
و اگر ناشراني با تكيه ي آگاهانه يا ناآگاهانه به گذشته هاي          .  سد كنند 

 انتشار چنين نقد هايي را جلوگيرند، نسل جوان ناآگاه         ازاستاليني خود   
امروز از رويدادهاي تاريخي و علل و اسباب آن ها، و معيارها و                 

له ي ايران مطلع نخواهند ارزش هاي واالي جنبش مقاومت تاريخ صد سا    
 .شد

به بابك امير خسروي    )  ٦(از همين سرشت است سانسور پاسخ        
 ي او به اين نويسنده را چاپ        دشنامهتوسط برخي سايت هايي كه       
استالينيستي را به مشام مي رساند، . ب. ژ. كردند، منشي كه هنوز بوي كا
 كه توسط سيا از     ، راديويي راديو فردا اما امروز علناً با درج تبليغات        

بودجه ي ساالنه ي هفتاد ميليوني اداره مي شود، در سرلوحه ي سايت            
خود باز هم نشان می دهند که اين جا نيز از خدمت به يك سازمان                

اندرون )  سياسي(جاسوسي ديگر ابايي ندارند، گوئي اين نيز با شير            
 !شده است

 به كسب   اين رفتار و منش دورويانه راه به جايي نمي برد، حتي          
سكوت نيز  .  حمايت بزرگترين قدرت نظامي جهان منجر نخواهد شد        

در اين مورد، به ويژه در باره ي كوشش هاي سيا براي توليد يك                
از نوع عراقي يا افغاني آن هم ناگناهكارانه           »  جبهه ي همبستگي «

. نيست، و روزي تاريخ در مورد آن داوري بي رحمانه اي خواهد كرد           
شورهاي جديد التأسيس افغانستان و عراق، بلكه ملتي       ايران، نه چون ك   

است با بيش از هزار سال مبارزه عليه متجاوزان خارجي و يك صد               
سال مبارزه براي آزادي، دمكراسي، و استقالل ملي؛ مردم چنين               
كشوري به دست نشاندگان خرده پاي سازمان هاي جاسوسي سيا و            

به آنان كوچك ترين اعتمادي   موساد به عنوان ناجيان خود نمي نگرند و       
تنها كساني مي توانند اعتماد مردم ايران را جلب كنند         .  نخواهند داشت 

كه، پس از سال ها آزمايش روزمره در بوته ي دمكراسي، صميميت و            
پايبندي بي تزلزل خود را به رعايت حقوق بشر از طريق پراكسيس به            

 ١٣٨٦ مرداد ١١   پاريس       .                   منصه ي ظهور بگذارند
 :پانوشت ها

شش نامه    در  »  ،هاي فدايي خلق   چريك ي سرگشاده به   نخستين نامه «شعاعيان،.  م -١
؛ چاپ جديد، تهران     ۴۹.  ص،  ١٩٧٩انتشارات مزدك، فلورانس،       ،سرگشادهي  

١٣٦٨. 

راه گفتگوي سردبير نشريه    .  »!رجوع كنيد به نبود بر سر آتش ميسرم كه نجوشم          -٢
 .، بخش ششم، چاپ جداگانه»بك اميرخسروي با باآزادي

 .آور تأسيس شده است آن اخيراً به نام شخصي ننگ» ايراني«ي  شعبه -٣
سازماني كه پرزيدنت ريگان براي مبارزه با شوروي كمونيسم به پا كرد و اكنون               -٤

جوايزي اعطا كرده است، جوايزي كه       »  حقوق بشر «به برخي ايرانيان طرفدار      
كه   اند، غافل از اين     هاي اينترنتي خود حذف كرده      نامه گيايشان اخيراً از زند    

 .ها را با گوگل يافت شود آن مي
 :در موارد ديگر بنگريد به. »جمعبندي سه ساله«بنگريد به جزوه ي  -٥

P. Vahabvzadeh, “Mostafa Sho‘aiyan: The Maverick Theorist of revolution 
and the Failure of frontal Politics in Iran,” Iranian Studies, 40/3, June 2007, 
p. 412.; Idem, “Mostafa Sho‘aiyan and Fada’iyan-I Khalq: frontal Politics, 
Stalinism, and the Role of Intellectuals in Iran, “ British Journal of Middle 
Eastern studies, 34/1, April 2007. 

 مشخص و يادآوري لزوم رعايت اصول           اين پاسخ دو بار، با درخواست         -٦
دمكراتيك، براي سايت مبلغ راديو فردا ارسال شد، اما به آن وقعي گذاشته نشد،               

  .درد امري كه پوشش دروغين دمكراتيسم را مي
 ... شركت چين

 
او . دِنگ هرگز در اين فكر نبود كه ديكتاتوري حزب را رها كند 

تواند كشور پهناور چين را   مي ديد كه  فقط در اين نظام آن تواني را مي       
و اين امر كه حزب در قدرت        .  از غلطيدن در هرج و مرج مانع شود        

اما، چه گونه بايد بر     .  ها ضروري بود    براي ثروتمند شدن چيني    ،بماند
 برتري غرب فائق آمد؟

وزارت بازرگاني  ،   Mittiتي آيا چيزي شبيه سياست حمايتي مي       
هاست؟ ژاپن تحت    جب وحشت غربي  المللي و صنايع ژاپن كه مو      بين

تي خود را در برابر رقباي خارجي حفظ كرده و از جايگاه             رهبري مي 
پر سود بازار داخلي جهان را با توليدات ارزان قيمت خود مانند                 

براي .  هاي كامپيوتري پر ساخته است      تلويزيون، اتومبيل و چيپس    
اند،  گذاشتهها كه نزديك به صد سال صنعتي شدن را پشت سر              ژاپني

 از ١٩٩٠ولي چينِ سرگردان هنوز در سال . اين كار به نسبت ساده بود    
 مانند ذوب فلزات و هواپيما      ،هاي دولتي به طور كامل فرسوده      كارگاه

سازي كه در دوران استالين به كمك شوروي ساخته شده بود،                
 .ناليد مي

ها  چيني.  شد بدون كمك غرب جهش به مدرنيته ممكن نمي           
يك وحشي را به جان وحشي ديگر        :  گويد لمثلي دارند كه مي   ا ضرب
 اينشوند   آنان هر گاه با دشمني نيرومندتر از خود روبرو مي          .  بيانداز
داران  چين درها را به روي سرمايه      .  آورند المثل را به خاطر مي     ضرب

هاي ه بيگانه گشود و گذاشت تا آنان بر سر اين كه كدام يك كارگا             
لوژي مدرن مدرنيزه كند با يك ديگر به رقابت            دولتي را با تكنو    

 .بپردازند
كارِ ارزان، ماليات پائين و      .  بيگانگان دسته دسته هجوم آوردند      

آنان مشتاقانه با رؤساي     .  كرد نويد بازاري عظيم آنان را جلب مي        
هاي ميليوني را طرح ريزي      خوشرو و خندان حزب كمونيست پروژه      

بايست با كارمندان  پا براي انجام آن ميارو هايي كه در طرح. كردند مي
 دولتي، سنديكاها و فعاالن محيط زيست گفتگوهاي طوالني انجام دهند

مانند نگهباني  :  اي ظاهر شد   حزب كمونيست اكنون در نقش تازه      
داد تا  ي نيرومند به هر شركت خارجي كارگاهي محلي را تخصيص م          

 ميالدي به بعد ٨٠هاي  لاز سا. بدين طريق صنايع چيني را مدرنيزه كند
اند و تنها     ميليارد دالر در چين سرمايه ريخته       ٣١٨كشورهاي خارجي   

 ميليارد دالر سرمايه به كشور       ٤/٧٢   چين با اين شيوه    ٢٠٠٥در سال   
 .جلب نمود

سازي، ذوب   ها در صنايع مهم استراتژيكي مانند اتومبيل         چيني 
 وضع قوانين مجبور    هاي برق، خارجيان را از طريق       فلزات و نيروگاه  

شان را آموزش دهند تا در دراز مدت           ند رقباي چيني آينده    ه اساخت
و هر  .  ه است انتقال عظيمي از دانش صورت گرفت     .  نيازي به آنان نباشد   

ي دارايي فكري    هاي خارجي داوطلبانه حاضر به ارايه       جا كه شركت  
 -آريند  نكمي ها آن را به طور غير قانوني كپي            چيني -خود نيستند 

 .»سوسياليسم با خصوصيات چيني«
ي ويژه   ي چيني به چند منطقه     دارانه اگر در ابتدا، آزمون سرمايه     

هاي نود ميالدي در سراسر آن سرزمين در          از سال   اين امر  محدود بود، 
اند كه در  البته طراحان چيني در پكن همواره مراقب بوده    .  جريان است 

در اين . ست حزب خارج نشودد جريان انقالب صنعتي سكان كشور از
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 ريزي كميسيون ملي براي توسعه و رفرم  مقامات مسؤولِ برنامه،جريان
NDRC دندر پكن، نقش كليدي را دار. 
ساختمان   كارمند به   ٨٩٠هر روز صبح حدود ساعت هشت،           

-ما.  روند هاي چيني مي   ي ساختمان  آجري خاكستري رنگ با بامِ ويژه     
رنگ  هاي سياه  ادرهاي بلندپايه با اتومبيل   رئيس اداره و ك    Ma Kai كاي
سايرين با پاي پياده يا با دوچرخه با . آيند خود سر كار مي Audi آودي
اي تبليغاتي به    برخي از آنان ورقه    فروشان به  دست.  هاي غيررسمي  لباس

  يوآن٨توانند فقط با   از اين طريق آنان مي-دهند عنوان رسيد تقلبي مي
Yuan  يوآن به دست آورند١٠٠ت رسيدي به قيم . 
اين مقام است كه .  هاي خارجي از اين اداره وحشت دارند       شركت 

جانشين   NDRC.زند هاي بزرگ مي    ي پروژه  حرف آخر را درباره     
اين .  ه بود  تأسيس شد  ١٩٥٢كميسيون برنامه ريزي گشت كه در سال        

ر هاي صنعتي در سال چه مقدا  دهقانان و كارگاه كهكرد  تعيين ميمقام
 .محصول بايد توليد كنند

در جلوي درِ بزرگ با محافظان نظامي، هيات نمايندگي يك              
كنسرن بزرگ انرژي از هنگ كنگ كه مايل به حفر چاه نفتي در               

. برد زده در انتظار به سر مي         با حالتي هيجان    ،باشد شمال چين مي   
بازرگانان براي قانع ساختن كارمندان كميسيون مبني بر اين كه قصد            

هاي ضخيمي    با خود پرونده    ،آنان با منافع ملي چين مغايرت ندارد        
 .اند آورده
اي است كه وزير بازرگاني       وظيفه -ريختن و كنترل كردن    برنامه 
اين .  نيز براي خود قائل است       Bo Xiali  ساله آقاي بو زيالي      ٥٧

 Bo Yibo بو پدرش، بو يي  .  آيد اي كمونيست مي   سياستمدار از خانواده  
 در ميدان تينانمِن جمهوري     دونگه مائو تس   ١٩٤٩امي كه در سال     هنگ

بدينسان، بو به   .   در كنار او ايستاده بود      ،خلق چين را اعالم داشت     
دختران و پسران رفقاي      لقبي كه به   - تعلق دارد  »هاي سرخ  زاده شاه«

دهند كه تحت حمايت       مي ،اند حزبي كه خدمات بزرگي انجام داده      
هاي  هاي مهم محلي در حزب يا به مديريت كارگاه          مبه مقا  اوليايشان

 .يابند دولتي ارتقاء مي
او به عنوان   :  باشد ولي پيشرفت بو مديون جديت خودش نيز مي         

ي  فرماندار استان شمال شرقي، ليائُونينگ، كه در كمربند زنگ زده           
 دارد،  قرارهاي دولتي ورشكسته      چين كه در آن بسياري كارگاه       

و بو دستاورد   .  را آورد  BMW دبليو  -اِم  -سازي بي  شركت اتومبيل 
ي اتومبيل   بايست كارخانه  دبليو مي   -اِم  -شركت بي :  تر هم داشت   بيش

كرد كه در توليد اتومبيلِ  را كمك مي  Brilliance سازي محلي، برليانس  
 .دست آورد موفقيت به  Zhonghua هوآ نسبت بزرگش، ژُونگ به

 »به هر سو برويد   «شود    آن مي  ي آزاد   كه ترجمه  »ژو چوكو « 
 با آن محافل اقتصادي را      ٩٠هاي   شعاري است كه پكن از اواخر سال      

.  و دانش كسب كنند    بيابندكند كه در خارج از چين بازار         تشويق مي 
ي بو يك كاتالوگ مفصلِ راهنما فراهم آورد كه به             خانه و وزارت 

: ل بازار بگردند  دهد تا بدانند كه در كجا به دنبا          مديران امكان مي  
بايست در    جا مي   ها در آن     آلمان بروند كه چيني       چنين به   هم

چنين حمل   ي وسايل الكتريكي و داروسازي و هم       هاي سازنده  كارخانه
 .هاي بازرگاني سرمايه گذاري كنند و نقل و شركت

چه مهم است اين است كه          ولي آن .  موضوع گُنگ است    
ها اعتبار الزم را     كدام يك از پروژه   هاي دولتي بدانند كه بايد به        بانك
 پيشرفت  ،ريزان آرزو دارند   چه برنامه  تر از آن   گاهي چين سريع  .  بدهند
ي كامپيوتر در اواخر      توليد كننده  Lenovoچنين است كه لِنُوو     .  كند مي

 .دخرياِم را  -بي - آيPCسي   بخش پي٢٠٠٤سال 
 نمونه، هنگامي   براي.  شود ي مورد نظر عملي نمي     گاهي نيز برنامه   

ي آمريكا مانع از آن شد كه          ي ممالك متحده   كه اعتراض كنگره  
 شركت نفتي اونُوكالCNOOC سي -اُ -اُ -اِن -كنسرن انرژي چيني سي

Unocal    هاي پكن نيز     در اين مورد، بوروكرات    .  را خريداري كند
سي را درست     -اُ  -اُ  -اِن  -هر چند، آنان استراتژي سي    .  خشمگين بودند 

دانستند، ولي بر اين نظر بودند كه اشتياق بيش از حد رئيس شركت     مي
ها  موجب آن شد كه در زماني نامناسب عجله كند و اين امر آمريكايي 

 .را عليه چين برانگيخت
. ي خود مصر است    به هر حال، حزب كمونيست در اجراي برنامه        

 بمثبتِ ميان برنامه و واقعيت، ميان كتابچه سرخ ضر             چون تَنِشِ 
پيش  ي اقتصادي چين را به      هاي پر رونق، معجزه     ها و كارگاه   المثل 

كارمندان وزارت بازرگاني در كشوهاي ميز خود ليستي از           .  راند مي
مقام عالي در جهان ارتقاء يابند، نگاهداري           صنايعي را كه بايد به      

 . كنند مي
ي ساختن   با اين انگيزه است كه اين سرزمين پهناور برنامه             

بدين منظور هواپيماسازانِ بوئينگ    .  كند ايي بزرگ را دنبال مي    هواپيم
 Xianو اِيربووس را مجبور ساخت كه وسايل يدكي را در شهر زيان              

و در انجام اين هدف، به هنگام بستن قرارداد خريد              .  توليد كنند 
 اِيربووس، اين شرط را در قرارداد گنجانيد ٣٢٠-هواپيماي مسافربري آ

آن چه اِيربووس از اين راه . ا در چين نيز مونتاژ كنندكه اين هواپيما ر
ها از  كند بسيار ناچيز است ولي در مقايل آن چه چيني صرفه جويي مي

 عظيم  ،آورند دست مي  ي اطالعات تكنولوژيكي به     اين راه در زمينه    
 .است

ساخته خواهد   Tianjin  در تيانجين  ٢٠٠٨ از سال    ٣٢٠-آ هواپيماي
كه در شمال شرقي چين واقع است، اين امتياز را          تيانجين، شهري   .  شد

اما چنين است راز    .  در رقابتي سخت با شانگهاي و يان به دست آورد         
ها  شود، ولي استان   برنامه ريزي در پكن مي    .  الگوي موفقيت چين سرخ   

 .كنند در سرمايه گذاري با يك ديگر رقابت مي
ست، كه  ا Suzhou  ساله رئيس حزب در سوژهوو     ٤٨وانگ رنگِ    

. در مسافتي حدود يك ساعت و نيم در غرب شانگهاي قرار دارد               
سوژهوو زماني بيش از هر چيز به عنوان شهري شاعرانه واقع در كنار             

 و كانال قديمي دوران قيصر معروف بود، ونيزِ         Yangtze رود يانگتزه 
اكنون سوژهوو شهري   .  هاي سنگي  هاي باريك و پل    چيني با كانال  

 .حال رونق يافتن با جمعيتي بيش از ده ميليوناست صنعتي در 
در كودكي يك شكم سير غذا          «:  كند وانگ تعريف مي    
هاي دِنگ، وي توانست بعدها حتا در         ي رفرم  به شكرانه .  »خوردم نمي

ي غربي، وانگ نه مانند يك       و با داشتن اين زمينه    .  هلند تحصيل كند  
خدمات حرف  كادر خشك مغز، بلكه مانند رئيس يك شركت مدرنِ          

 ».ها ياري رساند ي حزب اين است كه به شركت وظيفه«: زند مي
اش اين است كه     وانگ يك سياستمدار محلي است و شاه پروژه        

. آيد، بنا كند   پارك عظيم صنعتي را كه طرح آن از سنگاپور مي            
 ولي ارباب محلي توانست امتياز      ،ي اين پارك در پكن زاده شد       انديشه

 ِ يهاي چند خط   در طول خيابان  :  بدست آورد  وژهووساختن آن را در س    
يا سامسونگ   BenQ كيوو هاي بوش، بِن   پر از درخت، تابلوي شركت    

. كنند ها ترافيك را كنترل مي      ها در چهارراه   در دوربين .  درخشند مي
خواهد صنايع محلي را     وانگ، رئيس حزب محل، بيش از هر چيزي مي        

را كه با   Dragin Chip » اژدها چيپ  «و توليد يك ميكروچيپ   .  بسازد
 هم چون دستاورد خويش جلوه        ،امكانات محلي ساخته شده است      

 .دهد مي
يك زن  :  كند وانگ با لذت داستان موفقيت خود را تعريف مي          

 Qian   يواِباؤ -روستايي صاحب يك شركت خصوصي به نام كيان         
Yuebao         ل در  اي پو  از شركت توليد منسوجات خود، مِنگِالن، به اندازه

رئيس حزب محلي به    .  دانست با آن چه كار بكند       آورد كه نمي   مي
هر چه را مركز    :   درست بر اساس شعارش    -سرعت دست به كار شد    

 . انجام دادآسانيتوان به  ن نكرده ميغدق
وانگ، زن كارفرما را قانع كرد كه در ساختن چيپسي كه                 

اكنون .  شود سهيم   ،برداري آماده ساخته بود    آكادمي چين براي بهره   
 .رود آن چيپس يكي از دستاوردهاي تكنولوژي چيني بشمار مي

مانند وانگ، كادرهاي حزب كمونيست در سراسر چين رشد را به          
 و  -كنند آنان به طور مستمر براي پيشرفت فعاليت مي        .  رانند پيش مي 

. كنند هاي خصوصي عمل مي     بدين ترتيب مانند كارفرمايان شركت     
، كه  Shenzhenژِن    و سِن  Guangdongوآنگدنگ  مانند وضعي كه در گ    

در طول  .   آغاز شد، وجود دارد    ٨٠هاي   ها صعود چين در سال     در آن 
ي توليد ارزان،   يك كارخانه،رود آتوباني كه به طرف هنگ كنگ مي     

ي  ريزِ برق و مانند آن در كنار كارخانه براي منسوجات، كابل برق، پي
ي صادراتي در جنوب چين،      ر منطقه در اين جا، د   .  ديگري قرار دارد    

ي كاال از    اين منطقه از لحاظ عرضه    .  ي جهان مشغول خريد است     همه
اِم مركز جهاني خود را        -بي  -چنان اهميتي برخوردار است كه آي      

 .براي توليد وسايل يدكي به اين جا انتقال خواهد داد
 نگراهاي نئون، لشكري از كار     هاي توليدي با المپ    در كارگاه  

آنان زنان جواني هستند كه اغلب      اكثريت  .  اند  به كار مشغول   برده وار
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هاي مسكوني  ها خانه در نزديكي كارخانه .  آيند نظر مي  مانند كودكان به  
ها كارگرانِ زني كه از يك جا به جاي ديگر             قرار دارند كه در آن    

نماي بيروني   .گزينند خوابي اقامت مي   هاي چند تخت   اقت در ا  ،روند مي
از نظر  .  نه ها فقط از يك نظر با نماي بيروني كارخانه ها تفاوت دارد          خا

لباس هاي ارزان قيمتي كه از پنجره ها براي خشك شدن آويزان              
                                                 . كرده اند

 - فقط نزد سنديكاليست   ،وضعيتي كه در گوآنگدگ حاكم است     
 آن  ،ولي نزد كادرهاي چيني   .  استثمار نيست ي كاملِ    هاي غربي نمونه   

ناپذير است، يك فداكاري       تاريخي اجتناب  ي ميان  وضعيت يك مرحله  
و در سرزمين    .  جمعي براي ارتقاي چين به يك قدرت اقتصادي          

 بايد انجام    ،سيوس هر چه اولياي امور درست تشخيص دهند          وكنف
 .پذيرد
به يك البراتوارِ   گوآندگ، اين كارگاه غبارآلود متعفن، بايد         
. حد اقل بخشي از آن     .   تبديل شود   ي تكنولوژي پيشرفته   كننده خيره

 ١٤چون كه هم زمان حزب بايد هم چنان كار ساده براي حدود                 
 ايجاد  ،آوردند ميليون كارگر مهاجر كه هر سال به شهرها روي مي           

 .نمايد
ساله مسؤلِ آينده     Xu Zhibiao  ٥٢  زو ژيبيائوي ،  در گوآندنگ  

وي مدير كل بخش صنايع اطالعاتي است و در سيمايش              .  ستا
به اين سبب كه به تازگي رئيس حزب             .  درخشد خوشبختي مي 
چنين فرماندار گوآندنگ از او در دفترش ديدن كردند  كمونيست و هم

و به وي اطمينان دادند كه به وي پول و متخصصان الزم را خواهند داد
. 

 Siliconازه به سيليكان ولي    گه گاهي براي كسب نظرات ت       ،زو 
Valley   گويد كه بسياري از       زو مي .  رود فرنيايي مي يسرمشقِ كال

چون هر وقت كه حزب . برند اش به او حسرت مي قطاران آمريكايي هم
براي . كند هاي اداري مي كند آن را سريع و بدون كاغذبازي       كمك مي 

 كند با    زو اجازه يافت يك البراتووار بسيار مدرن ايجاد            ،مثال
. اِم .  بي .  هاي جوان و با استعداد و جديدترين تأسيسات از آي           تكنسين

كنند تا براي    هاي دولتي محلي كمك مي      ها به شركت   اين تكنسين 
 .افزار بنويسند  توليدات خود نرم

هاي مشابه   ي اقتصادي را با روش     حزب در سراسر كشور معجزه     
 .راند به پيش مي

ست چين، حزبي است كه ميان عظمتي       با اين همه، حزب كموني     
كه براي خود قايل است، چالش جهاني در حال گلباليزاسيون شدن و             

حزب بر  .  شود اش به اين سو و آن سو كشانده مي          هاي لنينيستي  سنت
راند كه هم زمان فقير و ثروتمند است، كه فقط           سرزميني حكومت مي  

 محيط زيست آن  ي اجتماعي دارند، كه    ناچيزي از مردمانش بيمه    بخش
 ولند كه فونكسيونرهايش به منتها درجه فاسدند و غر        ،ويران شده است  

 .شود شهروندان آن روز به روز بلندتر مي
به رغم  .  شود اداره كردن چين به طور روزافزون دشوارتر مي          

قدرتي كه حزب داراست، رئيس حزب هو جينتائو و رفقايش مدتي             
 از طريق صادر كردن     ،كرد  مي توانند آن طور كه مائو     است كه نمي  

 .هاي حزبي نفوذ كنند ترين سلول فرمان تا دور افتاده
از درگيري آشكار جلوگيري شود، رهبران پكن        براي آن كه     

هو جينتائو هم اكنون     .  بايد مانور بدهند، چانه بزنند، و توطئه كنند         
هاي مهم به افراد مورد        كوشد از طريق واگذار كردن پست         مي

 .درتش را گسترش دهداعتمادش ق
ها  تمامي رفقاي حزبي كه در دولت مركزي يا در ادارات استان           

در مقامات باال مشغول به كار هستند بايد هر سال حد اقل براي يك               
افزون بر اين، حزب در     .  ي مركزي حزب حضور يابند     هفته در مدرسه  

هر رفيق حزبي كه در پست مهمي در        .  هايي دارد  سراسر كشور مدرسه  
 بايد هر پنج سال يك بار خود را از نظر                 ،كند دارات كار مي   ا

 .ايدئولوژيكي مجهز سازد
در اين  .  كند ي مركزي حزب نيز با زمان حركت مي          مدرسه 

دهند و   انستيتو حتا گاهي اوقات پروفسورهايي از هاروارد درس مي          
هاي فشرده   مقام حزب كمونيست چين در دوره       تن از رفقاي عالي    ٣٠٠

ي آمريكايي، فرانسوي و انگليسي در سياست  هاي نخبه دانشگاهشده در 
دستمال گردن آرماني مدتي است كه جاي        .  بينند و اقتصاد دوره مي   

برخي از فونكسيونرها با احساس     .  دستمال گردن مائو را گرفته است      

 حضور  ]سوئيس[تري در فورومِ جهاني اقتصاد در داوس         اطمينان بيش 
 .ي محلي حزب يابند تا در كميته مي

هاي خصوصي را نيز به         به تازگي حزب صاحبان شركت        
اين كار پيش از اين به دست جيانگ زمين         .  پذيرد عضويت حزب مي  

پيش .   انجام گرفت  »تئوري سه نماينده  «  با وضع رئيس جمهور پيشين    
توانستند به عضويت    از آن فقط نمايندگان كارگران و دهقانان مي         

 .حزب درآيند
ه حزب كمونيست خود را با شرايط واقعي منطبق            از اين را   
 ١٥٠٠٠٠ به ١٩٩٨ در سال ٢٣٨٠٠٠هاي دولتي از  تعداد كارگاه: ساخت

 درصد از كل    ٦٥ها   اگر چه اين كارگاه   .   كاهش يافت  ٢٠٠٣در سال   
هاي اغلب دولتي را دريافت داشتند، ولي فقط يك             اعتباراتِ بانك 
از سوي ديگر    .  كردندهاي صنعتي را توليد         وردهآچهارم از فر   

ي  هاي خصوصي فونكسيونرهاي حزبي را براي كار در مؤسسه         مؤسسه
هاي  در ژِجيانگ، استاني در شرق چين، شركت       :  كنند خود جلب مي  

 يورو  ١٠٠٠٠خصوصي كادرهاي حزبي بازنشسته را با حقوقي معادل          
رفقاي حزبي پير بايد با ارتباطاتي كه دارند         .  كنند در ماه استخدام مي   

 .ي مؤسسه را با حزب و ادارات تسهيل كنند رابطه
ي اقدام براي برخورد سياسي درستِ كساني كه عضو             وظيفه 

ي انستيتوي  هاي خصوصي، به عهده    حزب نيستند، مانند رؤساي شركت    
اي  ي چند طبقه   اين مجموعه .  مركزي براي سوسياليسم در پكن است      

 ديواري بزرگ   هاي درس است؛ يك تابلوي     داراي يك هتل و سالن    
هاي اساسي   در سرسراي ورودي مائو را با نمايندگان تمامي گروه           

 .دهد جامعه نشان مي
نظامي .  آن چه در چين در جريان است يك آزمون جالب است           

تواند پيش بيني كند كه      كند، و هيچ كس نمي     خود را از نو كشف مي     
ت هم  حتا در حزب كمونيس   .  نظام سرانجام چه خواهد بود     سيماي اين 

حد :  ي مسايل اساسي ايدئولوژيكي وحدت نظر وجود ندارد          در باره 
مجاز سرمايه داري در چين كجاست؟ چين تا چه اندازه بايد                  

 - منظور در اين موارد هر چه باشد         -سوسياليستي يا كمونيستي باشد   
 ؟داشته باشد مواضع رسمي در برابر آن هاحزب بايد 

ه چين به تدريج بدون      بسياري از روشنفكران هراس دارند ك       
تواند  تر مي  رود و در نتيجه هر چه كم       داري مي  كنترل به سوي سرمايه   
 Zhao Ying نگ ژاو يي. هاي خارجي حفظ كند خود را در برابر شركت

 .اقتصادي در پكن نيز همين نظر را دارد -از انستيتوي صنعتي
 گزارشي كه كارشناسان    ٢٠٠٠وي به منظور بررسي نزديك به        

 براي بيش از سه     ،هاي صنايع براي او تهيه كرده بودند         تمام بخش  از
: اش تشخيص.  اي نزديك فرودگاه پكن به سر برد         ماه در مهمانخانه  

هاي بزرگي از صنايع ما در خطرند، به ويژه در بخش صنايع               بخش«
آن صنايع بايد هر چه زودتر      :   معناي اين گفته اين است      ».غير مادر 

رفته مجهز سازند تا قادر به رقابت با رقباي           پيش خود را به تكنولوژي   
 .غربي خود باشند

 صداي آن به گوش     ،آورد وقتي ژاو زنگ خطر را به صدا درمي        
در هر حال، اين پروفسور به آن         .  رسد مقامات عالي كشور نيز مي     

 ميالدي  ٨٠هاي   گروه از استراتژها تعلق داشت كه از اواسط سال           
هاي  سازي چين را از طريق ايجاد شركت      ومبيلي ايجاد صنايع ات    پروژه

اي   اساس برنامه  ،در آن زمان مركز   .  مشترك با خارجيان سازمان دادند    
سازي چند شركت  را پي ريزي كرد كه از بيش از سد شركت اتومبيل          

سازي شانگهاي،   بزرگ نيرومند بوجود آورد، از جمله شركت اتومبيل       
 يكي از   ٢٠٢٠ثر تا سال    اك  خواهد حد  شريك فولكس واگن، كه مي    

 .ي اتومبيل در جهان بشود ترين توليد كننده شش بزرگ
خارجيان روز به : رفت در ابتدا همه چيز مطابق برنامه به پيش مي   

با بستن  .  گذاشتند ها مي  تري را در اختيار چيني      روز تكنولوژي بيش  
هاي  گمرك زياد روي واردات اتومبيل و وسايل يدكي، پكن شركت         

هاي مونتاژ سطح    ساخت تا كارخانه   سازي غربي را مجبور مي      لاتومبي
كميسيون ملي برنامه ريزي    «  ٢٠٠٤در سال   .  باال را به چين بياورند     

سازي بومي را وادار كرد      ، صنايع اتومبيل  NDRC  »براي عمران و رفرم   
 . بسازنديهاي چين تا مدل
از . ند استبا وجود اين، براي برنامه ريزان سرخ حركت هنوز كُ 

 ميالدي، به ويژه از زماني كه چين به عضويت            ٩٠هاي   اواسط سال 
تر  در آمده است، رهبري با سرعت بيش       WTO سازمان جهاني تجارت  
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ي سياست   چنين به اروپا و ژاپن براي مطالعه       ژاو هم .  گشايد درها را مي  
چين بايد خود محصوالت    :  ي اين سفرها   نتيجه.  صنعتي آنان سفر كرد   

بيش . چنين با توجه به تكنولوژي تسليحاتي   طراحي كند، هم   بيشتري را 
ها و   از هر چيز چين بايد از طريق اختراعات و به ثبت رساندن آن              

 .چنين استاندارد صنعتي خويش، استقالل صنعتي خود را حفظ كند هم
اين امر براي حزبي كه     .  كتاب ژاو بحث داغي را بوجود آورد        

ولي .   بسيار غيرعادي بود   ،را پنهان دارد  دهد اختالف نظرها     ترجيح مي 
البته حزب كمونيست نزديك به      .  اين بار مجادله به انترنت كشيد       

رسي به هر تارنمايي را      اين عده دست  .   سانسورچي انترنتي دارد   ٣٠٠٠٠
اين بار   ولي.  شوند  مانع مي  ،كه از آن بوي خطري به مشام حزب برسد        

ارفرماي خصوصي ميهن    ك:  حمله با برهان جايز سياسي آغاز شد         
 بو، با نشر اين خبر كه كنسرن آمريكايي كاراليل         دوست، زياگ وِن  

Carlyle   خواهد رقيب خود شركت ساختماني چيني زوگُنگ          مي 
Xugong   درنگ در   بي.   در تارنماي خود طوفاني بر پا كرد         ،را بخرد

 .ي آمريكا زبانه كشيد انترنت آتش خشم چينيان عليه حمله
دوستانه حتا گفتگو در نشست خصوصي سنتي          ميهني   مجادله 

 .ريزي را در هم و بر هم كرده تابستاني مقامات برنام
ها   واحد اداري در سطح استان      ٣١ريزان از    به طور عادي برنامه    

هاي طوالني   شوند و نشسته در رديف     براي دو روز در پكن جمع مي       
ريزي براي   مهكميسيون ملي برنا  «، رئيس   Ma Kaiآن چه را، ما كاي       

ولي اين بار   .  كنند  يادداشت مي  ،گويد  به آنان مي    »عمران و رفرم  
موجبي براي يك بحث واقعي وجود داشت و براي ما كاي راه ديگري 

 . جز اين كه زمان نشست را سه روز تمديد كند،ماند نمي
نشست خصوصي با يك مصالحه پايان يافت كه ما كاي آن را              

هر چند حزب در آينده نيز         .  اد د  گزارش به شوراي كشوري   
هاي از نظر استراتژيكي مهم را تحت كنترل خود نگاه خواهد             مؤسسه

گذاران خارجي كه سرمايه و  داشت، ولي كشور در عين حال به سرمايه
اگر چه توليد ناخالص    :  زيرا.   نياز دارد  ،آورند تكنولوژي به كشور مي   

شم توليد ناخالص    يك ش  در زمان حال   ولي   ،كند ساالنه رشد مي   چين
 .آمريكاست

ي  ي حفظ مالكيت پيوندي نزديك با بحث در باره         بحث در باره   
هاي چين خود را مواجه با معمايي          كمونيست.  ترس از خارج دارد    

از يك سو آنان بايد اقتصاد را مدرنيزه كنند و از            :  يابند بدون حل مي  
ثروت و  كوشند تا شكاف رو به افزونِ ميان         سوي ديگر با زحمت مي    

 .داري واقعي ايجاد كرده است، مرتفع سازند فقر را، كه سرمايه
وقتي كه رفقاي چپ حزبي شعارهاي ايدئولوژيكي حزب را             

در بهار  :  گيرند، اين امر نبايد باعث تعجب رهبران شود           جدي مي 
ها را، آن    ي خلق  گذشته، رفقاي چپ حزبي نشست مراسمي كنگره       

 نمايندگانش تقريباً   ٣٠٠٠نزديك به   مجلسِ به ظاهر پارلمان را كه        
كنند،  تمامي پيشنهادهاي رؤساي كشور را بدون جر و بحث تأييد مي           

 .در هم بر هم كردند
پروفسور  Gong Xiantiak گروهي تحت رهبري گُنگ زيانتيان      

بايست مالكيت   حقوق، دولت را واداشت تا تصويب قانوني را كه مي          
وِن جيابو،  .  ، به تأخير اندازد   خصوصي بر ملك و زمين را تضمين كند       

آن قانون به   :  داد هاي خوبي ارايه مي    نخست وزير، براي رفرم استدالل    
و ضرورت اين امر به      .  داد دهقانان حق مالك شدن بر زمين را مي         

زيرا از آن جا كه زمين به طور رسمي به           :  خورد درستي به چشم مي   
اي حزب و     ها در اختيار فونكسيونره       دولت تعلق دارد، زمين      
ها،  ترِ زمين  باشد و آنان خودسرانه بيش        كدخداهاي روستاها مي   

هاي تجارتي، منازل مسكوني،     ها را به ساختمان    هاي زراعي و باغ    زمين
آن قانون قرار   .  كنند هاي صنعتي تبديل مي    هاي گُلف و پارك    زمين

 .ها تقديم شود ي خلق تر در ماه مارس به كنگره است در شكلي ضعيف
اي به عنوان خسارت به        بلغ مسخره رهاي حزبي اغلب م    كاد 

اي از   پردازند ولي خود مبلغ قابل مالحظه           ها مي   ساكنانِ زمين  
هاي معامالت ملكي، كه خود يا خويشاوندانشان در آن سهيم            شركت

حزب خشم   بدين ترتيب، رئيسان محلي    .  دارند باشند، دريافت مي   مي
ي   هيات حاكمه  ٢٠٠٥فقط در سال    :  انگيزانند مردم را عليه حزب برمي    

 ناآرامي اجتماعي را در جمهوري خلق چين ٨٧٠٠٠چين به طور رسمي 
 .ها در روستاها اتفاق افتاد گزارش كرد، كه اغلب آن

تر مطلع   مداران يا كاسبكارانِ آلماني از اين امر كم            سياست 
 مداران  اغلب از اين كه سياست      ،روند آنان وقتي به چين مي    .  شوند مي

گيرند و آن را به طور مؤثر        تي تصميم مي  يچين با چه سرعت و قاطع     
باشند، سرشار   گذارند و تا چه حد عالقمند به اصالحات مي          به اجرا مي  
 .از ستايشند

ي مسكوني   ي جديد و يك محله     يك اتوبان جديد، يك كارخانه     
رسد كه گاهي اوقات فقط در ظرف چند روز             جديد؟ به نظر مي    

به .  دهند ها چراغ سبز نشان مي      براي انجام اين پروژه    مقامات مسؤول 
هاي مزاحم از سر راه       خانه.  شود ها صاف و هموار مي      سرعت زمين 
 .شود ها كار گذاشته مي ها و لوله و كابل. شود برداشته مي

بر خالف نظري كه در آلمان رايج       .  ولي اين تمام واقعيت نيست     
ي دولت مركزي نيرومندي    است كه هر ديكتاتوري به طور اتوماتيك       

رهبري حزب كمونيست و وزيران      :  دارد، دولت پكن ضعيف است     
هاي  ها و پرنس   هاي خود را عليه منافعِ مؤسسه      توانند تصميم  اغلب نمي 

فونكسيونرها در تمام مراحل تا      .  ي اجرا درآورند   ها به مرحله   استان
كه بر   را، عنواني     »سر كاغذ سرخ  «ي كدخداي ده، اسنادِ با        مرحله
 .كنند اند، مطابق ميل خود تفسير مي هاي مركز نهاده حكم

هايي را كه پكن صادر      اين ضرب المثل شيرين سرنوشت فرمان      
روزي كه براي دولت مركزي زيبا و آفتابي         «  :دارد  بيان مي  ،كند مي

ها باران   داري در بخش .  شود ها به روزي ابري بدل مي       است، در استان  
 ».آيد سيل ميبارد و در شهرها  مي

چنين است كه دستورهاي حزب كمونيست در ايمن سازي             
اگر چه روزي نيست كه در      .  دهد اي نمي  هاي ذغال سنگ نتيجه    معدن

اي رخ ندهد و تعدادي از كارگران جان خود را از دست              معدني سانحه 
آلود از سرنوشت    كندهند و نخست وزير آقاي وِن با چشماني اش           

ها و   ي متحد مالكان معدن     نكند، ولي جبهه   قربانيان ابراز تأسف      
فونكسيونرهاي محلي در برابر دولت مركزي چون سدي مانند لشكر           

 .دهند سربازان گلي نخستين قيصر چين، هيچ تحركي از خود نشان نمي
وار  به همين سان، كوشش براي آرام ساختن فعاليت ديوانه             

 اقتصاد، در برابر    ي گسيخته ساختماني به منظور مهار كردن رونق لجام      
ها و شهرداران شهرها، به       فرمانداران استان .  خطر شكست قرار دارد    

هاي مركز به ساختن مناطق وياليي و ايجاد مركزهاي              رغم حكم 
 .دهند تجارتي ادامه مي

خويش  هاي توانند اشتغال را در منطقه      آنان فقط بدين سان مي      
هاي   با شركت  حفظ كنند و براي خود يا خويشاوندانشان هم راه            

اگر چه  .  اي پول به جيب بزنند      ساختماني محلي، مقدار قابل مالحظه     
 ولي  ،دولت مركزي دستور داده بود كه از دادن اعتبارات كاسته شود           

 ميليارد يوآن   ٢٧٦٠ها در نه ماه اول سال گذشته اعتباري به مبلغ            بانك
ليارد بيش   مي ٨٠اين مقدار نزديك به     .   اعطا كردند  ) ميليارد يورو  ٢٧٦(

 .از اعتباري بود كه در همان دوران در سال پيش از آن اعطا شده بود
يكي از كساني كه به حرف پكن ترتيب اثري نداد، چِن                 

هاست رئيس حزب     بود كه سال    Chen Liangyu ساله    ٦٠  ليانگيوي
باشد و خود عضو دفتر سياسي پر قدرت در    كمونيست در شانگهاي مي   

 ميليوني را همانند يك شركت خصوصي ١٨ي چِن، شانگها. پكن است 
 ٢/١وي از صندوق تقاعدي كه شهروندان شانگهاي مبلغ . ردك اداره مي

هاي  اند براي سرمايه گذاري در شركت        ميليارد دالر به آن سپرده      
 .ساختماني نزديك به او سخاوتمندانه برداشت كرده است

 شهرها،  هاي نو در   همچنين هنگامي كه قرار بر ساختنِ منطقه        
. كند هاست، فساد بيداد مي        ها يا اتوبان      ها، فرودگاه   كارخانه

بندد و از قدرت خويش      ها قرارداد مي   فونكسيونرهاي حزب با شركت   
كاوشگران شوراي كشوري، . كنند شان استفاده مي براي پر كردن جيب

اند  ي عالي مركزي حزب كشف كرده آكادمي علوم اجتماعي و مدرسه
 تن  ٢٩٣٢ني كه ثروتي بيش از ده ميليون يورو دارد،           چي ٣٢٢٠كه از   

 .باشند از آنان از خويشاوندان كادرهاي بااليي حزب مي
ي رئيس حزب در      سر انجام، هنگامي كه كارهاي خودسرانه        

ناپذير  شانگهاي براي رهبران حزب در پكن، هو و طرفدارانش، تحمل          
ت آشكار ساخت كشمكش بر سر قدر. شد، او را از كار بركنار كردند

تر  طور روز افزون پيچيده    كه قدرت بزرگ آسيا، اقتصاد خود را كه به        
هاي كميسرهاي سياسي استالينيستي تنظيم       هنوز اغلب با روش    ،شود مي
در اقتصاد مبتني بر بازار بر عكس بانك مركزي و حكومت            :  كند مي
پولي و گسيختگي رونق اقتصادي را با استفاده از سياست  توانند لجام مي

همچنين مراقبان فسادناپذير وجود دارند . بهره با احتياط الزم مهار كنند
هاي مصرف   مانند ناظران بورس، ديوان محاسبات، سنديكاها، اتحاديه       



   ۱۲۶شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٥  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

هاي ابتكار شهروندان، مراجع قضايي و وسايل ارتباط         كنندگان، انجمن 
 .جمعي
ب و نه   ولي در چين، اين سرزمين افراط و تفريط، نه قوانين حز           

سر انجام، مركز حزب در پكن بازجويان        .  آنارشي بازار اعتبار دارد   
از اين طريق بود كه چِن از صحنه : دارد كميسيون انضباطي را اعزام مي

ناپديد شد، بدون دادخواست دادستان و بدون امكان دفاع علني از خود            
 .برابر اتهامات وارده در

چگونه پيروز شدن است؟ آيا آموختن از چين به معناي آموختنِ  
هاي در حال رشد چين       ها براي سرزمين   البته شايد از برخي جهت     

ليون ي م ٣٠٠ها با اصالحات خود نزديك به         كمونيست.  الگويي باشد 
نه تنها در   .  انسان را، تعدادي بي سابقه در تاريخ، از فقر رهانيدند            

  گوچي هاي اجناس لوكس مانند    زِن جاهايي كه مغازه    شانگهاي يا شِن  
Gucci   ، لوئيس ويوتون Louis Vuitton   ،يا وِرساچه Versace ي  كه طبقه

توان مشاهده كرد،    كنند، رفاه را مي    متوسطِ در حال رشد را جلب مي       
تر در نقاط دورافتاده، رونق به چشم        مانده بلكه حتا در روستاهاي عقب    

 .خورد مي
هم .  تعداد دالر ميليونرهاي چين مرتب رو به افزايش است             

 چيني ثروتي به طور متوسط بيش از پنج            ٣٢٠٠٠٠اكنون بيش از     
ثروتمندان جزء باوفاترين طرفداران     .  ميليون دالر آمريكايي دارند    

چون حزب كمونيست است كه رفاه را تضمين         .  اند حزب كمونيست 
هاي ساختماني  و لشكر كارگران مهاجر كه از روستاها به محل. كند مي
تا زماني كه وضع هر     :   كمونيست مخالفتي ندارند   روند نيز با حزب    مي

 حاكمان نمايندگان آسمان بر      ،چيني از سال پيش كمي بهتر بشود        
 .اند روي زمين

 است؟   حالي وضع دمكراسي، حقوق بشر، محيط زيست در چه         
 نيز جريان )...تايلند و ،كره جنوبي، هنگ كنگ، تايوان(ببرهاي آسيا 

ها در كره جنوبي     پيش راندند، ژنرال   ه به طور مستبدان  صنعتي شدن را به   
 كاربر مانند    با توليد كاالهاي مصرفيِ    »ببرها«و تا زماني كه     .  و تايلند 

طور كلكتيو   رفتند و به   هاي اسپرتي و تلويزيون، پيش مي       زيرپيراهني
تر به توليد    ولي هر چه بيش   .  كرد  اشكالي هم بروز نمي    ،كردند رشد مي 

ي  ي جهاني داخل شدند، اداره      ختند و به شبكه   با تكنولوژي باال پردا   
تر از طريق صدور فرمان         طور روز افزون پيچيده      اقتصادهاي به 

 .شد تر مي مشكل
 كه  »ي آسيايي  معجزه«حباب    ١٩٧٧در بحران آسيايي سال        

ها نيز مانند چين     در اين سرزمين  .  يدتركستود،   بانك جهاني آن را مي    
ها و    براي ساختن كارخانه   ،بودندهايي كه تحت كنترل دولت        بانك

گذاران غربي پول    ولي ناگهان سرمايه  .  دادند بناها با نزول كم اعتبار مي     
داري  سرمايه«آنان سراسيمه از      .  خود را از كشور خارج كردند        

المللي پول   صندوق بين .   فرار كردند   crony capitalism»  بازانه رفيق
ي خود را با     رفيق بازانه كشورهاي ببر را مجبور ساخت ساختار مالي         

ي  رژيم سوهارتو در اندونزي در نتيجه       .  آداب غربي منطبق سازند    
 .بحران سقوط كرد

پرسش .  اند هاي دولتي ميلياردها اعتبار بد داده      در چين نيز بانك    
اين امر موضوع گفتگوهاي    .  ديتركخواهد  اين است كه حباب كي       

جايي كه  .  هاي است ها در پكن و شانگ     دايمي در بارهاي مجلل هتل     
بر .  كشند هاي مشروب خود را سرمي      ها جام  كاسبكاران خارجي شب  

خالف ببرها پول جمهوري خلق چين به طور آزاد قابل تبديل به ارز              
بازان قابل   تر در برابر يورش بورس     خارجي نيست و از اين نظر آسان      

. دمانده دار  ي عقب  طق عظيم دور افتاده   اين من ن هم چ  ،چين.  دفاع است 
 .هاي زيادي رشد كند ههتواند د بدين سان، در تئوري، اقتصاد هنوز مي

تواند به رشد خود ادامه دهد و مانع از           با وجود اين كه چين مي      
ي  ريزان خود را در برابر مسئله       هاي بزرگ شود، برنامه     بروز بحران 

هاي بومي مانند شركت توليد      هر چه كنسرن  :  يابند موجوديت خود مي  
تر به حزب     كم ،تري بيابند   اعتماد به نفس بيش    Lenovoر لِنُو   كامپيوت

هاست كه   نيازمند خواهند بود، همچنان كه شركت ژاپوني سوني مدت        
 . نداردMitiتي  ديگر نيازي به مي

پروفسور اقتصاد در دانشگاه     Zhang Jun با اين حال، ژانگ جون     
 يريزي دولت امهدر شانگهاي تضادي اساسي ميان نقش برن  Fudan    فودا

نزد وي اين امر تنها نوعي       .  بيند با برتري اقتصاد مبتني بر بازار نمي       
جويي موقت است براي آن كه گذار تاريخي به اقتصاد بازاري              چاره

                                                                         پايان                                                             .انجام پذيرد

 ...رژيمي كه به 
 

» آژانس اتمي « بـا آن كـه سياست حكومت احمدي نژاد در قبال             -۲
تغيير كرده، اما البي اسرائيل در آمريكا هم چنان خواهان گسترش           

بر اساس اليحه اي كه     . فشارهاي اقتصادي و سياسي بر ايران است      
ت آمريكا حق دارد رابطه در سـنا بـه تصـويب رسـيده است، دول          

بازرگانـي و اقتصادي همه ي بانك ها، نهادها و شركت هائي را كه     
به . بـا ايـران تجـارت و معامله مي كنند، در آمريكا محدود سازد             

دويچه « همـين دلـيل نيـز برخي از بانك هاي مهم جهان هم چون               
همكـاري بانكـي و مالي خود با ايران را به حالت تعليق              » بانـك 
ده انـد و به مشتريان ايراني خود فرصت داده اند كه طي سه              درآور

افزايش فشار  . مـاه حساب  هاي خود در اين بانك را مسدود كنند           
اقتصـادي بـر ايـران سبب افزايش تورم و نرخ بيكاري در ايران              

 .گشته، امري كه به دامنه نارضايتي ها افزوده است
ه از منظر چپ     بـنا بـر گفـته هاي يكي از متخصصان اقتصادي ك            -۳

به رخدادهاي ايران مي نگرد، تا پيش از جيره بندي بنزين در ايران،             
 ميليارد دالر بنزين به ايران وارد و به همين          ۵سـاالنه نـزديك بـه       

انـدازه نيز بنزين از ايران قاچاق مي شده است، زيرا رژيم بنزين را         
 عرضه  ارزان تر از بهائي كه براي آن پرداخته بود، در بازار داخلي           

مي كرد و قاچاقچيان آن را به بهاي خريد دولت ايران به كشورهاي         
... همسايه، به ويژه عراق، تركيه، افغانستان، پاكستان، آذربايجان و 

بخـش عمـده ايـن بنـزين اصوأل وارد بازار ايران        . مـي فـروختند   
نمـي گشـت و بلكه مستقيمأ با تانكر در اختيار مشتري هاي بيگانه    

كسـاني كه رهبري اين تجارت قاچاق را در        .  شـد  قـرار داده مـي    
اين باندها همان  . دست دارند، به همه جناح هاي حكومتي وابسته اند        

كسـاني هستند كه اسكله هاي بندري غيررسمي را در اختيار دارند            
و از طـريق آن اسـكله هـا چـندين ميليارد دالركاالي مصرفي را               

پرداخت عوارض  بـه بازارهـاي ايـران قاچـاق مـي كنند و بدون              
بنابراين جيره  بندي بنزين هر چند به نفع         .  گمركـي مـي فروشـند     

اقتصـاد ايران است، اما  منافع اين باندهاي قاچاق را به خطر نخواهد       
انـداخت، زيـرا آنهـا اينك بنزين را از بازارهاي خارجي به ايران              

به پنج برابر نرخ بنزين جيره بندي       » بازار آزاد «قاچـاق كرده و در      
با اين حال جيره  .  سنت مي فروشند   ۴۰شـده، يعنـي ليتـري حدود        

 بندي بنزين هنوز نمي تواند جلوي قاچاق بنزين وارداتي از ايران را    
 سنت است،   ۲۰بگيـرد، زيرا هزينه توليد يك ليتر بنزين برابر با           

 سنت فروخته مي شود،     ۸در حالـي كـه بنزين چيره بندي به ارزش           
 .  سنت سوبسيد مي پردازد۱۲ بنزين يعني دولت بابت هر ليتر

 بـراي مقابلـه با بحران اقتصادي و رشد نارضايتي مردم، حكومت             -۴
مقابله كند و در    » كودتاي مخملي «اسالمي از يك سو مي خواهد با        

اين رابطه با دستگيري برخي از آمريكائيان ايراني تبار كه به ايران            
يكا با فرستادن اين    سفر كرده اند، مدعي است كه ديوانساالري آمر       

افـراد بـه ايـران و نيز راه انداختن برنامه هاي راديوئي و تلويزيوني               
مي دانيم . آماده سازد» كودتاي مخملي«مـي خـواهد زمينه را براي       

كـه آمـريكا از همـان آغـاز پـيدايش رژيم اسالمي با اين نظام                
بـه مخالفـت پـرداخت، زيرا اين رژيم حاضر نشد امكاناتي را كه              

 شـاه در اختيار آمريكا قرار داده بود، در اختيار آن دولت             رژيـم 
زماني مي تواند تحقق يابد كه رژيم       » كودتاي مخملي «. قـرار دهد  

بـه بـن بست رسيده باشد و مردم از آن رويگردان گشته و گزينه                
ديگـري را كـه مـي تـواند دورنماي بهتري از آينده را در اختيار           

به عبارت  . خود مشاهده كنند  جامعـه قـرار دهـد، در افـق مبارزه           
ديگـر، سـرنگوني هر حكومتي هنگامي فراهم مي گردد كه مردم            
ديگر حاضر به تحمل كردن آن حكومت نباشند و حكومت نيز در       

 .اداره امور جامعه ناتوان گردد
حكـومت اسـالمي مي پندارد با تعرض به حقوق مدني زنان ايران و               -٥

انشجوئي و دستگيري    ، با سركوب جنبش د    »بدحجابي«مـبارزه بـا     
دانشـجوياني كـه خـواهان حقوق مدني خويشند، و نيز با گسترش     
ابعـاد بـي رويه اعدام  زندانياني كه برخي از آنان چندين سال پيش               

بـه حـبس هـاي طـويل المدت محكوم شده بودند در معابر عمومي                
مي تواند توده مردم را ارعاب و از گرايش آنها به مبارزه عليه سلطه              

 . خود جلوگيري كندشوم 
 امـا واقعيت آن است كه مردم ايران بتدريج به اين نتيجه رسيده اند كه               
ادامـه استمرار اين حكومت عقب مانده كه مي خواهد با بكاربرد قوانين             
باسـتاني و اعـدام هاي وحشيانه سلطه خود را در جامعه تثبيت كند، نه               

تواند تماميت ارضي   فقط براي آينده خود آنها سودمند نيست، بلكه مي          
  .و موجوديت ايران را به خطر اندازد
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 )١( Hery Laurens  هنري لورنس

 خطاهاي تاکتيکي، برخورد استراتژي ها
 برگردان به فارسي از بهروز عارفي

واژه اي (»  کارشناسان«، ناظران و تعداي از       ١٩٦٧در اوايل سال    
ز سرگيري  ، خطر عمده ا    )که تعريف دقيقي از آن ارائه نشده است         

مسلم است که   .  کشمکش مسلحانه ميان اعراب و اسرائيل را نمي ديدند        
رودخانه اردن توسط اسرائيل و     »  تغيير مسير «، به علت    ١٩٦٤از سال   

سرچشمه هاي اين رود   »  مسير واکنشي   تغيير«مقابله به مثل سوريه در    
اال ها دائما ب   بزرگ که ظاهرا مورد پشتيباني اردن و لبنان نيز بود، تنش          

. حمايت لفظي اکتفا  مي کردند     اما کشورهاي اردن و لبنان به     .  مي گرفت
بمباران هاي اسرائيل، دمشق را واداشت تا عمليات ابتدائي را متوقف             

 .سازد
جمال عبدالناصر  )  ٢(البته حقيقت دارد که جمهوري متحده عربي        

و اسرائيل در يک مسابقه تسليحاتي واردشده بودند که بطور طاقت              
اما، از شواهد پيدا بود که       .  سائي بر اقتصاد آن ها سنگيني مي کرد      فر

ها با بزرگ نمائي تهديد مصر در افکار عمومي، مي خواستند             اسرائيلي
نخستين محموله بزرگ ابزار جنگي آمريکائي را تحويل گرفته و در             

 . صورت حمله اعراب، تضمين امنيتي دريافت کنند
تفرقه حاکم بر جهان عرب در       برتري نظامي آشکار اسرائيل و       

يا به قول    (»  محافظه کاران«و  »  پيشروها«جريان جنگ سرد ميان       
کارشناسان را به اين نتيجه رساند که اگر صلح         )  »مرتجعين«پيشروها  

 .غيرممکن است، بنا بر شيوه متداول، جنگ غيرمحتمل به نظر مي رسد
 ژوئن  ٤ مه تا    ١٩در مورد اين بحران بسيار کوتاه مدت که از            

 طول کشيد و به يک کشمکش مسلحانه منتهي شد، سه توضيح             ١٩٦٧
 ۲بازمانده در صفحه                                         . ارائه شده است

__________________________________________ 
 )۲(  شركت چين سرخ

 از محمود راسخ به فارسي  برگردان

د رهبر پير، خود به طور دقيق         هر چن .  اين تازه آغاز كار بود     
دانست كه چگونه بايد چين را مدرنيزه كرد، ولي براي او جزئيات             نمي

اش اين بود كه چين را حد اقل به          ستا اين مرد واقع بين خو     -مهم نبود 
 .قدرت ممالك متحده برساند

ترين رجل سياسي چيني از      مقام  به عنوان عالي   ١٩٧٩دِنگ در سال     
. آمريكا رفت  ي خلق چين در رأس هياتي به         زمان تأسيس جمهور   

ي اين كمونيست كوتاه قد كه در تكزاس با گشاده رويي اجازه  مشاهده
اما .  داد بر سرش كاله كابويي بگذارند باعث تفريح مردم جهان شد            

وي .  ي مسافرت دنگ به طور كامل با حساب تنظيم شده بود              برنامه
سازي فورد   ، كُنسِرن اتومبيل  Nasa  »نازا«هدفمندانه از تأسيساتِ فضايي     

 .و هواپيما سازي بوئينگ ديدن كرد
خواهد مانند   آيا چين مي  :  غرب انگشت تعجب به دهان گرفته بود       

ي آمريكا كاپيتاليستي بشود؟ هرگز، زيرا دِنگ و رفقاي          ممالك متحده 
چنين از    ي آمريكا هم   اش عالوه بر ممالك متحده      حزب كمونيست 

از سوسياليسم و     ن با اختالطِ عجيب و غريبي      اش ژاپ  كشور همسايه 
 شهري ايضاً با اختالطي     -اقتصاد مبتني بر بازار، و نيز سنگاپور، دولت        

. عجيب و غريب از دولتي پليسي و اقتصاد مبتني بر بازار، ديدن كردند            
در همه جا اين استراتژهاي سرخ با دقت بسيار در جستجوي اين بودند              

 آمد تا با آن بتوانند حزب       كار مي  ه را به  ها آن چ   تا از اين سرمشق    
 ۱۱ بازمانده در صفحه         . بيابند،كمونيست را در قدرت نگاه دارند

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 انقالب اقتصادي

 كشاورزي  -۹
  اجتماعي سازي مزرعه هاي كوچك-ت

ه چندين ملك بزرگ با موفقيت سوسياليستي شوند، درآن           هرگا
از شتاب بيش تري    ]  مزرعه ها[ صورت امر اجتماعي  سازي ديگر         

از آن جا كه مزرعه دهقاني در بيش تر كشورها         .  برخوردار خواهد شد  
عامل مهمي را در توليد مواد خوراكي تشكيل مي دهد، در نتيجه بايد در             

 .    شيدجهت اجتماعي سازي آنها كو
اين امر براي مزرعه هاي كوچك به نوعي كه وجود دارند، ناممكن          

هم چون اجتماعي سازي مزرعه هاي بزرگ، بايد بتوان پيش از          .  است
كشاندن مزرعه هاي كوچك به حوزه اجتماعي سازي، يك سلسله            

 . پيش شرط ها را بوجود آورد
رس روستائي  بيان اين نكته به توضيح نياز ندارد كه بهتر سازي مدا         

و ارتقاء عمومي سطح فرهنگ در روستاها براي ارتقاء روستائيان در             
 . دستيابي به اشكال عالي تر توليد اجتناب  ناپدير است

برخالف آن، تشكل دهقانان در اتحاديه هاي اقتصادي به هدف           
چنين اتحاديه هائي تا كنون     .   اجتماعي سازي كمك چنداني نمي كند    

وليدكنندگان روستائي در برابر مصرف كنندگان       ارگان هاي مبارزه ت   
ليكن مزرعه اجتماعي شده سازماني است در خدمت          .  شهري بودند 

 . خواست هاي هر دو طرف
هم چون كارخانه هاي بزرگ اجتماعي شده، در مورد مزرعه هاي         
روستائي نيز جدائي خانه داري از كارگاه، يكي از پيش شرط هاي مهم را           

ن اين مشكل براي مزرعه هاي كوچك در مقايسه         ليك.  تشكيل مي دهد 
در اينجا بايد از شكل       .  با كارگاه هاي بزرگ به نوع ديگري است       

يعني شكل خانه داري آنها را بايد      .  كارگاهي كه وجود دارد، آغاز كرد     
 . دگرگون ساخت

نزد آنها مي توان   .  در رابطه با دهقانان عكس آن صادق است          
 . در اينجا بايد شكل كارگاه را تغيير داد. خانه داري مستقل را يافت

تمامي مزرعه را از خانوار جدا ساختن، تقريبأ ممكن نيست، شايد            
كار كشت نخستين چيزي است كه مي توان آن را از . هم سودآور نباشد

و اين امر درست آن بخش از توليد           .  اقتصاد روستائي جدا ساخت    
 بزرگ با به كارگيري    روستائي را در بر مي گيرد كه در آن كارگاه          

ادغام .  غالب ماشين آالت مي تواند سودآور مورد بهره بري قرار گيرد         
مزرعه هاي دهقانان يك دهكده در هم و ايجاد يك تعاوني براي                

، نه فقط از نقطه نظر فني ممكن،       ]مزرعه ها[بهره برداري مشترك از آن     
 . بلكه هم چنين بسيار پر مزيت است

تا دوران كنوني با اجبار مرتع       .  صدا را نشنيد  ابدأ نمي توان اين    
Flurzwang خانه و زمين كشت در تصاحب شخصي دهقان،         .   روبروئيم

اما زمين .  اما جنگل و مرتع در مالكيت تقسيم ناپذير همگان قرار داشتند         
كشت كه در تصاحب همگاني اجتماع روستائي قرار داشت، در اقتصاد           

ه جمعي، بلكه هر از گاهي ميان         روستائي پيش رفته نه به طور دست      
اما يك چنين كار   .  كار جداگانه تقسيم مي شد    ]  انجام[خانوار ها براي   

  ۷ بازمانده در صفحه .  انجام مي گرفت] واحد[كشت بر مبناي يك نقشه 


