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 طرحي نو ۱۲۸ شماره

 ١٣٨۶ ن                                         آبا چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى   شورا                                     يازدهمسال  

 

 سردبير

نه بيگانگان، بلكه مردم ايران بايد رژيم اسالمي 
 را سرنگون سازند 

پس از مصاحبه برنارد كوشنر، وزير خارجه فرانسه مبني بر اين             
، در  »جهان بايد خود را براي جنگ با يك ايران اتمي آماده سازد           «كه  

ايران و جهان بحث در اين باره باال گرفت و برخي از روزنامه نگاران              
تبر آمريكا و اروپا مدعي شدند به اسنادي كه در آنها حمله نظامي               مع

آنها .  آمريكا و اسرائيل به ايران تدارك ديده شده است، دست يافته اند          
حتي از تعداد هدف هائي كه بايد طي اين بمباران ها نابود شوند، سخن              
 گفتند و برخي از آنها كه هوادار صلح جهاني اند، در مقاله هاي خود از             

 . مردم آمريكا و اروپا خواستند با اين برنامه جنگي به مقابله برخيزند
اما برخالف انتظار همه، جورج بوش در مصاحبه با يك رسانه              
عربي اعالن كرد كه هر چند او در مقام رياست جمهوري آمريكا بايد             
همه ابزارهاي مقابله با پروژه هسته اي ايران را مورد بررسي و مطالعه              

د، اما قصد حمله نظامي به ايران را ندارد و اميدوار است كه               قرار ده 
اين سخنان را بوش، پس . ديپلماسي بتواند مشكل اتمي ايران را حل كند

از شركت احمدي نژاد در نشست ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل در            
 .نيويورك و بازگشت او به ايران ابراز كرد

وهشگران انگليسي كه   عالوه بر آن، همان گونه كه برخي از پژ         
نتايج لشكركشي آمريكا و متحدينش به افغانستان و عراق را مورد              
بررسي قرارداده اند، حمله نظامي به ايران را نه فقط گره گشاي مشكل            
اتمي ايران نمي دانند، بلكه بر اين باروند كه چنين هجومي بر مشكالت            

اتي بيش تر در   غرب در خاورميانه خواهد افزود و سبب ناامني و بي ثب          
 . اين منطقه خواهد شد

. بنابراين حمله نظامي به ايران بايد داراي هدف هاي روشني باشد          
 ۱۵ بازمانده در صفحه:  در اين رابطه مي توان از دو سناريو سخن گفت

__________________________________________ 
 de.online-msalehi@t منوچهر صالحي

 !ارزش ها و  ضد ارزش ها
 با بدنامي نيز مي توان سرشناس  شد

يادآور » كسي كه هم از توبره مي خورد و هم از آخور  «ر مقاله    د
خواست هائي را كه مردم ايران بيش از يك سده به خاطر تحقق  آن  شدم  

 ها را  شان مبارزه مي كنند و نيز ارزش هائي كه شالوده ي اين خواست           
تشكيل مي دهند، اكنون هم زمان توسط رژيم اسالمي و آمريكا و               
متحدينش، مورد حمله قرار گرفته اند، و هم چنين برخي از نيم چه               

 كه در ايران و انيران به سر مي برند و خود را به                 »  روشنفكراني«
. قدرت هاي دروني و بيروني فروخته اند، آتش بيار اين معركه گشته اند         

اسطوره زدائي از تاريخ   «كه در پي     »  تاريخ نويساني«در هيبت   اينان  
دكتر محمد مصدق هستند، » خطاها و سجاياي«و آشكار ساختن » سنتي

مي خواهند اين ارزش ها را كه در خاطره ی دكتر محمد مصدق به ارزش            
روشن است  .  شخصيت يافته بدل گشته  است، به ضد ارزش ها بدل سازند        

زشي و ضابطه اي اخالقي براي مبارز ه ی سياسي         هنگامي كه معيار ار    
وجود نداشته باشد و به مردم القاء شود كه براي پيش برد مبارزه بايد               

رفت، »  ناكجاآبادها«، و نبايد به دنبال     »آرمانگرا«بود و نه    »  واقعگرا«
بلكه بايد به زين اسب چسبيد، در آن صورت مي توان بنا بر منافع روز              

 واليت فقيه و يا جنبش ضد امپرياليستي راه و          خويش براي جنبش ضد   
رسم تازه اي پيشنهاد كرد و اين بت عيار را هر روز به شكل و شمايل               

  ۳بازمانده در صفحه                                            . نوی درآورد
 

 :ديگر مقاالت اين شماره
 كارل كائوتسكي: ي آن انقالب پرولتري و برنامه

 برگردان به فارسي از بهروز عرفاني :يماري خاورميانه درمان ب
 مريم يوسفي : باز هم درباره چين

 مجيد زربخش 

 بريده از چپ» روشنفكران«تاريخ نگري 
 شرائط ضعف و محدوديت هاي جنبش چپ و جنبش آزادي            
 خواهانه و استقالل طلبانة ايران در سال هاي اخير، فضاي مساعدي براي           

والن پاره اي روشنفكران بريده از چپ و اشاعه و تبليغ          يكه تازي ها و ج  
بدون مانع انديشه هاي التقاطي و تحريف تاريخ گذشته به وجود آورده           

نفي ارزش هاي ملي و دستاوردهاي جنبش دمكراتيك، بي اعتبار         .  است
ساختن جنبش چپ و روشنفكران چپ، نفي نقش تاريخي شخصيت هاي 

ختن و پرداختن چهره هاي ديگر در برابر سياسي ملي و آزادي خواه و سا
آنان و به جاي آنان، نفي اهميت و جايگاه مبارزات استقالل طلبانه پيشين 
و دگرگون نشان دادن تاريخ صد ساله اخير ايران، ويژگي اين انديشه ها    

 نوتاريخي «و    »گذشته بازشناسي«،  »نوانديشي«  كه در پوشش    است
 .انجام مي گيرد» گري

 ٢٨ پرهام در پاسخ به منتقدين خود، يادآوري كودتاي          آقاي باقر 
 ٢٨روضه خواني در باب كربالي      «و  »   مرداد ٢٨عاشوراي  «مرداد را   

مي خواند و در سخنراني خود در دانشگاه آتالنتاي آمريكا مدعي   »  مرداد
تجربة پهلوي ها اگر چه آزادي سياسي براي ايرانيان           «مي شود كه    

ي جامعه مدني را در جهت پيش برد آرمان هاي         به ارمغان نياورد، نهادها  
مشروطيت گسترش نداد و تقويت نكرد، اما پايه هاي مادي ورود              

 .»به مدرنيته را به حدي نسبتأ گسترده در كشور ايجاد نمود
طرفه اين كه اين ها را يك جامعه شناس بر زبان مي آورد و تبليغ             

ن نهادهاي جامعه مدني    مي كند، كسي كه قاعدتأ مي داند مدرنيته با همي       
محتوا مي يابد و مقوله مدرنيته بدون اين نهادها، بدون آزادي و بدون              

 . بنيادهاي فرهنگي و سياسي معرف مدرنيته، بي معني است
بازنگري هاي گذشته، به طوريكه مي بينيم، واقعيت تاريخي      «در اين   

سلب حقوق و آزادي هاي مردم توسط پهلوي ها و استقرار مجدد               
كتاتوري در كشوري كه به بهاي جانبازي هاي فراوان توانسته بود حق    دي

زندگي در آزادي را به دست آورد و در گام هاي نخست اين تجربه بود،        
پهلوي ها آزادي سياسي را به ارمغان       «به سادگي با عباراتي از قبيل        

، اما در عوض     »نهادهاي جامعه مدني را گسترش ندادند       .  نياوردند  
، » مادي ورود به مدرنيته را به حدي گسترده ايجاد كردند            پايه هاي«

 ۱۰بازمانده در صفحه                       . مخدوش و دگرگون مي شود
__________________________________________ 

 محمود راسخ

 خواهخطاي ذهني اپوزيسيون جمهوري 
ت در ظرف زمانِ كوتاهي پس از استقرار جمهوري اسالمي والي          

ها و   فقيهي و آشكار شدن سرشت استبدادي و قشري آن، سازمان             
هاي مختلف از سه شعار انقالب،       ها و استدالل   هائي كه با انگيزه    جريان

كردند به تدريج به صف مخالفان، آناني         خميني و نظام جديد دفاع مي      
فقط نيم درصد از شركت     (ها خواند    ها را نيم درصدي    كه بازرگان آن  

آن رأي مخالف داده      جمهوري اسالمي به    راي گيري به    كنندگان در 
 پيوستند و با گذشت زمان درصد روز افزوني ابتدا از مردم                )بودند

ولي .  شهرها و سپس روستاها نيز به خميني و نظام اسالمي پشت كردند           
هاي گوناگون   ذهنيتي كه از همان زمان در سر مردم و سازمان               

وجوديت نظام و استمرار حيات آن      شرايط مساعد م   اپوزيسيون نسبت به  
 . ذهنيت كاذبي بوده است،امروز نيز ادامه يافته شكل گرفت و تا به

هاي انقالبي و فراشد استقرار نظام را          كه روزهاي فعاليت    آناني
ياد داشته باشند    بايست به   مي ،خاطر دارند  را هنوز به   اند و آن   تجربه كرده 

هاي سياسي  ها و جريان  تا سازمانكه مخالفان نظام از مردم عادي گرفته    
ريشه در جامعه و در      پايه و بي   تا بدان اندازه اين نظام را مصنوعي و بي        

كردند كه براي آن عمري بيش از دو ماه قائل             ميان مردم تصور مي   
 كم  - دو ماه ديگر   -تكيه كالمِ معمولِ بين مردم در آن زمان       .  شدند نمي

 نزديك به سيسال ديگر تا كنون   كم به دو سال ديگر تبديل شد و دو          
 .سال

بسياري از كساني كه در آن زمان قادر به تحمل نظام جديد نبودند      
طور موقت به اروپا و آمريكا        به ، به زعم خود  و امكان آن را نيز داشتند     

 ۸زمانده در صفحه با    ... بعد يك سال و بعد،ماه ابتدا براي شش. رفتند
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 ... درمان بيماري
 

، تعداد ساکنان يهودي در       ٢٠٠٠ تا    ١٩٩٤هاي    سال در فاصله 
از زمان  .  شد   دو برابر   در سرزمين فلسطين   هاي استعماري     شهرک

 اسرائيلياني که در کرانه باختري مستقر        شمار،  )١٩٩٣(قراردادهاي اسلو   
ن، مقيم اين    آسال پيش از       ٢٥  اند، با اسرائيلياني که در مدت        شده

گامي که صحبت از برگزاري مجدد       هن.  ها بودند، يکسان است     شهرک
 ارزيابي از موقعيت محل يا        باز هم شود،   المللي مي  يک کنفرانس بين  

.  مصيبت بار خواهد بود     کار موکول کردن،  آخر   بهرا  واقعيت موجود   
الني هم اکنون موجود است     يچنين ب .  فايده است  تعيين کميسيون جديد بي   

کشي در جهان به اين     در مورد هيچ کشم   .  و حتي ده بار بجاي يک بار       
 .اندازه سند، نقشه و مدرک بايگاني شده وجود ندارد

در بايگاني  )  OCHA(راي هماهنگي امور انساني     باداره سازمان ملل    
 را با   نزاعهاي مورد    روز شده از تحوالت سرزمين     هاي دقيق به   خود، نقشه 

ک ي مشاهده اين مدارک به   .  کند نگهداري مي   ...ها و    عکس، آمار، نقشه  
هاي تمام نشدني    دهد تا از پرحرفي     ولي امکان مي   ،ساعت زمان نياز دارد   

 .جلوگيري شودمهربان تر از دايه 
که پايه مادي، اقتصادي و     اين  دهند؟   ها چه چيزي را نشان مي      نقشه

طوري ه در حال ناپديد شدن است، ب     »  دولت فلسطيني پايدار  «انساني يک   
جدائي عادالنه و   «)  موس اوز و به گفته آ    (  ،»راه حل دو دولت    «که  

تر  يکي کوچککه  تقسيم شده ميان دو کانون ملي، ي کهسرزمين» متعادل
غيرنظامي ولي داراي حاکميت پايدار و متداوم، از اين و ،   است از ديگري 

.  نوشت در گذشته مانند که بايد به زمان آينده         هاي پوچ مي   واژه پس به 
ايم،  طه غيرقابل بازگشت رسيده   نق  که به  ، نپذيرفت توان اعتراض کرد   مي

دهند که گويا اگر      به اين امر بهاي بيش از واقع مي            هر چند  که    
 درصد سرزمين فلسطين ٢٢تنها (اند  ها نبرد بر سر سرزمين را برده اسرائيلي

ها در   ، فلسطيني )دوران قيمومت بريتانيا فعال از کنترل آنان خارج است         
توان «توان   آن گاه، مي  .  اهند بود برنده خو ]  دموگرافيک[زمينه جمعيت   
 جاده صاف حرکت آرامآور اهالي بومي را در مقابل  حيرت» دوام آوردن

 را  ١٩٦٨آهستگي شتاب گرفته و نقشه آلون متعلق به          کن قرار داد که به    
 .گذارد به اجرا مي

 از اين پس قانوني شده است» خط سبز«حذف 
 : پيداست کهچنين» نيعيتحوالت «با تمام اين اوضاع، از 

د،  کنن گمان مي  طور که   آن   هدف از کشيدن ديوار امنيتي         -  ١
زيرا بيش از ده درصد کرانه باختري را         (غيرقانوني   احتماال   ترسيم مرز 

دست کم  شود که    بلکه حدس زده مي   نيست،  )  کند ملحق مي ]  به اسرائيل [
 .شده را داردالمللي نقطه چين   بينارزش يک مرز

طوري که ايهود اولمرت در روز       همان( است    اين يک واقعيت   -  ٢
که مرزهاي  )   مارس در راديوي ارتش اسرائيل اظهار داشت             ٢٠

تمام دره رود اردن . (استراتژيکي اسرائيل بر روي رودخانه اردن قرار دارد
اندازي بر ناحيه وسط از هم        چنگ)  .  اند اعالم کرده »  ناحيه ممنوع «را  

پذير کرده   لي به ساحل ديگر را امکان     اکنون در برخي نقاط، گذر از ساح      
 .است

» غربي  -هاي دورزن شرقي   جاده«هاي جديد موسوم به        جاده �  ٣
 .زند ها که اراضي فلسطيني را دور مي هاي ويژه ارتباط ميان مستعمره جاده[
روشني نقشه يک سرزمين     جنوب، به   -با فدا کردن محور پيشين شمال     ]  م

که نتيجه عملي آن پديدار شدن سه يا         کند    را ترسيم مي   الحاقدر حال   
 يبا سرزمين). اهللا و اريحا جنين، رام. ( عربي خواهد بود )۲  (چهار بانتوستان 

رو  اش   و منابع طبيعي   خفه مي شود  روبرو خواهيم بود که        شده محصور
مهاجرت کم و بيش گسترده      بهرا   اهالي   سرانجام مي تواند زوال است و    ه ب

هم اکنون بخش بزرگي از نخبگان از        .  [ دهد به نحوي تعيين کننده سوق   
 .]کنند جمله مسيحيان مهاجرت مي

المقدس شرقي، و  بيتکردن جاري يهودي با   با ساختمان ديوار،     -  ٤
هاي مکرر از سوي سازمان       ويژه تغيير وضعيت شهرداري، محکوميت     ه ب

بر تمامي شهر   اسرائيل  ، بر ادامه تسلط      است  البته کامال صوري    که ملل
 )۳. (يري نداردتاث

شود، زيرا که مايليم اين چنين       مي»  بيان«اي که ميان آن چه       فاصله
نشيني موضعي و تسهيل در صدور پروانه، حذف يک              عقب(بشنويم  

پاسگاه بازرسي از ميان بيست پاسگاه موجود، نرمش در لحن و گفتار و              
زاريم  افتد، و آن چه که از ديدنش بي        مي»  اتفاق«چه در محل     و آن )  غيره

ها، محاصره  ها و تونل ها، ساختمان پل اي مستعمره بندي زنجيره مانند شبکه(
ابعادي )  ها و غيره   سازي خانه  ها، ويران  اماکن فلسطيني، مصادره زمين    

يابند که يکي از دو طرف آن را دو دوزه بازي خواهد خواند و طرف                مي
 هر دونم   با«ضرب المثل قديمي    .  ]روان گسيختگي [ديگر اسکيزوفرني   

دور از چشم مردم و بدون اين که خبرساز باشد،           »  بيشتر، يک بز بيشتر   
 بدون اين ،  ]باشد ، معادل هزار متر مربع مي      Dounamدونم.  [يابد تحقق مي 

صريح، هيچکس  »   استعماري فرمان«افتد و حتي بهتر، بدون       که اتفاقي بي  
براي و  (د  در صدد کسب اطالعات برآي    که     اين  شرط به برآشفته نمی شود 

مشکل  اطالع گيري در اين مورد        کند،نمي کسي که در محل زندگي        
کرانه باختري نام     هاي درسي اسرائيل، به     ها و کتاب    در نقشه ).  است

ها حذف خط سبز امري قانوني شده         اند، که در آن    داده»   سامره -يهودا«
با رد کردن پيشنهاد وزير      )  کنست(اين امري است که مجلس       .  است

 .تصويب کرده است) از حزب کار(آموزش 
به دوران نخستين يي    بيشتر  اين امر يک روش و سنتي است که           

عمال   (دوفاکتوامر  گردد تا يک گسست نامنظم ميان          بر مي )  ۴(  شوو
عني قرار گرفتن در مقابل عمل      و اين به م   .  و قانوني تحميل شده   )  موجود

دولت پيش    (،تانجام شده که در قبالش هزينه سنگيني پرداخت شده اس         
 ١٩٤٨چون ارتش در سال       از اين که اعالم شود، وجود داشت و هم           

 المللي يکي بين .  اين نمايش داراي دو صحنه است     ):   شد به رسميت شناخته 
زيستي،  نشيني، هم عقب( است   مبهم با ظاهري زيبا    شاهد تکرار سخنان     که

 ها، نلها، تو  ها، جاده  سازي مستعمره(مسائل جدي      که حال آن   )  دولت
 است  صحنه عمليات  ناديده گرفته مي شود و ديگري       )منابع زيرزميني آب  

 . خواهد زد)بدون تبليغات( حرف آخر را که
 که مثل همه     ،»ميعمودموکراسي افکار «با آشنائي به زير و بم         

از راست (هاي پي در پي اسرائيل  خبرهاي خوش نياز دارد، دولت اميد و به
نشيني يک جانبه،    از طريق ارائه طرح عقب    (ه  گا مراقبند که گاه  )  تا چپ 

شوند ولي همواره    ارزيابي مي »  جالب«هائي که    ، اعالن موضعيبرچيدن  
 تبليغات«.  افکار عمومي را تسکين دهد)مشروط بوده و لذا تداومي ندارند  

نقشه «کمتر کسي     .د و حافظه ندارند   نکمي روز به روز زندگي     »   هارسانه
حل نهائي و کلي    «:  در آن قيد شده است     )  ۵.  (دآور ياد مي  را به »  راه

 ؟» ٢٠٠٥فلسطين تا سال  -منازعه اسرائيل
حرف هائي  اسلو تنها در رديف       صلح روند پيشين اعتراف کنيم که    

در آوريل  )  B)  ۶ و A  با اشغال نظامي مجدد نواحي    .   مانده است  روي کاغذ 
 .راه معکوس را در پيش گرفته استاين روند ، ٢٠٠٢

اش قطع   که شدن سرزمين را به آن اضافه کنيم که نتيجه          اگر تکه ت  
ارتباط رهبري مرکزي احتمالي فلسطيني با مسئوالن محلي و ارتباط              

، نابودي  »ملي«مند نهادهاي    نان است، نابودي مادي و روش       آفيمابين  
توسط ارتش اسرائيل، هرج و     ]  فلسطين[ها و کادرهاي سياسي      زيرساخت

ها و   و موجب گسترش باندهاي تبهکار، دسته     مرج داخلي را قطعي کرده      
. گردد  مي �  پايه پايان و بي    بطور خالصه بلبشوي بي     -ها، تصفيه حساب 

اند، به ساختمان يک دولت منتج       روشن است راهي را که در پيش گرفته       
ي در آن سوي    حتمل هر حاکميت م   ارساخت شکستن   راه     بلکه   ،شودي نم

ريزي شده در ميان مدت   برنامهلحاق ا يکسرانجام منطقياين . ديوار است
هاي  با در نظر گرفتن واقعيت     «  موقع خود  است که به  )  مثال سي سال  (

 .قطعيت خواهد يافت» موجود در محل
 ولي خود ،يد که توسلي با اتفاق نظر آدر چنين شرايطي، چنين بر مي

) که عالمتي اميدوارکننده و روزنه فرصت بود       (»  نقشه راه «فريبانه به   
ماند تا درک عاقالنه از يک تغيير شکل ثابت  مي) ۷(شتر به روش کوئه بي

نيويورک  و   به يقين، اين تغيير شکل از ژنو، پاريس        .  ها و منسجم پديده  
يت نيست ولي براي کساني که پس از چند سال دوري به                 وقابل ر 

يابند که   آنان کشوري را در مي      .  گردند، ملموس است    کشوربر مي 
ي اسرائيلي »ها مستعمره«دست نيروهاي نظامي بوده  و    چهارگوشه آن در    

هائي  ها تکه   بلکه در آن جا، فلسطيني     ،در متن خاک فلسطين قرار نداشته     
اند که شالوده مستحکمي      قرار گرفته   ايهستند که بر متن نماي يهودي      

عبور هاي موقتي    محدوديتمنابع آب پيش خريده شده و       ي که   جائ.  دارند
 .داني با ممنوعيت کامل ندارد تفاوت چنو مرور

 در سايه ديوار امنيتي ها حلقه هاي مستعمره 
 .توان با اين ايده به خود تسلي داد با وجود اين، مي

پذير  هاي استعماري از غزه امکان      اگر خروج ساکنان شهرک    -  ١
البته .  بود، فردا چنين امري در کرانه باختري نيز ميسر خواهد شد             

زير نگاه ( مهاجر اسرائيلي از اين منطقه ٨٠٠ليه  شود که تخ   فراموش مي 
سر و صداي بيست     با استقرار بي  )  سه اسرائيلي هر  يک خبرنگار براي    

چرا که غزه بخشي از     .  هزار نفر در ماه بعد و در نقاط ديگر دنبال شد          
ستون فقرات آن   »  سامره  -يهودا«ميراث مقدس نيست در حالي که        

نشيني  کرد که در مقابل اين عقب   يآريل شارون هرگز پنهان نم    .  است
. تر شده است   مستحکم»  خط سبز «ناچيز، حضور اسرائيل در آن سوي       

 نفر در   ١٩٢٩١٠ هزار نفر با در نظر گرفتن          ٤٣٨در حال حاضر     (
 .)هاي استعماري ساکنند المقدس شرقي، در شهرک بيت
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) جمعيت نفر ١٠٠٠با  ( بر چيده شدن چهار مستعمره در شمال         -  ٢
در سه بلوک پر    )   هزار نفر  ٦٠(نشينان مهاجر    ض تجمع شهرک  فر و به 

تر، معال آدوميم، آريل و گوش اتزيون، فضائي را آزاد خواهد            جمعيت
در آن صورت فراموش خواهد شد که با تسلسل                  .  ساخت

سادگي به   سازي در پناه ديوار حائل امنيتي، کرانه باختري به          مستعمره
ها را از    ن که فلسطيني  آاز  دو قسمت تقسسيم شده و ديوار بيش          

 .سازد ديگر جدا مييکها را از  ها جدا سازد، فلسطيني اسرائيلي
 وسواس امنيتي، تحکيم کننده نا امني

و مورد  جاي دولت فلسطين اعالم شده        ، به کوتاه سخن اين که   
که هنوز عيان   سرزمين اسرائيلي   يک  انداز   با چشم  امروز   ،عالقه همه 

هاي خودگردان    از شهرداري  محصورناحيه   و در کنار آن سه        نيست
 .فلسطيني روبرو هستيم

 منافع خود را در حفظ ظاهر فريبنده و            ي بحران ها همه طرف 
اند که   اين اميد دل بسته    ها به   اسرائيلي .)۸(بينند   المللي مي  نبيزنک   گول

که   ها به خاطر اين    رود، فلسطيني  پيش مي  دار به  اي نقاب  با چهره تاريخ  
، ست، گفت اميد زنده ا   اي که به   ملت اشغال شده   ن حقيقت را به   توا نمي

شان برانگيزند؛ و اين که       آن که بخواهند آنان را به نابودي         البته بي 
چيزي که يک نيت خير شده       برجستگان، منتخبان، کارمندان از آن       

. الهام مي گيرند ،  راه امرار معاش، افتخار، شرافت و علت بقا را              است
هاي مالي  اند تا از طريق کمک دليل اين که راهي برگزيدهه ها ب اروپائي

 براي خود اعتباري کسب کنند، امري که انفعال سياسي          مهمو انساني   
و آمريکائيان، که از نظر     .  سرپوش بگذارد ها را    و کوري عمدي آن   

 يوجوده اين دليل که رابط تورات بيشتر مديونند تا انجيل و به  روحي به 
.  است و لذا انتقاد ناپذير       فرزندي -پدر از نوع رابطه      آنان با اسرائيل  

بدين ترتيب، توهمات  مشترک آنان در محافظت از خود، از تقارن              
 .گيرد و اين طنز تاريخ است منافع متضاد سرچشمه مي

در لحظه کنوني، آيا اين امر در درازمدت مثال تا اواخر قرن قابل             
 که وسواس امنيتي آنان،     دوام است؟ ترديد در اين مورد رواست، چرا       

براي گرايشات سنگين جمعيتي و مذهبي و نيز         و   براي اسرائيل ناامني  
آيا دست کم يکي از     .  ، ناآگاهي ببار مي آورد   )۹(تکنولوژيکي منطقه   

 تواند به دوستان اسرائيلي ما گوشزد کند که هاي اروپائي نمي حکومت
 م و ي ما همگي ساده لوح نيست- ١ 
نخستين  نه   ه لوحي هم در ميان باشد، مروجين آن           که اگر ساد   -  ٢

 )۱۰ (شان خواهند بود؟  بلکه صد افسوس که آخرين،قربانيان آن
 :پانوشت ها

نويسنده و فيلسوف، رئيس افتخاري انستيتوي اروپائي         ،Régis Debrayرژيس دبره     -۱
  پاريسIESRعلوم ديني 

بي به سرزمينی بسته اطالق مي شد      در دوران آپارتايد، در آفريقاي جنو     :   بانتوستان -۲
 )مترجم. (که در آنها فقط سياهپوستان زندگي مي کردند

، لوموند ديپلماتيک   »  چگونه اسرائيل بيت المقدس را مصادره مي کند        «به مقاله     -٣
 . مراجعه کنيد٢٠٠٧فوريه 

يي شوو يک واژه عبري است که جنبش صهيونيستي پيش از ايجاد دولت اسرائيل       -۴
 .ناميدن ساکنان و مهاجرين جديد يهودي در فلسطين بکار مي بردبراي 

 از سوي سازمان ملل، اياالت متحده، اتحاديه اروپا ٢٠٠٣در سي آوريل » نقشه راه «  -۵
اين طرح پيشنهادي بود . تدوين شد]  گروه چهارگانه [و روسيه موسوم به کوارتت      

 .فلسطين -براي پايان دادن به کشمکش اسرائيل
ين هاي فلسطيني از کرانه باختري رود اردن، بيت المقدس شرقي و باريکه              سرزم  -۶

در پايان  .تشکيل شده است  )   کيلومتر و به عرض ده کيلومتر       ٤٥به طول   (غزه  
 :توافقات اسلو، کرانه باختري به سه ناحيه تقسيم شده بود

 ١٨٥٧-  ١٩٢٦نشناس و داروساز فرانسوي     ا رو Emile Couéمتد کوئه منسوب به         -۷
روشي است متکي بر خود القائي يا تلقين به خود وتکرار پي در پي امري که                   

 م. قصد متقاعد شدن به آن را دارند
جنين، قلقليا، رام اهللا، تولکرم،        شامل شهرهاي اريحا،   ١٩٩٤ که از سال      Aناحيه    -۸

 در ژانويه    Hébronاي در مورد شهر الخليل      توافقنامه ويژه (نابلس، يت اللحم     
 Bناحيه    .مديريت مدني و پليس در دست فلسطيني ها بود         .  بود)   امضا شد  ١٩٩٧

تشکيالت «ها   شامل ديگر شهرهاي فلسطيني واقع در کرانه باختري که در آن            
از جنبه نظري مديريت مدني را به عهده داشت ، امنيت داخلي                »  خودگردان

ستعماري هاي ا   شامل شهرک  C ناحيه    .مشترکا با ارتش اسرائيل تامين ميشد       
المقدس  بيت.  بود  )درصد کرانه باختري    ٦٠(اسرائيلي واقع در کرانه باختري        

 .شرقي تحت نظارت دولت اسرائيل باقي مي ماند
، لوموند  »  چگونه جهان فلسطين را بخاک سپرده است؟       «به مقاله آلن گرش،        -۹

 . مراجعه کنيد٢٠٠٧ديپلماتيک، ژوئيه 
دو سوتو هماهنگ کننده ويژه سازمان ملل        شود که گزارش آلوارو      توصيه مي   -۱۰

 به دبير کل اين سازمان      ٢٠٠٧ مه   ٥متحد براي روند صلح در خاورميانه را که در          
توان به زبان انگليسي در نشاني زير        متن کامل آن را مي    .  تسليم کرد، قرائت کنيد   

 :يافت
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 ...ارزش ها و ضد 
  

اما براي آن كه نشان دهيم چگونه حكومت اسالمي و                  
ديوانساالري آمريكا و متحدينش در مقابله با اين ارزش ها از سياست            

 :همگوني پيروي مي كنند، چند نكته را يادآور مي شويم
هر كسي با الفباي سياست كمي سر و كار داشته            آن كه    يكم،

با هم در تضاد قرار ندارند، » واقعگرائي«و » آرمانگرائي«باشد، مي داند   
زيرا هم زمان مي توان در رابطه با هدف هاي دور آرمانگرا بود و در              
ارتباط با هدف هاي نزديك واقعگرايانه به امكانات موجود در جامعه و          

 سال پيش ٢٢٠انقالب فرانسه در . برخورد كردآن چه كه شدني است، 
با شعار آزادي، برابري، برادري تحقق يافت و مي بينيم كه اين شعار              
. هنوز شعاري آرماني است و در بسياري از زمينه ها متحقق نگشته است

هر كسي كه چون من به         .  چنين است در رابطه با سوسياليسم        
قق اين پروژه امري ارادي      سوسياليسم باور داشته باشد، مي داند تح       

نيست و بلكه به يك سلسله پيش شرط ها نياز است تا سوسياليسم بتواند            
به وجود آيد، و تا زماني كه اين پيش شرط ها در زندگي واقعي تحقق             

اما اين بدان .  نيافته باشند، سوسياليسم پروژه اي آرماني باقي خواهد ماند       
ا تعيين سياست روز خويش     معني نيست كه سوسياليست ها در رابطه ب      

واقعگرائي را كنار می نهند و آرمان را جانشين امكانات و ظرفيت هاي           
آرمانگرائي در بهترين حالت سويه     .  واقعي موجود در جامعه مي نمايند    

سياست ما را تعيين خواهد كرد، و آشكار خواهد ساخت از كدام منظر       
را كه ارائه مي دهيم، به مشكالت جامعه برخورد مي كنيم و راه حل هائي 

آيا فقط  .  در خدمت منافع كدام  يك از طبقات اجتماعي قرار دارند           
منافع سرمايه داران را تأمين خواهند كرد و يا آن كه در خدمت                 
به سازي زندگي كساني قرار خواهند داشت كه جز فروش نيروي كار           

 خود امكان ديگري براي زيستن ندارند؟ 
كسي كه  «از انتشار اينترنتي مقاله      آن كه هنوز يك هفته        دوم

-نگذشته بود كه راديو    »  هم از توبره مي خورد و هم از آخور             
كه بودجه اش را حكومت آمريكا تأمين       »  صداي آمريكا «تلويزيون  

مي كند و بنا بر اساسنامه اش وظيفه  دارد سياست هاي سلطه طلبانه              
مردم پسند كند،  ديوانساالري آمريكا را در افكار عمومي جهان تبليغ و          

با حميد شوكت مصاحبه كرد و با صرف بودجه اي كالن به  او يك               
ساعت فرصت داد تا يك جانبه مواضع ضد مصدقي و ضد ملي خود را             
تبليغ كند و به ارزش هائي بتازد كه شالوده مبارزه رهائي بخش مردم             

عالوه بر آن، همين رسانه يِِ  امپرياليسم        .  ايران را تشكيل مي دهند    
آمريكا در بيش تر موارد به كساني چون هوشنگ نهاوندي فرصت            
مي دهد تا با شركت در ميزگردها مواضع يك سو نگرانه خود در رابطه           
با ايران را كه كامأل به نفع سياست هژموني طلبانه آمريكا هستند،               
 ،مطرح كنند و به مصدق بتازند و علي رغم آن كه خانم مادلن اُلبرايت             

 بيل كلينتون بود و از مردم ايران بخاطر شركت             كه وزير خارجه  
 مرداد پوزش خواست، مدعي شوند كه       ٢٨دولت آمريكا در کودتاي     

آن رخداد نه كودتا، بلكه قيامي ملي بود؛ و نه دولت هاي آمريكا و               
بريتانيا با هزينه ميليون ها دالر، بلكه مردم ايران حكومت مصدق را             

 . سرنگون ساختند
در »  جهان كتاب «ن رخداد، در ايران نيز مجله        هم زمان با همي  

 مرداد امسال انتشار يافت، با حميد        - خود كه در تير     ٤ و   ٣شماره  
شوكت مصاحبه كرد و به او اين امكان را  داد تا با بازگوئي مطالبي كه              
در كتاب خود نوشته است، هم چنان به مصدق بتازد و به ارزش هاي              

طلبانه مردم ايران ريشخند زند و         جنبش آزادي خواهانه و استقالل     
حكومت مصدق را كه به مثابه حكومتي دمكراتيك و پاي بند قانون در           

قانون شكني و رفتار ضد     «حافظه تاريخي ملت ايران ثبت شده است، به       
    متهم سازد   حكومت»  ضد دمكراتيك ترين « و    »دمكراتيك با قوام  

)١  .( 
همان طور كه دكتر   .  البته در اين رابطه حميد شوكت تنها نيست       

كه »  هم ميهن«ناصر زرافشان در مقاله خود نشان داد، در ايران نشريه            
به سردبيري محمد قوچاني انتشار مي يافت و اينك تعطيل شده است، در 

 خود با عباس ميالني، كه اكنون مشاور عالي رتبه ي               ١٦شماره  
د سالي  ديوانساالري بوش در رابطه با ايران است، و در عين حال چن             

سپري شده    روزگار«كارفرماي حميد شوكت بود، درباره ی           
انديشمند و تئوريسين   «مصاحبه مي كند و او را       »  روشنفکران چپ 

معرفي مي نمايد و از زبان او پيام هاي ديوان ساالري آمريكا » ساز جريان
را در رابطه با جنبش ملي و جنبش چپ به گوش جوانان ايران                  

 گذشته خود آن چنان كه بايد و شايد آگاهي           مي رساند كه از تاريخ   
براي گردانندگان اين نشريه كسي در رابطه با جنبش چپ             .  ندارند
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بود به  »  ابله«مي شود كه بنا به ادعاي خود چون          »  تئوريسين ساز«
كسي با يك چنين سابقه اي معلوم نيست چگونه اينك        .  گرويد»  چپ«

 شده باشد؟ » انديشمند«مي تواند منتقد 
نيز بي كار  »  صداي آمريكا « تلويزيون   -لبته در اين ميان راديو    و ا 

نمي نشيند و با آقاي عباس ميالني نزديك به يك ساعت مصاحبه              
را كه به محافل حكومتي آمريكا      »  نظرپرداز«مي كند تا صداي اين      

وصل است، به گوش مردم    »  هوور«وابسته و بند نافش به مؤسسه ي        
 . ايران برساند
 بهانه اي و در عين حال       ١٣٣٢ مرداد   ٢٨الگرد  آن كه س  سوم  

در . آشنا شد »  روشنفكران«فرصتي بود تا بتوان با انديشه هاي اين گونه       
ايران هواداران و مزدبگيران رژيم اسالمي در روزنامه ها و نشرياتي كه           
در اختيار دارند، بسيار درباره اين كودتا نوشتند و در بيش تر اين                

ني را رهبر جنبش ملي شدن صنعت نفت معرفي          مقاالت آيت اهللا كاشا  
كردند و مصدق را مسئول شكست نهضت ملي و كاميابي كودتا               

آيت اهللا »  پندها و اندرزهاي  «ناميدند، آن هم به اين دليل كه مصدق         
البته، به اين مقاالت پاسخي نبايد . كاشاني را آويزه گوش خود نساخت

اي تاريخ منطبق  نيست و آنها      داد، زيرا ادعاهاي اين مدعيان بر داده ه      
فقط مي خواهند نقش واقعي آيت اهللا كاشاني را الپوشاني كنند كه پس           

متحد شد و به جبهه     ...   به تدريج با بقائي، مكي و         ١٣٣١ تير   ٣٠از  
 .كودتاچيان پيوست

در اين ميان، اما، برخورد به مقاله ی محمد قوچاني ضروري است،           
اينك سردبير هفته نامه   »  هم ميهن«ی  كسي كه پس از تعطيل روزنامه      

وابسته به  »  آبادگران«است و در گذشته بين  جناح       »  شهروند امروز «
وابسته به حجت االسالم محمد     »  اصالح طلبان«آيت اهللا رفسنجاني و     

خاتمي پرسه مي زد، و در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي              
ن سپري كرد، و    به خاطر دفاع از جنبش اصالح طلبي چندي را در زندا         

چندين بار نيز روزنامه هائي كه به سردبيري او انتشار يافتند، به فرمان            
دادستان تهران تعطيل شدند كه آخرين نمونه ی آن تعطيلي روزنامه            

 .است» هم ميهن«
 ٢٨به جاي آن كه رخداد      »  شهروند امروز «محمد قوچاني در     

اين هفته نامه بدل   مرداد را به موضوع اصلي آخرين شماره ی ماه مرداد          
يادداشت «اختصاص داده است و در        »  نقد مصدق «سازد، آنرا به     

چاپ شده، به   »  خطاها و سجاياي مصدق   «خود كه با عنوان     »  سردبير
به كارنامه مصدق   »  روشنفكري بي طرف « ظاهر كوشيده است به مثابه     

بنگرد، اما به سادگي مي توان دريافت كه هدف اصلي او كوبيدن               
ي است كه در شخصيت دكتر مصدق نمادينه شده اند، يعني            ارزش هائ

ضد ارزش ساختن ارزش هاي جنبش استقالل طلبانه، آزادي خواهانه و          
دمكراتيكي كه مردم ايران از دوران صدارت اميركبير تا به امروز              

 .به خاطرش مبارزه كرده اند و مي كنند
داد  مر ٢٨مصدق در   «  :محمد قوچاني در اين مقاله نوشته است       

 سقوط  ،قانون فاصله گرفت   سقوط نکرد، آن روز که از حکومت        
 ک قوا را لغو کرد، مجلس را منحل کرد، از          يآن روز که تفک   .  کرد

رهبری جبهه ملی شانه خالی کرد، در برابر ترور سکوت کرد، در               
د کرد، آن روز زمان سقوط مصدق يمرگ تهد  پارلمان رزم آرا را به    

هم چنين در آن   .  »تر شتباهاتش بزرگ مصدق بزرگ بود، ولی ا    .  بود
مصدق از  «  :بدون ارائه مدرك و سندي ادعا شده است         »  سرمقاله«
ت از مطبوعات   يخواه با هرگونه شکا    يفردی آزاد  سو به عنوان   کي

به آزادی احزاب    ف مطبوعات بود،  يد، مخالف توق  رک مخالفت می 
تعمار زه با اس  رک قهرمان مبا  يگر بعنوان   ياعتقاد داشت و از سوی د      

سوادان را از حق رای      بی.  کرد آرای مردم را مهندسی کند       می سعی
ابان منحل کند، نفت را ملی کند،          يخ محروم کند، پارلمان را در      

ده يش ناد يآرمان خو  ه خود متحد کند و قانون را به نفع        يجهان را عل  
و سرانجام پس از آن كه      .  »ن تناقض بزرگ مصدق بود     يرد و ا  يبگ

 با اين حكم قطعي روبرو مي شويم كه      »   ليبرال نبود  مصدق«مي خوانيم  
 اياستمدار عصر جنگ سرد و رجلی دن         يعنوان س ه محمد مصدق ب   «
 ).٢ (»جنگ سرد را درک کند ده هرگز نتوانست اقتضائاتيد

» در تيررس حادثه  «اين ادعاها با آن چه حميد شوكت در كتاب         
 علي ميرفطروس و كه در دفاع از قوام السلطنه نوشته است، و آن چه كه         

عناصري از اين دست در انيران مي گويند، توفير زيادي ندارد، همان             
پس براي آن . حرف ها است، اما با انشائي پخته تر و در هيبتي منطقي تر

 :كه اين ادعاها را بي پاسخ نگذاريم، اشاره به چند نكته ضروري است
 

ودتر از آن سقوط  مرداد، بلكه بسيار ز٢٨ اين ادعا كه مصدق نه در   -١
كرده بود، تكرار همان استداللي است كه شوكت در كتاب خود            
كرده و مردمي را كه در قيام سي تير پيروز شدند، مسبب كودتاي             

 .  مرداد دانسته است٢٨

 دو   (das Nichts) و نيستي  (das Sein)     بنا بر ديالكتيك هگل، هستي      
 را تشكيل    (synthese)متضادند كه با هم وحدتي ديالكتيكي           

. مي دهند و وجود هر يك بدون آن ديگري قابل تصور نيست             
بدون نيستي، هستي نمي تواند وجود داشته باشد و برعكس تا هستي         

اما آن چه كه وجود دارد، نه هستي       .  نباشد، نيستي قابل تصور نيست    
 نهاده   (das Werden)»  شدن«است و نه نيستي، هگل نام آن را           

آن »  شدن«ويژگي  .  اي است از هستي و نيستي     است، يعني آميزه   
است كه دائمأ در حال دگرگوني كمي و كيفي، محتوائي و ماهوي         

بنا بر همين منطق هگلي مرگ هر كسي از همان روز            ).  ٣(است  
زايش او آغاز مي شود، يعني هر روزي كه از زايش او مي گذرد،             

ن معني  اما آيا اين بدا   .  آن كس روزي به مرگ نزديك تر مي شود      
بدل مي گردد » مرده زنده«است كه هر كسي پس از زايش خود به 

. ناميد؟ البته كه چنين نيست    »  زنده مرده «و يا آن كه بايد او را         
مي نامد، روندي تكاملي را طي مي كند تا       »  شدن«آن چه هگل آن را    

هستي اش به نيستي بدل گردد و از اين لحظه به بعد به پديده ديگري            
ود با متضادهاي نوين، كميت و كيفيت تازه و محتوا و            بدل مي ش 
 . ماهيتي نو

 مرداد سقوط نكرد و      ٢٨     اما محمد قوچاني مي گويد مصدق در         
در «و » در پارلمان رزم آرأ را به مرگ تهديد كرد    «بلكه روزي كه    

از حكومت قانون فاصله     «، روزي كه     »برابر ترور سكوت كرد    
مجلس «، روزي كه    » را لغو كرد   تفكيك قوا «، روزي كه    »گرفت

، »از رهبري جبهه ملي شانه خالي كرد      «، روزي كه    »را منحل كرد  
با وجود آن كه هر يك از اين رخدادها لحظه اي از             .  سقوط كرد 

او را مي نمايانند و نزد قوچاني        »  شدن«زندگي مصدق و روند      
لحظه هاي منفي زندگي سياسي دكتر مصدق را نمودار مي سازند،           

 ايران او را به رهبري سياسي خود برگزيدند و از خواست هاي           مردم
او براي تحقق ايراني مستقل، جامعه اي آزاد و دمكراتيك پشتيباني          
كردند و هنوز نيز ارزش هاي استقالل، آزادي و عدالت اجتماعي را           

 .   در شخصيت او نهادينه ساخته اند
لكتيك هگل قرار        استدالل قوچاني در تضاد با مباني منطق ديا          

دارد، زيرا مي كوشد كودتائي را كه توسط بيگانگان و در ائتالف با      
ارتجاعي ترين نيروهاي جامعه ايران عليه حكومت دكتر مصدق           

او مجبور به اين كار است،     .  برنامه ريزي و پياده گشت، توجيه كند     
او جامعه ايران است كه زير        »  روشنفكري«زيرا حوزه فعاليت     

 فقيه قرار دارد، يعني آن بخش از روحانيت كه در آن       سلطه واليت 
نبايد فراموش كرد كه شعبان      .  كودتا دست و نقش فعال داشت      

 مرداد عده اي را    ٢٨جعفري و طيب حاج رضائي كه توانستند در          
عليه حكومت مصدق بسيج كنند، از مريدان پر و پا قرص آيت اهللا            

حتي با منطق   .  رتباط داشتند بهبهاني بودند و با آيت اهللا كاشاني نيز ا       
علت و معلولي ارسطوئي نيز نمي توان به اين حكم رسيد كه مصدق            

 و گريز شاه از ايران،       ١٣٣٢ مرداد   ٢٥پيش از شكست كودتاي      
اگر چنين بود، پس ديگر چه نيازي به كودتاي        .  كرده بود »  سقوط«
 مرداد بود؟ مي بينيم كه چنين سخني حرفی بي ربط و در بهترين            ٢٨

 -حالت گويشي ژورناليستي است، بدون هر گونه بار و وزن علمي          
 . تاريخي

    قوچاني، هم چون شوكت، اين ها را مي نويسد، زيرا مي خواهد ادعا           
كند كاركردهاي سياسي دكتر مصدق آن گونه نيست كه ما              
مي دانيم، بلكه خود او ناقض ارزش هائي بود كه شالوده مبارزه              

بنابراين، وقتي كه مصدق    .  تشكيل مي دهند سياسي مردم ايران را      
كرد، چرا كساني كه روزگاري پيرو      »  نقض«خود اين ارزش ها را     

مصدق بوده اند و چندي پيش در پاريس با آقاي تيمرمن آمريكائي           
مشاوره »  رهائي ايران «نشست سياسي تشكيل دادند و درباره          

و به ضد  نمودند، اجازه نداشته باشند اين ارزش ها را نقض كنند             
ارزش ها بدل سازند؟ و نيز چطور مي شود از راه و روش و منش               
مبارزاتي دكتر مصدق پيروي كرد، در حالي كه شوكت و قوچاني           

مصدق ليبرال  «با يك گردش قلم براي ما روشن ساخته اند كه             
» سقوط«پس، بهتر است نگاهي كوتاه به استدالل هائي كه         .  »نبود

افكنيم تا دريابيم كه منتقدين او،        مصدق را هموار ساختند، بي       
كنند، در اين زمينه    »  اسطوره زدائي«كساني كه مي خواهند از تاريخ      

 چند مرده حالجند؟
از سوي مصدق يكي از دالئل سقوط او        »  تهديد رزم آرأ به مرگ     «-٢

عنوان مي شود تا در ذهن خواننده جوان و كم اطالع از تاريخ                
ر پروژه ترور رزم آرا دست      اين گونه وانمود شود كه مصدق د       

بر مبناي تمامي اسناد تاريخي مصدق با رزم آرا مخالف بود،          .  داشت
و تأئيد  (زيرا او با برخورداري از پشتيباني آمريكا و انگلستان             

نخست وزير شده بود تا چند پروژه دلخواه آنان را پياده           )  شوروي
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تان و  نخستين آن حل قرارداد نفت از ديدگاه منافع انگلس          .  كند
اما از آنجا كه از يك سو ميان كمپاني هاي نفتي             .  آمريكا بود 

آمريكائي و انگليسي بر سر سهمي كه بايد از درآمد استخراج و              
فروش نفت به ايران مي رسيد، اختالف بود، و از سوي ديگر جبهه            
ملي كه اقليت مجلس را تشكيل مي داد، شعار ملي شدن صنايع نفت            

لطه بيگانگان بر ثروت هاي ملي مطرح كرده را براي جلوگيري از س
ديگر آن كه   ).  ٤(بود، رزم آرا نتوانست در اين كار موفق شود           

قرار بود رزم آرا تصميم هاي كنفرانس لندن در مورد ايران را              
به اجراء گذارد، يعني از ميان برداشتن مشكالتي كه در دوران اشغال 

 اهالي بعضي از    بين دولت مركزي و   «ايران توسط قواي متفقين      
هدف آن بود كه ايران را به دولت هاي        ).  ٥(بود  »  اياالت رخ داده  

 از آن مصوبه در ايران        ٧خودمختار تبديل كنند و طبق ماده          
جبهه ملي  ).  ٦(»    دولت هاي ترك و عرب و كرد تشكيل دهند        «

به رهبري مصدق به شدت با اين طرح مخالفت كرد، زيرا بنا بر باور            
ا و انگليس قصد تجزيه ايران را داشتند و              آن روز، آمريك   

مي خواستند، در صورتي كه حكومت مركزي ايران حاضر نشود           
به ساز آنها به رقصد، از حكومت هاي محلي امتيازاتي را كه خواستار          
آن بودند، بگيرند و حتي اگر الزم مي شد، آن بخش ها را از ايران              

ئيل براي ايران    جدا سازند، نقشه اي كه اكنون آمريكا و اسرا           
و در همين رابطه مي بينيم كه چگونه به ناگهان              .  كشيده اند

سازمان هاي قومي و اقليت هاي ملي مثل قارچ در گوشه و كنار              
كارزارهاي تبليغاتي و   »  شوونيسم فارس «ايران روئيده اند و عليه      

» مجلس مؤسسان «ديگر آن كه قرار بود       .  اينترنتي راه انداخته اند  
به پادشاه حق بدهند هر قانوني كه مجلسين        « شود و    سومي تشكيل 

تصويب كنند و با آن موافق نبود، از حق وتو استفاده نموده، آن را    
به عبارت ديگر، انگلستان مي خواست با افزايش     ).  ٧(»  توشيح نكنند 

كه توسط  »  انحالل مجلس «نقش شاه در روند قانونگذاري و حق         
بود، شاه را همه كاره ی كشور     مجلس مؤسسان دوم به شاه داده شده       

كند و هر امتيازي را كه مي خواهد، از او بگيرد، از كسي كه با                 
موافقت انگستان و آمريكا جانشين پدر تبعيدي اش گشته بود و            

و سرانجام آن . خود را مديون اين قدرت هاي امپرياليستي مي دانست
ان كه مصدق و جبهه ملي بر اين باور بودند آمريكا و انگلست               

مي خواستند از طريق رزم آرا حكومت نظامي و سپس ديكتاتوري را    
در ايران پس از جنگ بازسازي كنند تا آن حكومت ديكتاتور، از            
يك سو، منافع آنان را تأمين كند و از سوي ديگر از نفوذ كمونيسم  

 .روسي در ايران و منطقه جلوگيرد
» و چاقوكش اوباش  «    پس از آن كه عده اي كه مصدق آنها را            

 ناميد، به فرمان رزم آرا در صحن مجلس نمايندگان جبهه ملي را كه        
به كابينه او رأي نداده بودند، به ضرب و شتم و مرگ تهديد                 

 مجلس در برخورد با اين      ١٣٢٩ تير   ٨كردند، مصدق نيز در جلسه      
: واقعه در نطق  خود رزم آرا را متقابأل به مرگ تهديد كرد و گفت            

بكشند، پارچه پارچه بكنند، زير بار حكومت اين جور         اگر ما را    «
به وحدانيت حق خون مي كنيم، مي زنيم و كشته       .  اشخاص نمي رويم 

اگر شما نظامي هستيد، من از شما           )  با عصبانيت (مي شويم  
آقاي قوچاني  ).  ٨(»  نظامي ترم، مي كشم، همين جا شما را مي كشم      

او را  »  سقوط« مجلس   مي خواهد با استناد به اين گفتار مصدق در       
اما مي دانيم كه مصدق در مبارزه سياسي هيچ گاه هوادار  .  توجيه كند 

 مرداد هنگامي كه به او گزارش دادند       ٢٨خشونت نبود و حتي در      
كه برخي از واحد هاي ارتش به منزل مسكوني او حمله كرده اند،            
براي جلوگيري از آدم كشي، به سربازاني كه از خانه او محافظت            

بنابراين، ).  ٩(ي كردند، فرمان داد كه ديگر از خانه او دفاع نكنند           م
ادعاي آقاي قوچاني فقط زماني درست و منطقي است كه حكومت          
رزم آرأ حكومتي  بوده باشد كه به قانون احترام مي گذاشت و مجري          

اما آيا در رابطه با رئيس حكومتي كه بوسيله ايادي             .  قانون بود 
اوباش و  «اسي را زير پا گذاشت و به            اوباش خود قانون اس    

حرفه اي اجازه داد در صحن مجلس نمايندگان            »  چاقوكشان
برگزيده مردم را به مرگ تهديد كنند، نبايد مقابله به مثل كرد؟ بر            
اساس منشور حقوق بشر حق دفاع از هستي و موجوديت خود،              
حقي به رسميت شناخته شده است و هر كسي حق دارد، هر گاه              

حمله و تجاوز قرار گرفت، از جان و مال و ناموس خود دفاع     مورد  
بنابراين، حق مصدق بود كه بگويد كسي كه او و ديگر              .  كند

نمايندگان مخالف حكومت را به مرگ تهديد مي كند، خود شايسته  
 .مرگ است

» فدائيان اسالم «    عالوه بر آن، گفته اند كه خليل طهماسبي كه عضو          
 بود، متهم بود كه رزم آرأ را كشته بود، و           به رهبري نواب صفوي  

مصدق و جبهه ملي در اين توطئه نه تنها هيچ نقشي نداشتند، كه               

حتي از آن بي خبر و اصوأل مخالف بكارگيري خشونت و ابزار              
خواهان »  فدائيان اسالم «عالوه بر آن،     .  ترور در سياست بودند    

ومت مصدق  تحقق حكومتي اسالمي بودند و به همين دليل نيز حك         
نه تنها از پشتيباني آنها برخوردار نبود، بلكه بايد در موارد مختلف            

را خنثي  »  تروريستي«توطئه ها و كارشكني هاي اين سازمان         
نمونه آن كه فدائيان اسالم كوشيدند دكتر فاطمي را كه          .  مي ساخت

يار نزديك دكتر مصدق بود، ترور كنند، ولي در كار خود موفق             
 . نگشتند

اما قوچاني مي كوشد سخنان تهديد به مرگ دكتر مصدق در مجلس              
را كه جنبه دفاعي داشتند، به ترور رزم آرأ ربط دهد و من غير               

ترور رزم آرأ بنامد، كاري كه     »  مسئول«و  »  مقصر«مستقيم او را    
 . به دور از اخالق مدني و مسئوليت ژورناليستي است

از «وران حكومت خود      اتهام ديگر به مصدق آن است كه در د          -٣
، يعني كاركردهاي حكومت مصدق     »حكومت قانون فاصله گرفت   

برخالف قانون اساسي و ديگر قوانين مدني بوده است كه ادعائي            
آن چه به كاركرد مصدق   .  است بزرگ، بدون ارائه مدركي كوچك     

 تير و بازگشت ديگربار       ٣٠مربوط مي شود، او پس از قيام          
ا دشواري هائي كه جامعه ايران در نتيجه        به صدارت، براي مقابله ب   

تحريم نفت ايران و محاصره اقتصادي با آن روبرو بود، از مجلس             
كرد كه اين خواسته در     »  اختيارات ويژه «براي شش ماه تقاضاي     

 هر دو   ١٣٣١مرداد همان سال به تصويب رسيد و سپس در دي ماه          
ر مصدق را   دكت]  کابينه[به حكومت  »  اختيارات ويژه «مجلس قانون   

قدرت قانونگذاري در   «در اين دوران    .  براي يك سال تمديد كردند   
به حكومت واگذار شده بود و حكومت مصدق       »  پاره اي از زمينه ها  

در پايان اين دوره قوانين را براي تصويب يا رد به             «موظف بود   
عالوه بر آن، در قانون اساسي همه         ).  ١٠(»  مجلس تقديم كند  

ك چنين وضعيتي پيش بيني شده است و        كشورهاي دمكراتيك ي  
اختيارات «مجالس مي توانند براي مدتي محدود به حكومت ها            

دهند و در اين دوران فرامين حكومتي مي توانند از همان            »  ويژه
در دوران جنگ جهاني    .  وزن قوانين مصوبه مجلس برخوردار شوند     

دوم، بسياري از حكومت هاي درگير جنگ چنين حقي را از               
پس از استقالل هندوستان، در اين       .   خود دريافت كردند    مجالس

كشور نيز در برخي مواقع اضطراري به طور موقت قانون اساسي             
مصدق كوشيد با بهره گيري از     ).  ١١(به حالت تعليق درآورده شد     

در قوانين انتخاباتي مجلس و شهرداري         »  «اختيارات ويژه «آن  
اصالح كند، در دستگاه    تجديد نظر نموده، نظام مالي و پولي را           

اداري و نظامي اصالحاتي صورت دهد و دامنه ي اصالحات               
به دستگاه قضائي، بهداشت و آموزش و پرورش همگاني كشانيده          

 هدف حكومت مصدق آن بود كه با        ،به عبارت ديگر ).  ١٢(»  شود
بهتر ساختن وضعيت اقتصادي و سياسي بتواند با اُبستروكسيون            

از آن وابسته به دربار و بخشي ديگر         اكثريت مجلس كه بخشي      
 . حقوق بگير انگلستان بود، مقابله كند

مصدق زماني  .  »انحالل مجلس «    نكته ديگر مربوط مي شود به         
تشكيل گشته و قانون     »  مجلس مؤسسان «نخست وزير شد كه     

در آن زمان شاه از حق انحالل       .  اساسي به نفع شاه اصالح شده بود     
ديگر آن كه با انشعاب كاشاني،      .  نه مصدق مجلس برخوردار بود و     

» جبهه ملي«بقائي، مكي و برخي ديگر از كساني كه در گذشته در 
عضو بودند، اكثريت مجلس كامأل در اختيار مخالفين مصدق، دربار         

عالوه بر آن بر همه      .  و نوكران انگلستان و آمريكا قرار داشت       
نيز با  آشكار بود كه دربار با كمك انگليس و آمريكا و                 

برخورداري از اكثريت مجلس در پي تحقق پروژه كودتا بود و             
نخست در  .  اكثريت مجلس بايستی به آن پروژه جنبه قانوني مي داد        

 اوباش براي كشتن دكتر مصدق به خانه او حمله           ١٣٣١ اسفند   ٩
سپس اكثريت مجلس   ).  ١٣(بردند، اما در كار خود موفق نشدند         

كار عمومي را عليه دكتر مصدق       كوشيد با هياهو در مجلس، اف      
بسيج كند كه در اين كار خود موفق نشد، زيرا چون مردم از                 
مصدق هواداري مي كردند، اين اكثريت شهامت استيضاح و             

مصدق چند بار با درخواست     .  سرنگوني حكومت مصدق را نداشت    
از مجلس، كوشيد به اكثريت مخالف خود در مجلس »  راي اعتماد «

دهد، اما اكثريت از ترس افكار عمومي به كابينه         چنين فرصتي را ب   
مصدق رأي اعتماد داد و در عوض كوشيد از انجام كارهائي كه              
براي جامعه حياتي بودند، جلوگيري كند و به چوب الي چرخ              

مصدق در آن وضعيت كه فشارهاي آمريكا و انگلستان         .  تبديل شد 
ا شتاب و   روز به روز بر ايران بيش تر مي شد و حكومت بايد ب            

به موقع با توطئه هاي آنان در ايران و انيران مقابله مي كرد، و نيز              
براي جلوگيري از كودتا چاره را در آن ديد كه مجلس را منحل               



   ۱۲۸شماره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرحي نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٦  صفحه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

كند و با انجام انتخابات جديد، به مردم امكان گزينش نمايندگان            
روشن بود كه شاه حاضر به انحالل       .  واقعي خود به مجلس را دهد     

، زيرا مي دانست با انجام انتخاباتي آزاد نمايندگان            مجلس نبود 
وابسته به او و نوكران انگليس و آمريكا به زحمت خواهند توانست          

مصدق براي آن كه شاه را به انحالل مجلس وادار .  به مجلس راه يابند  
البته چنين  .  را متحقق ساخت  )  رفراندوم(سازد، پروژه همه پرسي    

جود ندارد، اما اين بدان معني نيست كه        پروژه اي در قانون اساسي و    
يك حكومت دمكراتيك نمي تواند براي پيش برد سياست و             

عالوه بر آن،   .  تشخيص پشتيباني مردم از خود از آن بهره نگيرد         
از مجلس استعفاء دادند و پس » جبهه ملي« نماينده عضو ٢٨نخست 
ومي  نماينده ديگر نيز براي آن كه از سوي افكار عم            ٧٥از آنها   

 نماينده كه نوكران شناخته     ٢٥محكوم نشوند، استعفاء دادند و تنها       
شده انگليس و دربار بودند، در مجلس ماندند و مدعي شدند كه               

 روز پيش   ٢٩در سالگرد سي تير، يعني      .  ملت را نمايندگي مي كنند   
هزاران هزار مردم با شعارهاي از پيش         « مرداد،   ٢٨از كودتاي   
 ). ١٤(» را خواستار شدند" جلسانحالل م"آماده شده 

    حكومت مصدق براي جلوگيري از تقلب در رفراندوم، تصويب            
كرد كه فقط باسوادان، يعني كساني كه توانائي نوشتن و خواندن            
نام خود را دارند، مي توانند در همه پرسي انحالل مجلس شركت             

ي  صندوق هاي را ]  پاي[ مرداد مردم  هزار هزار به         ١٢در  «.  كنند
روشن بود كه   ).  ١٥(»  رفتند و به نداي مصدق پاسخ مثبت دادند        

شاه ديگر نمي توانست در برابر اراده ملت مقاومت كند، اما پيش از     
 مرداد  ٢٥آن كه اليحه انحالل مجلس را توشيح كند، كودتاي             

 . شكست خورد و او مجبور شد از ايران بگريزد
ق ايراد بني اسرائيلي         كسي چون قوچاني البته حق دارد از  مصد         

 مي كرد،»  آرای مردم را مهندسی   «  بگيرد و بنويسد كه او چون     
كسي مي تواند چنين   .  كرد»  سوادان را از حق رای محروم        بی«

سخني را بگويد كه آن دوران را تجربه نكرده و انتخابات آن               
روزها را نديده است و يا کوچک ترين اطالعی از آن ندارد که در 

ه خان ها و زمينداران به دهقانان فرمان می دادند که        آن زمان چگون  
به خودشان يا شخص منتحب شان رای دهند، يا اين که ارتش و              
شاه  مداوما، درست هم مانند زمان رضا شاه، در انتخابات دخالت             
می کردند، که در اين باره مي توان در آرشيوهای بريتانيا اسناد             

 خود در آن دوران، با آن       يك مورد آن را من    .  فراواني را يافت  
كه كودك دبستاني بودم، به چشم خود ديدم و به ياد دارم كه               

 -چگونه مالكين بزرگ، روستائيان را كه از همه جا بي خبر بودند          
زيرا در روستاها نه برق وجود داشت و نه راديو و نه روزنامه و                

 سوار كاميون ها    - درصد روستائيان بي سواد بودند      ٩٩بيش از    
ردند و به پاي صندوق هاي رأي مي بردند تا به آنها و يا               مي ك

به نامزدهاي دربار رأي دهند، آن هم نه يكبار، بلكه چند بار و پاي             
بنابراين، اختصاص حق . هر صندوقي كه بر سر راه شان قرار داشت

راي فقط به باسوادان به خاطر جلوگيري از تقلب در همه پرسي            
 .و نه كم تربود، نه بيش تر ) رفراندوم(

و »  ملي«را  »  نفت« ايراد ديگر قوچاني به مصدق آن است كه            -٤
آيا واقعأ مي توان چنين نوشته اي   .  كرد»  جهان را عليه خود متحد    «

را جدي گرفت؟ مصدق پس از آن كه از سوي مجلس                   
به نخست وزيري برگزيده شد، در نخستين سخنراني خود در             

و محور استوار ساخت    مجلس، برنامه حكومت خود را در حول د        
اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در سراسر  «كه يكي از آن دو      

اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و        «و ديگري   »  كشور
بنابراين ايراد به مصدق كه چرا نفت را        ).  ١٦(بود  »  شهرداري ها

ملي كرد، ايرادي بي جا و بي ربط است، زيرا اين خواست مردم              
 همين دليل نيز مجلسی ارتجاعی، علي رغم ميل باطني       ايران بود و به   

 . خود، مجبور به تمكين به خواست مردم شد و به آن رای داد
     طبق اسنادي كه وجود دارند، جناح وابسته به دربار چون                
مي پنداشت مصدق نخواهد توانست قانون ملی کردن صنعت نفت          

آنها بر اين   .  دادرا به اجرا گذارد، به نخست وزيري او رأي مثبت          
باور بودند كه شكست مصدق در اجرأ اين پروژه سبب                 

عليرغم .  اما ديديم كه چنين نشد    .  بي اعتمادي مردم به او خواهد شد    
توطئه هاي روز افزون انگلستان، حكومت مصدق نشان داد كه            
مهندسين و كارشناسان ايراني مي توانند بدون حضور متخصصين          

  . ود را اداره كنندانيراني صنعت نفت كشور خ
جهان را  «     مصدق با اجرای قانون ملي كردن صنعت نفت در ايران           

نساخت، و بلكه فقط دو كشور امپرياليستي، يكي  »  عليه خود متحد  
امپرياليسم انگليس كه در روند فروپاشي قرار داشت و ديگري            
امپرياليسم آمريكا كه داشت به ابرقدرت امپرياليستي بدل             

ون منافع منطقه اي خود را در خطر ديدند، كوشيدند با          مي گشت، چ 
جو سازي، افكار عمومي جهان را عليه حكومت مصدق و ايران             
بسيج كنند و در اين كار خود موفق هم شدند، كما اين كه هم                
اينك نيز توانسته اند در افكار عمومي خود اسرائيل را كه متجاوز،           

م و مردم فلسطين را كه      اشغالگر و قدرتي استعمارگر است، مظلو     
به خاطر استقالل سرزمين خويش عليه ارتش اشغالگر اسرائيل            

به عبارت ديگر،  .  معرفي كنند »  تروريست«مي جنگند، متجاوز و    
امكانات رسانه هاي گروهي در كشورهاي پيش رفته سرمايه داري        
آن چنان است كه مي توانند واقعييات را وارونه جلوه دهند و              

و مي بينيم آقاي   .  وم و ستم كش را ظالم بنمايانند      ستمگر را مظل  
است و مي خواهد به ما بنماياند كه چگونه       »  تحليل گر«قوچاني كه   

و از پشت كدام عينك بايد به رخدادهاي تاريخي نگريست، تا             
بتوان به كُنه واقعيت پي برد، خود به اين تله افتاده و پنداشته است             

ساخت و بنابراين شكست    »  جهان را عليه خود متحد    «كه مصدق   
 . او بوده است» سياست نادرست«او نتيجه 

 و نيز بازگوئي اين واقعيت الزم است كه اليحه مصادره امالك              -٥
قوام توسط بقائي و دار و دسته او به مجلس آورده شد و هيچ گاه               
مورد تأئيد مصدق قرار نگرفت و با آن كه مجلس آن قانون را               

 مرداد، آن قانون از سوي ٢٨زي كودتاي تصويب كرد، اما تا پيرو  
ديگر آن كه فراكسيون جبهه     ).  ١٧(حكومت مصدق اجراء نشد     

ملي در مجلس داراي اكثريت نبود تا بتواند عليه قوام قانون                
طرح آن قانون در مجلس       .  مصادره اموال او را تصويب كند       

واكنشي بود در برابر كشتار سي تير و اكثريت مجلس تحت تأثير 
بنابراين، نه مصدق، بلكه    .  شتار آن قانون را تصويب كرد      آن ك 

قوام بود كه قانون شكني كرد و فرمان كشتار مردمي را داد كه              
در عوض مخالفين   .  عليه حكومت او به تظاهرات پرداخته بودند       

قوام راه قانوني را در پيش گرفتند و در مجلس قانون مصادره               
 . امالك او را تصويب كردند

جنگ  هرگز نتوانست اقتضائات  «يگر آن است كه مصدق       اتهام د  -٦
اما مي دانيم كه مصدق بارها در سخنراني هاي       .  »سرد را درک کند   

خود در مجلس به وضعيت جديدي كه پس از جنگ جهاني دوم             
 ١٣٢٩و به طور مثال، در سال       .  به وجود آمده بود، اشاره مي كند     

سته است كه يكي    امروز در اين عالم اختالف بين دو د       «مي گويد  
دول دموكرات است و ديگري كمونيست و هر مملكتي تحت             
نفوذ يكي از اين دو دسته اداره مي شود، يا دموكرات يا                    
كمونيست است ولو اين كه عقيده اكثريت مردم با رژيمي كه             

تا سي سال قبل اصول       .  اين ها را اداره مي كند، مطابقت نكند       
ؤ سياست دول دمكرات    كمونيست يك تئوري بيش نبود، ولي س      

سبب شد كه آن تئوري تدريجأ پا به دايره عمل نهد، به طوري كه            
. اكنون نصف نفوس عالم تحت رژيم كمونيسم اداره مي شود             

دول سرمايه داري مي خواهند با همان اسلوب كهنه دنيا را اداره            
كنند، يعني با مردم نفع پرست خائن و جاه طلب و بي شخصيت             

ا بر اوضاع مملكت مسلط كنند تا اين كه بتوانند           بسازند و آنها ر   
بنا بر  ).  ١٨(»  مقاصد نامشروع و نامطلوب خود را عملي نمايند         

بود كه مصدق سياست    »  اقتضائات جنگ سرد  «همين درك از    
استوار ساخت كه مبناي    »  توازن منفي «خارجي خود را بر اصل       

 باور  مصدق بر اين  .  آن باج ندادن به  دو بلوك شرق و غرب بود          
بود كه هرگاه به يكي از اين دو اردوگاه باج دهيم، چون اردوگاه             
ديگر نيز از ميهن ما همان زياده خواهي را مطالبه خواهد كرد، در             
آن صورت يا بايد به بلوك ديگر نيز باج داد و يا آن كه براي                
حفظ خود از گزند آن بلوك، بايد به بلوك ديگر وابسته شد و در  

سياست .  و آزادي خود را از دست خواهيم داد          نتيجه استقالل   
بود، يعني هرگاه به هيچ يك از اين      »  توازن منفي «راهنماي مصدق   

دو بلوك باج ندهيم، در آن صورت مي توانيم استقالل و آزادي             
به همين دليل نيز يكي از شعارهاي        ).  ١٩(خود را حفظ كنيم      

 با  رخ داد، »  جنگ سرد « كه در دوران      ١٣٥٧محوري انقالب   
با آن  .  بود»  نه غربي، نه شرقي   «توجه به اقتضاي آن دوران، شعار      

در روسيه شوروي » سوسياليسم واقعأ موجود«كه پس از فروپاشي    
ديگر با دو اردوگاه متخاصم در جهان روبرو نيستيم، اما هنوز نيز            

 . كم ترين ترديدي وجود ندارد» توازن منفي«در درستي نظريه
 در رابطه با تاريخ نه چندان گذشته ی ايران بازگوئي اين چند نكته  

نشان مي دهد كه از درون و بيرون ارزش هائي كه در خاطره مصدق              
 : نهادينه شده اند، مورد حمله قرار گرفته اند، اما با دو انگيزه متفاوت

نخست آن كه سياست هاي ماجراجويانه رژيم جمهوري اسالمي          
معه جهاني گشته است، يعني     سبب انزواي هر چه بيش تر ايران از جا        

كشورهاي امپرياليستي توانسته اند بخش بزرگي از كشورهاي              
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را پيرو سياست هاي خود در رابطه با        »  جهان سومي «و  »  پيراموني«
ايران بنمايانند و در شوراي امنيت سازمان ملل به اتفاق آرأ چند مصوبه            

مريكا براي  از ديگر سو امپرياليسم آ    .  عليه جمهوري اسالمي بگذرانند   
جبران سياست هاي ناكام خود در منطقه كه موجب دگرگوني توازن           
قدرت به سود جمهوري اسالمي شده، در تدارك حمله نظامي                

همين دو عامل سبب شده      .  به تأسيسات هسته اي و نظامي ايران است      
است تا سرمايه داخلي از ايران بگريزد و سرمايه خارجي به خاطر               

بحران اقتصادي  .  رائيل به بازار ايران پا نگذارد     فشارهاي آمريكا و اس   
كنوني هم راه است با رشد جنبش هاي مطالباتي كارگري، جنبش مدني          

پس با تبديل   ...  زنان، جنبش مطالباتي و آزادي خواهانه دانشجوئي و         
ارزش ها به ضد ارزش ها رژيم اميدوار است از رشد جنبش مدني در              

از اين قماش   »  روشنفكراني« به نيم چه   ايران جلوگيرد و به همين دليل    
اجازه پخش و تبليغ نظرات شان را مي دهد، زيرا حمله به ارزش هائي كه           
ملت ايران بيش از يك سده به خاطر تحقق شان مبارزه مي كند، مي تواند       
سبب دل سردي بسياري از زنان و مردان جوان در مبارزه عليه رژيم              

وجيه برخي از كارهاي خود      مستبد كنوني گردد كه حتي براي ت        
مي كوشد پاي خود را در كفش مصدق كند و مدعي است در رابطه با               

 .پروژه هسته اي در راه او گام بر مي دارد
حكومت «ديگر آن كه آمريكا مي خواهد در برابر اين رژيم              

به وجود آورد و در اين زمينه مي خواهد شخصيت ها و             »  جانشين
اي متحد كند كه بخشي از آنان از            نيروهائي را با هم در جبهه         

كارگزاران پير و فرسوده سياست هاي آمريكا در ايرانند، نظير خاندان          
 بسيج اوباش     مرداد نق  ٢٨پهلوي و داريوش همايون كه در كودتاي        

و بخش ديگري هم چون مجاهدين خلق كه به خاطر دستيابي         .  را داشت 
 خميني بسازد و چون     به قدرت سياسي در ايران حاضر بود با آيت اهللا        

به بازي گرفته نشد، به سراغ صدام حسين رفت و اينك نيز با اسرائيل و             
هم چنين قرار است سازمان هائي كه خود را          .  آمريكا ساخته است   

نمايندگان سياسي اقليت هاي قومي ايران مي دانند و با كمك آمريكا و          
ردارند، در  متحدينش به وجود آمده اند و يا از پشتيباني آنان برخو            

آمريكا اما مي داند   .  دخالت داده شوند  »  حكومت جانشيني «يك چنين  
تره هم خورد » جبهه اي«كه افكار عمومي مردم ايران براي يك چنين        

گرد آمده اند، امتحان   »  جبهه«نخواهد كرد، زيرا نيروهائي كه در اين         
يشه خود را داده اند، يعني زماني كه در قدرت بودند، ديكتاتوري را پ             

كردند و يا آن كه براي دست يابي به قدرت با دشمنان ملت ايران                
حكومت «كوشش همه جانبه ي آمريكا آن است كه در اين          .  ساختند
در اين رابطه عوامل    .  چهره هاي ملي نيز حضور داشته باشند     »  جانشين

نفوذي آنها نخست كوشيدند و هنوز نيز مي كوشند در چندين                
كه در آمريكا و اروپا وجود دارند، نفوذ          »  سازمان هاي جبهه ملي  «

كنند و با در اختيار گرفتن رهبري اين سازمان ها، با سلطنت طلبان              
اما اين پروژه به خاطر     .  جبهه مبارزاتي مشتركي را به وجود آورند       

اينك نيز  .  هوشياري ايرانيان هوادار مصدق تا كنون موفق نبوده است         
آن كنفرانس پاريس بود،     با برگزاري كنفرانس هائي كه آخرين        

 مصدقي  -مي كوشند برخي از چهره هائي را كه در گذشته به طيف ملي          
تعلق داشتند، زماني هم چپ و چريك بودند، را به مثابه قطب ملي در              

دخالت دهند به اين اميد كه بتوانند اعتماد مردم          »  حكومت جانشين «
 هاي ايران را به دست آورند و با تكيه بر آن پشتوانه خواست                 

 .امپرياليستي خود را متحقق سازند
 روشن است با حضور اپوزيسيوني كه بر شالوده ارزش هاي             
مبارزاتي يك سده گذشته مي خواهد مبارزه رهائي بخش مردم ايران را           
بر اساس سه محور استقالل، آزادي و عدالت اجتماعي به پيش برد،              

ا وابسته  كه آشكارا به آمريك   »  حكومت جانشين «تشكيل يك چنين   
بنابراين، هدف آن است كه با      .  است، دشوار و حتي غيرممكن است      

فقط .  حمله به مصدق، بتوان اين ارزش ها را به ضد ارزش ها بدل ساخت          
مي تواند آينده اي  »  حكومت جانشين «در چنين صورتي است كه        

 .داشته باشد
اما تاريخ معاصر ما نشان داده است، هر كسي و هر نيروئي كه               

 با پشتيباني دولت هاي انيراني در ايران به قدرت دست يابد، از            كوشيد
به همين دليل نيز نيم چه       .  سوي مردم ايران طرد شده است          

پيش ... از تبار شوكت، ميرفطروس، ميالني، قوچاني و   »  روشنفكراني«
از آن كه بتوانند بر انديشه هاي جوانان ايران تأثير نهند، مهره هاي              

. ستند و در ساختن ايران فردا نقشي نخواهند داشت         سوخته اي بيش  ني  
آنها در بهترين حالت مي توانند هم چون برادر حاتم طائي با بدنام               

 . اين شهرت بر بدنامان ارزاني باد. ساختن خويش مشهور شوند

 :يادداشت ها
متن اين مصاحبه را مي توان در . »جهان كتاب«ادعاي حميد شوكت در مصاحبه با  -١

 . خواندcom.gooya.wwwسايت 
 و   aspx.1-cat/com.blogfa.shahrvandemroz://httpرجوع شود به سايت           -٢

/13900/view/content/ir.alef.www://http  
 گئورگ  (Wissenschaft der Logik)»  دانش منطق «جلد نخست    رجوع شود به   -٣

به زبان آلماني،   (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) گلويلهلم فريدريش ه   
 ٨٢-٨٣، صفحات ١٩٦٩، سال انتشار (Suhrkamp Verlag)انتشارات 

، ٣١٤-٣٢٢، مسعود بهنود، صفحات      »از سيد ضياء تا بختيار       «رجوع شود به      -٤
 .سود را حاضر بود به ايران به پردازد % ٥/٧٢و شركت آرامكو تا  % ٥٠انگليسي ها 

نطق هاي تاريخي دكتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس شوراي          «د به    رجوع شو  -٥
، جلد اول، دفتر اول، انتشارات مصدق، چاپ در خارج از كشور، سال انتشار              »ملي
  ٨٣-٨٥، صفحات ١٣٤٦

  ٨٥همانجا، صفحه  -٦
، به كوشش  »دكتر محمد مصدق در دادگاه تجديدنظر نظامي         «رجوع شود به      -٧

   ٤٧٤، صفحه ١٣٦٥نتشار،جليل بزرگ مهر،شركت سهامي ا
نطق هاي تاريخي دكتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس شوراي          «رجوع شود به      -٨

 ٥٩، جلد اول، دفتر اول، صفحه »ملي
، به كوشش  »دكتر محمد مصدق در دادگاه تجديدنظر نظامي         «رجوع شود به      -٩

   ٤٧٢، صفحه ١٣٦٥جليل بزرگ مهر،شركت سهامي انتشار،
، همايون كاتوزيان، ترجمه    »مصدق و نبرد قدرت   « به   در اين زمينه رجوع شود      -١٠

 ٢٤٣-٢٤٤، صفحات ١٣٧٢احمد تدين، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 
  ٢٤٣ همانجا، صفحه  -١١
  ٢٤٤ همانجا، صفحه  -١٢
  ٣٣٢-٣٣٤ همانجا، صفحات  -١٣
 ٣٧٣، مسعود بهنود، صفحه »از سيد ضياء تا بختيار« رجوع شود به  -١٤
 ٣٧٤ همانجا، صفحه  -١٥
، جلد دوم، دفتر اول، انتشارات      »نطق ها و مكتوبات دكتر مصدق    « رجوع شود به     -١٦

 ٢، صفحه ١٣٤٨مصدق، سال 
، همايون كاتوزيان، صفحات »مصدق و نبرد قدرت«در اين زمينه رجوع شود به     -١٧

 ٣٢٣  و ٣١١
، جلد اول، دفتر دوم، انتشارات      »نطق ها و مكتوبات دكتر مصدق    «رجوع شود به      -١٨

 ١٣، صفحه ١٣٤٨مصدق، 
، حسين كي استوان، در دو جلد، سال انتشار        »سياست موازنه منفي   « شود به  رجوع  -١٩

١٣٢٧ 
 

 ...انقالب پرولتري 
  

تورم و كاهش ارزش پول از تدبير سوسياليستي كامأل دور هستند،            
] تورم.  [اين  امر نوعي اخذ ماليات از مردم به سود دولت و محتكران است           

نه، زورگويانه، ويرانگر و در      از يك سو نوعي ماليات، مالياتي ناعادال       
مقايسه با هر گونه ماليات غيرمستقيم برنامه ريزي شده بي معناتر است و از  
سوي ديگر ابزاري است براي ثروتمند ساختن مضرترين عناصر                

فقر رشديابنده كه نتيجه هر تورمي است، با پيدايش نياز            .  سرمايه داري
دد كه در دوران اقتصاد     سبب ثروتمند شدن دالل هاي گرانفروشي مي گر     

نه با گيوتين و نه با ترور بلشويستي چكا          )  ۱۵۱(متكي بر پول كاغذي     
 . نمي توان حريف  آنان شد

در دولت  .  تورم در هر وضعيتي يكي از هراسناك ترين بدي ها است        
سرمايه داري نه فقط كارگران، بلكه هم چنين بسياري از سرمايه داران از آن 

ل هاي گرانفروش از آن كامياب مي شوند  و در عوض    دال.  آسيب مي بينند 
 . بازنشستگان به بينوائي سقوط مي كنند

ليكن تورم به مثابه تدبيري سوسياليستي در جمهوري شورائي              
كارگران و دهقانان، جائي كه از تمامي طبقه سرمايه دار، آن هم بدون              

يگري از  پرداخت كم ترين تاواني خلع مالكيت شده است، تأثير كامأل د          
در اين جا پول فقط در اختيار كارگران، كارمندان و دهقانان          .  خود مي نهد 

كاهش ارزش پول در اينجا فقط ابزاري براي             .  قرار داده مي شود   
كاله برداري از كارگران، كارمندان و دهقانان است تا بتوان بخشي از مزد    

 .  و يا فرآورده كارشان را از آنان ربود
وسياليستي در آغاز كار خود با اقتصادي          پس هرگاه رژيمي س    

تورمي روبرو شود، بايد همه گونه دليل كافي داشته باشد كه هر چه زودتر 
به هيچ وجه مجاز نيست كه خود با چنين ] چنين رژيمي. [به آن خاتمه دهد

 .اقتصادي آغاز كند و يا آن كه به  ادامه آن تن دهد

 :پانوشت ها
 را به كار گرفته است كه در         Assignatenwirtschaftكائوتسكي در اينجا واژه       -١

بخش .  انتخاب شده است  »  اقتصاد متكي بر پول كاغذي    «اين جا براي آن معادل     
پس از انقالب فرانسه     .   ريشه التيني دارد    Assignatenنخست اين واژه، يعني      

اما اين پول كاغذي كه به خاطر      .  دولت انقالبي پول كاغذي خود را چنين ناميد        

http://www.alef.ir/content/view/13900/
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ن اقتصادي كه از انقالب سرچشمه مي گرفت، به زودي بي ارزش شد و در               بحرا
 . باطل گشت و جمع آوري شد١٧٩٧نتيجه در سال 

 
 ...خظاي ذهني 

  
تحريك و تشويق آمريكا و برخي از        ايران كه به   ي صدام به   حمله

 نيز مبنايش همين     ،ها و سردمداران رژيم سابق انجام گرفت         ژنرال
اش اين باور بود كه رژيم جديد  ن حمله نيز اساسآ. ذهنيت كاذب بود 

 .توان آن را سرنگون كرد ريشه است و با يك تلنگر مي پايه و بي بي
ي زيادي دچار همين ذهنيت      خميني و كارگزاران او نيز تا اندازه      

آنان نيز كه پيش از انقالب و در جريان آن در خواب هم                .  بودند
د كه بتوانند قدرت سياسي را در       ديدند كه شرايطي پيش خواهد آم      نمي

ها   و در عملِ روزانه و درگيريهتجرب تماميت آن قبضه كنند، اكنون به
هاي روستائي و خيل     ي قدرت خود در ميان توده       با مخالفان به دامنه   

كه در  تهران،   شهرها و بيش از همه به        عظيم مهاجران روستائي به    
يان دهقانان كه بسياري    ي ناقص تقسيم اراضي م      شكست برنامه  نتيجه ي

 و در سال هاي     از روستائيان را از پيش فقيرتر و نيازمندتر كرده           
 در   پي مي بردند و   تري يافته بود،    شدت بيش  بالواسطه پيش از انقالب   

طور روز    به ،كوشش براي تثبيت نظام اسالمي و نابود كردن مخالفان         
 .كردند تري پيدا مي افزون اعتماد به نفس بيش

هائي كه در اين زمان در ايران رخ         از حوادث و درگيري   بسياري  
هاي مدرن به    اي از وضعيتي بود كه در تمامي انقالب           نمونه ،داد مي

ها در ابتداي    به قدرت رسيدن معتدل   :  اشكال گوناگون روي داده است    
؛ نارضايتي نيروهاي راديكال انقالب از اقدامات       )دولت بازرگان (كار  

ا و وارد آوردن فشار براي جانشين ساختن آن          ه نيم بند دولت معتدل   
 .تر و غيره تر براي انجام اقدامات راديكال با دولتي راديكال

مخالفتِ ديگر نيروهاي سياسي كه در جريان انقالب و دوران            
تري  ، حتا در صف مقدمپيشينپيش از آن در ضديت و مبارزه با رژيم 

 ،ود درآورده بود  از نيروئي كه اكنون قدرت سياسي را به تصرف خ           
تري داده بودند و قدرت سياسي را حق           قرار داشتند و قربانيان بيش     

هائي است    با رژيم تازه، يكي ديگر از پديده        ،دانستند مشروع خود مي  
در طبيعت هر انقالبي است كه      .  كه در هر انقالبي مشاهده شده است       

حد  مبارزه ميان نيروهائي كه در جريان انقالب مت          ،پس از پيروزي  
زيرا صرف نظر .  براي كسب قدرت سياسي آغاز شود،ديگر بودند يك

از اين كه اظهارات رسمي آنان نسبت به تصرف قدرت سياسي چه              
دارند كه تصرف قدرت سياسي       برخي به طور آشكار اعالم مي       -باشد

گويند كه البته    هدف آنان است و برخي ديگر با ايما و اشاره و مي             
اي   آنان چاره  ،هند كه بر ايشان حكومت برانند     اگر مردم از آنان بخوا    

 -جز پذيرفتن خواست مردم براي خدمت كردن به ايشان ندارند              
اي كسب   ترين هدف هر سازمان و جريان سياسي در هر جامعه          اساسي

هر جرياني كه آن را كتمان كند يا خود را فريب . قدرت سياسي است
ر بر شرايط موجود در جامعه      ت هاي آگاه  البته جريان .  دهد يا مردم را    مي

و ماهيت مناسبات حاكم هر آينه كسب قدرت سياسي را براي اجراي            
تر ماهيت آرماني دارد، خواهان باشند، در صورتي         هائي كه بيش   برنامه

 براي تصرف   ،ها آماده نباشد   كه شرايط اجتماعي براي انجام آن برنامه      
ها در اوضاع و     م آن دانند انجا  قدرت با دادن وعد و وعيدهائي كه مي        

.  كوششي به عمل نخواهند آورد     ،احوال تاريخي موجود ممكن نيست    
كنند و    هر چند در مبارزات اجتماعي به طور فعال شركت مي            آنان
هائي كه از نظر تاريخي شرايط براي         كوشند تا از پائين بر جريان       مي

د هائي كه به سو     براي انجام رفرم   ،حاكميت طبقاتي آنان مناسب است    
براي مثال  .   فشار وارد آورند    ،كشان است  ي كارگر و زحمت     طبقه

ي كنوني ايران    دانند كه در جامعه     هاي ماركسي كه مي     سوسياليست
 براي كسب قدرت     ،ي سوسياليستي ممكن نيست     انقالب و جامعه   

اند كه در     زيرا بر اين واقعيت واقف      ،سياسي كوششي نخواهند كرد   
ي  سي سرنوشتي بهتر از همه      صورت پيروزي و كسب قدرت سيا       

 كه در تاريخ در شرايطي قدرت سياسي         داشتخواهاني نخواهد    آرمان
و .  را تصرف كردند كه شرايط براي تحقق آرمان آنان مناسب نبود            

آنان نيز مجبور خواهند شد دست به كارهائي بزنند كه درست عكس             
 تمامي  اين واقعيت را در    .  باشد شان مي  هاي اعالم شده   و نافي آرمان  

... هاي معاصر از انقالب انگليس گرفته تا انقالب فرانسه، روسيه          انقالب
 .كنيم و حتا انقالب اسالمي ايران مشاهده مي

خواه كسب قدرت سياسي     بر خالف تصور عوام براي فرد آرمان      
زيرا اگر كسب قدرت سياسي براي او تنها         .  برابر با پيروزي نيست   

 پيروزي تنها هنگامي تحقق      ،ش باشد هاي اي براي تحقق آرمان    وسيله
در غير . هايش دست يازد يابد كه بتواند با آن وسيله به تحقق آرمان مي

خميني نه تنها قادر به     .  اين صورت در حقيقت شكست خورده است       
 بلكه بر عكس در عمل و البته ناخواسته         ، نشد »اسالم عزيزش «استقرار  

ها در   ه در طي قرن   عامل روشنگري تاريخي نسبت به اسالمي شد ك        
ي زندگي   ي كهن ايران و در انطباق و سازگار با نيازها و شيوه             جامعه

داري شكل گرفته بود و سازگار با نيازها و          ي پيشاسرمايه  در آن جامعه  
آن مذهب  .  داري مدرن نبود    ي سرمايه  ي زندگي در جامعه      شيوه
ي   جامعه بايست در ذهن مردم تا بدان اندازه تغيير يابد كه براي              مي

تر در  اي چندين قرن پيش همان طور كه چنين پروسه. مدرن الزم است
 جنگ سي ساله ميان       -تر اروپا با ضايعات و تلفاتي بسي بيش          

 . انجام گرفت-اتوليك هاها و ك پروتستان
 استفاده  ،موضوع ديگري كه سبب سوتفاهمات زيادي شده است       

يازي به گفتن و استدالل  ن.  از زور در استقرار و تثبيت نظام جديد است        
ندارد كه اگر نظامي موجوديت خود را از طرف مخالفان و در نهايت              

ي  حال در مرحله  .  شود  هرگز متوسل به زور نمي     ،مردم در خطر نبيند   
ها و نيروهاي    اي پس از انقالب در ميان جريان       پديدار شدن نظام تازه   

ظام جديد  شركت كننده در انقالب بر سر كسب قدرت و شكل دادن ن           
هر يك از اين نيروها مدعي قدرت       .  رقابتي مرگبار .  رقابت وجود دارد  

طبيعي .  ناپذير است    بنا بر اين، مبارزه ميان آنان امري اجنتاب        .  است
است جرياني كه در مسير انقالب عاقبت سركردگي و رهبري انقالب           

ولي اين  .  كند از موقعيت برتري برخوردار است       را از آن خود مي     
يت نافي اين واقعيت ديگر نيست كه نيروهاي ديگر تا روشن              واقع

شدن سرنوشت نهائي اين مبارزه دست از كوشش براي كسب قدرت            
ها و ايدئولوژي ميان نيروي حاكم  هرچه تضاد انديشه. برنخواهند داشت

تر   مبارزه نيز قطعي   ،تر باشد  و نيروهاي در انتظار كسب قدرت بيش       
رد تا باالخره يكي از نيروها در نهايت مابقي         اين مبارزه ادامه دا   .  است

ند و اين مبارزه همواره قهرآميز و با زور و             رارا از صحنه بيرون      
سركوب نيروهاي مخالف و بيرون راندن آنان از        .  كشتار هم راه است   

ي صحنه به كمك نيروهاي راديكال در عين حال انرژي انقالبي نيروها
رسد كه   اي فرامي   باالخره لحظه   سازد و   را نيز فرسوده مي      راديكال

 نوبت به نيروهاي محافطه كار         و گردد جامعه خواهان آرامش مي    
معموالً نظام جديد در جنگي با دولتي خارجي كه            .  رسد انقالب مي 

 ،بيند ي انقالب در آن كشور در خطر مي         موجوديت خود را در نتيجه    
 .شود درگير مي

اش عمري   ال و منفعل  رغم آن كه مخالفان فع    ه  جمهوري اسالمي ب  
 با موفقيت   ،كردند بيني نمي  براي آن پيش  ...  بيش از دو ماه، دو سال و      

 ذهنيت  برتمامي اين مراحل را پشت سر گذاشت و در عمل ثابت              
ريشه و پايه در جامعه      اپوزيسيون مبني بر اين كه نظام جديد نظامي بي        

 . قلم بطالن كشيد،است
اي معكوس را طي      پروسه ممخالفِ رژي  نيروهاي   ،در سوي ديگر  

بخشي از آن زير ضربات رژيم به كلي از بين رفت و                  .  كردند
هاي فدائي، دستخوش    ي چريك  هاي ديگر، به طور عمده خانواده      بخش

هاي كوچكي تقسيم شد كه گه گاه        انشعابات پي در پي شد و به گروه       
 .به طور مسلحانه در برابر يك ديگر قرار گرفتند

صالح طلب كه پس از انتخابات رياست          جريان معروف به ا    
ي آن را     نيز نه عرضه و نه اراده      ، سر بر آورد   ٧٦جمهوري در خرداد    

داشت كه به هماوردي حاكمان واليت فقيهي برخيزد و حتا براي              
و اصالحات نيم بندي كه در چارچوب رژيم اسالمي خواهان آن بود             

پشتيباني آنان  توانست بر اساس توهمات بخش وسيعي از مردم از            مي
 . سازمان دهد،برخوردار شود

خواه به جاي آن كه از اين         هاي اپوزيسيون جمهوري   ولي بخش 
د كه با دشمني نيرومند سر و كار         ند و درياب  نها درسي بياموز   واقعيت

د و تنها راه مقابله با آن اين است كه نقاط قدرت دشمن و نقاط                 ندار
د و به دنبال يك استراتژي      نكنبينانه بررسي    طور واقع  ضعف خود را به   

كند و بايد    بيني مي  اي طوالني و سخت را پيش      حساب شده كه مبارزه   
هاي گوناگون بگذرد تا     از يك رشته مبارزات گام به گام و تاكتيك         

توهمات خود    به  بروند، هاي نهائي آماده سازد     شرايط را براي ضربه    
دنبال  داده و هم چنان به    اش ادامه    ي حيات  ناتواني نظام در ادامه    نسبت به 
 و جاي شگفتي ندارد كه هنوز در         اندالوصول هاي سريع و سهل    راه حل 

 . است مانده...ي دو ماه ديگر، دو سال ديگر خم همان كوچه
 .توهماتي كه اپوزيسيون دچار آن است گونه گونه است

هاي زيادي از    كند نارضايتي بخش   اين توهم كه گمان مي    .  الف
. برابر با آماده بودن آنان براي قيام نهائي عليه آن است          مردم از رژيم    

 ميان نارضايتي مردم و آماده   .در حالي كه به هيچ وجه اين طور نيست        
 يك به يك وجود     ي علت و معلوليِ    بودن آنان براي قيام هيچ رابطه      

 ، بخشي زودتر بخشي ديرتر، بخشي بيش تر بخشي كم تر،         مردم.  ندارد
ي علت  اگر رابطه. اند ي كه از اين رژيم ناراض     نزديك به سي سال است    
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و معلولي يك به يك ميان نارضايتي مردم از رژيم و قيام آنان براي               
بايست اين قيام در اين سي سال اتفاق   مي،داشت براندازي آن وجود مي

 عاملي ضروري براي هر قيامي        ينارضايتي مردم از رژيم    .  افتاد مي
همان طور كه وجود ابر در       .  يست ولي شرط كافي براي آن ن       ،است

.  ولي كافي نيست    ،آسمان براي ريزش باران شرطي ضروري است        
 تواند ابري باشد ولي بر زمين چيزي نبارد، آسمان مي

 بر نكات ضعف رژيم چشم دوختن و به          ، در يك سو   فقط.  ب 
ريزي كردن   تأثير آن بر مبارزه تكيه كردن و فقط بر اساس آن برنامه           

 البته  ،ر فقط بر نكات قدرت اپوزيسيون تكيه كردن        و در سوي ديگ   
 .اردي قدرتي وجود د  نقطهبه فرض اين كه

يم كه  مي شوشود كه دچار اين توهم       ي اين وضعيت اين مي     نتيجه
ي ئآن چه براي سازمان دادن قيام مردم عليه رژيم الزم است، اتحادها            به

 يا  ، هستند اي خواه كه يا منطقه    هاي سياسي جمهوري   است از جريان  
 هيچ  ،دهد بخش جوان جمعيت ايران كه اكثريت جامعه را تشكيل مي          

چه دليل اميد داريم كه با       ها ندارد و معلوم نيست به      اي از آن   شناسائي
ايجاد يك چنين اتحادي با پالتفرمي سوپر لوكس و غيرواقعي كه فقط 
براي ارضاي خاطر تهيه كنندگان آن خوب است، مردم جان و مال              

دنبال چنين اتحادي راه بيافتند كه نه          خطر بياندازند و به      را به  خود
ي درايت و توانائي خود در رهبري آنان در چنين             امتحاني از درجه  

ست پس از قيام و     ان كه روشن    آي پر خطري داده است و نه         مبارزه
خاطر داشت كه    بايد به .  اي روبرو خواهند بود     پيروزي با چه جامعه    

ي آماده براي ريسك كردن جان و مال خود براي             مردم تنها زمان  
مبارزه با رژيمي هستند كه براي حفظ حيات خود از دست يازيدن به              

 كه تا آن جا كه براي        ابائي ندارد   آنانه  يهيچ جنايت و كشتاري عل    
اي كه پس از سرنگوني نظام موجود         نسبت به آينده   ،آنان ممكن است  

 و  .براي خود داشته باشند    روشن   نسبتاً تصويري   ،در انتظار آنان است   
 در جريان    ،پذيرند اش را مي    ديگر آن كه از نيروئي كه رهبري         

 . باشند به دست آوردهي دراز مدت تصوري روشن مبارزه
 بلكه متأسفانه در اثر         ،نه تنها اين عوامل وجود ندارد          

هاي رژيم   خواه نسبت به ضعف    هاي اپوزيسيون جمهوري   پنداري خوش
 . سو نيز قرار نداريم ايني خود حتا در ابتداي راه بهها و توانائي

 ٥٧هاي بالفاصله پيش از انقالب       شود كه در سال    اغلب گفته مي  
نيز در افق مبارزه با رژيم شاه نيز اثري از انقالبِ در پيش روي ديده                

اين ....  شناختند و  خميني را بخش بسيار ناچيزي از مردم مي        .  شد نمي
لي ميان اين رژيم و رژيم شاه و نيروهائي          و.  مالحظات درست است  

كه اين نظام براي دفاع از خود دارد و نيروهائي كه شاه در اختيار                 
 .هاي زيادي وجود دارد داشت تفاوت

به جز  .   بيافكنيم  شاه ابتدا نگاهي به نيروهاي مخالف رژيم        
هاي باالي افسران و      بورژوازي بزرگ وابسته، مالكان بزرگ، رده       

ي  ارتش، ژاندارمري و شهرباني، كارمندان عالي رتبه         درجه داران    
دولت و كساني كه به طور مستقيم از قِبل رژيم به مال و منالي رسيده               

 به طور فعال و        سياسي از آنان    ي مردم، اقليتي     تقريباً بقيه   ،بودند
.  خاندان پهلوي و رژيم آنان مخالف بودند         شاه و  اكثريتي خاموش، با  

ها و منافع آنان در ايران و        ريكا و مجري سياست    را وابسته به آم    شاه
 ٣٢ مرداد   ٢٨دانستند كه به دست آمريكا با كودتاي سياه           منطقه مي 

هاي  عليه حكومت ملي و مردمي دكتر مصدق، پس از شكست توطئه           
مردم ايران  .  پي در پي عليه او، به سلطنت مجدد منصوب شده بود             

ي خود فراموش نكردند    هرگز اين خفت و زخم بزرگ را بر غرور مل         
و همواره منتظر فرصت مناسبي بودند تا اين لكه ننگ را از دامن غرور 

ي تاريخي    بر چنين زمينه    ٥٧انقالب  .  و حيثيت ملي خود بزدايند      
 .اجتماعي بوقوع پيوست

 ارتش  ،نيروئي كه رژيم شاه براي دفاع از موجوديت خود داشت         
سرباز .   درجه داران باال رتبه     بلكه افسران و   ،ي ارتش  ولي نه بدنه  .  بود

اش از روستا يا     او را بر خالف ميل    .  دانست خود را به رژيم وابسته نمي     
كرد به خدمت نظام وظيفه       شهرك و شهري كه در آن زندگي مي         

وي در انتظار   .  اي كه در ذهنيت او كامالً اجباري بود        وظيفه.  بردند مي
زندگي و  كرد تا به       اش روز شماري مي      سرآمدن مدت خدمت   

 . و غيره.ي خود بازگردد خانواده
 .امروزه در ايران با شرايط ديگري روبرو هستيم

بخش بزرگي از بورژوازي سنتي بازار و روحانيتِ غير درباري            
 اجتماعي مخالف   -هاي مهم اقتصادي   كه در دوران شاه يكي از بخش       

 يا  داد در اين رژيم به طور مستقيم يا غير مستقيم           رژيم را تشكيل مي   
ها و فساد و      بل آن و خودسري    در حكومت شركت دارد يا از قِ        

برد كه حفظ و     ارتشائي كه در رژيم وجود دارد سودهاي كالني مي          
. افزايش آن تنها در چنين نظام خودكامه و بي قانوني ممكن است              

بخش ديگر روحانيت كه با رژيم نيست، به جز تعدادي چند از                 

 نظام جمهوري اسالمي از بن و        هاي معروف آن با رژيم و       شخصيت
اي  آن چه به گونه      .خواهان حفظ آن است    .  اساس مخالف نيست   

خواهد انجام اصالحاتي است كه آن را مردم           ناروشن و مه آلود مي     
 .پسندتر سازد

بخش ديگر بورژوازي، بورژوازي صنعتي بزرگ، كه از قِبل اين          
 فساد و شريك    ها و رشوه و    هاي غير قانوني و رابطه      نظام و از راه    

ها و موسسات خود،       كردن سران و وابستگان رژيم در شركت          
 و در بهشت سودهاي كالن و           است  اي اندوخته  هاي افسانه  ثروت

  بر اين واقعيت آگاه    ،برد موقعيت ممتاز اقتصادي اجتماعي به سر مي       
دهد، بلكه    كه نابودي اين نظام نه تنها به اين وضعيت خاتمه مي            است

اي  كه بساط خود را در ايران جمع نكنند و ثروت بادآورده   براي آناني   
اند، مانند وابستگان به رژيم پهلوي برندارند و از ايران            را كه اندوخته  

 »اي از كجا آورده  «   مانند قانون  ند، در معرض خطر قانوني     نفرار نك 
 .ي گناهان خود را بپردازند قرار گيرند و كفاره

خشي از مردم را تشكيل       حقوق بگيران و مزد بگيران آن ب         
زنان و  .  شود ترين فشار زندگي وارد مي      دهند كه بر آنان بيش      مي

ها و اجحافات قانوني رنج       جوانان نيز در نظام اسالمي از محدويت        
شود  ولي اين كه اين موضوع شامل چه بخشي از آنان مي             .  برند مي

ستم توانم ثابت كنم، ولي بر اين نظر ني        من هر چند نمي   .  روشن نيست 
. شود كه اين موضوع شامل حال اكثريت بزرگي از زنان و جوانان مي            

يك دسته از كساني تشكيل      .  اينان را بايد به دو گروه تقسيم كرد         
ي باالئي از آگاهي اجتماعي و سياسي برخوردارند         شود كه از درجه    مي

و به طور كلي براي آزادي، دمكراسي، پيشرفت و ترقي، عدالت               
ي ديگر  ولي دسته. كنند  قانون فعاليت و مبارزه مياجتماعي و حكومت

دهد زنان و جواناني از طبقات و          كه شايد اكثريت را تشكيل مي       
اند كه از آگاهي سياسي و اجتماعي چنداني            قشرهاي مرفه جامعه   

هاي اسالمي   برخوردار نيستند و نارضايتي آنان از اين محدوديت           
آوردن نيازهاي شخصي و سني     تر اساسي فردگرايانه دارد و از بر       بيش

البته اين امر   .  يابد اي سياسي و اجتماعي نمي     رود و دامنه   آنان فراتر نمي  
هاي آنان ترقي خواهانه و سازگار       نافي اين واقعيت نيست كه خواست     

ولي در اين جا سخن بر سر اين          .  اي مدرن است   با مقتضيات جامعه  
قيام عليه رژيم    است كه هم اكنون در ايران چه نيروهائي براي              

هم چنين روشن است كه تهي دستان و زحمت كشان،          .  آمادگي دارند 
اند و بالقوه    هم چنان كه هميشه و در هر رژيمي، از وضع خود ناراضي           

 .دهند اي راديكال را در مبارزه عليه رژيم تشكيل مي توده
 ،حال به نيروهائي كه اين نظام براي دفاع از خود در اختيار دارد             

 .نيمنگاه ك
بر .  ي اول از سپاه پاسداران بايد نام برد          در اين جا در درجه     

 ولي در خدمت رژيم بود، سپاه       ،خالف ارتشِ شاه كه نهادي از جامعه      
جزئي جداناپذير از خوِد    .  پاسداران نهادي از جامعه مانند ارتش نيست      

ولي هر نظامي نياز به     .  هر نظامي نياز به داشتن ارتشي دارد      .  رژيم است 
وابستگانِ مستقيم به رژيم سابق را      .  شتن سپاه پاسداران انقالب ندارد    دا

از رأس ارتش برداريد و افسران و درجه داران ديگر را به جاي آنان               
امري كه در تغيير    .  تواند به حيات خود ادامه دهد       بنشانيد، ارتش مي  

ولي براندازي نظام    .  رژيم از شاه به واليت فقيه شاهد آن بوديم            
حال .  اسالمي در عين حال به معناي براندازي سپاه نيز هست         جمهوري  

سپاه پاسداران از افرادي تشكيل شده است كه اغلب از قشرها و                
اين افراد در سپاه پاسداران به          .  آيند طبقات پاييني جامعه مي     

 و از امكانات   ه اندديرس هاي ممتاز سياسي، اقتصادي و اجتماعي        موقعيت
اين امتيازات و امكانات براي آنان و          .  دشون زيادي برخوردار مي   

شان فقط تا زماني وجود خواهد داشت كه اين           ها و وابستگان   خانواده
بنا بر اين، آنان با چنگ و        .   يعني خود آنان بر سر كار باشند        ،نظام

موقعيت و امتيازات اقتصادي، اجتماعي و       يعني از    ،دندان از اين نظام   
 فقط از اين طريق است كه         يرا ز . خود دفاع خواهند كرد     سياسيِ

 .را حفظ كنند  امتيازات آن موقعيت وتوانند مي
انواع و  و ي هاتر، براي بسيج همين وضعيت، شايد در سطحي پايين

هائي كه نظام براي حفظ خود به وجود آورده           ها و دسته    گروه اقسام
آنان نيز در خدمت    .   وجود دارد   و بدنه ي آن را تشكيل مي دهند      است
.  بلكه خود جزئي الينفك از آنند       ، حكومت و نظام قرار ندارند      سران

اند كه فقط در اين نظام       ها و امتيازهائي دست يافته     آنان نيز به موقعيت   
 .توانند از آن برخوردار شوند مي

ها و وابستگان و نزديكان آنان  حال اگر اين مجموعه را با خانواده
  تا بيست ميليون روبرو    ١٥  اي شايد نزديك به    در نظر بگيريم با توده    

هستيم كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم رژيم جمهوري اسالمي را              
دهند و از هيچ جنايت، خونريزي، كشتار و سركوبي براي           تشكيل مي 

بايد در نظر داشت كه اين رژيم بر        .  حفظ خود فروگذار نخواهند كرد    
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تري را   پذير است و قدرت مانور بيش      خالف رژيم شاه بسيار انعطاف    
تواند شكم و    دارد و تا زماني كه از درآمد نفت برخوردار است و مي            

تغيير اين  .   در موقعيت ضعيفي قرار ندارد      ،جيب اين افراد را پر كند      
 .نظام چه بسا كه از جنگي داخلي بايد عبور كند

 وضع نيروهاي   ،به دندان مسلح     اين نيروي متشكل و تا     در مقابلِ 
ها و    جمعي پراكنده گرد آمده در جريان      ؟ستاپوزيسيون از چه قرار ا    

ي انترنتي سايتي    اغلب به اين كه در شبكه      تشكيالت كوچك نُقلي كه   
اي   هر از گاهي مقاله     ،شمار موجود  هاي بي  داشته باشند يا در سايت     

اند و    قانع و راضي   ،خواهد بگويند  شان مي  بنويسند و هر چه دل تنگ      
فريبند كه مردم ناراضي و  ين پندار ميگذرانند و خود را با ا روزگار مي

 از زن و مرد، پير و جوان، دارا و ندار در انتظار              ،عاصي از اين رژيم   
شناسد،  شان را كسي در ايران نمي       اند كه آنان، كه اغلب      اين نشسته 

اي يا چيزي شبيه به آن تشكيل دهند، پالتفرمي          سرانجام اتحادي، جبهه  
ه قيام فرا بخوانند تا آنان سر از پا          سوپر لوكس بنويسند و مردم را ب       

نشناخته به آن فراخوان لبيك بگويند، قيام كنند و رژيم ددمنش               
 .اسالمي را سرنگون سازند

دهند، بدون   و وقتي در تحقق اين پندار خام اتحادي تشكيل مي          
بينند آب   ي عملي، و سپس مي     هيچ استراتژي و تاكتيكي براي مبارزه     

گيرند و تصور     شت تعجب به دندان مي       انگ ،از آب تكان نخورد    
كنند اشكال در كميت اين يا آن اتحاد يا كنار گذاشتن اين يا آن                مي

جريان بوده است و باز بر اساس همان خطاي فكري و ذهنيت                  
روند و طبيتعاً    تري مي  نادرست به دنبال اتحاد ديگري با كميت بيش        

 . آورده بودندشود كه پيش از آن به دست همان نتايجي عايدشان مي
 در   و عملي  اگر اپوزيسيون جمهوري خواه بخواهد گامي درست      

بايد .  ها را بپذيرد    واقعيت  اين مبارزه با نظام اسالمي بردارد ابتدا بايد       
  برنامه و  بپذيرد كه بسيار ضعيف است، كه پراكنده است، كه هيچ           

 براي مبارزه در جهت براندازي       ا كوتاه مدتي  ي  استراتژي دراز مدت  
.... ي مردم وجود ندارد و        قيام بالواسطه   يتژيم ندارد، كه وضع    ر

ها ديدن عوامل قدرت رژيم از يك سو و عوامل           ترين اين واقعيت   مهم
ديدن و پذيرفتن نكات ضعف خود و       .  ضعف خود از سوي ديگر است     

نكات قدرت دشمن شرط الزم براي گام برداشتن از روي فكر و                
در غير اين صورت به ديدن       .  روستبرنامه در جهت تغيير توازن ني      

 ادامه   است،  خواب پنبه دانه همان طور كه در اين سي سال كرده             
 . داددخواه

بيني نشده ممكن است شرايط        اي پيش  البته حادثه يا واقعه      
ولي در اين جا صحبت بر سر اين است كه             .  ديگري بوجود آورد  
ن چه قابل   ها و آ   خواه با در نظر گرفتن داده        اپوزيسيون جمهوري 

اش قرار  ي تصميم و اراده بيني و تحليل و سنجش است و در حيطه     پيش
 . د چه بايد بكند و چه مي تواند بكن،دارد

  
 ...» روشنفكران«تاريخ نگري 

  
در اين فاصله   .  بيش از چهار سال از اين گفتار آقاي پرهام مي گذرد          

 به اين گونه  ديگراني نيز چه در همين زمينه و چه در زمينه هاي ديگر           
 . و بررسي گذشته، رونق بخشيدند» تاريخ نگري«

آقاي علي ميرفطروس كه پيش از آن در اين عرصه فعال بود و              
ندامت نامه خود را از گذشتة چپ خويش قبأل نوشته بود، با ادامة تالش           
جهت ساختن كارنامه خدمات و استقالل طلبي براي پهلوي ها و درست          

طاها و ناتواني ها براي مصدق، مي خواهد       كردن پرونة ضعف ها و خ     
ريشه هاي شكست را در اين ضعف ها، در ناتواني مصدق در حل مسئله            

پيدا كند و در نگارش     »  وجيهه المله بودن «نفت و در تمايالت او به        
 .تاريخ دوران پهلوي ها، روايت ديگري از آن تاريخ خلق و القاء نمايد

و »  گذشتهبازنگري    «تازه ترين محصوالت اين            
 - هر چند با تأكيد بر ماهيت استبدادي رژيم شاه           -»نوتاريخي گري«

تأليف حميد  »  در تيررس حادثه، زندگي سياسي قوام السلطنه       «كتاب  
روزگار سپري شدة   «شوكت و مصاحبة عباس ميالني تحت عنوان          

است، كه هر يك » هم ميهن« روزنامة   ١٦در شماره   »  روشنفكران چپ 
به طور مبسوط و در قالبي پژوهشگرانه و دومي در           به گونه اي، اولي   

محدودة يك گفتگو و به شكل طرح استنتاجات و گرايش هاي فكري           
امروز گوينده، به جاي حقايق، و در مواردي به صورت طرح احكام             

 . سست پايه، انتشار يافته اند
تا كنون در هر دو مورد پاسخ هائي كه روشنگر جوانب متعددي            

ها و نظريه پردازي ها است، در سايت هاي اينترنتي          از اين پژوهش    
معهذا با توجه به اهميت نتيجه گيري هاي آقايان حميد       .  منتشر شده است  

شوكت و عباس ميالني در نفي گذشته و ارزش ها و دستاوردهاي مردم 

و در دگرگون نشان دادن حوادث و نقش ها، در زير پاره اي از مطالب             
 : قرار مي دهيممطرح شده را مورد بررسي

I-در تيررس حادثه  
هر نسلي  «:  آقاي حميد شوكت در آغاز كتاب مي نويسد          

مي بايست زندگي و زمانه ي سپري شده ي خود را از نو بازشناسد و               
پنداشته هاي پذيرفته شده را در پرتو وسواسي نقادانه، مورد قضاوتي            

 هاي شتاب زده نقد تاريخي مي بايست فارغ از ارزيابي... مجدد قرار دهد  
و داوري هاي معمول و يك سويه، توجه اش را به شناخت و بازنگري            

وظيفه نقد تاريخي، مالحظة توأم با      «...  »بي پرواي گذشته معطوف كند   
شكاكيتي شفاف و كاوشي بي پروا و مبتني بر شواهد تازه، براي               

از همين منظر   .  بازگشائي و مرور پرونده هاي مختوم گذشته است        
ن كارنامة قوام السلطنه و بازبيني زندگي سياسي او، به عنوان            بررسيد

شخصيتي مهم و در خور توجه ضرورتي انكارناپذير دارد كه مي تواند            
صفحات (»  زمينة درك همه جانبه اي از تاريخ معاصرمان را فراهم سازد        

٩-١٠.( 
خواننده با خواندن اين وعده ها و عبارات زيبا و ادعاي نهفته در             

تظار دارد كه با بازنگري و نقدي آن چناني روبرو شود، اما هر             آن، ان 
 .چه در خواندن كتاب بيش تر پيش مي رود، كم تر نشاني از آن مي يابد

البته نمي توان ناديده گرفت كه نويسنده در كنكاش براي يافتن           
ضعف هاي نهضت ملي ايران، برخي نكات مهم و در خور تأمل، از               

نبش ملي و استقالل طلبانه در آميزش بيش از         قبيل نقش نمايندگان ج   
پيش دين و سياست، مطرح مي سازد و نشان مي دهد كه چگونه اينان             

، »جهاد«،  »قصاض«و  »  انتقام«در رواج افكار و اعتقاداتي چون          
-٢٩٩صفحات  (خواندن مخالفان   »  مهدورالدم«و يا   »  مفسد في االرض «

اي ملي براي ترويج    سهيم بوده اند و حتي از صحن مجلس شور        )  ٢٩٥
اين افكار و گسترش و تحكيم نفوذ مباشران آن استفاده كردند و يا               

افرادي كه ثابت   «چگونه با تصويب ماده واحده اي مبني بر اين كه            
شود عليه ملت و منافع اجتماع، قيام به نفع بيگانه نمايند، در همه مسلك 

» بي گناه«أ را ، خليل طهماسبي قاتل رزم آر»و مذهب مهدورالدم هستند
شناختند و تبرئه كردند و با تصويب مادة واحده ديگري قوام را                 

اعالم مي كنند و كليه اموال منقول و غيرمنقول وي         »  مفسد في االرض «
و يا چگونه با تصويب قانون منع        .  را از مالكيت او خارج مي سازند      

مشروبات الكلي در برابر روحانيت كرنش كردند و تسليم شدند              
 ). ٣٠٨-٣١١ات صفح(

بررسي و بازبيني اين نكات كه تأثير و امتداد آنها در رويدادهاي       
 انكارناپذير ١٣٥٧بعدي و در قدرت يابي روحانيت در انقالب بهمن ماه     

است و روشن ساختن نقش ها و مسئوليت ها و خطاها در كمك                
به غالب ساختن احكام شرعي و رسميت بخشيدن به اين احكام در برابر           

نين مدني و جاري كشور، بي ترديد در نقد گذشته و آموزش از آن             قوا
افزون بر اين پاره اي از اين اقدامات نظير             .  حائز اهميت است   

مصوبه هاي نام برده، عمأل در راستاي متزلزل كردن مباني مشروطه بود          
قوه مقننه با دخالت    «:  و همان طور كه نويسندة كتاب اشاره مي كند       

ئيه و مجريه، اصل تفكيك قوا را كه از اصول             آشكار در قوه قضا    
 . »انكارناپذير مشروطيت بود، زير پا گذاشت

كه نويسندة كتاب از آن نام مي برد،        »  برخورد همه جانبه «البته  
اقتضا مي كند كه تنها به ارائه اين داده ها اكتفاء نشود، بلكه شرائط               

ورهاي اقشار  تاريخي آن روزگار، واقعيت هاي اجتماعي و فرهنگي، با       
و طبقات اجتماعي، ذهنيت جامعه و ذهنيت سياست ورزان آن روز هم           

 . مورد بررسي قرار گيرد
اما صرف نظر از نكات با اهميتي از اين نوع كه نويسنده در                
بررسي هاي خود به آن پرداخته است، كتاب در موضوع اصلي، يعني            

 سياسي مرتبط بررسي دو شخصيت ايران، قوام السلطنه و مصدق و تاريخ
با آن ها، هم چنين نتيجه گيري هاي آن در اين ارتباط، فاقد ويژگي             

دقت و وسواس    «و  »  همه جانبه گري«،  »واقع گرائي«،  »بي طرفي«
حتي .  است كه نويسنده در ابتداي كتاب وعده مي دهد           »  نقادانه

برعكس، شيفتگي به يكي از اين دو شخصيت، از همان صفحه هاي             
بارزي مشهود است و چنين به نظر مي رسد كه نويسنده         نخستين به طور   

از همان آغاز طرح اوليه ي كتاب در پي آن است كه تمايالت و                 
 - يك سويه و مغاير با واقعيت ها است        -پندارهاي جديد خود را كه     

بدين ترتيب  .  ديگران نمايد »  پنداشته هاي پذيرفته شده   «جايگزين  
 پيشداوري هاي معمول     فارغ از  «،   »نقد تاريخي  «كتاب به جاي     

، به نقدي مبتني بر جانبداري آشكار و آميخته با حب و             »"يك سويه"
 . بغض تبديل شده است
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نويسنده كتاب در همان صفحه دوم، پس از اشاره به ضرورت             
انكارناپذير بررسيدن كارنامه قوام السلطنه و بازبيني زندگي سياسي او،          

يرواقعي در مورد نقش قوام     بالفاصله به شمارش احكامي غلوآميز و غ      
نقش قوام در به امضاء رساندن فرمان مشروطيت و          «مي پردازد و از     

، »مقابله اش با ناآرامي هاي خراسان و گيالن        «،  »نظامنامه انتخابات 
چگونگي روياروئي اش با شوروي و كارزاري كه بر سر آذربايجان           «

 كه از   ١٣٣١ه  سرانجام، تالش نافرجامش در تير ما     «و  »  بر پا شده بود   
، سخن  »راه و چاره ديگري به مسئله نفت و نجات ايران مي انديشيد            

نشان از نقش   «مي گويد و سپس تالش مي كند اين حوادث مهم را كه           
او در تحوالتي دارد كه بر زندگي و زمانه ما تأثيري ماندگار بر جاي               

سلطنه به گونه اي بررسي كند كه در آنها قوام ال       )  ١٠صفحه  (»  نهاده اند
استاد مسلم سياست فارغ از ايدئولوژي، استاد مسلم سياست           «به مثابه  

، »شجاعت«، سياستمداري با    !!»فارغ از مباني قراردادهاي پيش ساخته     
و قهرمان و   »  ميهن پرستي«بي مانند، نمونه ي   »  استقامت«،  »درايت«

آنجا هم كه نويسنده كتاب با داده هاي       .  نجات دهنده ايران ترسيم شود   
انكارناپذيري مغاير با ادعاهاي خود و يا مبتني بر ضعف، خطا، ناپاكي            
و ناتواني قوام مواجه مي شود، مي كوشد براي رهائي از تناقض ها آنها را 

 .كم رنگ سازد و يا به گونه اي توجيه نمايد
، بلكه پرداختن »نقد كتاب«با توجه به اين كه هدف اين نوشته نه      

هاي آن است، لذا در اين جا تنها به نقد و بررسي به احكام و نتيجه گيري   
مهم ترين نكاتي كه سازنده و توجيه گر شخصيت قهرمان گونه قوام و           
نشان بارز برخورد يك جانبه و نادرست به تاريخ گذشته است، هم چنين          
استنتاجات نادرست و زيان بخش آن در برخورد به مسئله مقاومت در           

مبارزه براي آزادي و استقالل، بسنده        برابر استبداد و وابستگي و        
  .مي شود

  نقش قوام در به امضاء رسانده فرمان مشروطيت-١
ظاهرأ عبارت به خودي خود كافي است تا در ذهن خواننده، از             
قوام السلطنه تصوير يك رهبر و يا حداقل يك عنصر اثرگذار بر               

ه امضاء در ب «قوام  .  پيروزي و استقرار مشروطيت در ايران، نقش بندد        
اين ادعائي است كه . نقشي مهم داشته است   »  رساندن فرمان مشروطيت  

اما هنگامي كه خواننده ي     .  از همان آغاز به خواننده القاء مي شود        
 كتاب كه   ٥٣ تا   ٤٨كنجكاو اين ادعا را پي مي گيرد و به صفحه هاي          

به اثبات آن اختصاص دارد، مي رسد، ناگهان متوجه مي شود كه كوه            
پي مي برد كه نقش قوام السلطنه اين بود كه هنگامي كه           .  ائيدموش ز 

به همت تالش و مبارزه و جانفشاني آزاديخواهان و انقالبيون                
مشروطه خواه و پس از سقوط عين الدوله و عقب نشيني شاه، شرائط             
براي امضاء فرمان مشروطه فراهم آمده است، او در مسند دبير حضور             

مي نويسد تا مظفرالدين شاه آن را      "  ط خوش به خ"شاه، اين فرمان را      
پنج روز پس   «:  حميد شوكت در اين باره چنين مي نويسد      .  توشيح كند 

از سقوط عين الدوله كه نشان چيرگي آزادي بر استبداد بود، فرمان              
 قلب بست نشينان    ١٢٨٥سيزدهم مرداد    .  مشروطيت به امضاء رسيد   

ن جريان داشت، در     سفارت انگليس با نبض تحوالتي كه در نياورا         
از انقالبيون پاك باخته تا روشنفكران ير آوازه اي كه براي          .  تپش بود 

همه چشم انتظار فرمان مشروطيت    ...  مشروطيت جانفشاني كرده بودند     
روز چهاردهم  «:   مي خوانيم كه  ٥٢و در صفحه    ).  ٥١صفحه  (»  بودند

آن جاي  مرداد، قوام سيني بلور مستطيلي را كه لوازم تحرير شاه در              
داشت، پيش كشيد و در حضور شاه روي زانو نشست و فرمان                 

آن گاه متن  .  مشروطيت را با خطي خوش كه در آن شهره بود، نوشت          
قربان «:  فرمان را براي شاه خواند و او و اعلم الدوله چند بار گفتند              

 .  »و شاه بدون تأمل چنين كرد» توشيح بفرمائيد، مبارك است
ا نشان مي دهد كه پيش از امضاء فرمان،         دقت در همين نوشته ه   

و در روز   »  سقوط عين الدوله كه نشان چيرگي آزادي بر استبداد بود        «
، خواه با خط     »چشم انتظار فرمان مشروطيت بودند    « مرداد همه     ١٣

متن فرمان » بدون تأمل«شاه نيز . ديگري» منشي و دبيرحضور«خوش 
و گفتن  »   خط خوش قوام  نوشتن فرمان به  «اين كه چرا    .  را امضاء كرد  

، آن وزن تاريخي را در         »قربان توشيح بفرمائيد، مبارك است      «
تاريخ نگاري نويسنده كتاب پيدا مي كند، ناروشن مي ماند و پاسخ آن را 
بايد در شيفتگي نويسنده به قوام السلطنه و تالش او در دادن نقش هائي            

به همين ترتيب  .  غلوآميز و نهايتأ قهرمان سازي از قوام جستجو كرد         
است نقش قوام در به امضاء رساندن نظامنامه انتخابات كه نويسنده در            

 .  بدان پرداخته است٥٣ و ٥٤صفحات 
نويسنده كتاب در مواردي كه با نوشته هائي مغاير با ادعاي خود            
روبرو مي شود، براي رهائي از مشكل مي كوشد، مهر بي اعتباري بر             

فته تقي زاده مي رسد كه قوام در تحوالت        وقتي به اين گ  .  آن ها بكوبد 

مشروطه نقشي نداشته است، در پاسخ مي نويسد، سندي به خط قوام در            
دست است كه نشان مي دهد شماري از مشروطه خواهان متني را به              

وسيلة آقاي  «امضاء رسانده اند و در آن به اين نكته اشاره شده كه               
 خان اعلم الدوله، شاه را آمادة      قوام السلطنه و وزير همايون و خليل اهللا      

و بر چنين پايه هاي     )  ٥١صفحه  (»  اعطاي فرمان مشروطيت نمائيم    
يعني [مبني بر آن كه او       »  نظر تقي زاده «سستي نتيجه مي گيرد كه      

در آن روزهاي بحراني نقشي در تحوالت آن روزگار نداشته و            ]  قوام
صفحه (»  نيستنبوده است، از اعتبار چنداني برخوردار        »  داخل آدم «
 ادعاي پر تفرعن تقي زاده پيرامون نقش شايد«دليل آن هم اين كه ). ٥١

بر قوام، حاكي از آن باشد كه تقي زاده به عنوان سرآمد آزادي خواهان،           
 كه در راه مشروطيت انجام مي گرفت،       كوشش هاي به دور از جنجالي   

 ). ستتأكيدها از من ا(» عنايتي نداشته و بي اعتناء مانده باشد
در جنبش مشروطه » نقش تاريخي قوام«به طوري كه مالحظه شد، 

كه نويسنده در آغاز كتاب با عباراتي چون نقش قوام در به امضاء               
كه سعي در القاء آن به خوانندگان دارد، از        ...  رساندن فرمان مشروطه    

با »  سر و سر  «،  »خط خوش «مواردي چون نگارش فرمان مشروطه به       
 .فراتر نمي رود!! »كوشش هاي به دور از جنجال« و مشروطه خواهان

 !و جلوگيري از تجزيه كشور» نجات ايران« نقش قوام در -٢
در »  جلوگيري از تجزيه كشور   «و  »  نجات ايران «نقش قوام در    

» ناآرامي هاي خراسان و گيالن«جريان قيام عشاير شيروان و قوچان و 
بر زندگي و زمانه ما     «ه  از موارد مهم ديگري است كه به زعم نويسند        

در اين زمينه نيز نويسندة كتاب       .  »تأثيري ماندگار بر جاي نهاده اند     
» تجزيه طلبانه«ابتدأ تصويري غيرواقعي از اين قيام و ناآرامي هاي            

مي نماياند و   »  تجزيه ايران  «ترسيم مي كند، هدف آنها را            
ا و نا آرامي هاي   قيام ه«آن گاهقوام السلطنه را كه گويا پايان گرفتن اين        

مرهون سياست سركوب و تدبير اوست، در جايگاه           »  تجزيه طلبانه
در حالي كه نه جنبش هاي نام برده در        .  مي نشاند»  نجات دهندة ايران «

پي تجزيه ايران بودند و نه به خاموشي گرائيدن آنها نتيجة سياست و              
 . تدبير قوام بود

 به قيام  به طور عمده )  ٧٥-١٠٩صفحات  (فصل سوم كتاب      
خداوردي و حوادث خراسان و كلنل محمدتقي خان پسيان اختصاص           

 به بعد به موضوع گيالن و       ١٢٩دارد و در فصل چهام از صفحه            
 به جز در ارتباط    -اما در تمام اين صفحه ها    .  آذربايجان پرداخته مي شود  

 نشاني جدي حاكي از هدف تجزيه طلبي نمي توان يافت         -با آذربايجان 
. ايران ساخت »  نجات دهندة«اء آن براي قوام السلطنه نقش       كه به اتك 

مهم ترين نكته اي كه در كتاب براي نشان دادن خطرات شورش               
آن چه «:  شيروان و قوچان و قيام خداوردي عنوان شده، چنين است           

شورش خداوردي و شماري از قبائل محلي را به معضلي پيچيده و               
 عدالت و     حساس بدل مي كرد، حمايت و همكاري حزب             

بر همين اساس، آمادگي     .  كمونيست هاي ايران در تركمنستان بود     
خداوردي براي همكاري با كمونيست ها، مقامات ايراني و انگليسي را          

او و برادرش اهللا وردي چندين بار براي مالقات . در مشهد متوحش كرد
پول، سالح هاي  .  عدالت به عشق آباد سفر كردند    ]  حزب[با رهبران   

نقش حيدرخان  .  تعدادي مسلسل در اختيار آنها گذاشته شد       سبك و   
بنابر گزارش  .  عمواوغلي نيز در اين ميان خالي از اهميت نبود             

عدالت در عشق آباد به عنوان     ]  حزب[حيدرخان رهبر   ...  انگليسي ها  
نويسنده .  )۱(  )٨٠صفحه  (»  مشاور اصلي خداوردي عمل مي كرد      
ه هاي انكارناپذير اشاره مي كند    كتاب، در همان صفحه با توجه به داد       

در مقابل، شواهدي در دست است كه نشان مي دهد مسكو              «:  كه
پيرامون ايجاد رژيم كمونيستي در ايران، در فاصله اي كه از آن سخن             
رفت، نه تنها خوش بين نبود، بلكه بنا بر مالحظات ايدئولوژيك نيز             

كه در نخستين   چنين به نظر مي رسد    .  خود را موظف بدان نمي دانست    
رژيم بلشويكي در شوروي از     سال هاي پس از پيروزي انقالب اكتبر،       
 شمسي  ١٢٩٩قرارداد اسفند   .  صدور انقالب به ايران، دست شسته بود      

كه بيم ايران و شوروي به امضاء رسيد، نشانه ي چنين          )  ١٩٢١فوريه  (
انتخابي كه سرنوشت حزب عدالت و جنبش جنگل را            انتخابي بود،   

و در  ).  تأكيدها از من است   (»  ي مالحظات ديپلماتيك مي كرد    قربان
نيروهاي حزب عدالت با آگاهي از ارسال         «:  جاي ديگر مي گويد   

دستور تعويق نامحدود حمله به خراسان و عدم       "تلگرافي از مسكو كه     
 ). ٨٠صفحه (»، دلسرد شده بودند" را مي دادمداخله در غائله خداوردي

نا بر همين اشاره ها و داده هاي كتاب،         به طوري كه مي بينيم، ب    
در آن رويدادها، ادعائي به كلي بي پايه و در نتيجه      »  خطر تجزيه ايران  «

، »نجات دهندة ايران«تالش نويسنده براي جلوه دادن قوام السطنه به مثابه   
به همين ترتيب است ادعاها و احكام در . تالشي عبث و بي حاصل است 
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خطر تجزيه  «در اينجا هم    .   خان پسيان  مورد شورش كلنل محمدتقي   
نويسنده خود به ميهن پرستي و     .  ساختگي و بي اساس است    »  كشور

 در  ١٠٨كلنل اذعان دارد و در پايان فصل سوم، صفحه          »  ناسيوناليسم«
زندگي ساده كلنل با آن همه جانبازي «سوگ سرنوشت اندوه بار او، از 

 مي نويسد و از    »و رشادت و پاكي و يك رنگي در خلوت و جلوت           
او و در سوگ او نشستن وطن دوستاني        »  ناسيوناليسم«ميهن پرستي و   

 .چون عشقي و ايرج و فرخي و عارف و بهار سخن مي گويد
در ارتباط با كلنل محمدتقي  خان پسيان، تنها موردي كه براي             

براي »  نجات دهنده«و در نتيجه، ساختن نقش       »  خطر تجريه «ساختن  
ره شده است، درخواست اسلحه از تاشكند توسط          قوام در كتاب اشا    

در حالي كه تقاضا از تاشكند براي دريافت اسلحه،             .  پسيان است 
به منظور افزايش توان مقاومت، از آخرين اقدامات كلنل و در روزهاي          
آخر شورش بود، به طوري كه پيش از رسيدن نماينده پسيان به تاشكند،      

، بنا بر نقل قولي كه قبأل بدان        افزون بر اين  .  شورش سركوب شده بود   
رژيم بلشويكي در نخستين سال هاي پس      «اشاره شد، نويسنده مي گويد     

با همه اين   .  »از انقالب اكتبر از صدور انقالب به ايران دست شسته بود         
احوال، نويسنده كتاب چون به قهرمان سازي از قوام نياز دارد، مي كوشد          

را در زندگي نامه   »  دفع خطر « افتخار   اختراع كند تا بتواند   »  خطر«ابتدأ  
 . او ثبت كند

به همين گونه است برخورد نويسندة كتاب به حوادث گيالن و           
 كتاب در ارتباط با       ١٣٠حميد شوكت در صفحه       .  جنبش جنگل 

رويدادهاي گيالن و آذربايجان و اشغال اين دو منطقه توسط ارتش             
بازيگران «:  ويسدسرخ در فاصله دو جنگ جهاني، از جمله چنين مي ن          

اصلي صحنه در هر دو رويداد تاريخي، اشراف و انقالبيون جان بر               
در . كف، ديپلمات هاي كاركشته و كارگزاران دولت هاي بيگانه بودند       

اين كارزار، از وثوق الدوله و فيروز، تا كوچك خان، از تقي زاده و              
و مولوتف، عالء تا سيد جعفر پيشه وري، از لنين و روتشتين تا استالين            

هر يك به نوعي، در ماجراي اشغال گيالن و آذربايجان، نام و نشاني،             
نام قوام در اين ميانه . گاه گذرا و گاه ماندگار، از خود برجاي گذاشتند

اما، از مقام و منزلتي ويژه برخوردار شد، مقام و منزلتي كه در                   
مونيسم و  آميزه اي از دورانديشي و تدبير سياسي، ايران را از سلطه ك           

 . »تجزيه كشور نجات داد
بدين ترتيب نويسندة كتاب از آغاز اين بخش ابتدأ چنين               

همانند ادعاها در   (مي نماياند كه در حوادث گيالن و جنبش جنگل           
با خطر تجزيه روبرو گرديد و اين       !  ايران يك بار ديگر  )  موارد پيشين 

ور را نجات داد،    بار نيز قوام السلطنه با دورانديشي و تدبير سياسي، كش        
به گونه اي كه نام او در مقايسه با ساير بازيگران اين حوادث از مقام و              

 .منزلتي ويژه برخوردار گرديد
آن »  اثبات«به دنبال اين ادعا نويسنده به تالش بي فرجامي براي          

دست مي زند و اين در حالي است كه كتاب ها و اسناد متعددي كه                
 هاي نخست پس از انقالب اكتبر و در پيرامون سياست شوروي در سال

مورد جنبش جنگل انتشار يافته اند، نشان مي دهند كه اوأل دولت               
، بلكه در پي دامن     تجزيه كشورها شوروي در اين سال ها، نه در پي         

زدن به ايجاد جمهوري هاي شورائي و استقرار حكومت شوراها در             
سياست به دالئل  ثانيأ در ايران، اعمال اين       .    كشورهاي مختلف بود  

گوناگون، از جمله نفوذ انگليس در كشور، اهميت مناسبات دولت             
جوان شوروي با بريتانيا براي شوروي و توانائي هاي محدود دولت تازه    
تأسيس شده، نه تنها دشوار، بلكه ناممكن بود و سود شوروي نه در               

. بودپيش برد چنين سياستي، بلكه در برقراري روابط دوستانه با ايران            
به همين دليل سياست نام برده در مورد ايران تغيير كرد و نويسنده              

در نخستين  «:  كتاب، همان گونه كه در باال آورديم، خود نيز مي گويد        
سال هاي پس از پيروزي انقالب اكتبر، رژيم بلشويكي در شوروي از            

 نشانه چنين   ١٩٢١و قرارداد   ...  صدور انقالب به ايران دست شسته بود     
 مي نويسد جنبش   ١٣٨و باز در جاي ديگري در صفحه         .  »خابي بود انت

جنگل در نهايت وسيله اي در دست رژيم بلشويكي براي اعمال فشار            
به حكومت تهران و دستيابي به تفاهم با انگلستان در عرصه جهاني              

روتشتين سفير  «:   مي گويد ١٣٥هم چنين در صفحه     .  به شمار مي آمد 
را آمادة انقالب نمي دانست و در پي آن بود تا شوروي در ايران، ايران  

با عدم حمايت از جنبش جنگل راه را براي ايجاد تفاهم با دولت قوام               
افزون بر اين ها جنبش جنگل نيز در پي جدائي از ايران           .  »هموار سازد 

و تجزيه ايران نبود، بلكه تحت تأثير انقالب اكتبر در پي ايجاد                 
اما نويسنده، بي اعتناء به همه اين        .  حكومت شورائي در ايران بود      

واقعيت ها و داده هائي كه خود نيز نمي توانسته ناديده بگيرد، خطر              
را ابداع مي كند تا بتواند به استناد آن، عنوان          »  تجزيه كشور «خيالي  

 . را به قوام اعطاء كند» نجات دهنده ايران«

در حوادث  آخرين مورد قهرمان سازي از قوام السلطنه، به نقش او         
موضوع دخالت  .   آذربايجان و فرقه دمكرات مربوط مي شود        ١٣٢٥

شوروي در آذربايجان و ايجاد فرقه دمكرات، هم چنين مقاصد               
تجزيه طلبانه شوروي در اين ارتباط، حقايق انكارناپذيري است كه            
اسناد و مدارك فراوان آن را نشان مي دهند، معهذا بررسي تاريخي              

 پيشينه قضايا و جوانب ديگري كه در پاگيري و          اقتصا مي كند كه به   
گسترش فرقه دمكرات آذربايجان تأثير قابل مالحظه داشته اند، توجه          
. شود، در حالي كه نويسنده ي كتاب به كلي به آن بي اعتناء است              

واقعيت اين است كه يك سان سازي رضاشاه به تبعيض و ستم فرهنگي           
جمله در آذربايجان، رسميت    و زباني در بخش وسيعي از كشور، از           

با اجراي اين سياست، حتي زبان كه وسيلة اصلي ارتباط است،           .  بخشيد
از اقوام و مليت هاي غيرفارس زبان، از جمله از آذربايجان كه تا پيش             

پس از شهريور   .  از آن، در دوره قاجار، وليعهدنشين بود، گرفته شد          
مكراتيك در ايران،    و ايجاد شرائط مساعد براي رشد مبارزات د        ١٣٢٠

مبارزه براي تأمين حقوق ملي، فرهنگي و زباني اقوام و مليت هائي كه            
قرباني سياست يك سان سازي شده بودند و براي انجام اصالحات در            

سال ها قبل از ايجاد فرقه دمكرات        .  آن مناطق، نيز گسترش يافت     
مداوم بر  آذربايجان، پيشه وري با تأكيد بر حفظ تماميت ايران و تبليغ           

روي يك پارچگي كشور، در راه تأمين اين حقوق و اجراي اصالحات           
اصالحات »  وعده«تالش كرد، اما دولت و از جمله حكومت قوام از            

در جريان درگيري با فرقه دمكرات نيز، وعده          .  گامي فراتر نرفتند  
يكي از شگردهاي قوام السلطنه در گفتگوها و در فريب          »  اصالحات«

اما پس از كشتار ارتش در آن منطقه و سركوب          .  ان بود مردم آذربايج 
 .مردم، ديگر نيازي به اجراي اصالحات نبود

با ايجاد فرقة دمكرات آذربايجان و نفوذ شوروي و كارگزاران و           
عوامل آن در اين جمعيت، فرقه دمكرات آشكار و پنهان به مسير               

ع شوروي  جدائي طلبي كشانده شد، فعاليت ها و هدف هاي آن با مناف          
گره خورد و باقراوف رئيس جمهوري آذربايجان شوروي، با برنامه و           

نويسنده كتاب  .  مقاصد تجزيه طلبانه، گرداننده اصلي پشت پرده شد        
» تدبيرها و شگرد ديپلماسي   «را نتيجة   »  دفع خطر تجزيه  «مي كوشد  

قوام السلطنه نشان دهد، در حالي كه پايان تالش هاي جدائي طلبانه و             
شكستن فرقه دمكرات، نه نتيجه ديپلماسي قوام و نه نتيجه              درهم  

سركوب ها و كشتار خونين ارتش و نيروهاي اعزامي به آذربايجان بود، 
. هر چند كه هر دوي اين عوامل در تالشي فرقه دمكرات تأثير داشتند            

عامل اصلي شكست فرقه دمكرات و پايان مسئله آذربايجان، سياست           
 . اها و منافع اين كشور در آن روزگار بودشوروي، اجبارها، تنگن

. حضور ارتش سرخ در آذربايجان پشتوانه مهم فرقه دمكرات بود         
شوروي برخالف توافق هاي قبلي و قرارداد سه جانبه ي متفقين مبني بر           

، از تخليه نيروهاي خود     ١٣٢٤ اسفند   ١١خروج ارتش سرخ از ايران تا       
 فشارهاي آمريكا و انگليس و       در عين حال  .  از ايران امتناع مي كرد   

ايران براي خارج شدن ارتش سرخ نيز هر روز بيش تر افزايش                
براي شوروي دستيابي به منابع نفتي ايران و كسب امتياز نفت         .  مي يافت

شمال، هدفي ديرينه بود كه مي توانست از حضور نيروهاي خود در             
ت تحقق آن   ايران و از مسئله آذربايجان به مثابه اهرم هاي مؤثر جه          

از سوي ديگر، اين كشور با فشارهاي فزاينده و متعدد            .  استفاده كند 
 . براي خروج نيروهاي خود از ايران مواجه بود

 در مجلس اعالم    ١٣٢٤ دي ماه   ٢٥حكيمي نخست وزير ايران در     
كرد كه دولت به نماينده ايران در سازمان ملل دستور داده است،               

 خارجي را در مجمع عمومي سازمان        موضوع تخليه ايران از نيروهاي    
به موازات كوشش   .  ملل مطرح كند و در شوراي امنيت رسيدگي شود        

ايران براي رسيدگي به شكايت در شوراي امنيت، فشارها و تهديدهاي          
آمريكا و انگليس نيز فزوني مي گرفت و هم زمان با نخست وزيري             

 قوام السلطنه،  در دورة .  قوام، شكايت ايران در شوراي امنيت مطرح شد       
قوام مجددأ اقدام   .  كوشش ها براي خروج ارتش شوروي ادامه يافت       

هم چنين با مقامات شوروي در . به پيگيري شكايت در سازمان ملل كرد
مذاكرات قوام با مقامات شوروي     .  مسكو و تهران به مذاكره پرداخت    

يسنده اما نو .  بي ترديد، مذاكراتي دشوار و پيچيده و نيازمند درايت بود        
كتاب در اين جا نيز تالش مي كند به ديپلماسي قوام و نتايج آن در اين             
ارتباط، جايگاه و نقشي غلوآميز و غيرواقعي دهد و همه نتايج، از عدم             
موفقيت شوروي در كسب امتياز نفت شمال، تا خروج ارتش سرخ از            

 . قوام جلوه دهد» تدبير«ايران و پايان فرقه دمكرات را ناشي از 
س از گفتگوها و مذاكرات دشوار ميان قوام السلطنه و مقامات            پ

 فروردين  ١٥شوروي و فشارهاي بين المللي روزافزون، سرانجام در          
 موافقت نامه سه ماده اي ايران و شوروي شامل خروج ارتش              ١٣٢٥

نويسنده .  سرخ، مسئله نفت و مسئله آذربايجان در تهران به امضاء رسيد         
قت نامه را نشانه ي پيروزي مسجل قوام در تنظيم        كتاب امضاء اين مواف   
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ديپلماسي قوام و پيروزي بزرگ     «و  )  ٢٠٧صفحه  (مناسبات با شوروي    
مي خواند، در حالي كه خروج نيروهاي       )  ٢١٥صفحه  (»  براي ايران 

شوروي كه اهرم فشار اصلي در مسئله نفت و آذربايجان بود، نه                
 انگليس و آمريكا و       حاصل ديپلماسي قوام، بلكه نتيجة فشارهاي       

تهديدهاي .  تنگناهاي بين المللي بود كه در شوروي وجود داشت           
انگليس و آمريكا، اولتيماتوم ترومن، طرح مسئله در سازمان ملل              
توسط ايران و آمريكا و نامه استالين به پيشه وري كه كتاب نيز به آن             

ات اشاره دارد، بيانگر شدت يافتن اين فشارها و تنگناها و الزام               
استالين در نامه به پيشه وري، در ترسيم      .  شوروي به خروج از ايران است    
ادامه حضور نيروهاي شوروي در       «:  دشواري هاي موجود مي نويسد   

مباني سياست رهائي بخش ما در اروپا و آسيا          ]  به[ايران مي توانست   
انگليسي ها و آمريكائي ها به ما مي گفتند، اگر نيروهاي          .  لطمه بزند 
 مي توانند در ايران بمانند، پس چرا نيروهاي انگليس نمي توانند        شوروي

در مصر، سوريه، اندونزي و يونان و همچنين نيروهاي آمريكائي در            
از اين رو تصميم گرفتيم      .  چين و ايسلند و دانمارك باقي بمانند        
 ).٢(» ...نيروهايمان را از ايران و چين فراخوانيم

درايت و كارداني و      «ر  مالحظه كردن نتايج رويدادها د       
قوام السلطنه و ناديده گرفتن ساير عوامل، آن هم عوامل           »  ديپلماسي

اساسي و تعيين كننده و ساختن و پرداختن چهره اي قهرمان و                 
از او، در چند دورة حساس و پرمخاطره، ويژگي         »  نجات دهنده ايران «

در .  و بازتاب شيفتگي نويسنده به قوام است     »  در تيررس حادثه  «كتاب  
ادامه همين شيفتگي است كه نويسنده، به دنبال كشف و شمارش              
خصائل برجسته در قوام السلطنه مي پردازد و صفاتي چون عرفي گرائي          

 .را در او كشف مي كند... و دمكراسي طلبي 
حميد شوكت كه آن همه سختگيرانه اقدامات جبهه ملي               

ه به اين ارتباط   درآميختگي دين و سياست را تقبيح مي كند، هنگامي ك        
به قوام السلطنه مي رسد، نه تنها بزرگوارانه از كنار موضوع مي گذرد،            

همان طور كه در   .  بلكه تالش مي كند، تصويري ديگر از او ارائه دهد         
باال مالحظه شد، نويسنده كتاب، موضوع مهدورالدم خواندن رزم آرأ و           

هه ملي را به شدت   دفاع از آزادي قاتل او توسط عده اي از نمايندگان جب         
مورد حمله قرار مي دهد، ولي به هيچ وجه الزم نمي داند به نمونة مشابه            
 .آن در زمان نخست وزيري قوام السلطنه و آزادي قاتل كسروي بپردازد

 مرداد  ١١ايرج اسكندري كه پس از ترميم كابينة قوام السلطنه در          
در خاطرات  ، وزير پيشه وري و بازرگاني در آن كابينه بود،             ١٣٢٥

: خود، درباره مذاكرات يكي از جلسات هيئت وزيران چنين مي گويد          
شبي در جلسه   .  قبأل قاتل كسروي را گرفته بودند، امامي توقيف بود         «

هيئت وزيران قوام السلطنه به عادت مألوف كاغذي درآورد و نشان داد          
 را  كه آقايان علمأ نوشته و حاكي از آن بود كه تقاضا كرده اند، امامي            

لذا عقيده آقايان وزرأ را      .  كه در توقيف مي باشد، مرخص نمايند       
بالفاصله گفت به عقيده من صيحح است و       ]  وزير دارائي [هژير  .  پرسيد

 . بايد موافقت نمود كه اين فرد از زندان آزاد شود
من اجازه صحبت خواستم و گفتم در روز روشن و در دادگاه با              

ا زده و با كارد شكمش را پاره        حضور قاضي و ديگران يك آدمي ر      
حاال حكم توقيف اين فرد را دادستان و قاضي            .  كرده و كشته اند  

داده اند و من نمي فهمم ما در هيئت وزيران چگونه مي توانيم در اين              
وزير دادگستري را مخاطب ] الهيار صالح[بعد هم ... مسئله دخالت كنيم

ر مستنطق و يا تصميم      اگر شما حق داريد قرا     :  "قرار داده و پرسيدم   
قاضي را كه حكم توقيف كسي را صادر كرده است، لغو نمائيد و                

وزير دادگستري  ".  راسأ اجازه دهيد كه او را از زندان مرخص كنند           
نه خير "هژير اظهار داشت كه     ...  جواب داد، خير، من هم چو حقي ندارم      

او را  آقا، بنده عقيده دارم كه اين آدم مهدورالدم بوده و اگر هم                 
يعني چه آقا؟ مهدورالدم يعني     :  ، گفتم ...كشته اند، كار صحيحي بوده   

با خود  "چه؟ و تازه تشخيص آن با چه كسي است؟ هژير جواب داد              
قضيه را مسكوت گذاشتند و بعد از اين كه ما از كابينه               !"...  شخص

 ٢٧[موسوي زاده را وزير دادگستري كردند      ]  علي اكبر[بيرون آمديم و    
 )٣(» ، فوري اين ها را مرخص نمودند]١٣٢٥مهر 

با وجود اين داده هاي موجود، نويسنده كتاب مي كوشد به خواننده         
مي داشت و  »  ديانت را از سياست دور نگاه     «القاء كند كه قوام السلطنه     

براي طرح  ):  ٢٠٥صفحه  (قوام السلطنه اي كه به نقل از ابوالحسن ابتهاج       
مثل هميشه تسبيح درآورد و     «يت  مجدد شكايت ايران در شوراي امن     

 .، با خرافات مخالف بود»شروع به استخاره كرد«
در زمينه قرار دادن قوام السطنه در شمار نيروهاي عرفي گرا و             
هم چنين پيرامون دمكراسي خواهي قوام و ساير صفات اختراع شده            

اما به خاطر اجتناب از     .  براي او، باز هم مي توان صفحه سياه كرد          
 شدن مقاله از پرداختن به آنها خودداري مي كنيم و به بخش              طوالني

 .آخر كتاب مي پردازيم

اين بخش در واقع مهم ترين فصل كتاب است و به نظر مي رسد             
بسياري از نكات مربوط به ستايش از قوام، برجسته كردن غيرواقعي            

در مراحل مختلف،   »  نجات ايران «ش در   »تدابير پيروزمند «نقش او و    
در اين بخش چهرة مصدق     .  اي براي توجيهات اين بخش باشد      مقدمه 

كم رنگ مي شود، از او سياستمداري يك دنده، انعطاف ناپذير، بي تدبير،         
بحران ساز و بي برنامه و از قوام السلطنه سياستمداري با درايت، توانا،            

در اين فصل، با        .  گره گشا و نجات دهنده ترسيم مي شود         
انه و آميزه اي از ساده نگري سياسي و            يك سونگري هاي جانبدار 

تصويري تخيلي مبني بر اما و اگرها، تالش بي حاصلي براي تبرئه قوام            
. و بي مقدار نشان دادن مبارزه و مقاومت مردم و مصدق انجام مي گيرد           

در . با وجود اين نويسنده نمي تواند خود را از چنبره تناقض ها رها سازد 
 و بازگشت دوبارة قوام      ١٣٣١ تيرماه   اين بخش دربارة رويدادهاي    

 :به صحنه سياسي از جمله چنين مي خوانيم
، ماه ناكامي ها، ماه آخرين نبرد نافرجام قوام براي           ١٣٣١تيرماه  « -١

 ).٢٧٣صفحه . (»بازگشت به قدرت و نجات ايران بود
شاه هر چند با ترديد و تعلل، از مدت ها پيش در فكر                    « -٢

 )٢٧٦صفحه . (»ست وزيري بودكنارگذاشتن مصدق از مقام نخ
] سفير انگليس در تهران   [قوام براي جلب رضايت خاطر ميدلتون       « -٣

» كوشش همه جانبه اي «،  »در انتخاب وي به عنوان جانشين مصدق      
او پيشاپيش، در جريان گفتگوئي سه ساعته با           «.  به عمل آورد 

، به چنين تفاهمي دست يافته      ]سفير آمريكا در تهران    [هندرسن  
 )٢٧٢صفحه (» بود

بنابر گزارش سفير بريتانيا، قوام ضمن اين گفتگو، اعالم داشت           « -٤
كه اگر قدرت را در دست گيرد، رابطه ي سنتي با بريتانيا را                 
تضمين مي كند و خواهان مشاركت مجدد انگلستان در امور صنعت          

 )٢٧٣صفحه . (»نفت كشور خواهد بود
الم كرد انگلستان   در توضيح سياست دولت بريتانيا اع     ...  ميدلتون« -٥

خواهان دستيابي به توافق با ايران است، اما نه به بهاي قرباني                
او اين امكان را محتمل     .  ساختن منافع بريتانيا در نقاط ديگر جهان      

شمرد كه انگلستان با توجه به احساسات ملي ايرانيان، آماده باشد            
ي به حتم  امتيازاتي به آنان بدهد، اما دولتي كه تصور كند چنين اقدام         

 و به هر قيمتي صورت خواهد گرفت، دچار خطائي بزرگ مي شود          
به گفته ميدلتون ايران بيش از هر چيز به دولتي قدرتمند نياز             ...  

به گفته ...  داشت، دولتي كه روش هاي عوام فريبانه را ترك گويد        
. »ميدلتون قوام كلمه به كلمه با اظهارات سفير انگليس موافقت كرد 

 )٢٧٤صفحه (
مطالب فوق به رغم كوشش نويسندة كتاب در ارائه تصوير              

بنا .  مطلوب خود از قوام السلطنه و از رخدادها، به حد كافي گويا است           
 :بر مطالبي كه در باال از كتاب نقل شد

محمدرضا شاه، پادشاه مستبد و فاسد و وابسته و انگليس و آمريكا،             -١
 و تحميل منافع قدرت هاي خارجي كه در نبردي بزرگ براي تأمين

خود، با ايران و حكومت مصدق درگيرند، از هفته ها پيش از               
. ، در تالش اند مصدق را بركنار كنند          ١٣٣١روزهاي آخر تير   

نخستين پرسش اين است كه چرا مي خواستند مصدق را بركنار             
كنند؟ آيا چنان چه مصدق تسليم خواست ها و شرط هاي آنها             

 بركناري بود؟ داده ها و اسناد       مي شد، بازهم ضرورتي براي اين     
نشان مي دهند كه مصدق به اين خاطر كه مانع آنها در نيل                  

مصدق به دليل  .  به هدف هاي خود بود، مي بايستي بركنار مي شد        
ايستادگي در برابر خودكامگي ها و اختيارات فراقانوني شاه و             
 مقاومت سرسخنانه در برابر انگليس و آمريكا براي دفاع از منافع           

ايران و كوتاه كردن دست آنها از منابع و ثروت كشور، آماج               
حمله بود و به همين جهت نيز مي بايستي بركنار مي شد و جاي خود    
را به كسي مي سپرد كه به جاي اين گونه ايستادگي و مقاومت، تسليم   

 . خواست هاي آنها شود
اين خواست ها و شرط ها در گفتگوي سفير انگليس با قوام مطرح             -٢

سفير انگليس تصريح مي كند كه     .  مي شوند و صراحت كامل دارند    
انگلستان به جاي استيفاي حقوق كامل ايران، فقط حاضر است             

به ايران بدهد، اما اين حتمي و به هر قيمت          »  امتيازاتي«احتماأل،  
. ميزان و حدود امتيازات را منافع بريتانيا تعيين مي كند           .  نيست

ونه اي باشد كه به منافع بريتانيا در نقاط ديگر توافق با ايران بايد به گ
جهان لطمه نزند، يعني توافق بايد به گونه اي باشد كه شعله هائي را            
كه ملي شدن نفت ايران در خاورميانه و نقاط ديگر برافروخته              

جنبش ملي كردن صنايع نفت در ايران          .  است، خاموش كند   
هاي استعمار زده   جرقه اي بود كه بر شعله هاي بيداري در كشور         

دامن زد و ملل خاورميانه را به انديشه براي بازپس گرفتن حقوق             
خويش و پايان دادن به سلطه استعمار بر منافع و ثروت ملي                
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لذا از ديدگاه دولت بريتانيا، نبرد ميان ايران و انگليس          .  برانگيخت
نبايد با چنان دستاوردي براي ايران پايان مي يافت كه مبارزه براي           
خواست هاي مشابه را در ساير كشورها برانگيزد و منافع بريتانيا را           

به سخن ديگر توافق با ايران بايد به گونه اي باشد كه         .  به خطر اندازد 
مردم منطقه را از هماوردي با انگليس و فكر امكان دستيابي به               

بنابراين دولت آينده بايد، برخالف مصدق،      .  حقوق خود نااميد كند   
انگيزنده آتش مبارزه ضداستعماري، بلكه نقش           نه نقش بر    

سفير انگليس در عين حال مي خواهد در        .  آتش نشان را ايفاء كند   
» دولت قدرتمند «مفهوم  .  بر سر كار آيد   »  دولتي قدرتمند «ايران  

دولتي كه بدون مداخله مردم و      .  در زبان استعمارگران روشن است    
 اتكاء به مردم،   با خودكامگي عمل كند و بجاي روش مصدق، يعني        

روش «و به زبان ميدلتون    (دخالت دادن مردم و جلب حمايت آنها        
 .به اعمال قدرت تكيه كند)) »عوامفريبانه

قوام السلطنه خود را نامزد نخست وزيري مي كند و مي كوشد موافقت  -٣
شاه و حمايت هندرسن و ميدلتون را براي بازگشت به صحنه و              

القات با ميدلتون كه به توصية     وي در م  .  جانشيني مصدق جلب كند   
هندرسن انجام گرفت، پيرامون ضرورت سقوط كابينة مصدق سخن 

جلب خاطر ميدلتون در     «براي  »  كوشش همه جانبه اي «گفت و   
پيشاپيش نيز  «.  به عمل آورد »  انتخاب وي به عنوان جانشين مصدق     

قوام در گفتگو با     .  »با هندرسن به  چنين تفاهمي دست يافته بود        
و »  كلمه به كلمه با اظهارات سفير انگليس موافقت كرد        «تون  ميدل

اعالم داشت كه اگر قدرت را در دست بگيرد رابطه سنتي با                «
با وجود اين داده ها، نويسنده كتاب در       .  »بريتانيا را تضمين مي كند   

نيت قوام جهت استيفاي حقوق مردم ايران،        »  اثبات«تكاپو براي   
كتاب از كدام ساده لوحي انتظار      نويسنده  .  خشت بر آب مي زند    

چه بود  »  رابطه سنتي با بريتانيا   «دارد، ادعا و منطق او را بپذيرد؟         
را تضمين نمايد؟ آيا اين رابطة سنتي،        »  كه قوام تعهد مي كند آ     

چيزي به جز يك رابطه استعماري بوده است؟ شركت نفت انگليس        
 اثناء انتخاب   قوام در .  و ايران يكي از بازتاب هاي اين رابطه بود        

شدن به نخست وزيري قول مي دهد اين رابطه سنتي و مشاركت            
با هيچ سفسطه اي   .  مجدد انگلستان در صنعت نفت را تضمين كند        

و بازپس دادن   »  رابطه سنتي «نمي توان كوشش در حفظ و تضمين       
دستاوردهاي جنبش مردم در تأمين مالكيت بر ثروت و منافع نفت           

بازگشت .  گره زد »  قوق كامل مردم ايران   استيفاي ح «كشور را با    
اين چناني قوام به قدرت، توافق او با سفراي انگليس و آمريكا،              
تعهد صريح او در حفظ روابط سنتي و منافع اين دو كشور و                 
وابستگي ادامة حكومتش به شاه و به انگليس و آمريكا، به طور             
منطقي نمي توانست چيزي فراتر از حل مسئله در چارچوب               

 .فتگوهاي فوق به همراه آوردگ
 ١٣٣١شكست قوام السلطنه در تير ماه       «:  نويسنده كتاب مي گويد  

فرصت تاريخي از دست رفته اي بود كه بازگشت مصدق به قدرت           
و پيامدهاي هولناكي چون كودتا را به دنبال داشت، مي توان گمان           
 كرد كه در صورت موفقيت او، نه تنها كودتاوي در ميان نمي بود،           

بلكه آن چه سرنوشت ساز در سال هاي دور و نزديك رقم زده است،   
» در مسير ديگري و چه بسا به گونه اي متفاوت صورت مي گرفت          

 ).١٠صفحه (
كه در نگرش   »  چه بسا «و  »  اگر«و  »  گمانه زني«صرف نظر از   

، اما نه   »فرصتي از دست رفته بود    «تاريخي بي معنا است، سي ام تير      
 استقالل طلبانه و آزادي خواهانه ايران، بلكه        براي مردم و جنبش    

بي ترديد اگر آنهادر سي آم تير      .  براي شاه و آمريكا و انگليس      
موفق مي شدند و مسائل را بر اساس توافق هائي كه در گفتگوي             

حل «قوام و ميدلتون انعكاس يافته است، به دست قوام السلطنه             
.  نمي بود ٣٢ مرداد   ٢٨، ديگر، اصوأل نيازي به كودتاي       »مي كردند

كودتا به اين علت ضروري شد كه آنها در سي آم تير در نيل                
در نتيجه سيزده ماه بعد در ادامه تالش ها        .  به اهداف خود ناكام شدند   

براي دستيابي به اهداف و برداشتن موانع از سر راه، كودتا را                
 در حقيقت    ١٣٣١سي ام تير    .  برنامه ريزي و سازماندهي كردند    

اي از زنجيرة كوشش ها و توطئه هاي انگليس، آمريكا و دربار          حلقه 
پهلوي جهت درهم شكستن جنبش ملي و آزادي خواهانه مردم و            
استقرار ديكتاتوري و سلطه ي قدرت هاي استعماري بر منافع و            

 مرداد حلقه هاي اين    ٢٨سي ام تير، نهم اسفند و       .  ثروت ايران بود  

. ش بعدي برنامه ريزي مي شد    با ناكامي يك تالش، تال     .  زنجيرند
 به هدف خود دست يافتند و        ٣٢ مرداد   ٢٨سرانجام با كودتاي     

 در دوره    ١٣٣١ تيرماه    ٢٧سرائطي را كه مي خواستند، پس از          
، ٣٢ مرداد   ٢٨نخست وزيري قوام به كشور ما تحميل كنند، پس از          

 . در دورة نخست وزيري زاهدي متحقق ساختند
م، بلكه مظهري از مقاومت يك ملت در        سي ام تير نه رويدادي شو    

. برابر سلطه جوئي بيگانگان و استبداد داخلي هم دست آنها است           
 مرداد را، نه در مقاومت سي ام تير، بلكه در             ٢٨دالئل موفقيت   

فقدان چنين مقاومتي در روزهاي كودتا، در ضعف و ناتواني              
جنبش مردم و نيروهاي سياسي در برانگيختن و سازمان دادن              

بايد ...  مقاومت، در پيوستن كاشاني و طباطبائي به كودتاچيان          
 . جستجو كرد
افزون بر ارائه تحليل ها و        »  در تيررس حادثه   «كتاب  

استنتاجات نادرست از وقايع، يك سونگري جانبدارانه، برجسته          
كردن غيرواقعي نقش قوام و كوچك كردن مصدق و نقش               

نويسنده با آن گونه   .  ي كندتاريخي او، مقاومت مردم را نيز تخطئه م       
نگاه نسبت به رويدادهائي چون سي آم تير و توافق قوام با هندرسن           
و ميدلتون و ستايش اين گونه نخست وزير شدن وي و در عين حال            

ناميدن سي ام » شوم« تير و ٣٠ تا ٢٨تقبيح جنبش مردم در روزهاي 
حمله قرار  تير، به ايستادگي مردم مي تازد و مقاومت مردم را آماج           

، عمأل  »درايت و تعقل به جاي شعار و احساسات       «مي دهد و به نام    
شعار و احساسات مردم و     .  تسليم و پذيرش تحقير را تبليغ مي كند      

فريادهاي يا مرگ يا مصدق در سي آم تير ماه، نه واكنشي                 
نابخردانه، بلكه تجلي بارزي بود از آميختگي درايت و احساسات            

 .م در دفاع از منافع مليملي و از ارادة مرد
مقاومت و ايستادگي ملت ها در طول تاريخ، يك عامل اصلي          

 به ويژه در   ١٣٣١مقائمت مردم در سي ام تير      .  ماندگاري آنها است  
آنجا اهميت مي يابد كه مردم موفق شدند برنامه هاي تحميلي              
بيگانگان را درهم شكنند و نويسنده درست اين مقاومت را نشانه            

 .مي گيرد
مصدق به رغم تالش هاي نويسنده، به مثابه نماد مقاومت در           

تالش نويسنده در    .  تاريخ ما و در ذهن مردم ثبت شده است            
شكستن آن، فقط مخدوش ساختن تاريخ گذشته نيست، بلكه از آن           
مهم تر بي مقدار ساختن مقاومت و اهميت آن، در شرائطي است كه           

در شرائطي  .  ومت نياز داريم  در ايران به ترغيب و دامن زدن به مقا       
سي به مصدق و با در دست      تأكه دانشجويان و جوانان در ايران با         

گرفتن عكس وي به مقاومت در برابر حاكميت زور به پا مي خيزند،        
به زير تازيانه گرفتن مقاومت مصدق و مقاومت هاي تاريخي مردم،         

 . ستچيزي جز اقدامي نابخردانه، به سود تداوم شرائط موجود ني
 بازمانده در شماره آينده

 :پانوشت ها
سياست انگليس و پادشاهي «مطلب داخل گيومه را نويسنده كتاب به نقل از كتاب      -١

 تأليف هوشنگ صباحي آورده است» رضاشاه
تأليف علي مرادي   »  از زندان رضاخان تا فرقه دمكرات آذربايجان      «نقل از كتاب     -٢

 ٣٩٨مراغه اي، صفحه 
  ١٨٢-١٨٣تأليف ناصر پاكدامن، صفحات » رويقتل كس«نقل از كتاب  -٣
 

 ...باز هم درباره 
 
 تا از   ١٠ ميليارد اويرو توسط      ٧  آلمان     ٢٠٠٤ تا   ١٩٩٤از سال    -

 .بزرگترين انحصارات آلمان در چين سرمايه گذاری کرده است
  ساخت بزرگترين سد دنيا در مرکز چين آغاز شد و در              ١٩٩٥از   -

 اين اين سد معادل مصرف برق در        توليد برق .   به پايان رسيد   ٢٠٠٦
در رابطه با اين سد     .   متر دهانه تاج سد می باشد     ٢٠٠٠.  بلژيک است 
 نفر مجبور به ترک      ١٠٠٠،٠٠٠.   شغل ايجاد شد     ١،٣٠٠،٠٠٠

 .روستاهای خود شدند
با اجرای طرح های عظيم در نقاط       .   ميليون بيکار دارد    ١٠٠چين   -

مختلف چين،  مختلف چين و جذب نيروی کار از استان های             
 .بزرگ ترين تحرک بشری در تاريخ را انجام داده است

 ٣٥ سال آينده    ٥در  .   برابر آمريک ااست   ٢٠سوانح کاری در چين      -
 .از اين مقدار کاسته خواهد شد% 
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فراگيری زبان چينی  توسط آمريکائی ها       :  شهردار شيکاگو گفت   -
صل اين زبان توسط آمريکائی های چينی اال    .  در دستور کار ماست   

 خواهد  ٢١زبان چينی زبان بين المللی قرن      .  آموزش داده خواهد شد   
 . موسسه زبان چينی فرا می گيرند١٠٠٠٠ ميليون نفر در ٣٠. بود

 . دانشگاه رشته زبان چينی دارند٢٥٠٠ -
 . از امريکا جلو خواهد زد٢٠٤٢آمريکا معتقد است چين در سال  -
 .است % ٤سهم چين از بازرگانی جهانی  -
 .ی جهانی را مصرف می کندانرژ% ١٢ -
 .سيمان جهان را مصرف می کند % ٥٠ -
 . ميليون کار توليد شده است٦رشد اقتصادی داشته،  % ١٠,٩ -
 . بيشترين توريست در دنيا چينی خواهند بود٢٠٢٠تا سال  -
 کشور  ١٦٠ نهصد ميليون دالر داروی سنتی به        ٢٠٠٥چين در سال     -

 .صادر کرده است
 .بع ادعای ارضی دارد ميليون کيلومتر مر٤چين  -
 ميليون تن آهن توليد می کند، بيشتر از مجموع           ٤٠٠چين ساالنه    -

مرحله بعد رساندن کيفيت توليد      .  ژاپن، آمريکا و اتحاديه اروپا     
 .آهن، به سطح کشورهای غربی است

 رشد خانه سازی را کاهش خواهد داد، ميزان         ٢٠٠٨بعد از المپيک     -
 .صادرات را افزايش خواهد داد

 کشور آفريقائی در چين جمع شده          ٤٨    -٢٠٠٦ نوامبر     در -
 . ميليارد دالر با چين بستند١٥قراردادهای دو جانبه در سطح 

  ٣٠بعد از اين کنفرانس اتحاديه اروپا کنفرانسی  متشکل از                  -
) با هزينه خود کشورها   (کشور افريقائی در بروکسل برگزار کرد       

فريقا توسط  اروپائی ها    استعمار ا .  و به افريقا پيشنهاد کمک کرد      
 .مانعی برای پيشرفت اهداف کنفرانس بود

:  چنين گفت  ٢٠٠٦نخسـت وزير هند در ديدار از چين در نوامبر           
تفاوت دو سيستم اداره کننده ی چين و هند در اين است که  وقتی در      «

دولـت هـند تصـميماتی اتخاذ کرده به دواير دولتی ابالغ می کند، در               
 بين رفته و حاصل نمی شود اما در چين تصميمات           نـيمه راه تصميم از    

 .تا پائين ترين ارگان قابل پی گيری است و اجرا می باشد
 

 ...نه بيگانگان، بلكه 
 

بـر مبـناي يك سناريو،سرنگوني رژيم اسالمي بايد هدف اصلي           
در اين رابطه بايد آمريكا و متحدينش روي        . آمريكا و متحدينش باشد   

ر سرباز را به ايران گسيل دارند كه هزينه ساالنه           هزا ۵۰۰ تا   ۳۰۰هم از   
 ميليارد دالر خواهد بود، هزينه اي كه نه آمريكا و نه            ۵۰۰ تا   ۳۰۰آنها  

عالوه بر آن، وضعيتي    . اروپـا مي تواند در درازمدت از پس آن برآيد         
كه اينك در افغانستان و عراق وجود دارد، مي تواند در ايران نيز تحقق      

رش ناامنـي و هرج و مرج در كشور و نيز احتمال            يابـد، يعنـي گسـت     
تجـزيه ايـران و پيدايش دولت هاي كوچكي كه برخي از آنها، براي              
آن كـه بتوانـند بـر روي پـاي خود به ايستند، مجبور به دنباله روي از                  

روشن است چنين دولت هائي     . آمـريكا و اروپـا در منطقه خواهند شد        
ه اي برخوردار شوند و به همين دليل        به زحمت مي توانند از پشتيباني تود      

نيـز نمي توانند از سرشتي دمكراتيك بهره مند باشند و بلكه دولت هائي              
عالوه . خواهند بود وابسته به آمريكا و ديگر قدرت هاي بزرگ جهاني          

بر آن، ارتش هاي بيگانه با مقاومت مردم ايران روبرو خواهند شد، زيرا 
سرزمين ايران را كنترل كرد و در       بـا چنـين ارتشـي نمي توان تمامي          

نتيجه وضعيتي كه اينك در افغانستان و عراق وجود دارد، در ايران نيز        
بازتولـيد خـواهد شـد، وضعيتي كه آمريكا و اروپا خواهان ادامه آن              
نيسـتند و راهـي نيـز براي بيرون آمدن از باتالق هائي كه در آن فرو               

بب شده است كه كرزاي    چنـين چشم اندازي س    . رفـته انـد، نمـي يابـند       
بـه فـرمان آمـريكا به طالبان پيشنهاد مذاكره و سهيم شدن در قدرت               
سياسـي كـند و در عراق نيز از تشكيل سه حكومت فدرال در مناطق               

 . ، سني و كُردنشين سخن گفته مي شودشيعه
هـدف سـناريوي ديگـر بمباران بيش از دو هزار اهداف نظامي،             

ـ      ت، از جمله بنادر، پل هاي راه هاي صـنعتي و زيرسـاختاري ايـران اس
كه نمونه كوچك آن را در سال گذشته، هنگام         .... ارتباطي به بنادر و     

اما آن تجربه نشان داد كه بمباران هاي        . يـورش اسرائيل به لبنان ديديم     
اسـرائيل در لبنان و نابودي بنادر، پل ها و راه هاي شوسه، كارخانه هاي               

نان نتوانست سبب پيروزي ارتش اسرائيل در لب... تولـيد برق و آب و       
گردد و به همين دليل نيز، هر چند با يك چنين بمباراني » حزب اهللا«بر 

 سال به عقب بازگرداند، اما نمي توان انتظار داشت          ۵۰مي توان ايران را     
كـه با تكرار  اين كار بتوان رژيم اسالمي را سرنگون ساخت و يا آن              

ذاكره كشاند و آنها را مجبور ساخت كه        را رهبـران آن را پاي ميز م       

خواست هاي هژموني طلبانه آمريكا و متحدين اروپائي اش را در رابطه با   
برعكس، بمباران صنايع   . تعطـيل پـروژه غنـي سازي اورانيوم بپذيرند        

سبب تقويت  ... نظامـي و اسـتراتژيك ايران، ويراني راه ها و بنادر و             
 را در سركوب نيروهائي كه      رژيـم خواهد شد و دست حكومت مالها       

براي تحقق ايراني آزاد، مستقل و عدالت اجتماعي مبارزه مي كنند، باز            
همان گونه كه در دوران جنگ هشت ساله با عراق          . خـواهد گذاشـت   

ديـديم، رژيـم اسـالمي حتـي مـي تواند گناه بسياري از نابساماني هاي       
عالوه . ازداقتصـادي و اجتماعـي را بـه گردن آمريكا و متحدينش اند            

بـرآن، رژيـم واليـت فقـيه مي تواند از همه امكانات خود عليه منافع                
آمـريكا و متحديـنش در منطقه بهره گيرد و در هم كاري با نيروهاي               
. مـتحد خويش، به ناامني و هرج و مرج در كشورهاي منطقه دامن زند            

خالصـه آن كه دست رژيم در مقابله با منافع آمريكا و متحدينش در              
 .ه بازتر خواهد شدمنطق

حتـي برخـي از كارشناسان سياسي غرب مي گويند كه گسترش            
تحـريم هـاي اقتصادي نيز نخواهد توانست رژيم اسالمي را در رابطه با              

تقاص محاصره اقتصادي را    . پـروژه هسته اي به عقب نشيني وادار سازد        
مـردم خواهـند پرداخت، بدون آن كه وضعيت رژيم با تهديد جنبش             

وبرو شود، زيرا روحانيتي كه قدرت سياسي را در دستان خود           مردمي ر 
قبضـه كرده است، بر سر هر كوي و مبنري خواهد گفت كه مسئول              
بدبختـي و تيره روزي آنان آمريكا، اسرائيل و متحدين اروپائي اين دو             

خالصـه آن كـه سياست هاي ديوانساالري بوش در منطقه            . كشـورند 
 .ب تضعيف رژيم اسالمي شده استبيش تر سبب تقويت و كم تر موج

روشن است كه دگرگوني وضعيت كنوني، يعني سرنگوني  رژيم       
تنها مردم ايران هستند كه . جمهوري اسالمي، بايد كار مردم ايران باشد

مردم ايران در قيام    . حـق دارند درباره سرنوشت خويش تصميم گيرند       
 نشان  ۱۳۵۷ بهمن   ۲۲ و هم چنين در انقالب       ۱۳۳۱ تير   ۳۰خودجـوش   

دادنـد كه مي توانند بدون پشتيباني قدرت هاي جهاني سرنوشت خويش     
 جز اين راه ديگري نيز در برابر ما قرار ندارد . را خود تعيين كنند

 
 تصحيح يك اشتباه

 
در زبـان آلمانـي برخـي از واژه ها داراي دو حرف تعريف و به همين                 

 است كه داراي    Momentها  يكي از اين واژه     . دليل داراي معاني مختلف هستند    
 das به معناي دم، لحظه، آن و واژهder Momentواژه . دو حرف تعريف است

Moment           متاسفانه در  . به معناي عامل، قوه محركه و موقعيت تعيين  كننده است
در برخي از » دگرگوني سه لحظه مفهومي از مبارزه طبقاتي      «هنگام تهيه مقاله    

آقاي خسرو ناقد با رجوع     . يكديگر عوض شد  مـوارد جـاي اين دو مفهوم با         
نويسنده را از اين اشتباه با خبر       » نقد اقتصاد سياسي  «بـه پيشگفتار ماركس در      

سـاخت و پـس از مقابله دوباره معلوم شد كه در برخي از موارد جاي اين دو          
 . واژه با يكديگر عوض شده است

تيتر مقاله  بـا سـپاس از آقـاي خسـرو ناقـد، پـس از رفع اشتباه، بايد                  
 باشد و چند پاراگراف از »دگرگونـي مفهومـي سـه عامل از مبارزه طبقاتي       «

 :آن نوشته نيز به صورت زير تصحيح مي شود
  نيروي كار انساني و تصرف اضافه       استثمار das Moment  عاملسرشت  «

براي آن كه چنين     .   ارزش توسط سرمايه دار را بايد در شكل كاال جست           
 ون هرگونه اصطكاكي عمل كند، به اشكال حقوقي ثبات         مناسباتي بتواند بد  

نياز ...   دهنده اي هم چون قانون اساسي، حقوق مدني و جزائي، قرارداد كار و              
سرمايه دار و كارگر در هنگام تنظيم قرارداد كار به مثابه انسان هائي كه            .  است

ز آنها  داراي حقوق برابرند، در مقابل يكديگر قرار مي گيرند، زيرا هر يك ا            
محل . صاحب كاالئي است كه بايد طبق قرارداد كار با يكديگر معاوضه شوند        

استثمار در عين حال ميدان مبارزه دائمي مقوالتي است كه مناسبات استثمار             
را قابل تفهيم مي سازند، هم چون مبارزه بر سر مزد بيشتر، تشكل كارگران در             

فرمايان و نيز مداخله دولت در       سنديكاها و سرمايه داران در اتحاديه هاي كار      
 .   تنظيم قوانين كار و سطح دستمزدها هم چون تعيين سطح حداقل مزد اجتماعي

 را در بطن خود دارد، يعني        سلطه عاملدر عين حال مكان هاي استثمار      
كار زنده بر   »  رده بندي واقعي «جائي كه مناسبات اجتماعي توليد بر حسب         

نه كه مبتني بر جدائي كار فكري از كار بدني            مبناي تقسيم كار سرمايه دارا   
براي آن كه بتوان روند تسليم نيروي كار را سيال             .  است، تعيين مي شود  

نگاه داشت، ضروري است كه اشكال مدارس، كارخانه ها، بهداشت اجتماعي و          
 . دائمأ دگرگون  شوند... 

.  ميان كارگران  رقابت  عامل   سوم پرولترسازي عبارت است از      عامل
سخن »  اضافه جمعيت نسبي «و  »    ارتش ذخيره صنعتي  «ماركس در اين باره از     

از .  گفته است كه امكان سنديكاها براي مقابله با آنها بسيار محدود است              
 كوشيد  عاملنقطه نظر تاريخي ديديم كه جنبش كارگري براي مقابله با اين            

تن كار  ممنوع ساخ .  بخشي از طبقه كارگر را از بازار كار بيرون راند              
كودكان، محدود ساختن كار زنان و هم چنين محدود ساختن تحرك                 

 عاملكارگران نمونه هائي از سياست هاي سنديكاهاي كارگري براي مقابله با           
 منوچهر صالحي.                                               » بوده اندرقابت
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 !پرده پوشي بس است: فلسطين  ـ اسرائيل

 برگردان به فارسي از بهروز عارفي 
فرانسه به رژيس دبره      ، ژاک شيراک رئيس جمهوري وقت      ٢٠٠٦در اکتبر   

هاي   جامعه موقعيت ميداني را در مورد          پژوهشيک  «ماموريت داد تا      
شيراک به او توصيه      .  »مذهبي مختلف خاورميانه به انجام برساند          -قومي

هاي افکار     در ميان همه بخش       به تحقيقي جامع  منظور   دينب«کرده بود که     
چارچوب تعيين     دبره در پانزدهم ژانويه بر پايه مشاهداتش و در         .»دست بزند 

هاي رايج آغشته به      شده، يادداشتي در مورد فلسطين و خطراتي که لفاظي           
حتي اگر   .   فرانسوي کرد    پوشي ببار آورده است، تسليم مقامات            پرده

بايد ملزومات مربوط به    پيرو آن    و   هتوضيحاتي که نويسنده به ما ارائه داد       
در نظر  را  )  ايجاز و احتياط  يعني  (»  يادداشت ديپلماتيک   « نگارش يک  قواعد

که گزارش هاي منتشر شده و رسمي بانک جهاني، سازمان           گرفت، سند زير    
ه نظر ما کامال معتبر است و مي تواند           نيز آن را تاييد مي کند، ب       ...  ملل و    

عواقب  که امروز شاهد     ارائه دهد   کج روي دراز مدت   قرائتي ممکن از يک     
 .ناگوار آن هستيم

نپرداخته   تحوالت منطقه و پي آمدهاي آن       روند ديپلماتيک به حد کافي به      «
 .»سازي  پيش از همه، مستعمره-تحوالت؟ اما کدام  -. است

اي در   شين آمريکا در خاورميانه، در مصاحبه      ميانجي پي   (دنيس راس 
، در مورد اشتباهاتي که هنگام عقد قراردادهاي کمپ             ٢٠٠۰سال  
 ۲بازمانده در صفحه                  .) رخ داده است-١٩٧٨ سال -ديويد

__________________________________________ 

 باز هم درباره چين
» طرحي نو « شماره   ٢كه در   »  نشركت چي «در رابطه با ترجمه مقاله       

چاپ شد، خانم مريم يوسفي چند آمار و اطالعات جالبي را كه توسط راديو               
 ساعته چين كه به زبان انگليسي پخش شده، ارسال كرده است كه محتواي              ٢٤

ما از همكاري خانم مريم يوسفي سپاسگذاريم و         .  آن مقاله را تكميل مي كنند    
 »طرحي نو«                       . را ياري دهنداميدواريم كه در آينده نيز ما

 
 ميليون ٩٠٠ماليات از ) دالر ٥/٦٢معادل ( يووآن ٥٠٠چين با حذف  -

.  سال را انجام داد٢٦٠کشاورز چينی بزرگترين اصالح ارضی بعد از   
 .  ميليارد يووآن٤٥٠ساالنه 

 ١٦٠٠ يوان را به ماليات بردرآمد به        ٨٠٠چين ماليات بر درآمد از       -
 يوان افزايش داد

 ميليارد اويرو با تکنولوژی     ١قطار مونو ريل ترانس رپيد با سرمايه         -
 به پايان رسيد با سرعت تا        ٢٠٠٥آلمان بين پکن و شانگهای در        

 بين برلين و مونيخ      ٢٠٠٧قرار بوده است    .   کيلومتر در ساعت   ٤٥٠
 .نيز چنين ريلي کشيده شود

 اويرو است، چين    ٢٥٠ا  يک تُن بطری بی رنگ پالستيکی در اروپ        -
 اويرو از اروپا می خرد با سرمايه و تکنولوژی آلمانی آنها           ٤٠٠تُنی  

 .را به پارچه های ارزان قيمت تبديل  کرده به دينا صادر می کند
اتحاديه اروپا ماليات بر واردات منسوجات از چين را افزايش داد              -

 )٢٠٠٥نوامبر (
  % ١٠وارداتی از چين و      ماليات به کفش های     %  ١٦اتحاديه اروپا    -

دو کشور عليه ايجاد     .  ماليات به کفش های وارداتی از ويتنام بست      
 .محدوديت رقابت شکايت کردند

 .کفش های وارداتی آلمان از چين و ويتنام می باشد % ٦٠ -
شما هر چه بسازيد، ما آن را با همان کيفيت   :  شعار چين چنين است    -

 Made by China instead of Made in China. و ارزان تر توليد می کنيم
 ۱۴ بازمانده در صفحه                   

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 انقالب اقتصادي

 پول  -۱۰
  تورم -الف

كاركرد تا كنوني ما هميشه بر اين مبني بود كه پول هم چنان وجود              
آيا اين  .  هد داشت، پا بر جا خواهد ماند و به كار خود ادامه خواهد داد            خوا

درست است؟ آيا در جامعه اي سوسياليستي پول از بين نخواهد رفت؟ آيا             
اين امر از ضرورت مفهومي اقتصاد تأمين نيازها منتج نمي شود؟ به راستي            

و .  ستامروز نزد بيش تر سوسياليست ها حذف پول خواستي كامأل بديهي ا         
از سوي بلشويك ها به ما اشاره شد كه تورم بهترين اقدام براي حذف پول              
است، آن هم از طريق پر ساختن جهان با اسكناس هائي كه سرانجام                 

به راستي اين سوسياليسيم به آن گونه كه در روسيه با           .  بي ارزش مي شوند 
سي در شتاب پيش رفت كرده است، هم چون نمونه هاي ديگر سوسياليسم رو

 .خدمت رهائي كارگران و سوسياليست ها قرار نخواهد گرفت
هرگاه خواست از ميان برداشتن پول را داشته باشيم، از همان آغاز              
بايد روشن شده باشد يگانه راهي كه در برابر ما قرار دارد، زائد ساختن                

تورم اما اين   .  كاركردهائي است كه پول تا كنون از آنها برخوردار است          
دها را هم چنان پابرجا نگاه مي دارد و تنها ابزاري را  ويران مي سازد            كاركر

كه با آن مي توان آن كاركردها را انجام داد و به همين دليل نيز جلو                  
 . زندگي اجتماعي را مي گيرد و آن را تخريب مي كند

نخستين و مهم ترين وظيفه پول عبارت از واسطه گي مبادله و گردش           
يد كاالئي هر كسي چيزي را به وجود مي آورد كه خود           در تول .  كاال است 

بدان نيازي ندارد و از طريق مبادله ي فرآورده هاي كار خود و كارگران              
مربوطه اش، اشيائي را كه محصول كار بيگانه اند و بدان ها محتاج است،              

. هيچ كس حاضر به انجام  كار مفت براي ديگري نيست         .  به دست مي آورد 
 كامل رقابت و كار فرآورده ها با ارزش برابر در مقابل             با وجود آزادي  

يك ديگر قرار مي گيرند و به مثابه ارزش هاي برابر كه با هزينه كار برابر             
هر چند  با اين قانون مي توان . به وجود آمده اند، با يك ديگر مبادله مي شوند   

دي ساختن فرآورده ها به وسيله كار مزدوري به جاي كار خودي را تا ح             
 .دگرگون ساخت، ليكن اين امر سبب از ميان برداشتن آن نمي شود

همين كه با واسطه گي پول مبادله كاال انجام گرفت، كاالئي كه هر             
كسي حاضر به  داشتن آن است، استحكام ارزش كاالي پول و هم چنين              
عالمت هاي پول كه مقدار معيني از كاالي پول را نمودار مي سازند، مهم              

زيرا اين امكان فراهم مي شود كه كاالئي را خريد، اما بهاي آن را             .  مي شود
هم چنين اين امكان به وجود مي آيد كه كاالئي را خريد،          .  ديرتر پرداخت 

بدون آن كه پولي را كه بابت آن دريافت شده است، فورأ براي خريد                 
هرگاه پول از استحكام ارزشي برخوردار نباشد، از          .  تازه اي خرج كرد  

 آن كاسته مي شود، در نتيجه پس از چندي مقدار كار كم تري را               ارزش
نمايندگي مي كند، در اين حالت دارنده پول بخشي از كار خود را مفت               

كاالئي را . انجام داده و يا آن كه مزد كار خود را مفت از دست داده است  
 ساعت كار را نمودار مي سازد، هرگاه به ارزش كامل آن           ۱۰كه در خود    

 ساعت كار   ۹شم و پولي را كه به دست  آورده ام، پس از يك ماه فقط             بفرو
هرگاه كاهش  .   ساعت مفت كار كرده ام    ۱را نمودار كند، در آن صورت      

ارزش پول از نقطه نظر اقتصادي محصول چاپ پول از سوي دولت باشد، در 
اين حالت در كنار سوداگران پول، هم چنين براي دولت نيز مفت كار               

 ۷ بازمانده در صفحه                                                    .كرده ام


