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 طرحي نو ۱۲۹ شماره

 ١٣٨۶               آذر                             چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى   شورا                                     يازدهمسال  

 

 سردبير

 آمريكا و اسرائيل بر طبل جنگ مي كوبند
اينك مي توان صداي طبل جنگ را كه آمريكا و اسرائيل بر آن             

بمباران موفقيت آميز برخي از مناطق سوريه توسط         .  مي كوبند، شنيد 
نيروي هوائي اسرائيل و مختل ساختن سيستم رادار آن كشور، سفر              

تان، مسافرت وزير خارجه    اولمرت به روسيه، آلمان، فرانسه و انگلس       
اسرائيل به چين و هند، سفر سلطان عبداهللا سعودي به آلمان، مسافرت             
سركوزي و مركل به آمريكا، سفر وزير دفاع فرانسه به امارات، انتقال             
بخش مهمي از زرادخانه جنگي آلمان به درياي عمان، تردد شديد ارتش           

داران ايران از سوي    آمريكا در خليج فارس، تروريست ناميدن سپاه پاس       
آمريكا، بايكوت سه بانك مهم ايران توسط آمريكا به بهانه دست داشتن 
در اقدامات تروريستي حكومت ايران، آغاز محاصره اقتصادي ايران از          
سوي كشورهاي بازار مشترك اروپا، تأسيس دستگاه هاي رادار توسط          

... ان و   مأموران موساد و سيا در كردستان عراق و جمهوري آذربايج          
همه نشان دهنده اين حقيقت تلخ است كه نئوكان هاي آمريكا به رهبري          

 چني  و نيز حكومت صهيونيستي اسرائيل در پي آنند كه مشكل             -بوش
كنند، آن هم در     »  حل«اتمي ايران را با به كارگيري ابزار جنگي           

شرائطي كه البرادعي گفته است كه هيچ نشانه اي براي ساخت بمب              
ايران بدست نيامده است، اما وزير دفاع فرانسه مدعي است كه           اتمي در   

مدارك كافي در اين زمينه در دست دارد و حاضر نيست اين مدارك              
براي خانم مركل و    .  را براي بررسي در اختيار آژانس اتمي قرار دهد         

آقاي سركوزي تأمين امنيت اسرائيل مسئله كليدي و تعيين كننده است          
 ۱۵ بازمانده در صفحه.                مذاكره نيستندو بر سر آن حاضر به

__________________________________________ 
 msalehi@t-online.de منوچهر صالحي

 كاتيو سياسي كيست؟وآژيتاتور پرو
 حميد شوكت» نقد«در رابطه با 

 شوكت الزم حميدسرانجام آقاي .  كوه غريد و موش زائيدباالخره
البته ايشان  .  پاسخ دهد »  در تيررس حادثه  «كتاب  »  ينمنتقد«ديد به   
 سابق خويش، يعني آقاي عباس ميالني، كه او نيز           كارفرمايهم چون  

 نيازي نمي بيند از اين منتقدين نامي       است،به منتقدين خود جواب داده      
بد « اين آدم هاي     بداندبرد تا خواننده اي كه نوشته اش را مي خواند،           

 پيپرورش يافته اند و در     »  استبداد«ر مكتب   كه د »  خبيث«و  »  ذات
تنها صداي خود را     «اويند، كساني كه مي خواهند      »  ترور شخصيت «

 »نقد كتل برپا كردن و قرق عرصه ي        و و علم      معبربا سد   «و  »  بشنوند
اند، كيستند و كجا    »كودتاي نظامي در عرصه ي نگاه به گذشته     «در پي   

روشن است، كسي كه از منتقد      .  ت دست ياف  آنانمي توان به نوشته هاي   
 را گل آلود كند، زيرا با      آبو يا منتقدين خود نامي نمي برد، مي كوشد        

 هرنامرئي و بي هويت ساختن افراد و مبهم كردن موضوع مي توان               
چيزي را كه دل خواه آدمي است، نوشت و مدعي پاسخ گوئي به                

دي استالين از    آن، در دوران سلطه استبدا      برعالوه  .  منتقدين خود شد  
 استفاده شد و     منتقدينروش بي هويت و نامرئي ساختن مخالفين و           

 متن  ازبه فرمان او نام آنان از كتاب هاي تاريخ حذف و چهره هاي آنان            
منش «و اينك مي بينيم كسي كه مدعي       .  عكس هاي تاريخي پاك شد   

در ميان مخالفين    »  تجديد توليد استبداد     «ازاست و    »  دمكراتيك
 حكومت استبدادي   كدامالبته معلوم نيست منظور      ( استبدادي   حكومت

گاليه مي كند، خود در برخورد با منتقدين خويش از همان             !!)  است
 استالينيستي بي هويت و نامرئي ساختن منتقدين خويش بهره             روش

 ۲بازمانده در صفحه                                                .  مي گيرد
 

 :ت اين شمارهديگر مقاال
 كارل كائوتسكي: ي آن انقالب پرولتري و برنامه

 برگردان به فارسي از بهروز عرفاني : ماندالي فلسطيني
 برگردان به فارسي از محمد ربوبي :... ب مصاحبه  با نويسنده کتا

 mrassekh@freenet.de محمود راسخ

 فعاليت مشترك مالحظاتي درباره ي
 خواهان جمهوري

 خواه در سازمان دادنِ   ي  التي كه اپوزيسيون جمهور   كي از مشك  ي
مبارزه اي مشترك با جمهوري اسالمي در داخل و خارج از كشور با آن  
روبروست، انتخاب شكلي مناسب براي مبارزه و تدوين مضموني از             

و خواست هاي مشتركِ منطبق با آن است كه بتواند حد اكثر              اهداف
 . كند و سازمان دهدنيروهاي نزديك به اين طيف را جذب

. ا كنون كوشش هاي بسياري براي اين مقصود انجام گرفته است         ت
اتحادهاي گوناگون با پالتفرم هاي متفاوت بوجود آمده اند كه يا بدون           

ته اند و يا اگر در قيد حيات        شسر و صدا به خواب رفته و مضمحل گ         
 .مانده اند مثمر ثمري نبوده اند

 هاي پي در پي در اين موارد دخيل          البته عواملي كه در ناكامي     
ولي به نظر مي رسد كه يكي از آن عوامل،         .  بوده اند گوناگون و زيادند   

 ميان شكل با مضموني باشد كه تا كنون در شكل گرفتن اين               تناقضِ
تفاهم يا درك نادرست از       سوء   .فته شده است  گراتحادها به كار     

و مضامين منطبق با    تفاوت هاي اساسي ميان اَشكال گوناگون مبارزه         
آن ها موجب آن مي گردد كه اهدافي را براي چنين اتحادهائي معين و             
پالتفرم، مطالبات و برنامه اي را براي فعاليت آن طراحي كنيم كه واقع             

فعاليت هاي پراكنده و جدا جداي       ه  بينانه نبوده و به جاي آن ك         
يك جريان  جريان ها، سازمان ها، انجمن ها و گروه هاي محلي را در            

با برنامه و استراتژي را   فعاليتي عمليهمگاني سازمان داده و   مشترك و 
در مبارزه با جمهوري اسالمي، در حدودي كه شرايط محلي و                  

                    ۸بازمانده در صفحه       دهي كنيم، امكانات مان اجازه مي دهند، سازمان
__________________________________________ 

 مجيد زربخش 

 )۲( تاريخ نگري روشنفكران بريده از چپ
يكي از ابزارهاي تحريف تاريخ گذشته و اشاعه و تبليغ                 
انديشه هاي التقاطي و تسليم طلبانه، ساختن و پرداختن نظرات و احكام           

انجام مي گيرد و   »  نوتاريخي گري«سست پايه و بي اساسي است كه به نام       
" بازخواني"در پوشش اين .  ميالني از جمله مدعيان آن استآقاي عباس

دگرگونة گذشته، بسياري از ارزش ها زير سئوال قرار مي گيرند، نفي            
 .مي شوند و جاي خود را به ضدارزش هاي من درآوردي مي دهند

سنت روشنفكري ايران و مفهوم روشنفكر، يكي از          "  بازخواني"
اين .   مدت ها پيش در پي آن است      عرصه هائي است كه آقاي ميالني از     

، گر چه پس از انتشار مصاحبه روزنامه          "بازخواني"و  "  نظريه پردازي"
با آقاي ميالني، حساسيت بيشتري برانگيخت و با نقد و             »  هم ميهن«

وي اين  .  واكنش بيشتري روبرو گرديد، اما طرح آنها تازگي ندارد          
ئي گوناگون، مطرح   نظرات را از سال ها پيش، و تا كنون در فرصت ها          

 در گفتگو با آقاي حسين مهري ١٣٨٠كرده است؛ از آن جمله در اسفند 
نيز به چاپ  "  كيهان لندن "كه در روزنامة     "  (راديو صداي ايران  "در  
تسخير تمدن  « در مقدمة كتاب      ٢٠٠٢و هم چنين در ماه مه        )  رسيد
 . تاليف فخرالدين شادمان» فرنگي

 مصاحبه اخير شايد اين باشد       دليل حساسيت و واكنش ها پس از      
كه به نظر مي رسد اين نقطه نظرها در ميان كساني از نوع مصاحبه كنندة            

زمينه اي براي تبليغ يافته است و آدم هائي چون          »  هم ميهن«روزنامة  
مصاحبه كنندة نام برده، كه به رغم فضل نمائي ها، خود از سنت                

هاي گذشته و تأثير     روشنفكري ايران بي بهره اند و از عمق رويداد         
 و دالئل   ٣٢ مرداد   ٢٨تاريخي حوادث سرنوشت سازي چون كودتاي       

اهميت آن براي نسل  پيشين و امروز آگاهي درستي ندارند، به ابزار              
تبليغ و اشاعة اين نظرات و چتر دفاعي روشنفكران اخته تبديل شده اند،            

اين .  ردآن هم به شيوه اي كه تأثير هر چه بيشتري بر خواننده بگذا              
كانال هاي تبليغاتي و ستايشگران آقاي ميالني كار را به گونه اي انجام            

بي دغدغه »  روشنفكران«مي دهند كه بتواند بر مخاطبان كم اطالع و           
 ۱۱بازمانده در صفحه                           .حداكثر تأثير را داشته باشد
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 ...آژيتاتور يرووكاتور
 

 كه هر فرد    باورم چنين نيست و بر اين        از آن جا كه شيوه من     اما
مسئول انديشه، كردار و گفتار خود است، پس مي كوشم در اين نوشته            

در « سازم چرا آقاي حميد شوكت در نقد خود به منتقدين               آشكار
 و با هياهوي بسيار درباره چند نكته         مي زندبه حاشيه  »  تيررس حادثه 

 و   رد گم كردن است     و    آبفرعي نوشته من، در پي گل آلود كردن        
 درباره حكومت خوداز پاسخ دهي به داوري هاي نادرستي كه در كتاب    
 :دكتر مصدق مطرح كرده است، شانه خالي مي كند

 كه آقاي شوكت مرا كه يكي از نخستين منتقدين كتاب    آن  يكم
ايشان بوده ام، متهم مي سازد كه آدمي هستم          »   تيررس حادثه   در«
 به زندگي شخصي او خواسته ام برايش         دبرخور، زيرا با     »كوردل«

او »   و ترور افكار   سانسور«پرونده سازي كنم تا بتوانم زمينه را براي         
 . فراهم آورم

 در  شوكت واقعيت چيست؟ واقعيت آن است كه آقاي حميد          اما
بنابراين نه  .  سايت شخصي خويش زندگي نامه خود را انتشار داده است        

. به زندگي شخصي خويش است      او مسئول برخورد      خودمن، بلكه   
 دوران دانشجوئي عضو    درايشان در آن زندگي نامه نوشته است كه          

 آنكنفدراسيون بوده و از بازگوئي ديگر فعاليت هاي سياسي خود از            
از آن جا كه ايشان تمام حقيقت را از دوران          .  دوران طفره رفته است   

 به بازگوئي    در كنفدراسيون نگفته بود و بلكه فقط       خودفعاليت سياسي   
 را كه خوش داشت، بسنده كرده بود،         حقيقت نيمه اي و يا پاره اي از      

 كه او در دوران      برسانمكوشيدم به اطالع خواننده نوشته ي خويش        
فعاليت هاي كنفدراسيوني مائوئيست بوده است، بدون آن كه گفته            

در جهاني چند پاره، روشن     .   كار ايشان خوب و يا بد بوده است         باشم
 راه سياسي خويش آزاد است و ايشان هم          انتخاب هر كسي در     است

صدر « انديشه هاي   از سالگي مائوئيست گردد و       ١٩حق داشت در     
 ٤٠ سالگي ضد بلشويسم گردد و در نيمه ٣٠دفاع كند و در نيمه » مائو

سالگي شيفته قوام السطنه شود و او را سياستمداري كاركُشته بنامد و در 
 را نقد كند و او را سياستمداري بدون طرح و             مصدق سالگي  ٥٠نيمه  

 نه به مائوئيسم بد گفته ام و نه كساني را         نوشته اممن در   .  برنامه بنماياند 
اشاره من به اين مسئله    .   كرده ام محكومكه پيرو آن انديشه بوده اند،       

 شوكت چون از    آقايبه اين خاطر بود كه براي خواننده روشن سازم          
گذشته خود شرمسار است، در نوشتن          بخشي از كاركردهاي      

 نيمي و يا فقط پاره اي از حقيقت را گفته و كسي كه             خودزندگي نامه  
 رفتاري را در پيش گرفته است،       چنيندر رابطه با زندگي نامه خويش      

 و حب و    پيشداوري«و به دور از    »  بي طرف«نمي تواند تاريخ نويسي   
 آقايل قول هائي از كتاب    من در همان نوشته با آوردن نق      .  باشد»  بغض

شوكت كوشيدم اين برداشتم را اثبات كنم و نشان دادم كه او پيش از              
 خود درباره احمد قوام را آغاز كند،           تاريخيآن كه بررسي هاي     

جامعه ايران بوده   »   مؤثر سياسييكي از چهره هاي    «مي دانست كه قوام    
 برخوردي  آقاي شوكت به اين بخش از نوشته من كم ترين        ...  است و   

 . نكرده است، زيرا حرفي براي گفتن ندارد
 سياسي بزرگ   كارهاي آقاي شوكت مي تواند و حق دارد از         البته

ديگري كه در گذشته انجام داد، سخن بگويد و آن را به رخ منتقدين              
 بكشد، اما نمي تواند از من خرده گيرد كه چرا به اين  بخش از                 خود

رخورد من به زندگي نامه او در همان        ب.  نكرده امزندگي او اشاره اي     
 و من نخواستم و نيازي      كردمحدوده اي بود كه در سايت خود منتشر        

 به فعاليت هاي واگر ايشان از آن فراتر رفته . نيز نديدم فراتر از آن روم
سياسي خود در دوران پس از انقالب اشاره كرده بود و مي ديدم كه در 

اره اي از حقيقت را بيان كرده است،         زمينه نيز فقط نيمي و يا پ        اين
 .  را نيز با خواننده درميان مي گذاشتمنكاتبدون ترديد آن 

 كشور در سال    از منظر بازگوئي تاريخي، البته جبهه ملي خارج         از
اما با اشاره به اين  نكته     .   هوادار قيام دهقانان در ايران بوده است       ١٩٦٥
 مائوئيسم را توجيه كرد؟       مي توان دنباله روي كوركورانه از     چگونه

 با الهام گرفتن از جنبش جنگل به رهبري           دورانجبهه ملي در آن      
 و كوبا و حتي چين به اين الجزايرميرزا كوچك خان و نيز انقالب هاي 

 بايد توده ها را    پهلوينتيجه رسيده بود كه براي رهائي ايران از استبداد          
 تشكيلردم را دهقانان     م تودهبسيج كرد و از آن جا كه در آن دوران          

مي دادند، در ميان ما باور به انقالب دهقاني وجود داشت، بدون آن كه             
...  اسارت ايدئولوژيك مائوئيسم، كاستريسم، چه گواريسم و   درخود را   

 از كشور، الاقل تا زماني كه من عضو اين          خارججبهه ملي   .  قرار دهيم 
يش، هميشه از استقالل  خومبارزاتيسازمان بودم، در همه ي دوران هاي   

 رخدادهاي  ازو آزادي ايران هواداري كرد و هيچ گاه به كپي برداري           
كشورهاي ديگر و نيز برنامه هاي احزاب چپ و راست ديگر كشورها           

 -نيمه مستعمره« و از امروز به فردا ايران را كشوري             نكردبسنده  
ز زمانه ي   كوشيد بنا بر شناخت و آگاهي ا        بلكهنناميد و   »  نيمه فئودال

 حل بيابد، هر چند كه      راهخويش، براي حل دشواري هاي جامعه ايران       
 و به همين   نداشتند ها با واقعييات زمانه هم خواني      »راه حل«بيش تر آن   

 اما.  دليل نيز نتوانستند از كارآئي اجتماعي چنداني برخوردار گردند          
از زمين  ميان يك چنين روشي با اسلوب دنباله روي كوركورانه تفاوت         

 . تا آسمان است
 و زندان   دستگيري بر آن، بودند مائوئيست هائي كه پس از         عالوه

و شكنجه، هم چون آقاي عباس ميالني با ساواك شاه به همكاري              
اما .   و عليه كنفدراسيون جزوه افشاءگرايانه منتشر كردند         پرداختند

 ها  نمي توان معيار گرفت و گفت همه مائوئيست         رااين گونه آدم ها   
 به مائوئيسم باور داشتند، در      كهبودند، زيرا چه بسيار افرادي      »  خائن«

 و شهيد   باختندراه تحقق آرمان هاي خود در مبارزه با رژيم شاه جان            
هيچ كس نمي تواند صميميت اين افراد در مبارزه عليه نظام             .  شدند

ب  سرمايه داري و عليه امپرياليسم آمريكا را كه در ايران سب          استثماري
 حكومتي استبدادي شد، انكار كند و به آن احترام           استمراراستقرار و   

 و كردار آن واداده ها را نمي توان         رفتاراما همان طور كه     .  نگذارد
 فداكاري و جانبازي اين ساخت،به معيار سنجش مائوئيسم در ايران بدل 

چنين است  .  دانستمائوئيسم  »  حقانيت«شهيدان را نيز نمي توان معيار      
 دركساني از ما نيز     .  ر ارزيابي از كساني كه در جبهه ملي فعال بودند         د

روند مبارزه وادادند و پس از بازگشت به ايران در سيستم استبدادي              
برخي از ما به ايران رفتند و در مبارزه با رژيم            .  شدندپهلوي جذب   

  ليبي و لبنان و عراق رفتند و بدون          بهپهلوي شهيد شدند و برخي نيز       
 مخفي مي بود و    سازمانيرا كه بايد    »  جبهه ملي خاورميانه  «ع ما   اطال

 علنيزمينه را براي انتقال مبارزه از خارج به ايران آماده مي ساخت،              
. ساختند و سبب انشعاب و تجزيه جبهه ملي خارج از كشور گشتند             

 كه من در صف و اردوي اين آقايان قرار  مي داندحميد شوكت بخوبي    
 .  و سياسي بودمفكريا آنها درگير مبارزه نداشتم و حتي ب

 آقاي مسئله بنياد هوور را من مطرح نساختم و بلكه            آن كه  دوم
شوكت آن را در نامه ي سرگشاده خود به آقاي عباس ميالني كه               

من اما در آن     .   در سايت خود مطرح كرد      بود،كارفرماي پيشين او    
ريكائي كه نام و      آم نشريهنوشته يادآور شدم كه بنا به ادعاي يك          

 ميالني  آقايتاريخ انتشار آن را نيز در پانوشت نوشته ام ارائه دادم،              
عالوه بر آن، غير از خواجه       .  مشاور ديوانساالري جورج بوش است     

تأمين »  سيا« همه مي دانند كه بودجه بنياد هوور توسط         شيرازي،حافظ  
نياد  از بودجه اي پرداخت مي شد كه ب       شوكتمي شود و حقوق آقاي      

اگر اين ادعا نادرست    .  بودهوور در اختيار آقاي عباس ميالني گذاشته        
 برايدارم، خوب است آقاي شوكت      »  افتراء و اتهام  «است و من قصد     

افكار عمومي روشن كند چرا در نامه ي سرگشاده خود به بنياد هوور             
 نشان دهد كه كار او به اين مؤسسه ربطي نداشته           كوشيداشاره كرد و    

 مسائل شخصي اش را علني كرده      خودمي بينيم كه آقاي شوكت     است؟  
 شخصي اش  زندگياست، اما از ما مي خواهد به نوشته هائي كه درباره           

شخصيت و  «انتشار داده است، برخورد نكنيم، چرا كه مي خواهيم            
 آيا بحث در اين سطح مبتذل نيست؟. كنيم» ترور« را اش»انديشه

 كنون چند كتاب انتشار داده        كه آقاي حميد شوكت تا     آن  سوم
 و من در هر يك از آنان خطاها و برداشت هاي نادرستي را                 است

 آن موارد از اهميتي برخوردار نبودند، در        كهديده ام و منتهي از آن جا      
 ساله   ٢٠  تاريخچه«روزي كه مقدمه       .  آن باره نقدي ننوشتم      

 كه  را خواندم، برايم آشكار شد كه شوكت براي آن          »  كنفدراسيون
 آن كتاب را در ايران منتشر كند، در آن مقدمه بدون هرگونه              بتواند

اما تشخيص .  به آيت اهللا كاشاني اشاره كرده استمنطقيدليل و توجيه    
» ترور شخصيت «و  »  افشاء« را   ايشاناين امر باعث نشد كه بخواهم        

 جلد كتاب   ٢  درهم چنين درباره مصاحبه اش با مهدي تهراني كه        .  كنم
ر داد، مي توان حرف هاي زيادي زد، اما آن نيز برايم از اهميت              انتشا

 برخوردار نبود و به همين دليل تا به امروز در آن باره چيزي              چنداني
 . ننوشتم

 در اين   شوكت.  چنين نيست »  در تيررس حادثه  « در مورد    ليكن
كتاب كوشيده است به ما بياموزد كه مبارزه با امپرياليسم كار بيهوده اي 

 و سياستمدار خوب كسي است كه بايد با توجه به منافع                  است
» راه حلي واقعگرايانه  « خويش   جامعه يامپرياليسم براي حل مشكالت     

كسي كه خود را    .  نيستكار تاريخ نويس طرح يك چنين پيامي      .  بيابد
مي نامد، بايد تاريخ، يعني رويدادهاي گذشته را             »  تاريخ نگار«

ده روشن سازد كه چرا وقايع اين گونه         كند و براي خوانن    كالبدشكافي
 با توجه به تناسب نيروهائي كه در برابر يكديگر             واتفاق افتاده اند   

اما .   نمي توانستند رخ دهند    ديگريصف بندي كرده بودند، به گونه       
 »تاريخ نويس«حميد شوكت از اين مرز فراتر مي رود و در هيبت              
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ابسته به امپرياليسم مردان    مي خواهد به ما بقبوالند كه مردان سياسي و       
 سياسي بوده اند و مردان سياسي هم چون دكتر مصدق كه براي            بزرگ

نبوده اند، در  »  واقعگرا« مبارزه كردند، چون      ايراناستقالل و آزادي    
 است در برابر يك چنين        روشن.  نهايت، كوتوله هاي سياسي اند   

 از  كهت  نبايد سكوت كرد و بلكه بايد آشكار ساخ        »  تاريخ نويساني«
نمي دانند چه مي گويند و    »  تاريخ نويسان«يا اين   .  دو حال خارج نيست   

 از روي ناداني است و يا آن كه چون عامل و              مواضعيطرح چنين   
 هم چون جالل متيني و       معذور،مزدبگير گشته اند، پس مأمورند و        

 . هستندميرفطروس كه مي گويند جيره خوار خانواده پهلوي 
 بي هويت  وخود به منتقدين نامرئي     »  نقد« آن كه شوكت     جالب

 طريق  ازخويش را در سايتي انتشار داده است كه مخارجش                  
دريافت ...  و  »  صداي آمريكا «،  »راديو فردا «آگهي هائي كه از     

 تأمين مي گردد و سال ها است كه با سماجت از پخش                 مي كند،
 عالوه  .مي كند»  سانسور« و ما را     خوددارينوشته هاي افرادي چون من     

كه علنأ  ...   و   باقرزادهبر اين، در اين سايت كساني چون آقاي حسين          
در پاريس جلسه   »  موساد«با آقاي تيمرمن آمريكائي و مأمورين          

و در همين سايت بيش از .  برگزار كردند، قلم فرسائي مي كنند مشترك
 و  برلين  كنفرانس هاي تشكيل موفقيت آميز      برايهر سايت ديگري    

تأمين كرده، تبليغ شده    »  سيا«يس كه هزينه همه آنها را        لندن و پار  
 . است

 كه من در نوشته هايم نه تنها به كسي توصيه نكرده ام           آن  چهارم
را نخواند، بلكه نقد من هر چند سبب          »  در تيررس حادثه    «كتاب

بنابراين، اين  .   بدنامي نويسنده اش گشت   موجباشتهار آن كتاب، اما     
آقاي »  ترور شخصيت « پي   درنيستيم كه   »  تانبد ذا «و  »  كوردالن«ما  

 سرشار  وشوكت برآمده ايم و بلكه او به سبب برخورد يك جانبه نگرانه         
از پيش داوري هايش نسبت به جنبش ملي به رهبري دكتر مصدق، و            

 مال مردم خور، موجب بدنامي خويش         بيگانه يستايش يك نوكر     
 را بر حلق خويش     بدناميدر حقيقت، او خود طناب دار        .  گشته است 

 .آويخته و از آن آويزان شده است
 كه معلوم نيست چه كسي از قيام خودجوش سي تير             آن  پنجم

الاقل من به چنين   !  ناميده است »  اسطوره« ساخته و مصدق را      »حماسه«
اما تفاوتي است   .   مصدق را نيز بدون خطا نمي دانم      وكساني تعلق ندارم    

به خطاها و  ...   دكتر صديقي و     ،ملكيميان برخورد كساني چون خليل      
 خود گرفت،   سياسيتصميم هاي اشتباهي كه مصدق در دوران فعاليت        

كه مصدق را   ...  با نقد كساني چون متيتي، ميرفطروس، شوكت و           
نقد خليل ملكي، دكتر صديقي و ديگر نزديكان و            .  كرده اند»نقد«

د  خيرخواهانه است و در خدمت پيش بر       نقديهمكاران دكتر مصدق    
 قرار دارد، در حالي      ايرانجنبش استقالل طلبانه و آزاديخواهانه مردم       

 با هدف از    واين آقايان خرابكارانه، هم راه با تحريف تاريخ        »  نقد«كه  
پا درآوردن جنبش آزاديخواهانه مردم ايران در برابر زياده خواهي هاي         

 كساني كه مدعي اند ما از      .   آمريكا انجام گرفته است      امپرياليسم
 ملي حماسه و اسطوره ساخته ايم، هم چون آن        جنبشرخدادها و رهبران    

 هرا سر داد  »   دزد را بگيريد   دزد،«دزدي كه براي رد گم كردن فرياد        
 زمينه نيز   ايندر  .  بود، با طرح اين حرف ها مي خواهند رد گم كنند          

چون شوكت نخست افراد نامرئي و بي هويتي       »  نوآوري«تاريخ نگاران  
 مي سازند تا سپس بتوانند براي نظرات انحرافي، ضد          متهمي  را به جرم 

اما .   فضاي زيست بوجود آورند     خويشتاريخي و يك جانبه نگرانه     
 سياستكسي كه بدون هرگونه سند و مدرك و استداللي مي نويسد             

و هم چنين  »  معطوف به حل دشواري ها و راه منطقي نبود       «نفتي مصدق   
مصدق كم  « و تحليلي مدعي مي شود       سند و مدرك   هرگونهبدون ارائه   

 و بدون كودتا نيز ماندني      بودو بيش در همه عرصه ها شكست خورده        
 مدعيو يا آن كه بدون هرگونه سند و استدالل و منطقي                »  نبود

خود را  )  مصدق(آزادي و استقالل و حق حاكميتي كه او          «مي شود  
در پي  ،  » طرح و برنامه اي هدفمند بود       فاقدمنجي آن مي دانست،     

.  دانش پژوهانه بررسي هايافشاءگري سياسي است و نه كار مبتني بر          
 تحليلكسي كه اين سخن هاي شعارگونه، پوچ، بدون سند و مدرك و            

باز هم تكرار مي كند كه     »  ...پاسخي به مناديان    «را مي زند و در همين      
ی ملی و   نيروهای ميان دربار، حزب توده،       هماهنگ« در   تيرقيام سي   
تحقق يافت، در پي روشنگري تاريخ نگارانه نيست و          »  ... و   مذهبی
 با طرح اتهاماتي بدين گونه پاي دربار وابسته به استعمار          مي كوشدبلكه  

.  تير بكشاند كه محتوائي ضد استعماري داشت        سيرا به درون جنبش    
 مي ريزد و مخدوش     درهمكه مرزها را بدين گونه       »  تاريخ نگاري«

 پرووكاتور  آژيتاتور نگاري نيست و بلكه يك      مي كند، در پي تاريخ   
 .  عيار استتمام سياسي

 من در تاريخ نگاري به اندازه آقاي شوكت        تخصص كه   آن  ششم
فرق شوكت و من    .  نداريماست، يعني هر دو ما در اين رشته تخصصي          

 مصاحبهآن است كه من اين سخن را گفته ام و او مي پندارد چون چند              
تعلق داشتند، و آنها را     »  چپ«ه است كه به جنبش     با چند تن انجام داد    

تاريخ نگار « منتشر ساخته است، پس بايد او را              كتاببه صورت  
 شوكت با تاريخ      كنفدراسيونمقايسه تاريخ    .  دانست»  متخصص

كنفدراسيون افشين متين آشكار مي سازد كه ميان تاريخ نگاري              
به همين و  .   و غيرتخصصي تفاوت از زمين تا آسمان است          تخصصي

 مي كنم نه درباره تاريخچه جبهه ملي در          پيشنهاددليل نيز به ايشان     
 اين همه پيشداوري و       باخارج از كشور تاريخ نگاري كند و نه           
 .كژانديشي، بيوگرافي دكتر مصدق را بنويسد

 تاريخ نگاري به اين معني نيست كه او       دانش عدم تخصص در     اما 
به همين .   آن بنويسيم  دربارهنمي توانيم  و من از تاريخ ايران بي  خبريم و        

 من،  ورا بنويسد   »  در تيررس حادثه  «دليل نيز او حق دارد كتاب         
هم چون هر كس ديگري، حق دارم درباره ادعاها و بهتان هائي كه              

 عليه جنبش ملي و دكتر مصدق مطرح كرده          خودشوكت در كتاب    
 در نقد خود     مهرآسا دكتربه همين گونه نيز آقاي     .  است، داوري كنم  

را نخوانده و به مضمون     »  در تيررس حادثه  «مطرح ساخت كه كتاب     
نقد او درباره  سخنان شوكت در مصاحبه با .  نيز انتقادي نكرده استآن

بنابراين كسي را نمي توان متهم ساخت كه       .   بود »كتابجهان  «نشريه  
 چنين ادعائي دروغ و بهتاني       است،او را نخوانده نقد كرده       »  كتاب«

 با  بسياررا  »  در تيررس حادثه  «ديگر آن كه من كتاب      .  بيش نيست 
دقت خواندم و مي توانم درباره آن بيش تر از آن چه تا كنون نوشته ام،             

اما از آن جا كه ديدم در آن كتاب مواضعي به غايت انحرافي و     .  بنويسم
 ارائه مدرك و سند و برهان و تحليل، مطرح            بدونارتجاعي، آن هم   

كسي كه هم از توبره        «مقالهكه بايد افشاء شوند، به نوشتن       شده اند  
 . بسنده كردم» مي خورد و هم از آخور

 هميشه هوادار آزادي انديشه و گفتار و نوشتار          من كه   آن  هفتم
 در آنها عضو بودم و هستم و         كهبوده ام و در سازمان هاي سياسي اي       

 اين منش و    از،  نشرياتي كه در آنها مي نوشتم و هنوز نيز مي نويسم          
بنابراين خوب است آقاي شوكت چماق        .  اسلوب هواداري كرده ام  

و » خودي« سر كساني بكوبد كه در ايران جامعه را به  بررا » سانسور«
 نيست كه روزنامه و نشريه اي      هفته ايتقسيم كرده اند و    »  غيرخودي«

 نكنند و براي    توقيفهستند،  »  خودي«را كه صاحب امتيازهاي آنان     
 هوادارديگر آن كه خود  .  نتشار كتاب بايد حتمأ از آنها مجوز گرفت       ا

پژوهش هستم و تا كنون نيز در اين رابطه چند كتاب  پژوهشي درباره        
بنابراين .   بنيادگرائي ديني و تروريسم انتشار داده ام       پديدهدمكراسي،  

مطرح ساخته  »  تيررس حادثه « در   شوكتمخالفت با مواضعي كه      
 جستجوي«و  »  كاوش«دشمني من و امثال من با          است، ربطي به    

كسي كه مي كوشد به دشنام ها و كينه توزي هاي خود         .  ندارد»  حقيقت
بپوشاند، كسي كه بدون ارائه هر      »   جستجوي حقيقت  وكاوش  «جامه  

ويژگي ذاتي جبهه ملي    « را   »ناپايداريسستي و   «گونه سند و مدركي     
 پي خاك   در نامد،  اش مي »و راز گشوده ي طلسم شكست و ناكامي       

. پاشيدن در چشمان مردم است تا آنها را از ديدن واقعيت باز دارد               
 ادعاها از گوهر تحقيق، كاوش و پژوهش تهي هستند و             اينهمه ي  

 در يك اعالميه سياسي گنجانده      سياسيمي توانند از سوي يك جريان      
 . شوند

 آقاي شوكت آن است كه همه كساني را كه باورهاي او            مشكل
 ايران را كه بدون استدالل، بدون سند و بدون تحليل             ملي جنبش   از

 و حتي به غايت ارتجاعي مي دانند،      انحرافيمنطقي مطرح ساخته است،       
متهم مي سازد تا خود را مظلوم بنماياند       »  كتاب سوزي« و   »سانسور«به  

 و استدالل نادرستي ها، سستي ها و          منطقو ديگران را كه با          
 شكست خورده و   ارتجاعاسي او به نفع اردوگاه       موضع گيري هاي سي 

 البته.  سياسي متهم سازد  »  شقاوت «ارتجاع حاكم را آشكار ساخته اند، به     
اين خود روشي است شناخته شده، يعني خود را در گفتار دمكرات،              

 گفتگو و جامعه چند صدائي نماياندن، اما در كردار هوادارآزاديخواه و 
 و آزاديخواهانه مردم ايران       مكراتيكدبه همه دستاوردهاي جنبش     

 داشتند و نه     طرحيتاختن و رهبران آن را هم چون ابلهاني كه نه             
برنامه اي و نه مي دانستند چه مي كنند، جلوه دادن، فقط و فقط مي تواند             

روشن است كه ميان يك . باشد  پرووكاتور سياسيآژيتاتور يك كار
اسي تفاوت از زمين تا       آژيتاتور پرووكاتور سي    يكتاريخ نويس و   
 . آسمان است
تسويه حساب سياسي و كينه توزي    « مرا به    شوكت كه   آن  هشتم

 مي دانم، ايشان سال  ها    كهتا آن جا   .  متهم ساخته است  »  ايدئولوژيك
 به ايراناست كه از سياست كناره گرفته است، وگرنه نه مي توانست            

ژيم اسالمي  هاي ر  »خودي«سفر كند و نه نشريات ايران كه توسط           
 ايشان مصاحبه مي كردند و سبب شهرت شان           بامنتشر مي شوند،    

 . مي گشتند
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 حرف  »ايدئولوژيككينه توزي  « از آن كه اصطالح       صرف نظر
بي ربط و پوچي است، من نمي دانم آقاي شوكت كه در گذشته خود را            

 و مائوئيست مي دانست و به قول خود پس از انقالب به جبهه             »چپ«
 پيوست و عضو هيئت تحريريه نشريه          ايرانملي در    دمكراتيك  

 پس ازبازگشت   وبود كه توسط آن جبهه انتشار مي يافت         »  آزادي«
پرداخت که از سوی     »  نامه آزادی خواهان  «به اروپا به همكاري با     

منتشر می شد، و پس از آن نيز سياست         »  ی ايران ملجمهوری خواهان  «
 ايدئولوژي است تا بتوانم به        كدامرا بوسيد و كنار نهاد، اينك پيرو         

 براين، من هم چون ماركس،        عالوه.    ايدئولوژي او كينه ورزم     
 كاذب مي دانم و معلوم نيست چرا بايد به           خودآگاهيايدئولوژي را   

در « است تا در       شدهخودآگاهي كاذب آقاي شوكت كه سبب          
اين  همه به دستاوردهاي جنبش ملي توهين كند، كينه        »  تيررس حادثه 

 باشم؟ آن زمان كه ايشان مائويست بودند، با نوشتن مقاله اي در             شتهدا
 انديشه مائو در رابطه با تئوري جامعه نيمه          نادرستي»  كارگر«نشريه  
امروز .   انديشه هاي ماركس نشان دادم    منظر نيمه فئودال را از     -مستعمره

م دريافته ا»  تيررس حادثهدر«اما با توجه به مضمون و مواضع ايشان در      
 قوام السطنه دليلدر سياست است و به همين   »  واقعگرائي«كه او هوادار    

را در برابر دكتر مصدق علم كرده است تا به ما بياموزد كه با توجه                
 سرمايه داري و تك ابرقدرتي آمريكا، بايد در رابطه با            به جهاني شدن

 از در مصالحه درآئيم،      يستي كانون هاي امپريال  بامنافع ملي خويش     
بيش »  شكست شومي   «تيرگرنه همه تالش هاي ما هم چون سي          و

 .نخواهند بود
 كه آقاي شوكت به خود اجازه مي دهد از رسانه هاي             آن  نهم

آزادي و  « براي مردم ايران سخنراني كند و به آنها اصول           امپرياليستي
 اما كساني چون آقاي بني صدر را شايسته سخن بياموزد،را »  دمكراسي

 آقاي بني صدر حق    اگر.    نمي داندزادي و دمكراسي     گفتن درباره آ  
را نشان دهد، چگونه شوكت      »   چپ و راست    جاي«ندارد به ايشان   

 نوكر بيگانه و دزد مال      يكبه خود حق مي دهد با بررسي تاريخ ايران        
 پول هاي باد آورده در كازينوي مونته كارلو با         آن را كه با     خور مردم

  ملي بدل سازد؟ به قهرمانار مي  زد، ملك فارغ، شاه فراري مصر، قم
 كه فضيلت سفر به ايران مبارزان خارج از كشور در             آن  دهم
 سلطه استبدادي شاه در آن بود كه مي خواستند مبارزه مسلحانه را دوران

اما سفر به ايران براي     .   سازمان دهند   استبداديعليه آن حكومت     
مصاحبه با نشرياتي    و   »ومدركمراجعه به آرشيو و دستيابي به سند        «

 نيست و   برخورداركه در ايران انتشار مي يابند، از هيچ گونه فضيلتي           
عالوه بر  .  اصوأل اين گونه سفرها را نمي توان با يكديگر مقايسه كرد         

 تا آنجا كه مي دانم، يكي از اين سفرها در دوراني انجام گرفت كه        آن،
اداره «ر نزد     براي دريافت اجازه انتشا      »حادثهدر تيررس    «كتاب  
 .  بود» ارشاد

 يك آن كه آقاي شوكت پيش از آن كه تاريخ نگار باشد،            نتيجه
بنا براين بايد چنين كسي را افشاء       .  آژيتاتور پرووكاتور سياسي است   

 چون شوكت،  كساني مطالعه نوشته ها و ادعاهاي      با    ايرانكرد تا مردم    
و آن چه كه ما    .  ..متيني، ميرفطروس، داريوش همايون، باقر پرهام و         

 نقد و افشاءگري اينان نوشته ايم، بتوانند بد را از خوب و سره را از                در
 .  و بدانند دوستان و دشمنانشان كيستنددهندناسره تشخيص 

 

 ...ماندالي 
 

    فای نقش ژنرال پتن   يبا ا   کنند که   را متهم می    عباس ها یحماس
 سقوط كرده انت  يبی خ ي، با اشغالگران همکاری کرده و در سراش        )۲(

 . است
از تنفر بوده و خشونت متقابل ابعاد  مملوتبليغات هر دو طرف 

 .ابد يدی میيجد
ن که راه   يا از   اني فلسطين شتريب.  استده  يرسبست    بن اوضاع به 

حل   راه افتنيبرای  ی ديگر   برخ.  اند ستوه آمده  خروجی وجود ندارد، به   
 فلسطين در   ريسف  ه عفيف صفي  برای مثال، .  کنند ای تالش می   سازنده

در آن  تشکيل شود که      کند که دولتی فلسطينی    واشنگتن پيشنهاد می  
ا يحماس   ن که به  يت داشته باشند، بدون ا    يطرف عضو  ده بی يافراد ورز 

ز يار ناچ ين هدفی بس  يچن دن به يمسلما، بخت رس  .   وابسته باشند  فتحال
 . است

 اهللا های خصوصی در رام     در صحبت ش از همه     ينامی که ب  اما  
 . استوتی غ مروان بررسد، گوش می به

. » در دست دارد   هر دو مشکل را   کليد حل   «او  گويند که    می
 ).  است فلسطين- اسرائيلو کشمکشفتح ال - حماسمنظور مناقشه(

 نلسون ماندالی فلسطينی     برغوتی، مروان   ده برخی افراد،     يبه د 
 . است
گر يد کين دو چه در ظاهر و چه از نظر خلق و خو با                    يا

 .اری دارنديلی نقاط اشتراک بس و.متفاوتند
 هر.  زندان قهرمان ملی شدند    های   لهيپشت م  در   ن آنا یهر دو 

  از ت،ين دو شخص  يی ا دو  هر.  م شدند تهتروريسم م   به ها ی آن دو
 از تصميم   ١٩٦١ماندال در سال    .  دندکرپشتيبانی    زيآم ات خشونت مبارز

انه عليه دولت نژادپرست  مبارزه مسلح    آغاز برای»  کنگره ملی آفريقا  «
 ٢٨  او به مدت  .  پشتيبانی نمود )  رنظامیيان غ البته نه عليه سفيد پوست    (

را »  سميترور«  اش ادینشد در قبال آز    حاضر   وسال در زندان بسر برد      
فتح نظامی ال  از مبارزه مسلحانه سازمان      زيبرغوتی ن مروان  .  ح کند يتقب

 حبس ابد محکوم    زاتچند بار مجا   ن جهت به  يهم بهد و   کرپشتيبانی  
 . دش

تفاهم  صلح و    نفردر راه هر دو   زندان،   ش از افتادن به   يحتی پ اما  
که مروان در هنگامی  ١٩٩٧ سالدر  بار، نيبرای نخست. مجاهدت کردند

 مجاور  دهکده حرباته  در   )جامعه صلح   ( گوش شالوم  انجمنتظاهرات  
در اعتراض اين تظاهرات .  با او مالقات کردم     ،بيلين شرکت نموده بود   

 ، سال بعد   ٥.   شده بود   برپا  »ن ايليت يمودي«مستعمره    ساختمان به
ن شعار  يکرده و ا   دادگاه تظاهرات    اطيمروان، در ح   محاکمه   هنگام به

 .»!ز مذاکراه، نه در زندانيبرغوتی بر سر م« :ميرا داد
 . ديمکر ديدار  برغوتیخانوادهاهللا با  ، در رامهفته گذشتهدر  

سپاری  وتی را در مراسم خاک     غ بر ه فدو ،بار نينخستمن برای    
مردم ما در ميان    .  اش را فراگرفته بود    چهرهاشک  .  ياسرعرفات ديدم 

ط، يخراش مح  خاطر سر و صدای گوش      به ايستاده بوديم و      سوگوار
 . ميبدل کن ش از چند کلمه رد ويم بينتوانست

تز اتدی کمتوجه حضور  هنگامی که.  بودموقر آرام و ، او بار  اين
 ليهنگام تشک  ما به .   خنديد شد، گوش شالوم     انجمنيکی از فعاالن     

ار يس با ما بس   يپل  برخورد.  ميمروان برای اعتراض حضور داشت    دادگاه  
هايش روی پای تدی      با پوتين  هنگامی که پاسبان تنومندی     . بود خشن

 .، انگشت پای او کنده شد کوبيد،تز که صندل بر پای داشتاک
. دارد  ک دختر يسه پسر و      گستری است، ل داد يکه وک   ه فدو

 در زندان بسر     یماه، شش    بدون محاکمه  قاسم،بزرگترين فرزندش   
او   .روشن است ای   قهوه با موهای    ای بانوی آراسته   هفدو.  برده است 

 طالئیی  هاجز مروان مو    هاش ب   خانواده عضای ا همه«گفت که     می
خاطر   هم به  ديزی اضافه کرد که شا     يآم هيو با لبخند کنا    (  .»دارند
 )»ها بیيصل

 دهکده  ششکه در    بزرگ است    ای   خانوادهبرغوتی  خانواده  
ب يطبوتی که   غدکتر مصطفی بر  .  کنند نزديک بيرزيت زندگی می    

شاوندی دوری  يخو  کند، ت می يفعال حقوق بشر    است و در امور دفاع از     
مروان و همسرش که هر دو از خانواده برغوتی          .  ه دارد  مروان و فدو   با

 .کنند اند، در دهکده کبار زندگی می ستهبرخا
 بر سر   .کنند  زندگی می  گشائیخانواده مروان در آپارتمان دل     

رسد  نظر می ه ب.  اهللا شدم  عی در رام  يهای وس  سازی راهم، متوجه ساختمان  
اند، از جمله مراکز     ای سربر آورده   د از هر نقطه   يهای جد  که ساختمان 

 .تجارتی بزرگ
به خانه من خوش    "اند    به انگليسی نوشته   هخاندر کنار در ورودی     

 ، ها يکی از نقاشی. اند آراسته  برغوتی مروان ريتصاوبا  را  خانه  ".  آمديد
اش را چون    های دستبند زده   دهد که دست   مروان را در دادگاه نشان مي     

که   زماني.   است گرفتهباالی سرش     روز پس از نبرد،   يی پ بوکسور
اش را تصرف     سه روز تمام خانه    ،ودندماموران امنيتی در جستجوی او ب     

 .دندکر بالکن خانه آويزان ازو پرچم اسرائيل را 
البته .  دارد مروان را    حق مالقات با   کسانی است که     از نادر   هفدو

که فقط شامل   »  کيشاوند نزد يخو«عنوان  ه  بلکه ب  ،عنوان وکيل ه نه ب 
 .شود یخواهر و برادر و فرزندان کمتر از شانزده سال م، پدر، همسر

های   زندانی فلسطينی در زندان       هزار ١١درحدود  هم اکنون،    
پنج نفر مالقات کننده برای هر زندانی،          هسباحم  با.  گرفتارنداسرائيل  

 آنان  البته  .  هزار نفر مالقاتی بالقوه وجود دارد        ٥٥  طور متوسط   ه ب
ژه بکنند؛ اما   يمجبورند برای هر بار مالقات تقاضای صدور جواز و          

 زين  هفدو.  شوند  محروم می  کسب مجوز  امنيتی از    لئبهانه دال   به اغلب
تنها برای طی راه     دارد که    نامه کسب اجازه  برای هر مالقات احتياج به    

به او   توقف در اسرائيل را       ان خانه و زندان اعتبار دارد و اجازه         يم
توانند به    نمی ،دارند سال   ١٦  ش از يکه ب اما سه پسر مروان     .  دهد مین
همراه  تواند به   تنها دختر خردسال مروان می        .رشان بروند دار پد يد

 . دکنمادرش پدرش را مالقات 
افت که  يتوان فردی را      سختی می  ن، به يان مردم فلسط   يدر م 
نلسون ماندال   نه هم، او به   يزمدر اين   .  تر از مروان برغوتی باشد     محبوب

 . برد که در زندان بسر میشباهت دارد، ماندالئی 
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توانائی ين  او ا .   مروان را توضيح داد    ل اقتدار يتوان دل يبه سختی م  
که اين  چرا  ،ش در الفتح کسب نکرده است      يت باال يخاطر موقع  را به 

در  ی سلسله مراتب روشنتوان بسختی نابسامان بوده و مشکل می جنبش  
اش   تنها يک فعال ساده در دهکده       او که   همان دورانی از  .  افتيآن  
طی  سازمان   بارزش، مدارج ترقی را در    ت   بشکرانه شخصي  ، توانست بود
) سمايکار(فرهمندی   زی است که به   يده اسرارآم ين همان پد  يا.  کند

عوامل خارجی   او اقتدار آرامی کسب کرده است که به        .  مشهور است 
 . بستگی ندارد

حماس .  تبرکنار مانده اس  ميان حماس و فتح     هتاکی  جنگ  او از   
  حماس  که  س، هنگامی برعک.  حمله نکند به او     است که     مراقب

 طاد شلي عگيلر،  ياس  برای معاوضه با سرباز   نی  يان فلسط يفهرستی از زندان  
 در ، از رهبران فتح بودکه وی یبا وجودبرغوتی  نام مروان  ارائه کرد، 

 .  قرار داشتصدر فهرست
سند "های ديگر    رهبران زندانی سازمان  با   بود که همراه     برغوتی

. خواند وحدت ملی فرا می سندی که به. کرد را تنظيم"  زندانيان]مشهور[
نامه  توافق«ن اساس، يبر ا. رفتنديآن را پذ های فلسطينی   های همه جناح 

، هر چند   »حکومت وحدت ملی  «ل  يوجود آمد و موجب تشک    ه ب»  مکه
امی فوری، نظر مروان را     يمان، با پ  ين پ يش از امضای ا   يپ  .کم دوام شد  

  . بود که قرارداد منعقد شدا شدند و تنها پس از توافق ویيجو
ت برغوتی  يزان محبوب يم اهللا داشتم، توانستم به    داری که از رام   يدر د 

ای که   کنند که از جو نفرت دوجانبه      هواداران وی تالش می   .  پی ببرم 
 .ان رهبری دو جناح بوجود آمده، دور بماننديم

 ،ات حماس در غزه مقابله کردند     يسرسختانه با عمل  برخی از آنان    
ران هوادا آنان   دهيده ب.  ی اختالف پی ببرند   ها ريشه به  کردند که ش  تال

 در   و بسر نبرده فتح هرگز در غرب     ال  شتر رهبران يخالف ب حماس بر 
های  ه آنان با آموزش    يروح.  اند تحصیل نکرده های خارجی    دانشگاه

 ط بغرنج ئشرا  .ار محدود است  يافق آنان بس  .  مذهبی شکل گرفته است   
ت يدر آن فعال    ر است يناگزبخش فلسطين   ي ش آزاد المللی که جنب   بين

 .  بيگانه است آنان کامالبرايکند، 
 :ح داد که  ين من توض  يکی از مخاطب  يهنگام انتخابات گذشته،     

ن ي از ا   تا کسب کند  درصد آراء را     ٤٠ تا   ٣٥حماس اميدوار بود که     "
 اکثريت آراء   ن که ياز ا اما  .  ی برای خود بدست آورد     مشروعيت قيطر
 چه  روزیيپدانستند با اين     آنها نمی .  زده شدند  رتيند، ح دست آورد را ب 

ل يآنان با تشک  .  ای برای حکومت نداشتند    برنامه آماده کنند زيرا که    
رهبران حماس  .  دچار اشتباه شدند   اعضای حماس    حکومتی مرکب از  

 .کم بها داده بودندالمللی و اسرائيل   بينهای به واکنش
معتقدند آنان  .  از انتقاد از خود ندارند    ی  برغوتی باک ان مروان   رويپ
جنبش ن  يا  ده آنان، يده ب  . نيست ريتقص بیغزه  در رخدادهای   فتح  که ال 

. ر رهبران حماس، خردمندانه رفتار نکرده است       يری و تحق  يبا دستگ 
 راحماس  حکومت  خارجه  امورهر وزير   اها محمود الظ    آن نمونه،برای  

ی  نام رقاصه او را با      و   هيد ريش او را بر     .دستگير و تحقير کردند    
 ديانزجار شد   لئ دال زکی ا ين کار   يا.  ، صدا کردند  معروف مصری 

 . فتح استال از هر و همکارانش االظ
 معتمد و الن  حکه محمد د     بر اين  دالعای حماس   مدمن برای   

 اریيای با     سرگرم توطئه  محمود عباس      نيشيپمشاور امنيتی     
بی يچ تکذ يه  ، است هدر غز  نظامی     جهت کودتای   ها آمريکائی

عنوان محبوب    ها معتقد بودند که دحالن به           حماسی.  ام نشنيده
 ، تسليحات و پول    در صورت داشتن   )  ها و اسرائيلی (ها   آمريکائی

امر، حماس را واداشت    اين  .  رديدر دست گ  غزه را   که  يبارتوانست   می
 از آنجا که     .ش را گرفته و مسلحانه وارد عمل شود          يکه دست پ  

الن که  حداز  کرد و      از حماس پشتيبانی می      دم غزه مراکثريت  
حماس ،  ندمتهم شده بود، نفرت داشت    اشغالگران  و همدستی با    خيانت   به

دحالن را   عباس    محمود  اکنون،.  شود  روزيپسادگی  ه توانست ب 
 . مهاجرت فرستاده است به

خالد ن مسئله برای يا.  متمرکز است  غزه   کهيبار حماس در    قدرت
در دمشق زندگی    چرا که     ،ن است يآفر  مشکل رهبر حماس ل  عمش
ای  شهير  ، غزه دو معاونش در  و بر خالف     ن جهت، ا  يهم به.  کند می

در غزه دارد تا بتواند موقعيت خود را از ينپول  لذا وی به      .ندوانده است 
 .کند افت میيدر ايران ن پول را او ازيا. م کنديتحک

بازتاب ماس را    نقطه نظرات ح   که بخشی از  مند بودم    من عالقه  (
 کرانه به  توان   که نمی چون    ، کامال غيرممکن است   ن امر يا   ولی ،دهم

المقدس  تيحماس که من در ب      و همه افراد وابسته به       سفر کرد غزه  
 .) ندبر بسر میهای اسرائيل   در زندانشناختم، شرقی می

 ؟ نديرون آبيمخمصه از اين توانند  چگونه میفلسطينی ها 
مورد قبول  ملی  ک رهبری   يند شد دوباره    اهخوقادر  چگونه  آنان  

؟ بوجود آورند غزه  که  يبار و   کرانه باختری های مردم در      بخش ه  يکل

 و با اسرائيل پيمان      ت کرده يهداکه بتواند مبارزه ملی را       ای   رهبری
  ؟؟ن صلحی فراهم شوديعقد کند، البته اگر امکان چنصلح 
اين  اسرائيل به سب،  در زمانی منا  عتقدند که اگر  موتی  غ بر روانيپ

 از زندان آزاد    وی صورت   آن در   ،نتيجه برسد که خواهان صلح است     
درست .  کردخواهد     فاين کننده ا  يينقشی تع   روند سازش  و در    شده
جه گرفت که   ينت دولت سفيد پوست      گاه که  ، آن نلسون ماندال   رينظ
 ن شد که ماندال از     يچن.  اوردي دوام ب  تواند ديگر نمی د  يم آپارتا يرژِ
ط، يدی ندارم که برای آماده کردن مح         يمن ترد   .دان آزاد شد   نز

برای  را    عیيوسکارزار  ست  يبا میصلح اسرائيلی    طرفدار  نيروهای  
 . ميان افکار عمومی براه اندازند درآزادی مروان برغوتی 

 چه اتفاقی خواهد افتاد؟فاصله در اين 
 کندافت که باور  يها، مشکل بتوان کسی را         فلسطينی انيدر م  

 .  ديآن تحقق خواهد بخش    کرده و به    ی منعقد صلحتوافق  لمرت  وهود ا يآ
 »المللی نشست بين «  افت که گمان کند از    يتوان فردی را     به سختی می  

. ای حاصل خواهد شد    جهيشود، نت  ماه نوامبر برگزار     قرار است در  که  
 دنت يپرزاستخوانی است که    تکه   که اين     ن باورند يبر ا ها   فلسطينی

متزلزل   ریيطور چشمگ ه اعتبارش ب يس که   ا ر زايکوندل  سوی بهبوش  
 .کند  میاب پرتشده است،

 ای نداشت؟   نتيجهچ ياقدامات هو اگر اين 
 ،درای وجود ند  ئهيچ خالء "فتح به من گفت که      اليکی از رهبران    

 انفجار ديگری    ثمری نداشت، با   های پريزيدنت عباس      اگر تالش 
 ای که در پی شکست مذاکرات        ضها انتف ر  ينظ.  م شد يروبرو خواه 
 ". رخ دادکمپ ديويد 

خشونت دست از سالح برداشته و فتح  ال فعاالن   ن که يا پس از ا   يآ
 مخاطبان من  يکی از     ؟سر خواهد شد  ين امری م  يرا رها کردند، چن    

ز ين ن يش از ا  يپطور که     همان.  خاستخواهد  بر    ینسل جديد "  :گفت
به گروه   را    ان و جايش   هخسته شد ها   سال خورده .  رخ داده است   

ز وجود نخواهد   ينصلحی  ،   اگر اشغال پايان نيابد    .دادد  نخواهدتری  يجد
خانواده، دامان  ها،   دانشگاه نسل آينده را به   نتواند  صلح  ن  ياگر ا   .داشت

 .". افتادخواهد راه ه به جديدی ض انتفا، آن گاه کنده روانکسبکار و 
ازمندند، هر چند ينملی   وحدت   ان به يني، فلسط برای رسيدن به صلح   

د يام  نمادمردی که   .  دارند  ازياجماع ن  ها برای خاتمه کار به     لیيکه اسرائ 
رون بسر  اشادر زندان ح  نک  يا  ،وحدت ملی است  ها برای    نیيفلسط
 . برد می

 :پانوشت ها
 .در اسرائيل است» جنبش صلح هم اينك«اوري آونري يكي از رهبران برجسته  -١
فرانسه در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال کشور           س دولت   ئيمارشال پتن، ر   -٢

م يانت، فرانسه را تسل   يوی با همکاری با اشغالگران و خ       .  توسط ارتش نازی بود   
 .ها کرد نازی

 :برگرفته از سايت
1189892177/avnery/channels/en/home/org.shalom-gush.zope://http  

 ...انقالب پرولتري 
  

نظم «هر آينه از دكتر نويرات مي شنويم كه تضاد دروني ميان             
» پولي خُرد شده، غيرقابل سلطه و خواست اجتماعي سازي هم زمان           

نتوان او را   «كه  »  در ذات پول نهفته است     «وجود دارد، زيرا كه      
ي تصوير كامأل رضايت بخشي     ، نمي شود از اين تئور     »هدايت كرد 

 .    داشت
بر اين مبني بايد بپذيريم كه پول داراي حركتي خودي كامأل             
. آنارشيستي است و به هيچ وجه نمي توان بر روي آن تأثير گذاشت            

متأسفانه من هم چون ماركس بر اين باورم كه اين درك نمودي بيش             
 :نيست
برخالف آن  ولو اين كه حركت پول بيان گردش كاال باشد،            «

 ).۱۵۲(» گردش كاال فقط به مثابه نتيجه حركت پول نمودار مي شود
با خصلت گردش كاال خصلت حركت پول نيز دگرگون              

حركت پولي كه خود را از جامعه مستقل مي سازد و تحت             .  مي شود
 . نيست، وجود ندارد» قابل سلطه«هيچ شرائطي 
تحت .  رار مي دهد را در برابر نظم پولي ق     »  اقتصاد طبيعي «نويرات  

آن بايد چه چيزي را درك كنيم؟ در آغاز اقتصاد توليد براي                  
هر يك از همبائي هاي كوچك آن دوران همه . خودمصرفي را مي يابيم

چيزهائي را كه بدان نيازمند است، خود توليد مي كند و آن را ميان                
 . پول در آن جا واقعأ چيز زائدي است. اعضاي خود تقسيم مي كند

ه در نتيجه تقسيم كار ميان يكايك كارگاه هاي توليدي از           جامع
برخي از اين كارگاه ها توليد برخي از اشيائي        .  اين مرحله فراتر مي رود   

http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1189892177
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را آغاز مي نمايند كه ديگر كارگاه ها توليد نمي كنند، اما مشتاق داشتن          
ديگر به جاي آن چيزهاي فراواني را به وجود        ]  كارگاه هاي[آن  .  آنند
در اين جا مبادله توليد    .  رند كه ديگران از كمبود آن رنجورند       مي آو

 . ميان كارگاه ها آغاز مي شود و توليدشان به توليد كاالئي بدل مي گردد
و هرگاه يك چنين    .  نخست كاالها مستقيمأ مبادله مي شوند       

هرگاه نجاري  .  مبادله اي رخ دهد، امري كامأل تصادفي خواهد بود          
دهاي مختلفي را كه خود ساخته است، و آسياباني   ميزها، صندلي ها، كم  

چندين كيسه آرد خود را به بازار نياورند، تا زماني كه نجار به آرد و               
آسيابان به ميز، صندلي و يا كمدي نيازمند نشود، هنوز زمينه براي               

 .مبادله فراهم نگشته است
به همين دليل نيز در دوران مبادله مستقيم كاالها هيچ كارگاهي           

مي تواند مطمئن باشد مبادله اي كه او خواهانش است، تحقق خواهد            ن
هر كسي بايد تمامي اشياء ضروري زندگي خويش را خود             .  يافت
در حوزه مبادله فقط كاالهاي تجملي و يا اشيائي قرار مي گيرند           .  بسازد

. كه مي توان براي خريد آنها تا به دست آمدن فرصتي در انتظار ماند             
. ن چنين كارگاه هائي در مرزهاي محدودي قرار دارد         تقسيم كار ميا  

. مبادله امري جداگاه باقي مي ماند و روندي بي اندازه دشوار است              
از .  طبيعتأ هر كسي در پي آن است كه براي ديگري مفت كار نكند             

اما با اين حال    .  همان آغاز ماهيت ارزش كاالها خود را هويدا مي سازد        
؛ مناسباتي كه طي آن مبادله      .له سلطه ندارد  اين امر بر قانونمندي مباد    

 . انجام مي گيرد، نتيجه تصادف هاي متعددي است
با پيدايش كاالئي كه هر كسي با ميل خواهان آن است،                 

هر كسي كه اين كاال را داشته        .  پيش رفت خارق العاده اي رخ مي دهد   
 باشد، مي تواند همه چيزهاي ديگر را كه در بازار عرضه مي شوند و              

او هرگاه اين كاال را      .  ارزشي برابر آن كاال دارند، خريداري كند        
پس انداز كرده باشد، در آن صورت هميشه مطمئن است كه مي تواند            
آن را براي ارضاء نيازهاي خود با محصوالتي كه كارگاه هاي ديگر به             

از سوي ديگر هر كسي آماده است       .  بازار عرضه مي كنند، مبادله كند    
را با كاالئي تعويض كند كه در آن لحظه مورد نيازش             كاالي خود   

او مي داند كه هميشه در موقعيتي      .  نيست، اما همه خواستار داشتن آنند     
 . است كه با همت آن نيازش را ارضاء كند

از اين پس مبادله بيشتر مي شود، روند مبادله با شتاب بيش تر و با             
 كاال به تدريج هر چه بيش تر مبادله مستقيم كاال با. قاعده انجام مي گيرد

به عقب رانده مي شود و جاي آن را مبادله كاال با كاالئي مي گيرد كه              
 . هر كسي مشتاق داشتن آن است

از اين رو تقسيم كار بين كارگاه ها بيش تر مي شود و توليد براي            
. بازار هر چه بيش تر توليد براي مصرف شخصي را به عقب مي راند             

يك امر تصادفي، گاه گاهي به كاركردي با قاعده بدل          مبادله كاال از    
مي شود، متفاوت ترين كاالها در هنگام مبادله ارزش خود را با كاالئي           
كه همه خواهان داشتن آن هستند، مي سنجند؛ ارزش مبادله هر كاالئي           
هر چه بيش تر خود را در مقدار معيني از كاالئي كه همه خواهان آنند،     

ز اين پس تعيين ارزش توسط كار، آن هم نه به مثابه          مجسم مي سازد و ا   
عملي آگاهانه، بلكه به مثابه نتيجه اي ناخودآگاه، هر چه بيش تر جا             

 . مي افتد
 پولآن كاالئي كه واسطه مبادله كاالها با يك ديگر مي شود، جز        

 .چيز ديگري نيست
آن چه كه اين جا گفته شد، چيز نوئي نيست و هر كسي كه با               

براي شفاف ساختن . ماركس كلنجار رفته، بر آن آگاه است»  يهسرما«
 .ذات اقتصاد طبيعي بايد اين نكته را در اين جا انكشاف مي داديم

 تفاوت  توليد كاالئي  و   خودمصرفيماركس ميان توليد براي      
با اين حال براي او علي السويه است كه كاالها مستقيمأ با            .  مي گذارد

ا آن كه در ازاي پول فروخته و با پول            يك ديگر مبادله شوند و ي     
اين آخرين همان روند را از نقطه نظر فني آسان تر             .  خريده شوند 

 .مي سازد
اين اقتصاد .  اقتصاد معمولي تفاوت ديگري را نيز در نظر مي گيرد        

هر دوي اين  مراحل اقتصادي توليد براي مصرف خودي و  توليد                
ا را كه ذاتأ با يك ديگر متفاوتند،       كاالئي هم راه با مبادله مستقيم كااله     

اين [در عوض. در هم مخلوط ساخته و آن را اقتصاد طبيعي ناميده است      
ميان دوران هائي كه با هم تفاوتي ندارند، يعني مبادله مستقيم          ]    اقتصاد

بخش نخست اين مرحله را در      .  و مبادله پولي كاالها تفاوت مي گذارد     
 دوم بر عكس برايش به مثابه شكل        اقتصاد طبيعي جاي مي دهد و بخش     

 . نمودار مي شود» نظم پولي«اقتصادي اساسأ متفاوتي، يعني به مثابه 
ديده مي شود كه نويرات براي باز كردن چشمان ما آگاهي ذاتأ            
متفاوتي از پول را به ما وعده مي دهد، با اين حال او به واپس ماندن از                

 . آگاهي ماركس بسنده مي كند

اين [ياليستي چگونه خود را تنظيم خواهد كرد؟           اقتصاد سوس 
حتي يك كارخانه  كه منظور لنين است، به وجود نخواهد            ]  اقتصاد
با توجه به نيازهاي تقسيم كار مدرن به             ]  اين اقتصاد  .  [آورد

متعددي تقسيم خواهد شد كه هر يك از         )  شركت هاي(كارخانه هاي  
وليد كننده اي قرار   آنان برخالف توليد كاالئي در مالكيت خصوصي ت       

نخواهد داشت و بلكه براي ارضاي نيازهاي همه مصرف كنندگان در           
اما هم راه با آن بايد آزادي توليد كنندگان         .  مالكيت آنها خواهند بود   

در هر كارخانه اي وجود داشته باشد، كه در اين زمينه بايد خودمختار             
 .عمل كنند

جدائي خانوار از    هم چنين سوسياليسم نمي تواند در عين حال          
 . كارگاه را كه محصول تكامل صنعتي است، به گذشته باز گرداند

اين امر به ما مي گويد كه جامعه سوسياليستي بدون وجود يك            
اما مبادله آن بايد     .  سيستم مبادله فرآورده ها نمي تواند پابرجا بماند       

ليد با  يك بار ميان كارخانه ها براي خريد ابزار تو      :  داراي دو وجه باشد   
هدف مصرف بارآور آنها و بار ديگر ميان كارخانه ها و خانوارها براي 

 .خريد وسائل مصرفي با هدف مصرف شخصي آنها
اما او بر اين باور است كه اصول        .  نويرات هم بايد اين را بپذيرد     

سوسياليستي طالب آن است كه اين مبادله مستقيم، طبيعي و بدون              
ز پول  ترسي خرافاتي دارد، شبيه هراسي         او ا .  واسطه پول انجام گيرد   

او مي ترسد كه   .  كه آدم مي تواند از اشياء غير قابل فهم داشته باشد           
اما بازگشت  .  دخالت پول مي تواند سبب ويراني همه دستاوردها گردد       

به مبادله مستقيم، به آن گونه كه ميان وحشيان وجود دارد را پيشرفتي            
 :او پيروزمندانه چنين اعالن مي كند. بزرگ براي سوسياليسم مي انگارد

امروز به هر كجا كه بنگريم، گرايش هاي پيش رونده اقتصاد           «
 در سطح كوچك با      مبادلههر كسي با انزجار از       .  طبيعي را مي بينيم  

برخي .  اما مبادله طبيعي در سطح كالن نيز رخ داده است          .  خبر است 
قيت در ازاي    از رئيسان حكومت در هنگام جنگ توانستند با موف            

. تحويل شكر و غيره به دهقانان از آنها مواد خوراكي دريافت كنند            
در اين جا نمي خواهيم به اين نكته كه تا چه اندازه آشفتگي پول و يا               
صرفه جوئي در اقتصاد طبيعي سبب پيدايش اين وضعيت شدند،               

  )۱۵۳(» .بپردازيم
د كه  مدعي كافي است به ما بگوي     .  اين امر ضروري هم نيست     

منبع اين سوسياليسم را كه نويرات و ديگراني چون او به ما نشان                 
آنها مي خواهند با عاميت بخشيدن        :  مي دهند، بايد كجا بجوئيم     

به توليدات دست پاچه اي كه زائيده نيازهاي جنگي بودند و هم راه با             
جنگ نيز دوباره محو شدند، آن را به يك سيستم كامل بدل سازند،               

 . ر نزد آنها هم چون سوسياليسم نمودار مي شودزيرا اين ام
اين تصوري كامأل منحصر به فرد است كه به مبادله بچسبيم و اما            
ابزاري را دور بي اندازيم كه به تنهائي كاركرد روان و هميشگي اين             
مبادله را تضمين مي كند، كه بدون آن اصوأل گسترش هرگونه تقسيم            

 . ارد، ناممكن بودكار و مبادله اي كه اينك وجود د
 :بدون پول تنها دو نوع اقتصاد ممكن هستند
هرگاه براي آن ابعاد    .  يك بار اقتصاد بدوي كه بدان اشاره كرديم      

تمامي فعاليت توليدي در : مدرن قائل شويم، در آن صورت بايد بگوئيم
يك دولت منجر به پيدايش فقط يك كارخانه هم راه با يك رهبري              

ظائف توليدي هر يك از كارگاه ها را تعيين         مركزي مي گردد كه و   
خواهد كرد و تمامي توليد جمعيت را از آنها خواهد گرفت و به هر               
كارخانه اي ابزار توليدش را واگذار خواهد كرد و در اختيار  هر                

 قرار  Naturaمصرف كننده اي وسائل مصرفش را به صورت جنس           
 . خواهد داد

نه هاي يك چنين وضعيتي هستند    زندان و يا سربازخانه بهترين نمو     
كه ساكنين آنها همه آن چيزهائي را كه بدان نيازمندند، به صورت             

 . دننجنس دريافت مي ك
سوسياليستي يك چنين بربريت   »  اقتصاد طبيعي «در پس تصور     

 از رساله اش كه    ۱۱نويرات در صفحه    .  يك نواختي كمين كرده است   
تي اقتصاد با برنامه اي را      بدان اشاره كرديم، براي جامعه سوسياليس       

 :طراحي كرده است
بر اساس آمار موجود مي توان تشخيص داد كه بيش ترين سهم          «

هر كسي چه مقدار نان، چه مقدار گوشت، چند آپارتمان، چه مقدار            
پس از آن فقط بايد تصميم گرفت به        ...  لباس و غيره مي تواند باشد      

اران چه مقدار اضافي    كساني كه كار سنگين مي كنند، كودكان، بيم       
كه به مديران برجسته پاداش ] تصميم گرفت[داده شود، هم چنين بايد 

داد و يا اين كه  مخترعين، شاعران، فن آوران، پزشكاني كه براي                
همگان كارهاي سترك انجام مي دهند، بايد هم چون آتن باستان در             

Prytaneum)     ينگي ج دبن هسهمي.  غذا خورند )  خانه پيران محترم 
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اين گونه كارها از نقطه نظر فن آوري         دست زدن به   شكار ساخت كه  آ
 )۱۵۴(. »اجتماعي كار دشواري نيست

مطمنأ هرگاه تمامي زندگاني انسان متمدن را به سهميه بندي جنگي 
كاهش دهيم، در آن صورت هر كسي مقدار نان، گوشت، آپارتمان،            

ر اين ميان   لباس برابري دريافت خواهد كرد و گرايش هاي شخصي د        
نقشي نخواهند داشت، زيرا ميان  آنها تفاوتي گذاشته نخواهد شد، فقط            

متأسفانه .  براي كودكان و شاعران به گونه ديگر غذا پخته خواهد شد           
آگاه نمي شويم كه به هر يك از شهروندان چند كيلو كتاب در سال              

ينما داده خواهد شد و هر ساكن خانه اي چند بار در سال مي تواند به س             
 . برود

در كنار يك چنين سهميه بندي الگووار از وسائل و لذائذ زندگي           
مشابه براي هر فردي، نوع ديگري از سوسياليسم بدون پول نيز قابل              
انديشه است، يعني درك لنيني از آن چه كه ماركس آن  را مرحله دوم             

ه چون بارآوري كار تا به آن اندازه باال رفت         :  گذار به كمونيسم ناميد  
است كه مقدار و تنوع توليدات آن چنان غول آسا است كه به هر كسي            

براي اين كار البته به     .  مي توان آن چه را داد كه مي خواهد مصرف كند       
 . پول نيازي نيست

امروز حتي نمي توان حدس زد     .  ليكن ما هنوز به آنجا نرسيده ايم    
 مي توانند  پيش شرط هائي كه .  كه روزي بتوانيم تا بدان جا پيش رويم       

اما تعين ماهوي    .  موجب چنين انتظاري شوند، هنوز وجود ندارند         
سوسياليسمي كه با توجه به پيش شرط هائي كه اينك موجودند، متأسفانه 
نشان مي دهد كه هنوز نمي توانيم از آن آزادي و وفور رشك برانگيز             

ها در عين حال در تضاد با محدوديت       ]  اين سوسياليسم [بهره مند شويم،   
قرار دارد و به همين دليل نيز نمي تواند       »  اقتصاد طبيعي «و يك نواختي   

 بازمانده در شماره آينده.                           از پول صرف نظر كند

 :پانوشت ها
  ٧٦به زبان آلماني، جلد نخست، صفحه » سرمايه«كارل ماركس،  -۱۵۲
، صفحه  »اه اجتماعي سازي ماهيت و ر  «،  Dr. Otto Neurathدكتر اُتو نويرات     -١٥٣
١٤ 
شهرهاي يونان باستان به ساختماني كه در آن مسئولين حكومت و _ در دولت -١٥٤

 مي گفتند كه با معيارهاي      Pyraneumكارمندان دولتي كار مي كردند پيرانئوم        
گويا در آن دوران در آنجا       .  امروز مي توان پيرانئوم را  اداره شهرداري ناميد         

  . داشته استنهارخانه اي نيز وجود 
 ...مصاحبه با نويسنده 

  
ممکن است مرا بترسانند و عذابم بدهند،          .  ـ البته خطرناک است    

من از شيوه   .  تلفن های مرا گوش بدهند و مکاتبات مرا کنترل کنند          
اما اين کارم ارزش آن را دارد که        .  کار سازمان های امنيتی اطالع دارم    

له ای دارم و خودم شصت       سا ۲۲من دختر .  تن به اين مخاطرات بدهم   
روزی از روزها تصميم گرفتم اطالعاتم را در اختيار نسل          .  ساله شده ام 

من با  .  هم سن و سال دخترم قرار دهم، تا اين نسل دنيای بهتری بسازد            
اين کتاب می توانم دنيائی را فرا روی اين نسل بگشايم، وگرنه پنهان             

 روش هائی اياالت متحده    من می توانم نشان دهم که با چه      .  خواهد ماند 
در پاسخ  .  آمريکا که نيرومندترين قدرت جهانی است، کار می کند         

چون، حال که   .  به پرسش شما بايد بگويم که من هراسی در دل ندارم          
کتابِ من چنين مورد استقبال قرارگرفته است، اگر بالئی بر سر من              

 .آيد، افکارعمومی جهان را تحريک خواهد کرد
 بوده ايد، اين اصطالح به چه معنی ويران کننده اقتصادکارشناس شما  
  ؟ است

کارشناس ويران کننده اقتصاد، آدم فوق العاده زيرکی       :  ـ به زبان ساده  
است، کارشناسی است که حقوق کالنی دريافت می کند و از سوی             

 ماموريت دارد سران       - غالبا شرکت های آمريکائی      -شرکت ها
 دهد و ميلياردها دالر به جيب اين        کشورهای در حال رشد را فريب      

 . شرکت ها سرازيرکند
 می شود کمی مشخص ترتوضيح دهيد؟

من به کشورهائی مثل اندونزی و اکوادور مسافرت کردم        :  ـ برای مثال  
تا در آنجا حکام را متقاعد کنم پروژه هائی را روی دست بگيرند که              

ی کوشيدم ميلياردها   من با حقه باز  .  به واقع توان انجام آنها را نداشتند      
بدين منظور طرح های قالبی به آنها ارائه دادم که        .  دالر وام به آنها بدهم   

ظاهرا وانمود می کرد با دريافت اين وام ها کشورشان به اقتصاد شکوفان 
اگر فالن سد، فالن اتوبان و فالن        :  مثال.  و به زيستی نائل خواهد شد     

اختن اين پروژه ها مشروط بر اين      البته قراردادِ س  .  فرودگاه را بنا کنند   
. بود که بخش عمده اين پروژه ها به شرکت های آمريکائی واگذار شود     

اين .  اگرمن موفق می شدم، اين کشورها در تله ای گرفتار می شدند           
اين .  کشورها مقروض می شدند و وابسته به شرکت های آمريکائی         

 .روش کار درست شبيه روش کار سران مافيا است
  حدودی شباهت دارد ؟تا چه

دخترت می خواهد ازدواج کند؟ من پنج هزار : ـ سردسته مافيا می گويد
او می داند که طرف     .  دالر می دهم که جشن باشکوهی برگزارکنی       

چند ماه بعد نزد او می آيد و         .  هرگز نمی تواند اين وام را بپردازد       
ی خودت  تو به من بدهکاری، من به تو مهلت می دهم که بده        "  می گويد

را بعدها بپردازی، مشروط براين که فالن کار را برای من انجام دهی و  
: و ما پس از چندی به حکام اين کشورهای بدهکار می گفتيم           .....  "  

بدهکاری شما تاکنون پرداخت نشده است ولی شما می توانيد فالن            "
منابع با اين روش ها کنسرن های نفتی به      ....."  کار را برای ما انجام دهيد     

نفتی کشورها چنگ انداختند، ارتش آمريکا پايگاه های نظامی در            
کشورهای دلخواه ايجاد کرد، حق حاکميت برکانال پاناما را از آن             

ما يک امپراتوری مدرن نامرئی در سراسر جهان تاسيس           .  خود کرد 
 .کرده ايم که طبق قوانين ما و به دلخواه ما اداره می شود

ن سوم آنقدرهم ساده لوح نيستند که قرضه ولی حکام کشورهای جها 
 .و اعتبارات برای پروژه هائی که تحقق ناپذيرند، دريافت کنند

به ساده لوحی  .  ـ آری، بستگی دارد به اين که چه نوع حکامی هستند          
آنها چندان بستگی ندارد، بلکه بيشتر مربوط می شود به رشوه خواری اين   

شوه خوارتر بودند، ما موفق تر     هر قدر اين رژيم ها فاسد و ر        .  حکام
ثروتمندترين خانواده ها نيز در اين نوع رژيم ها از اين پروژه ها          .  بوديم

و ما نه تنها با پرداخت رشوه، بلکه با جاکشی برای            .  سهمی می بردند 
 . برخی از اشخاص با نفوذ کارخود را پيش می برديم

 چگونه ؟
 روزها درباره اش   ـ دردهه هفتاد، من در يک زد و بند، که اين              

خاندان ملک سعود موافقت    .  حرف هائی گفته می شود، شرکت داشتم     
در آمريکا ) پترودالر(کرد که بخش اعظم درآمدهای نفتی مملکت را    

و آنها موافقت کردند که بهای نفت را به حد            .  سرمايه گذاری کند 
درعوض ما متعهد شديم کمک کنيم خاندان . مطلوب ما ثابت نگهدارند

يکی از  .  معامله دشواری بود   .  دی بر مسند قدرت باقی بماند       سعو
شاهزادگان سعودی در جريان سفر به بوستن درخواست کرد که چند           

. من اين خواهش او را برآورده کردم      .  خانم موبور او را همراهی کنند     
 .من برای او جاکشی کردم

 .آنچه شما گفتيد به داستان های ماجراجويانه شباهت دارد
آنها برای  .ا شبيه داستان های جان لو کاره و گراهام گرين است         ـ واقع 

نوشتن داستان های خود واقعا تحقيقات مفصلی کرده اند و بر مبنای             
. تحقيقات داستان هايشان را نوشته اند و چيزی از خودشان درنياورده اند         

او به من   .  من شبی گراهام گرين را در هتلی درپاناما مالقات کردم           
ابی درباره کارهايم بنويسم، بی آن که من چيزی درباره         گفت که کت  

 .نحوه کارم و جزئييات آن به او گفته باشم
. شما در دهه هشتاد از شغل خود کناره گيری کرديد         :  ـ با اين وجود   

ازآ ن موقع بيست سال سپری شده است  شايد سرگذشت هائی که                
ونه ديگری  شما نوشته ايد، مربوط به آن زمان است و حال وضع به گ           

 .است
در مواردی حتی وضعيت بدتر از آن موقع هم شده            .  ـ چنين نيست  

 .است
 از کجا می دانيد؟ 

با همکارانی  .  من هنوز هم با همکاران سابقم ارتباط دارم       :  ـ بسيار ساده  
من اطالع دارم که اين کارشناسان نه تنها        .  که هنوز هم مشغول کارند    

ند ونزوئال، آرژانتين، برزيل،     در عراق بلکه درکشورهای ديگر، مان      
اين کشورها در انتخابات     .  اوروگوئه، شيلی، اکوادر فعاليت می کنند     

اخير، حکومت های چپ گرا انتخاب کردند که با عالئق آمريکا              
من می توانم تصورکنم که چه فشاری بر اين              .  سازگار نيست 

 حکومت ها وارد می شود و چه اقداماتی عليه اين حکومت ها انجام             
نشانه مشخص اين اقدامات همان است که بر سر آلنده و             .  می گيرد

من بيش از ده سال به      .  من روش های کار را می شناسم    .  آمد...نوريگا و 
 .اين کارها اشتغال داشتم

 . شايد روش ها تغييرکرده است
من می دانم که در    .  ـ هنوز هم همکاران سابقم  به من تلفن می کنند          

تنها فرقی که کرده، اين است که        .  ده است اساس چيزی تغيير نکر   
:  مشغول کارند  کارشناس ويران کننده اقتصاد    امروزه تعداد بيشتری     
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تفاوت در اين است که امروزه کمتر برای شرکت های           .  ده ها هزار 
آمريکائی کار می کنند، بلکه بيشترشان برای دارودسته هائی کار            

نامم ـ سلطه کنسرن های     می  korporatokratieمی کنند که من آنها را       
البته اين کنسرن ها با     ...   و غيره  Exxon  ،Wal-Mert   ،Nike:  فرامليتی

معاون رئيس   :  حکومت اياالت متحده آمريکا رابطه تنگاتنگی دارند        
جمهورکنونی آمريکا، ديک چنی، سال ها مستخدم کنسرن نفتی             

Heilliburtonبود که کنسرنی است فرامليتی . 
ی که  ئدر پاسخ به آنها   .  دي مدارکی ارائه نداده ا    شما در کتاب خود    

د، چه پاسخی     يند شما تئوری توطئه سرهم بندی کرده ا            يمی گو
 د؟  يمی ده

ـ اوالّ، من بايد نام برخی از افراد را محفوظ بدارم و از اين رو نمی توانم            
ثانياّ آنچه من نوشته ام، در اصل همان          .  در کتابم از آنها نام برم       

 Josephت که رئيس سابق بانک جهانی ژوزف استيگليس چيزهائی اس
Stiglitz     نوشته »    سايه های جهانی شدن «:   درکتاب مشهورش با عنوان
منتها او همه اين اوضاع را از موضع و به زبان آکادميک نوشته             .  است

 .است و من از موضع يک دست اندرکار
داده ايد، شما در کتاب خود چندين بار تاکيد کرده ايد آنچه انجام              

 نبوديد،  CIAشما مامور    .  دست کم در ظاهرغيرقانونی نبوده است       
 که شرکت مشاوراتی Chas T.Mainبلکه مستخدم شرکت آمریکائی 

پس چرا موقعی که استخدام شديد، يک نفر بی پرده           .  است، بوديد 
اگردرباره ماموريت هايتان چيزی بگوئيد، جانتان در        :  به شما گفت  

 خطر خواهد بود؟
کسی نمی گفت که آمار را     .  در ظاهر همه چيزقانونی به نظر می رسيد     ـ  

دستکاری کنيد، طرح های قشنگ برای پروژه های غيرقابل تحقق ارائه         
آنچه ما انجام می داديم، خالف اصول      .اما جان مطلب همين است      .  دهيد

شرافت و نزاکت بود و خالف همه اصولی بود که در آمريکا موعظه              
در آمريکا اگر يک کارمند بانک اعتبار يا قرضه ای         .  دمی شد و می شو  

به شخصی بدهد که می داند اين شخص قادر به بازپرداخت آن نخواهد            
ولی در عرصه بين المللی اين کار غير        .  بود، محکوم به زندان می شود   

 .اما اين کار خالف اصول شرافت و نزاکت است. قانونی نيست
 تان آشکاربود؟ين امر در ابتدای کار برايا ايآ

اما من نير مانند هزاران کارشناس ویران کننده         .  البته که چنين بود   
اقتصاد که امروز مشغول کارند، با خودم می گفتم که کارم غيرقانونی            

 .اما وجدان من ناراحت بود. نيست و نبايد وجدانم ناراحت شود
 د؟ يگری نرفتيچرا به دنبال کار د

. زندگی تجمالتی داشتم  .  فی می گرفتم چون حقوق گزا  .  ـ بسيار ساده  
من در بيست و شش سالگی با شخصی آشنا شدم که مرا به بزرگترين              

معرفی )  NSA)  National Security Agencyسازمان جاسوسی آمريکا     
اين سازمان کارشناسان اقتصاد را انتخاب می کند و به                .  کرد

شرکت های مشاور خصوصی تحويل می دهد تا رابطه رسمی با               
در .  اين سازمان کارشناسان را انتخاب می کند      .  حکومت پنهان بماند  

با .  مورد شخصيت آنها و سوابق و توانائی آنها تحقيقات می کند             
دستگاه های الکترونی کشف دروغ  مورد آزمايش قرار می دهد و             

من برای  .  سرانجام، سران اين سازمان در باره آنها تصميم می گيرند          
 .ودم و مرا به آن شرکت فرستادندآنها آدم ايده آلی ب

 د؟ين شغل را قبول کنيی سبب شد شما ائزه هايچه انگ
من .  پدرم معلم بود   .  ـ خانواده من از طبقه متوسط آمريکا بود           

. می خواستم از اين شهرکوچک خارج شوم و به جاه و مقامی دست يابم         
ندگی من می توانستم ز  .  چه سعادتی .  ناگهان اين شغل به من پيشنهاد شد     

در بهترين هتل ها به سر     .  به سراسرجهان سفرکنم  .  مجللی داشته باشم  
برم و با اشخاص سرشناس آشنا شوم و با آنها نشست و برخاست                

در نخستبن ماموريتم در اندونزی با يک همکار مسن که              ...  کنم
ما برای پول شرافت    «:  او گفت .  وجدانش عذابش می داد، آشنا شدم     

من لحظه ای تحت تاثير او قرار      .  »يگر بس است  د.  خود را فروخته ايم  
 .اما فقط لحظه ای. گرفتم

 .شما به سرعت به اين مقام رسيديد
در بهترين هتل های جهان    .  من حقوق کالنی می گرفتم   .  ـ آری سريع  
با شاه ايران در تهران ناهار خوردم و در بيروت تصادفا    .  به سر می بردم  

خاص متنفذ و قدرتمند جهان مذاکره      با اش .  با مارلون براندو آشنا شدم    
 .از همه اينها لذت می بردم... بهترين شراب ها را می نوشيدم و. می کردم
 .ديری کردين شغل کناره گيچرا از ا

متوجه می شدم . ـ پيوسته و بيش از پيش عذاب وجدان به سراغم می آمد
و دو واقعه رخ داد که       .  که اين زندگی تجمالت مرا ارضا نمی کند       

رانجام  شک و ترديدهايم را تائيد کرد و مرا به طور قطعی به                   س
من در تمام سال های اشتغال به کار با سران با           .  کناره گيری واداشت 

نفوذی سر و کار داشتم که درخواست های مرا با کمال ميل                  
عمر تريخوس، رئيس جمهور پاناما و      :  می پذيرفتند؛ به استثنای دو مورد   

اين دو نفر درخواست اغوای مرا      .  مهور اکوادر جيم رولدوس، رئيس ج   
. اين دو نفر واقعا می خواستند جداّ به کشورشان خدمت کنند     .  نپذيرفتند

تريخولو .  اين دو رئيس جمهور درخواست های آمريکا را رد کردند          
نمی خواست کنترل تنگه پاناما را به آمريکا واگذار کند و رولدوس با            

و هر دو در سال . يکائی مخالفت کرد  درخواست های کنسرن نفتی آمر   
پس از  .   در ظرف يک هفته در اثر سقوط هواپيما کشته شدند           ۱۹۸۱

اين دو حادثه  بر من آشکار شد که چون ما ويران کنندگان اقتصاد                
آدم کش های حرفه ای  :  دست به کارشدند »  شغال ها«موفق نشده بوديم،    

 .CIAدست پرورده  
د،  به سادگی    ي بدان خدمت می کرد   ستمی که شما  يا می شود از س   يآ

 ری کرد؟يکناره گ
اما من انگیزه   .  ابتدا رئيس من تصورکرد که شوخی می کنم        .  ـ نه 

اصلی کناره گيری خود را به او نگفتم، بلکه چنين وانمود کردم که در             
من تالش کردم  نزد او باز هم         .  جستجوی يافتن کار ديگری هستم     

 . مامور وظيفه شناسی جلوه کنم
شما همچنان کارشناس اقتصاد     .  ديگری بود ين شخص د   يگرجز ا م

 .ديست سال سکوت کردين مدت بيد و در تمام ايبود
يکی از  .  ـ اما من پيش ازکناره گيری به نوشتن خاطراتم پرداختم          

بالفاصله او ماموريت پر     .روسای سابق من متوجه اين موضوع شد          
 که از نوشتن     درآمدتری را به من پيشنهاد کرد؛ مشروط بر اين            

 .خاطرات صرف نظرکنم
 .و شما پيشنهاد او را پذيرفتيد

 . آری-
 .ن هم در اصل رشوه خواری استيا

 .و دالئلی داشتم که آن را بپذيزم. اما غيرقانونی نبود. ـ آری
 ی؟ئلچه دال

و من آن را گرفتم تا با آن يک موسسه          .   پول فوق العاده زيادی بود    -
هدف اين موسسه حفظ محيط زيست و . نمغيرانتقاعی خيريه تاسيس ک
من کوشش می کنم از طريق اين موسسه       .  فرهنگ منطقه آمازون است   

به ساکنين کشورهائی که با ماموريت هايم در طی اين بيست سال به             
 . بحران اقتصادی و ورشکستگی دچار شده اند، کمک کنم

ايد، به واقع می خواهيد آسيب هائی را که به اين کشورها رسانيده              
 .جبران کنيد

من نه تنها   .  اين تنها راه ممکن است که وجدانم آسوده شود         .  ـ آری 
پول می پردازم، بلکه به اين کشورها سفر می کنم و با مردم اين                 

من، با اين که شغل مشاورت را حفظ کردم،         .  کشورها گفتگو می کنم  
سکوت خودم را شکستم؛ زيرا پس از وقايع يازدهم سپتامبر                 

کشور ما از ايده آل های پدران بنيانگذار اين       .  ستم سکوت کنم  نمی توان
آنان وعده آزادی، برابری و عدالت برای        .  کشور دوری کرده است   

من .  همه ساکنين اين کشور را دادند، نه بی بند و باری چند کنسرن             
من ناظر سياست مخّربِ حکومتِ     .  می بينم که در عراق چه می گذرد      

ه چگونه به زورآقای ولفوويتس را به رياست      من می بينم ک  .  بوش هستم 
بانک :  بانک جهانی تحميل کردند و به سراسر جهان نشان دادند که            

جهانی بانکی نيست که به کشورهای فقيرکمک کند تا اوضاع               
اقتصادی کشورشان را سر و سامان دهند، بلکه اين بانک، بانک                

 .وبسآمريکاست که می خواهد فقط منافع خودش را تامين کند 
 ٢٠٠٥ه ي فرانکفورتر روند شاو ، دوم ژوئيهبرگرفته ازنشر

 
 ...مالحظاتي درباره 

  
رغم استقبال و شور و     به  ايجاد مي كنيم كه     رادهي كنيم، چيزي     سازمان

شوق و اميدي كه در ابتدا در ميان بسياري از افراد عالقمند بوجود                
 ها و حدود و ثغور سفانه به دليل تناقض آن با واقعيت  تأمي آورد، ولي م  

عملي تبديل   كاري كه قرار است انجام گيرد، به زودي در نتيجه ي بي           
ه عمده فعاليت آن محدود مي شود به        ك مي شود به عنواني روي كاغذ    

نترنتي، پال تاك ها و نشست هاي اين جا و آن         يبرگزاري گفتگوهاي ا  
تداركات و  جائي، كه براي انجام آن ها هيچ نيازي به آن پالتفرم ها و             
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 .غيره نبود
يا افراد تشكيل دهيم كه امر         ي خواهيم اتحادي را از نيروها و      م

زيرا دست كم در خارج از كشور در        ( دهد   نمبارزه ي عملي را سازما   
نويسي و غيره در سطح مطبوعات،        قسمت گفتگوهاي نظري و مقاله     

، ولي چيزي را     )نترنت، كتاب و غيره كمبودي مشاهده نمي شود        يا
سازيم كه نه آلترناتيو واقعي رژيم است، نه اتحاد روي نقطه                مي 

ه به   ك  است نظرهاي مشترك براي فعاليت عملي در حدود امكاناتي        
ملغمه اي بلكه  .  طور واقعي داريم و نه يك حزب سياسي جديد است           

 روشن، مشخص و      دارد است از تمامي اين ها و در نتيجه نه هدفي          
 هاي آن معلوم است و نه براي فعاليت  نه استراتژي و تاكتيك ومحدود

 .عملي و روزانه برنامه اي دارد
كنيم در كدام سطح از       نا بر اين، شايد الزم باشد كه ابتدا روشن        ب

ملزومات .  مبارزه مي خواهيم كدام فعاليت مشترك را سازمان دهيم         
امكانات .  تشكيالتي و مضامين سياسي چنين فعاليتي چه مي تواند باشد         

 چه دوست داشته باشيم و فعالً(مل در خارج از كشور چيست فعاليت ع
روها و  نيچه از آن خوشمان نيايد، حوزه ي اصلي فعاليت جريان ها،            

عناصر سياسي مقيم خارج از كشور محيط بالواسطه اي است كه در آن            
تأثير اين فعاليت و مبارزه در ايران چه مي تواند باشد          .  زندگي مي كنند 

در صورت روشن شدن اين     ).  عمل بايد روشن شود   امري است كه در     
امر و توافق روي آن است كه سازمان دادن چنان فعاليت و مبارزه اي              

به عبارت ديگر ابتدا بايد دليل ناكامي ها و          .  ن پذير خواهد شد  كاام
نافرجامي هاي كوشش ها و تالش هاي تا كنوني را بيابيم تا از تكرار آن 

 مي سازيم به همان سرنوشتي دچار خواهد       و اال آن چه   .  دوري بجوئيم 
ه ك افرادي   چه اغلبِ .  شد كه ساختمان هاي پيشين به آن گرفتار آمدند       

ن چيز جديدي مي توانند سهيم باشند هماناني هستند كه در            تدر ساخ 
ا بر اين، اشكال    نب.   شركت داشته اند  تا كنوني اتحادهاي   بيشتر ِ  ساختن

 .ر نوع كار استد. در افراد نيست
ز اين رو، من ابتدا درك خود را از اَشكال متفاوت مبارزه ي               ا

 سياسي، اقتصادي و اجتماعي مطرح مي كنم تا در سايه ي آن به برخي            
 .از اين اتحادها و علت ناموفق بودن آن ها اشاره اي بنمايم

: ي توان به طور كلي از سه سطح از فعاليت جمعي سخن گفت             م
 .حزبي، سنديكائي و دمكراتيكي

شكُل و فعاليت حزبي، باالترين شكل تشكل و فعاليت سياسي           ت
 يعني در   ،هدفِ هر حزب سياسي به دست آوردن قدرت سياسي        .  است

. دولت به تنهائي يا در ائتالف با احزاب ديگر است              دست گرفتن 
افرادي كه در اين سطح از فعاليت متشكل مي شوند، در حوزه ي فعاليت        

. گاهي طبقاتيِ باالتري برخوردارند   خود به طور نسبي و جمعي از آ         
 .خواه خود از اين واقعيت آگاه باشند يا نباشند

هاي زندگي جامعه    ر حزبي مجبور است در باره ي تمامي حوزه        ه
بنا بر اين، هر حزبي     .  اعم از داخلي و خارجي داراي نظر و برنامه باشد         

رفتن كه قصد فريب مردم را نداشته باشد و فقط به خاطر در اختيار گ              
دست آوردن جاه و مقام و مال و منال تشكيل نشده          قدرت سياسي و به   

كثرِ آن چه را     ا باشد، در رقابت با احزاب ديگر و مبارزه با آن ها حد           
در زمينه هاي گوناگون زندگي اجتماعي درست مي داند، در مرامنامه و          

 .برنامه هاي خود بيان مي دارد و براي تحقق آن ها مبارزه مي كند
ر حزب سياسي بر اين باور است كه براي امور گوناگون جامعه     ه

زاب حدر هر زمان و دوره اي مناسب ترين برنامه ها را دارد و بهتر از ا             
هر چند در واقعيت هر      .  ديگر منافع همگاني را نمايندگي مي كند       

حزب سياسي منافع واقعي طبقه يا قشر معيني را نمايندگي مي كند، ولي 
ليغ برنامه ها و سياست هائي كه براي امور گوناگون          در توجيه و تب    

 مدعيِ نمايندگي منافع تمامي طبقات و قشرهاي         ،جامعه ارايه مي دهد  
 . چه نباشد،چه بر اين امر آگاه باشد. ست اجامعه
نين احزابي خود را احزاب خلقي يا مردمي معرفي مي كنند و             چ

د از منافع طبقه يا مدعي هستند كه چون فاقد ايدئولوژي خاصي مي باشن   
. قشر ويژه اي در برابر طبقات و قشرهاي ديگر جامعه دفاع نمي كنند           

 .ه را در نظر دارندعبلكه منافع كل جام
حزب غير  «،  »دولت غير ايدئولوژيك  «مروزه سخن گفتن از      ا

، و عباراتي مانند آن بسيار رايج و مورد عالقه ي نظريه            »ايدئولوژيك
بسياري از چپ هاي سابق نيز كه      .  ي است پردازان و كوشندگان سياس   

در گذشته به هر چيزي صفت ايدئولوژيك مي چسباندند، اين روزها            
 مانند دولت غير ايدئولوژيك و مانند آن        تي عبارا ،شده اند»  عاقل«كه  
 . مي كنندولندرا غر
ر كاربرد باال از ايدئولوژي منظور درك عاميانه و رايج از آن             د

اين سيستم فكري و     .  نديشه ها و ارزش هاست  معناي سيستمي از ا     به
اشاره به اين   .  ، است ...ارزشي راهنماي عمل سياسي، اجتماعي، مذهبي     

م آمد چون از ديدگاهي ماركسي ايدئولوژي        زموضوع از اين نظر ال     

نسبت به    گاهي كاذب يا وارونه   آمعنائي ديگر دارد و عبارت است از        
 .جهان پيراموني و مناسبات اجتماعي

اين ديدگاه، ايدئولوژي يعني درك واقعيت نه آن طور كه به            ز  ا
نيت يا به طور    ءنه از روي سو   .   بلكه به صورتي وارونه    ،درستي هست 

 به دليل تكامل      خود را  ه به اين دليل كه واقعيت بيروني        كبل.  عمد
همان طور كه   .  نيافتگي بدين گونه در ذهن آدميان منعكس مي سازد        

 در عدسيِ دوربين يا در عدسيِ چشم به             به دليل قوانين نور     ءييش
از اين رو، ماركس آن را به تصوير         .  صورت وارونه انعكاس مي يابد   

 .تشبيه مي كند )  عدسيِ چشم (ربين  و در عدسيِ د     ءوارونه ي شيي 
رداشت ايدئولوژيكي از مناسبات اجتماعي يعني دريافت وارونه از اين   ب

 .مناسبات
زيادي از جامعه ي       ثال هايمبراي اين موضوع مي توان          

از باب مثال مناسبات ميان كار و سرمايه، ميان كار  .  داري آورد  سرمايه
 .زنده و كار مرده

ات ميان كار و سرمايه دركي ايدئولوژيكي     برك عاميانه از مناس   د
بنا بر درك    .  زيرا مناسبات ميان آن دو را وارونه مي كند          .  است

است كه ارزش تازه و نو را  يعني كار مرده    ،ايدئولوژيكي، اين سرمايه  
 يعني كار زنده است كه      ،در حالي كه در واقع نيروي كار      .  مي آفريند

 .ارزش نو و تازه را مي آفريند
عنوان بهترين نمونه ي برداشت ايدئولوژيكي      يه ي ربائي به  از سرم ا

كسي كه به كس . داري نام مي برند از نقش سرمايه در مناسبات سرمايه     
 گمان دارد كه آن چه       ، معين پول قرض مي دهد     ديگري با بهره اي  

اضافه بر پولي كه قرض داده است به عنوان بهره عايدش مي شود                
عبارت ديگر   به.   اش مي باشد پول   يهيدارزش اضافه اي است كه زائ     

طور مرموزي، كه براي او قابل درك  پندار او اين سرمايه است كه به به
ظاهر .  پولي بوجود آورده استنيست، ارزش تازه اي به صورت بهره ي  

كسي به كسي ديگر با     .  قضيه نيز اين دريافت سطحي را تأييد مي كند       
پايان زماني كه ميان آن دو       ر  بهره اي معين پولي قرض مي دهد و د       

براي بازپرداخت آن پول تعيين شده است، عالوه بر پول وام داده شده             
ارزش   «ان اين    در جري .  مقدار معيني پول اضافي دريافت مي دارد       

 سرمايه، از نظر وام دهنده، به ظاهر، نه توليدي صورت گرفته             »افزائي
گوئي اگر  .  ست ا پول، پول آورده  .  و نه كار سودمندي انجام شده است      

در جامعه هيچ چيزي توليد نشود و هيچ كار سودمندي انجام نگيرد و              
 ،اده شود همه ي سرمايه ي موجود به سرمايه ي ربائي تبديل و به وام د           

 ؟؟!!آن افزود» ارزش«هنوز هم مي توان به 
 از ديدگاهي ،نا بر اين، بر خالف تمام تضميني كه به ما مي دهند ب

جريان هاي طبقاتي داراي ايدئولوژي        ماركسي همگي احزاب و     
 ،مي باشند، مگر حزبي كه به تئوري هاي سوسياليسم علمي مجهز باشد          

شد كه به آن امكان مي دهد تا در         يعني ابزاري را در اختيار داشته با       
صورت كاربرد درست آن ابزار مناسبات اجتماعي را بدان گونه كه             

ها در پراتيك اجتماعي كه     تن بلكه   ،آن هم نه بنا بر ادعا     .  هست دريابد 
 .بايد آن را روزانه باز توليد كند

 اين كه تئوري ها و تجزيه و تحليل هاي ماركس از          ،ليلِ اين ادعا  د
ريخِ تكامل جوامع به طور عام و مكانيسم هاي حاكم بر              جريان تا 

سرمايه داري به طور خاص، به رغم تمام نكته سنجي ها و ايرادهائي كه 
وز نسبت به تئوري هاي ديگر در اين زمينه ها، از          نبه آن مي گيرند ه   

حركت .  همه به واقعيت نزديك تر است و آن را بهتر توضيح مي دهد           
ه داري در سراسر حيات آن، روزانه درستي          سرمايه و تكامل سرماي   

تئوري هاي اساسي ماركس را و به ويژه تجزيه و تحليل هاي وي را از              
كه وي در رابطه با جريان تكامل        ي  قوانين حاكم بر سرمايه و نتايج      

سرمايه داري و چگونگي اين تكامل و پي آمدهاي اجتماعي و                
 .اقتصادي آن مي گيرد، تأييد مي كند

 .بحث اصلي بازگرديماري به ب
. طح ديگر فعاليت متشكل اجتماعي فعاليت سنديكائي است          س

 محدوديت فعاليت در اين شكل، از مفهوم و محتواي فعاليت سنديكائي          
در هر سنديكائي تنها افرادي مي توانند متشكل شوند كه         .  ناشي مي شود 

همين يك شرط براي عضويت در      .  تعلق به حرفه ي معيني داشته باشند     
داشتن سطح معيني از آگاهي سياسي         .  ر سنديكائي كافي است    ه

 .اجتماعي پيش شرط عضويت در سنديكا نيست
كارگران و    ر چند از نظر تاريخي سنديكاهاي اوليه را            ه

 ولي در زمان حال كارفرمايان نيز             ،صنعتگران تشكيل دادند    
سنديكاهاي خود را دارند و در مبارزه ي ميان كار و سرمايه هر طرف             

ناگفته پيداست كه   .  ه طور متشكل در برابر طرف ديگر قرار مي گيرد        ب
. دست آوردن قدرت سياسي تشكيل نمي شود       هيچ سنديكائي براي به   

است سنديكائي به حزبي نزديك تر باشد و در مبارزه          ن  هر چند ممك  
ستقيم پشتيباني  مميان احزاب از اين يا آن حزب به طور مستقيم يا غير           
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ي در ايجاد سنديكائي يا سنديكاهائي نقشي اساسي         چه بسا حزب  .  كند
داري بيش تر   اين امر در مورد كشورهاي متأخر سرمايه        .  ايفا نمايد 

 .صادق است
دو سطح از فعاليت اجتماعي سطح ديگري وجود دارد            يان اين م

موضوع و  .  عنوان سطح فعاليت دمكراتيكي نام مي برند       كه از آن به    
. ص و عمومي است   مشخ مسائل   عموالًمضمونِ اين سطح از فعاليت م      

مانند فعاليت براي حفظ محيط زيست، براي صلح، عليه تجاوز آمريكا            
دن كار كودكان، برابري     كربه عراق، ممنوع كردن اعدام، ممنوع         

در اين سطح از فعاليت هر كسي كه از آن             .  حقوق زنان، و غيره    
اضر موضوع خاصي كه براي آن فعاليت مي شود دفاع مي كند و ح             

است براي آن كار كند، صرف نظر از عقايد و باورهاي سياسي،                
مذهبي و اجتماعي، مي تواند به طور فعال و متشكل در چنين فعاليتي              

روشن است كه هدف از اين نوع فعاليت به دست آوردن . ند كشركت
 .نيست) دولت(قدرت سياسي 

همچنين بخشي از فعاليت هر حزبي، و بخشي مهم، شركت و              
سنديكائي و  :   در فعاليت و مبارزه در سطوح ديگر است            حضور

در واقع با شركت و حضور در چنين فعاليت هائي  است            .  دمكراتيك
كه هر حزبي به فعاليت و مبارزه ي خود شكل گسترده ي اجتماعي              

 .مي دهد
بيعي است كه ميان اين سطح هاي فعاليت و مبارزه، مانند هر             ط

خط روشن و دقيقي وجود ندارد كه        پديده ي اجتماعي ديگر، مرز و       
اشكال مياني نيز   .  آن ها را به طور قاطع و دقيق از يك ديگر جدا سازد           

 .ود داردجو
ال پس از اين مالحظات كلي، به مسئله ي ايران، اپوزيسيون و            ح

 .فعاليت عليه رژيم جمهوري اسالمي بپردازيم
سياسي لبته در اين جا سخن از فعاليت در سطح حزبي يا سازمان             ا

احزاب و سازمان ها و تشكل هاي سياسي از راست           .  نمي تواند باشد 
ا سراسري در داخل و خارج از   يراست تا چپ چپ، در سطح منطقه اي        

كشور در اندازه هاي متفاوت وجود دارند و هر يك به فراخور حال و              
اين نوشته قصد بررسي، ارزيابي و ارزش       .  توانائي خود فعاليت مي كند   

ولي آن چه مسلم است و       .  ين احزاب و سازمان ها را ندارد      گذاريِ ا 
 كه دست كم در     ستشايد هر يك نيز به آن اذعان داشته باشد اين ا           

حال حاضر هيچ حزب، سازمان يا تشكل سياسي، چه منطقه اي و چه              
سراسري، توانائي سازمان دادن مبارزه اي مؤثر را چه در داخل كشور و          

از اين روست كه در طيف هاي گوناگون        .  چه در خارج از آن ندارد      
ه يناپوزيسيون جريان ها يا عناصر سياسيِ نزديك به هم مي كوشند تا زم

و ظرفي را براي همكاري با يك ديگر جستجو كنند و فعاليتي                 
مورد توجه ما در اين جا جريان هاي          .  مشترك را سازمان دهند    

همكاري را  در اين رابطه دو شكل از        .  خواه است  جمهوري و آزادي  
همكاري در يك جبهه ي    :  ميان جريان هاي سياسي مي توان تصور كرد     

اتحاد نيروها، به  نظر نگارنده     .  تيكيراسياسي يا همكاري در سطح دمك     
 .عنوان ديگري است براي همان همكاري جبهه اي

    ك توهم رايجي
كي از توهماتي كه در برخي جريان ها و در ميان  برخي از                ي

جود دارد اين است كه آنان در پي ايجاد همكاري            فعاالن سياسي و  
در برابر    يوتلترناآخواه به عنوان      ميان جريان هاي سياسيِ جمهوري    

اين آلترناتيو نه تنها بايد براي برانداختن نظام    .  جمهوري اسالمي هستند  
 بلكه بايد پس از براندازي نظام   ،جمهوري اسالمي فعاليت و مبارزه كند     

ابتدا به  .   وظايف معيني را انجام دهد       و  رددگموجود جانشين آن     
را براي    تأسيس و استقرار نظام جديد بپردازد و سپس اداره ي كشور          

 در دست خود بگيرد و      ،مدت زماني كه معلوم نيست تا كي بايد باشد        
 .كشور را اداره كند

ر اثبات درستي اين نظر و ضرورت اين امر نيز گفته مي شود              د
في نظام موجود نه تنها نمي تواند باعث          كه همكاري فقط براي ن      

ود شكشاندن مردم به مبارزه اي متشكل و همگاني با جمهوري اسالمي           
 يعني اين كه    ،بلكه به مشكل اساسي اي كه جامعه با آن روبروست نيز         

 آن گردد و چه برنامه هائي نبه جاي نظام موجود چه چيزي بايد جانشي    
 جامعه به مورد اجرا گذاشته      ائق آمدن بر معضالت و مشكالت     فبراي  

طرفداران اين نظريه از جمله استدالل مي كنند        .  شود پاسخي نمي دهد  
ردم ندانند براي تحقق چه اهداف و برنامه هاي اجتماعي از             مكه تا   

 رغبتي به شركت ،جانب يك جبهه ي سياسي به مبارزه دعوت مي شوند     
استدالل ظاهري  اين  .  و غيره .  در مبارزه از خود نشان نخواهند داد        

 .ولي نادرست است. منطقي و مردم پسند دارد
خواهند تشكيل   ن چه مروجان و مبلغان اين نظريه در واقع مي          آ

با اهداف، اصول و    خواه   يك جبهه از سازمان ها و جريان هاي جمهوري      
براي برنامه و جهان بيني هاي متفاوت و گاه متضاد با يك ديگر،                

ك حزب يا   يبلكه تشكيل   .   نيست سرنگون كردن جمهوري اسالمي   
 با اهداف و برنامه هاي معين و        .است  سازمان سياسي واحد و جديد     

مشخص در تمامي زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي كه          
ظام موجود مبارزه مي كند و مردم را به مبارزه          ننه تنها براي براندازي     

بخوان ( اگر جبهه      بلكه همچنين به مردم مي گويد كه        ،فرامي خواند
 چه نظامي را    ،ما پس از پيروزي در رأس جامعه قرار گيرد          )  حزب

براي جامعه مي خواهد و چه برنامه هائي را براي حل معضالت و                
 .مشكالت جامعه دارد

 نظريه اي تشكيل جبهه اي از       نلبته اگر مقصود صاحبان چني      ا
ديد و  سازمان ها و جريان هاي سياسي نباشد بلكه بخواهند حزب ج           

واحدي را با برنامه ها و ديگر لوازمات ضروري براي آن بوجود آورند، 
در صورتي كه بتوانند روي انديشه هاي پايه اي، هدف ها و برنامه ها و            

ولي بايد بدانند و    .  تيسغيره به توافق برسند، هيچ اشكالي در كار ن         
آگاه باشند كه شرط الزم آن اين است كه آنان بايد در نهايت                  

 .زمان ها و جريان هاي سياسِي موجود خود را منحل كنندسا
لبته تا آن جا كه بر اساس تجربه هاي تا كنوني و داده هاي                ا

موجود مي توان قضاوت كرد هيچ يك از سازمان ها و جريان ها موجود        
در حالي كه حتا چند جريان سياسيِ .  نجام چنين عملي نيست   احاضر به   

ل خود را براي تشكُل در يك         چپ كه چند سالي است كه تماي        
 هنوز از مرحله ي ابراز تمايل گامي به          ،سازمان واحد ابراز داشته اند    

پيش برنداشته اند، چگونه مي توان تصور كرد كه تشكُل واحدي از             
، جبهه ملي، سازمان هاي چپ،       ايه قاحزاب منط :  جمهوري خواهان 

اين موضوع را   من  .   بوجود آيد  مي تواندمجامع اسالمي و غيره و غيره       
زيرا بر اين امر . فقط به عنوان يك بازي فكري و امكان مطرح مي كنم      

واقفم كه حتا آناني كه چنين نظراتي را مطرح مي كنند خود بر عدم               
 .امكانِ شدنِ آن واقفند

راكندگي و چند دستگي وجود       پ شما به هر سوئي كه بنگريد      
.  ها روي داده است   آخرين پرده ي اين آشفتگي ميان جبهه ي ملي      .  دارد

در چنين وضعيتي چگونه مي توان باور داشت كه مي توان جبهه اي از             
خواه تشكيل داد كه روي مسايل         جريان ها و سازمان هاي جمهوري    

دي و فرهنگي   صااساسي يعني ساختارهاي دولتي، سياسي، اجتماعي، اقت      
ر برسند و پس از سرنگوني جمهوري اسالمي براي مدت           ظبه توافق ن  

در اتحاد و اتفاق با يكديگر به         )  كه طول آن معلوم نيست     (ماني  ز
 اداره ي كشور بپردازند؟؟

قتي در زماني كه اپوزيسيون تحت شرايط سخت سياسيِ استبداد، و
 وضعيت آن را نسركوب و ممنوعيت هاي گوناگون به سر مي برد و اي

س ست و نياز به همكاري همه جا ح        ا به انفعال كامل كشانده      أتقريب
 پراكندگي و چند دستگي به       ،مي شود، به جاي نزديكي و همكاري      

شك خود را   صورت نُرم و قاعده در آمده است، و هر جرياني كَ             
 چگونه مي توان تصور كرد و انتظار داشت كه در فرداي               ،مي سابد

ماني كه سازمان ها و احزاب با توده هاي صد هزار           زبراندازي رژيم،   
ان تمايل و گرايش نشان مي دهند، روبرو        نفري و ميليوني كه به آن      

خواهند شد و قدرت و جاه و مقام نيز با كرشمه و طنازي به آنان                  
چشمك خواهد زد، آنان يا جناح هائي از ايشان بر سر حرف خود               

هيچ مكانيسم و هيچ ابزاري     .  انندبمند و در اتحاد با ديگران باقي        ياستب
ميان احزاب و جريان هائي را     وجود ندارد كه ادامه ي همكاري و اتحاد        

كه در زماني كه در موضع ضعف و اپوزيسيون قرار داشتند و از روي              
كديگر همكاري مي كردند،   يراي براندازي نظامي استبدادي با       بجبار  ا

نوني در تاريخ و عقل      كبر عكس تمام تجربه هاي تا       .  تضمين نمايد 
ه در مقابله و    ر اتحاد و جبهه اي ك    ه.  سالم عكس آن را ثابت مي كند     

 پس از   ،براي مبارزه با نظام و وضعيتي تا كنون بوجود آمده است             
و هيچ دليلي وجود ندارد     .  پيروزي به اجزاي خود تجزيه شده است        

عقل هم آن را     .  كه در مورد ايران وضع به گونه اي ديگر باشد            
چگونه ممكن است مجموعه اي از نيروها و سازمان هاي          .  ي پذيردمن

 مذهبي و منطقه اي كه هر كدام علي القاعده بايد برنامه ها          چپ و ملي و   
واال چرا (و پروژه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را داشته باشد 

و به بخش معيني از     )  در سازمان ها و احزاب مختلف متشكل شده اند       
 عنوان پايه ي اجتماعي خود مي نگرد و تكيه مي كند، كه              بهمردم  

ديگر اختالف اساسي دارد، با يك ديگر در دولتي          منافع اش با بخش    
 واحد با برنامه اي واحد در مسائل اقتصادي و اجتماعي شريك شوند؟

انگهي منظور و هدف از تشكيل يك جبهه ي سياسي از نيروها            و
 اتحاد و همكاري ميان      دايجا منحصر به     و احزاب سياسي نمي تواند    

ريِ احزاب و نيروهاي     بلكه اتحاد و همكا    .  خود آنان باشد    عضايا
سياسي در يك جبهه تنها زماني معنا پيدا مي كند و ضروري مي شود              

آن طرفدار    يروهاي اجتماعي نكه به معناي اتحاد و همكاري ميان          
ولي آيا وضعيت اكنون اين طور است كه          .   باشد حزب ها و نيروها  
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 طور عمده در ايران      سازمان ها و نيروهائي كه به      زتشكيل جبهه اي ا  
فعاليت نمي كنند بلكه حوزه ي عمل و فعاليت آنان به جز برخي از               

 به معناي همكاري و       ،احزاب منطقه اي در خارج از كشور است         
مبارزه ي مشترك بخش هاي بزرگي از مردم در ايران است؟ كدام يك 

ويژه آنان كه در خارج از      ه  از جريان ها و احزاب سياسي موجود، و ب       
 مي تواند چنين ادعائي داشته باشد؟ ممكن است        كشور فعاليت مي كنند،  

زماني در آينده و در مرحله اي از مبارزه تشكيل جبهه اي از نيروها و              
ولي در زمان حال، در     .  احزاب سياسي براي سرنگوني رژيم الزم آيد       

ف و پراكندگي و ضعخواهِ متشكل در   دوراني كه اپوزيسيون جمهوري   
.  اين مرحله هنوز فراهم نيامده است       ،عملي به سر مي برد    انفعال و بي  

!  سراغ خانه ي كدخدا را مي گرفت     ،نددگفتند فالني را به ده راه نمي دا      
 پس اكنون چه مي توان كرد؟

    مكاري در سطح دمكراتيكيه
حزبي، :  يش تر گفته شد كه سه سطح از مبارزه وجود دارد             پ

كشور نياز به گفتن ندارد كه در خارج از           .  ، سنديكائي يدمكراتيك
در زمينه ي فعاليت حزبي طبيعي است       .  فعاليت سنديكائي منتفي است   

كه هر جريان و حزب سياسي در داخل و خارج از كشور به طور                 
مستقل هر فعاليتِ نظري و عملي را كه الزم مي داند و توانائي اش را               

 .بديهي در اين جا موضوع بحث نيست اين امرِ. دارد انجام مي دهد
مي بود اگر در هر طيف اجتماعي، سياسي، قشري        لبته چه خوب    ا

و طبقاتي به جاي وجود سازمان هاي گوناگون و متعددي كه از نظر              
 دو يا سه     يك، زديك اندنديدگاه فكري، اجتماعي و سياسي به هم          

 ي سازمان ها  هحزب و سازمان سياسي بوجود مي آمد و در بازار آشفت          
ن جا صحبت از نوع و سطح       ولي در اي  .  رفت و روبي انجام مي گرفت    

در خارج از   .  همكاري ميان سازمان هاي موجود جمهوري خواه است       
 محل اصلي فعاليتِ بالواسطه ي اكثر      كشور، جائي كه به هر حال فعالً      

به جز احزاب و نيروهاي        ( است اين نيروها و سازمان هاي سياسي     
 در  يعني مبارزه .   سطح ممكن مبارزه سطح دمكراتيك است      ،)ايمنطقه 

آزادي مطبوعات،  :  زمينه هاي مطالبات حقوق بشري مانند مبارزه براي       
، آزادي تشكل ها،   )به معناي آزادي بيان عقيده    (آزادي زندانيان سياسي    

انجمن ها و سازمان هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، لغو حكم اعدام،           
د دامنه ي اين مطالبات بايد محدو    .  ن، و مانند آن ها   نادفاع از حقوق ز   

 .باشد تا تمركز عمل بوجود آيد
 عده اي و     آن ايد چنين مبارزه اي براي بلند پروازي هاي         ش

سازمان هائي كه با دست خالي در سر خوابِ براندازي فوري و سريع             
ولي در  .  نظام جمهوري اسالمي را مي بينند ناچيز و كوچك به نظر آيد          

بيش ترين )  ١ و در عمل آن شكل از فعاليتي است كه مي تواند              عواق
از بيش ترين پشتيباني نيروهاي خارجي     )  ٢  ،نيروي ايراني را بسيج كند    

اعم از نهادهاي جهاني مانند عفو بين المللي، نهادهاي حقوق بشري،             
نهادهاي غير دولتي، احزاب مترقي، شخصيت هاي مهم و مؤثر سياسي،          

را مهم ترين ابزار رژيم    )  ٣  ،برخوردار شود ...  ي و نگاجتماعي و فره  
سانسور و بستن مطبوعات،    :  براي سركوب و اعمال زور و وحشت       

 فعاالن سياسي، جلوگيري از     ندنمحاكمه هاي آن چناني و به زندان افك      
، استفاده از حربه ي اعدام براي ايجاد رعب ...ايجاد تشكل ها، انجمن ها و

الزم به  .   حمله و تهاجم قرار مي دهد      ردو وحشت، سركوب زنان، مو    
 كه راز موفقيت چنين فعاليتي در اين است كه اپوزيسيون           گفتن است 
 .سخن بگويد ك صدايخواه با  جمهوري
خواه، مانند هر  ه اين پيشنهاد براي همكاري جريان هاي جمهوري  ب

به ويژه كساني كه نمي توانند      .  پيشنهاد ديگري ايرادهائي مي گيرند    
رناتيو براي  از فكر سمج تشكيل يك جبهه ي كامل و جامعِ آلت           خود را 

 .براندازي نظام اسالمي خالص كنند
خواهان  ك ايراد اين است كه چرا در چنين فعاليتي جمهوري           ي

عين همين مطالبات را آنان     .  طلبان جدا كنند   حساب خود را از سلطنت    
ي را  شين جدائي و مرز و خط ك       اپاسخ من اين است كه      .  نيز دارند 

 يعني طرفدار   ي طلب در ايران سلطنت  .  تاريخ كشور ما كرده است       
ولي اكثريت قريب به اتفاق مردم      .  بازگشت خاندان پهلوي به سلطنت    

طور عام و نظام پهلوي       در نفي نظام شاهنشاهي به     ٥٧ايران با انقالب    
صورت يك   طور خاص نظر خود را ابراز داشته اند و اين جدائي به             به

 مردم . خواهان مترقي و آزادي خواه در آمده است هوريماصل براي ج
 به درستي نمي داتستند چه چيزي را مي خواهند           ۵۷اگر در انقالب     

جانشين آن نظام ظلم و استبداد و فساد و خيانت بكنند، ولي يك چيز               
با وجود  .  را مي دانستند، اين كه حكومت خاندان پهلوي را نمي خواهند        

اين من هيچ اشكال اصولي در شركت يك فرد يا افراد سلطنت طلب              
البته بدون علم و كُتل     .  خواهان نمي بينم  يون معيني از جمهوري   در آكس 

چون ما با تفتيش    .  صورت غيرمتشكل  طلبانه و به   و شعارهاي سلطنت  

 .عقيده مخالفيم
يگر اين است كه با وجود گروه ها، انجمن ها و سازمان هاي ديراد ا

محلي كه در شهرهاي مختلف به فعاليت هاي فرهنگي و حقوق بشري            
 چه نيازي به ايجاد چيز جديدي به دست سازمان ها و           ، مي باشند مشغول

پاسخ من اين است    .  جريان هاي سياسي براي مبارزه در اين سطح است       
ر شهرهاي مختلف اروپا و آمريكا         د  همين موضوع كه    كه اوالً 

 ،اكثريت قريب به اتفاق انجمن ها و گروه ها به چنين فعاليتي مشغول اند      
ت مي كند كه فعاليت در اين سطح عمده ترين شكل         نشان مي دهد و ثاب   

فعاليت عليه رژيم در خارج از كشور است كه مي تواند بيشترين تعداد            
چه آناني كه به سازماني     .  هدد  سازمانفعاليت جلب و     از فعاالن را به   

هيچ سازمان  سياسي تعلق دارند يا سمپات آن هستند و چه كساني كه به
 اين كه آن چه اين نوع فعاليتِ پراكنده فاقد          أيثان.  سياسي تعلق ندارند  

است، با همه ي ارزشي كه بايد براي فعاالن آن قائل شد، وجود برنامه              
يت هاي محلي را با يك      الفع بتواند   و استراتژي سرتاسري است كه     

 و به يك جنبش قدرتمند عمومي و وسيع مبدل            هدكريگر مرتبط   د
ديگر .  ثير آن را افزايش دهد    سازد و از اين طريق قدرت و نيروي تأ        

اين كه به دليل همين محلي بودن و عدم انسجام ارگانيكي، فعاليت اين             
ه باقي  م فعاليتي تصادفي، عكس العملي و بدون برنا        أگروه ها ضرورت 

ابتدا بايد رژيم در ايران      .  فاقد استمرار و ابتكار عمل است      .  مي ماند
 كند تا اين گروه ها     دست به عملي ضد بشري بزند و حقوقي را نقض          

نه برنامه و استراتژئي    .  در برابر آن از خود عكس العملي نشان بدهند        
  و .مي تواند شكل بگيرد و نه استمراري در كار و فعاليت وجود دارد            

خواه در   بدتر از همه اين كه به جاي آن كه اپوزيسيون جمهوري             
 حدداي واحد، برنامه ي واحد و آكسيون وا       صا يك   براسر جهان   س

صداي خود را به گوش افكار عمومي جهان برساند، صداها و فعاليت ها      
به صورت پراكنده و در سطح محل باقي مي ماند و انرژي ها به هدر               

 .مي رود
 چنين همكاري اي نياز به پذيرفتن چند اصل كلي         هبيعي است ك  ط
در اين رابطه بايد خاطر نشان كرد كه فقط بايد آن اصولي را               .  دارد

ست نه آن كه هر چه      اروري  ضرد كه براي چنين همكاري اي      ذكر ك 
به عنوان نمونه   .  را درست و خوب به نظرمان مي رسد در آن بگنجانيم          

 :اره كردشو از جمله مي توان به اصول زير ا
مخالف بودن با هرگونه دخالت خارجي و تأكيد بر اين          (ستقالل  ا

دم ايران ميسر   مطلب كه تعيين سرنوشت مردم ايران فقط به دست مر          
بدون ذكر هر صفتي براي (خواهي  ، آزادي، دمكراسي، جمهوري   )است

جمهوري و در صورت توافق همگانيِ ذكر اصل دولت غيرمتمركز يا           
، دفاع از حقوق دمكراتيك مردم      )اين امر را برساند     فرمول ديگري كه  

اين اصل شامل دفاع از      (ايران بر اساس منشور جهاني حقوق بشر          
خواست ها و    رحطدر  )  يا هر چه آن را بنامند      ( ها، اقوام   لتمقوق  ح

و فرهنگيِ آنان نيز مي شود، بدون اظهار نظر در         )  قومي(مطالبات ملي   
 ).مطالبات باره ي مضمون آن خواست ها و

 
 ...تاريخ نگري 

  
اينان ابتدأ با گزافه گوئي پيرامون ترجمه ها و تأليف هاي آقاي           

رئيس گروه مطالعات   « شغلي او به عنوان      ميالني و اشاره به موفقيت    
تئوريسين شناخته  «، وي را به مثابه     »ايران شناسي در دانشگاه استنفورد   

» با ذهن آكادميك، نظام مند و دقيق      «اي معرفي مي كنند كه      »شده
پرداخته است و فضاهاي تازه تر و      »  بازخواني نو و دگرگونه تاريخ     «به

. »ي ايران پيشنهاد مي دهد      كاربردي تري را به جامعه روشنفكر      
به دنبال اين گونه مدح و ستايش ها و بر       »  هم ميهن«مصاحبه گر روزنامه   

پاية اين گونه زمينه سازي مي كوشد به خوانندگان القاء كند كه              
انديشمند توانا در ارائه مولفه هاي تاريخ و        «و احكام اين    »  تئوري ها«

، گويا  »ري در ايران   اشاره هاي پر شمار به مصاديق بحران روشنفك       
احكام راه گشائي است كه به بحث ها و پنداشته ها و            «تئوري ها و    

انگاره هاي تا كنوني درباره روشنفكر و جامعة روشنفكري ايران پايان          
مي دهد، مفهومي نو و قابل قبول را جايگزين آن مي سازد و فضاهاي             

 .  »كاربردي تري را به روي روشنفكران ايران باز مي كند
با اين گونه تبليغات و شيوه هاي پيش برد آن و با اين ستايش و              
رواج نقطه نظرهاي تسليم طلبانه درباره روشنفكران، واكنش امري طبيعي 

هاي مبتني بر تخطئه سنت      »نظريه پردازي«از سوي ديگر، اين      .  بود
روشنفكري ايران و بي مقدار كردن روشنفكران منتقد و روشنفكران           

ي انجام مي گيرد كه داراي پيشينه چپ است، اما           چپ از جانب كس   
امروز به گفتة خود او، در كنگرة آمريكا و كميته سياست خارجي آن            
طرف گفتگو قرار مي گيرد، به نشست ها و كنفرانس هاي نئوكان ها           
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دعوت مي شود و بخشي از فعاليت هاي فكري و عملي اش در اين راستا            
ن به آن و ارتباط آن با مواضع        چرخشي قابل تأمل كه نمي توا     .  است

 . كنوني و تأثير متفاوت آن بر خوانندگان بي توجه بود
 "!اروپائي"و " روسي" مفهوم -روشنفكر به مثابه منتقد و متعهد

در زمينه هاي » هم ميهن«آقاي عباس ميالني در گفتگو با روزنامه      
فكر مختلفي، از جمله درباره روشنفكر، مفهوم روشنفكري، رابطه روشن        

با قدرت، روشنفكران چپ و جامعة روشنفكري ايران، هم چنين دربارة          
 ٢٨، درباره كودتاي    »نوتاريخي گري«نگاه نو به تاريخ گذشته و معناي       

به آن، درباره فردگرائي و فرديت روشنفكر،       »  نگاه درست «مرداد و   
در اين نوشته به طور عمده      .  سخن گفته است  ...  درباره هنر، ادبيات    

 .ينة اول بحث، يعني گفتارهاي مربوط به روشنفكران مي پردازيمبه زم
آقاي عباس ميالني پس از واكنش شديد عده اي به اظهارات او، در 

هر آن چه كه مي گويم و مي نويسم،        «:  پاسخي به منتقدين مي نويسد   
اين " گمان"در نفس كاربرد  ...  خود بيان مي كنم  "  گمان"صرفأ به عنوان   

ي مستتر است كه چه بسا آن چه مي گويم، نادرست          اصل شناخت شناس 
 . »است

اما، ما فقط در دفاع از خود آقاي ميالني در برابر انتقادات، با                
در نوشته ها و گفته هاي او مطالب با         .  چنين عبارتي روبرو مي شويم    

چنان قاطعيتي بيان شده اند كه جز يقين كامل، ردپائي از ترديد در آنها   
به ويژه در مصاحبه مورد بحث كه وي به عنوان            .  نمي توان يافت 

فضاهاي تازه و    «معرفي مي شود كه     »  تئوريسين شناخته شده اي   «
و او نيز   .  »كاربردي تري را به جامعه روشنفكري ايران پيشنهاد مي دهد      

مي كوشد خود را نظريه پرداز و صاحب نظر در عرصه هاي گوناگون            
 . بنماياند

راديو «پيش نيز در گفتگو با        آقاي عباس ميالني شش سال        
وي در آن   .  با همين قاطعيت و يقين سخن گفته است        »  صداي ايران 

كه در  »  مفهوم روشنفكر را كج فهميديم    «گفتگو كه با تيتر بزرگ       
به چاپ رسيد، عينأ همان مطالبي را مطرح مي سازد كه          »  كيهان لندن «

 جا در آن .  »هم ميهن«شش سال پس از آن در گفتگو با روزنامه              
جامعه ايراني يك گرفتاري داشته و آن اين است           به نظر من «:  مي گويد

يعني به ما كج     كه مفهوم روشنفكر را در اساس كج فهميده ايم،             
از طريق  ...  به اين لحاظ كه تفكري كه در ايران حاكم شد           .  فهماندند

مفهوم روسي از روشنفكر،    "  ما"روسيه به ايران آمد، در نتيجة اين تفكر        
 از روشنفكر را به جاي مفهوم ديگري كه         (Intelligentzia)ي مفهوم   يعن

مثأل در اروپا رايج است يا آن را ايزايا برلين در نوشتة معروف خودش             
ياد مي كند،  "  مفهوم اروپائي روشنفكر   "به عنوان  "  متفكران روس "

ما مفهوم اروپائي را هرگز نپذيرفتيم و مفهوم مان از               .  پذيرفتيم
امروز جامعه  ...   بود كه همواره با دولت در ستيز است        روشنفكر كسي 

پس از گذشت شش سال، در       ).  ١(»  دارد اين مفهوم را طرد مي كند      
همين نظرات، بدون هيچ ترديد و        »  هم ميهن«مصاحبه با روزنامة     

مفهوم روشنفكري كه در ايران جا افتاده،        «:  خدشه اي تكرار مي شوند  
 اين معنا كه به لحاظ نفوذ روسيه،      به.  مفهوم ديگري از روشنفكر است    

يعني روسية قرن نوزدهم در ايران بسياري از مفاهيم تجدد به ايران وارد    
يكي از عوارض اين پديده مفهومي است كه از روشنفكر در             ...  شد

ايران جا افتاد، يعني روشنفكر كسي است كه سلوك خاصي دارد، با             
 ما مفهوم ديگري از     ، در حالي كه   ...قدرت همواره در تعارض است      

روشنفكر داريم، مفهوم انگليسي يا فرانسه هم از روشنفكر بود كه اين            
آقاي عباس  .  »نوع تعارض با قدرت و اين نوع شيفتگي را نداشت            

» تسخير تمدن فرنگي« در مقدمه اي كه بر كتاب     ٢٠٠٢ميالني در سال    
مطرح تأليف فخرالدين شادمان نوشته است، باز همين نقطه نظرها را            

مي سازد و به تالش عبث براي جا انداختن مفهوم ديگري از روشنفكر،           
در آنجا  .  در آن نباشد، ادامه مي دهد    »  تعارض با قدرت  «مفهومي كه   
در آن سال ها جامعه گرفتار مفهومي غريب از             «  :نيز مي نويسد 
به تأسي و تأثر از تفكر منجي پرست و قهرمان پرست            .روشنفكر بود 

شنفكري در انحصار كساني بود كه دست كم به ظاهر         روسي، سلك رو  
آقاي ميالني در اين جا نيز براي       ).  ٢(»  از معاندان قدرت حاكم بودند    

رجوع »  متفكران روس «تأئيد گفته هاي خود، خواننده را به كتاب          
هم چنين در اين مقدمه هم آرزوي خود را تكرار مي كند كه            .  مي دهد

. نوئي از روشنفكر در حال نضج است       مفهوم  :در جامعه امروز ايران      
فضل و خرد و خالقيت جاي      .  مورد بازانديشي اند ...  ارزش هاي گذشته   

و "  موضع سياسي "از كف رفتة خود را بازمي يابند و ديگر گروگان            
 .»نيستند" معاندت با قدرت"

آقاي عباس ميالني در نوشته ها و اظهارات خود، ابتدأ با استناد             
اثر ايزايا برلين را  مفهوم روسی روشنفکر        »  روسمتفكران  «به كتاب  

و ابداع روشنفکران روسیه قرن نوزدهم ، از دو مفهوم روشنفكر،              

سخن مي گويد و با اشاره به كتاب       "  مفهوم اروپائي "و  "  مفهوم روسي "
نام برده، مسئله تعهد اجتماعي و ستيز با قدرت مي نامد كه در نتيجه ي             

آقاي ميالني  .  هم، در ايران غالب شد     نفوذ فرهنگ روسية قرن نوزد     
پس از اين تقسيم بندي مفهوم روشنفكر، جنبش روشنفكري و سنت            

" مقولة"  "كج فهمي"،  "روسي"روشنفكري ايران را به دنباله روي از ابداع       
. روشنفكر متهم مي سازد  "  مفهوم اروپائي "روشنفكر و بي اعتنائي به      

وري است ابتدأ به مأخذ مورد بنابراين براي پرداختن به نظرات وي، ضر
 .مراجعه كنيم» متفكران روس«استناد، به كتاب 

ايزايا برلين در اين كتاب در هيچ جا از تقسيم بندي مفهوم                
به گونه اي كه آقاي ميالني ادعا      "  اروپائي"و  "  روسي"روشنفكر به    

روشنفكر نام نبرده   "  مفهوم اروپائي "مي كند و از مقوله اي تحت عنوان       
ايزايا برلين در اين كتاب نخست در اشاره هاي متعدد نشان               .است

مي دهد كه روشنفكران قرن نوزدهم روسيه، خود زير نفوذ فكري             
متفكران و آزادي خواهان اروپا قرار داشتند و از آنان تأثير پذيرفته اند           

ايزايا برلين در مقايسة    .  و اين تأثير از قرن هجدهم وجود داشته است         
: وسيه و اروپاي غربي در قرن هجدهم مي نويسد           ميان تحوالت ر   

مبارزة ليبرال ها و راديكال هاي روس، كه پس از سركوبي هاي شديد          «
ناشي از قيام دسامبريست ها در اواسط دهة سي و اوائل دهة چهل رفته              
رفته دليرتر و زيان آورتر شدند، بيشتر شبيه نبردي بود كه نويسندگان           

در آلمان عليه كليسا   "  روشن انديشي"يا جنبش   دائره المعارف در فرانسه    
 ). ۳(و سلطنت مطلقه انجام مي دادند 

در قرن نوزدهم، هم در دهه هاي اول قرن و هم پس از شكست              
انقالب در اروپا، روشنفكران روس با اين كه از راه حل هاي وارد شده             
از اروپا درگذشتند و در پي ساختن نظرات و يافتن شيوه هاي عمل               

بق با شرائط روسيه بودند، معهذا هم چنان تحت تأثير انديشمندان و           منط
آزادي خواهان اروپا، به دنبال آموزش از آنها و به قول ايزايا برلين              

شاگردان بسيار جدي و ساعي پيشرفته ترين متفكران اروپاي غربي           «
قبله آمال «و چشم هاي آنها به آلمان و فرانسه دوخته بود و ) ۴(»  بودند
زيرا پاريس موطن همه آزادي خواهان و آزادگان       «پاريس بود،   »  اآنه

 ).۵(» جهان به شمار مي رفت
روشنفكران روس در قرن نوزدهم، تنها در زمينة آزادي خواهي و          
تعهد اجتماعي نبود كه تحت تأثير اروپاي غربي قرار داشتند، بلكه بنا             

 و اجتماعي در در قرن نوزدهم يك انديشه سياسي«بر قول ايزايا برلين 
در اين دورة   ).  ۶(»  روسيه نبود كه در همان خاك به بار آمده باشد         

ريشه نهائي اش را در غرب      «تاريخي، هر آن چه در روسيه است،         
مي توان يافت، حتي پي اش را مي توان در نظريه اي پيدا كرد كه هشت            

در آن روزگار   .  است»  يا ده سال پيش از روسيه در غرب رواج داشته         
نش آموختگان و روشنفكران روسيه شديدأ تحت تأثير اروپاي غربي         دا

بودند و راهنماي فكري آنها جهت شركت در فعاليت هاي اجتماعي و           
با «.  تغيير شرائط موجود، انديشه هائي بود كه در اروپا وجود داشت           

رسيدن يك پيام تازه از جانب يكي از شاگردان سن سيمون يا فوريه،             
كه تازه ترين پيامبران   ...  تاب از آثار پرودن يا     با وارد شدن يك ك     

اجتماعي فرانسه بودند، يا با منتشر شدن انديشه اي منسوب به داويد              
»  هيجان واقعي پديد ميآمد   ...  اشتراوس يا لودويگ فويرباخ يا المونه       

روس ها، دست كم تا آنجا كه     «:  او باز در همين رابطه مي نويسد     ).  ۷(
ارشان مربوط مي شود، همان غربيان قرن نوزدهم        به روشنفكران زبان د 

بودند كه كارهاشان قدري گزافه آميز شده باشد، و نه تنها غيرعقالني و 
در خود فرورفته و بيمارگونه نبودند، بلكه آن چه در حد اعال و بلكه در 
حد افراط داشتند، قدرت بسيار بسيار پيشرفته در استدالل بود و منطقي            

 ).۸ (»در نهايت روشني
ايزايا برلين درباره روشنفكران روسيه و نخستين اعضاي جامعه ي         

 در دوره اي كه آقاي ميالني به          ،(Intelligentzia)روشنفكري روس    
آنها را در برابر روشنفكران اروپا قرار مي دهد،          !!  استناد كتاب وي  

آنها آورندگان شرمندة پيام مغرب زمين بودند كه        «:  چنين مي نويسد 
يمن انفاس خوش فالن فيلسوف رومانتيك آلماني يا بهمان           خود به  

نويسندة سوسياليست فرانسوي از بند ناداني و پيشداوري و كودني و            
 ).  ۹(» بزدلي رسته بودند و ديدشان دگرگون شده بود

و الهام بخشان و سازندگان اصلي انديشه هاي           "  رهانندگان"
رنسانس در اروپا،   روشنفكران روس در قرن نوزدهم، اومانيست هاي        

. آزادي خواهان، روشنفكران و فيلسوف هاي قرن هجدهم اروپا بودند         
ايزايا برلين در جاي ديگري از كتاب درباره روشنفكران روس               

 هم از احكام    -آنها بدست فالسفة بزرگ آلمان رها شدند      «:  مي نويسد
جزمي كليساي ارتدوكس، و هم از فرمول هاي خشك نويسندگان            

 هجدهم، كه شكست انقالب اگر نظريات آنها را رد نكرده عقالني قرن
 ). ۱۰(» بود، باري بي اعتبار ساخته بود

در اين باره كه نظريه تعهد اجتماعي و مفهوم روشنفكر متعهد و             
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نقش وي در بيداري مردم و دفاع از انديشه هاي آزادي خواهي در               
شنفكران اساس نه ساخته روشنفكران روس، بلكه از اروپا است و رو           

روسيه خود متأثر از اروپا بودند، باز هم مي توان شواهد فراوان، از               
جمله از كتابي آورد كه عباس ميالني براي توجيه نظرات خود                

آشنائي ساده با تاريخ    .  به گونه اي مغلطه آميز به آن استناد كرده است      
اروپاي پس از رنسانس، با جنبش روشنگري و تالش روشنگران و             

ن اروپا و پيشگامان و نظريه پردازان انقالب فرانسه نشان            روشنفكرا
مي دهد كه پاي بندي به وظيفه اجتماعي و تعهد اجتماعي روشنفكران و          
نويسندگان يكي از عوامل مهم گسترش و پيروزي مبارزه عليه سلطه            
كليسا، عليه خودكامگي حكام و سلطنت مطلقه پادشاهان و عليه               

 . شرائط در قاره اروپا بوده استعقب ماندگي و براي تغيير 
پيش از قرن نوزدهم در ميان بخشي از نويسندگان و هنرمندان             

هنر «فرانسه؛ در عين حال برداشتي از هنر و ادبيات موجود بود كه به              
باور داشت و بر آن بود كه وظيفه هنرمند اين است كه              »  براي هنر 

نر و ادبيات را    اين برداشت از ه   .  »بهترين كار ممكن را فراهم كند     «
كه تعهد اجتماعي روشنفكر را ناديده مي گرفت، بيش از همه                

ايزايا برلين دربارة اين برداشت     .  روشنفكران روسيه مردود مي شمارند   
مي توان گفت  «:  و تفاوت آن با ديدگاه روشنفكران روسيه مي نويسد        

كه دو برداشت از ادبيات و هنر بطور كلي وجود دارد و شايد مقايسة               
براي اختصار من يكي را فرانسوي و ديگري        .  نها خالي از لطف نباشد    آ

اما اين ها فقط برچسب هائي است كه براي         .  را روسي خواهم ناميد    
اين تمايز را در هر صورتي به معني ... كوتاهي و آساني به كار مي روند   

 ). ۱۱ (»حقيقي كلمه بگيريم، بسيار گمراه كننده خواهد بود
ن جمالتي است كه آقاي عباس ميالني از آن            اينها ظاهرأهما 

. روشنفكر را اختراع كرده است     "  مفهوم اروپائي "و  "  مفهوم روسي "
ايزايا برلين سپس در ارتباط با برداشتي كه آنرا برداشت فرانسوي              

اين «:  خوانده است، برخورد روشنفكران روس با آن چنين مي نويسد         
همة نويسندگان ) ميز ساختمكه من عمدأ آنرا گزافه آ(طرز برداشت را 

و سپس  »  بزرگ روسيه در قرن نوزدهم به شدت مردود شناختند          
دست كم در قرن     "  (روسي"برداشت  «مي افزايد كه برداشت آنان      

اين است كه انسان يكي است، وجودش را نمي توان تقسيم            )  گذشته
 ). ۱۲(» كرد

ظريه با وجود گرايش بخشي از نويسندگان و هنرمندان فرانسه به ن         
، در قرن نوزدهم برداشت غالب نه تنها در روسيه،            »هنر براي هنر  «

بلكه هم چنين در اروپا اين بود كه انسان وظيفه دارد وجود خود را                
براي هدفي وقف كند و چنين وظيفه اي براي شاعر و هنرمند بيشتر              

شكل ايثار هنرمند اين است كه خود را تمام و كمال             «است، زيرا   
 ).۱۳(» كندفداي آرمايش 

 اجتماعي  -روشنفكران قرن نوزدهم روسيه به حكم شرائط سياسي      
آن روزگار، به دليل حاكميت دولتي خودكامه و ضد آزادي و انديشه            

بيش از روشنفكران كشورهاي اروپا بر      «و اعمال ستم بر مردم طبعأ        
اينان كه به گفته ايزايا     .  تعهد اجتماعي روشنفكران پافشاري داشتند     

، »فرق ميان داد و ستم و تمدن و توحش را خوب مي فهميدند            «برلين  
وقتي «بر اين تعهد و وظيفه تأكيد بيشتري داشتند و بر آن بودند كه               

انسان در برابر جامعه سخن بگويد، خواه شاعر باشد و خواه داستان               
 نويس يا تاريخ  نويس يا صاحب هر فن اجتماعي ديگر، مسئوليت كامل 

 ).۱۴(»  مردم را پذيرفته استراهنمائي و راهبري
نويسندگان روسيه از داستايووسكي تا تولستوي و از هرتسن تا           

مسائل اجتماعي موضوع هاي «تورگنيف در اين نظر مشترك بودند كه 
اصلي زندگي و هنر هستند و فقط در صورتي قابل درك اند كه در                

جه تأكيد و تو  ).  ۱۵(»  متن تاريخي و عقيدتي خاص خود قرار گيرند       
خاص روشنفكران روسيه بر اين عقيده، اما به معناي آن نيست كه فقط            
آنها، بدان پاي بند بودند و روشنفكران اروپا به دنبال مفهوم ديگري از            

 . روشنفكر بودند و به چنين ديدگاهي باور نداشتند
همان گونه كه در باال اشاره شد، برداشت روشنفكران روسيه قرن          

آنها اما، در عين حال     .  نفكر، متأثر از اروپا بود    نوزدهم از وظيفه روش   
به پديدة روشنفكر مفهومي غني تر دادند و به نوبه خود بر اروپائيان تأثير 

برداشت نويسندگان روسيه از روشنفكر،      .  و نفوذي بزرگ گذاردند    
» مفهومي غريب «برخالف اظهارات بي پايه آقاي عباس ميالني نه تنها         

ست كه بنا به گفته ايزايا برلين و به تصريح           نبود، بلكه ديدگاهي ا    
در تصور غربيان از هنر     «مأخذي كه آقاي ميالني بدان استناد مي كند،        

و زندگي تأثير فراوان كرد و خود يكي از سهم هاي روسيه در سرمايه             
خوب يا بد، اين عقيده وجدان اروپائي را سخت تكان            .  انديشه است 
 ).۱۶(» داده است

 بينيم نه روشنفكران روسيه، با سهم خود در           به طوري كه مي   
سرمايه انديشه و تكان دادن وجدان اروپائي، و نه روشنفكران ايران با            

پاي بندي به تعهد اجتماعي و اخالقي و انساني، هيچ كدام مفهومي كج            
اين آقاي عباس ميالني است كه به عبث . از روشنفكر را رواج نداده اند   

" مفهوم كج "فه و مسئوليت تاريخي روشنفكر،      تالش دارد با انكار وظي    
فرصت طلب و بي دغدغه را    "  روشنفكر"روشنفكر، مفهومي توجيه گر از     

 .رواج دهد
مفهوم روسي از    ...  جامعه ايراني    «:  آقاي ميالني مي گويد   

 از روشنفكر را بجاي مفهوم        (Intelligentzia)روشنفكر، يعني مفهوم     
وپا رايج است يا آنرا ايزايا برلين در ديگري از روشنفكر كه مثأل در ار
، پذيرفته است و مفهوم اروپائي        »نوشته معروف خود ياد مي كند      

 . را هرگز نپذيرفته است(Intellectual)روشنفكر، مفهوم غيرروسي 
دربارة تقسيم بندي بي پاية مفهوم روشنفكر آقاي ميالني قبأل اشاره       

 توضيح ضرورت دارد كه واژه  نيز اين(Intelligentzia)در مورد . كرديم
 تفاوت دارد،   (Intellectual)نام برده گرچه با واژه ي انگليسي و فرانسوي        

 .اما برخالف اظهارات آقاي ميالني، مفهومي در برابر آن نيست             
(Intelligentzia)          يك كلمه روسي است به معناي جامعه روشنفكران كه 

. يعني فرد روشنفكر    (Intellectual)در قرن نوزدهم ساخته شد و كلمه       
گر چه در روسيه آن زمان، اعضاي جامعه روشنفكران خود را وابسته             
به يكديگر مي دانستند و در نتيجه، اين كلمه مفهومي خاص مي يافت،            

بهر حال اين دو كلمه با      .  قرار نداشت   (Intellectual)اما در مقابل كلمه     
و »  روشنفكرمفهوم روسي   «مفهوم هاي من درآوردي آقاي ميالني،      

ربطي ندارند و بيان هائي براي مفاهيم        »  مفهوم اروپائي روشنفكر   «
 .موهوم فوق نيستند

بطور خالصه، نظريه اي كه پديدة روشنفكران را بر اساس وظيفه           
و تعهد اجتماعي تعريف مي كند و روشنفكران قرن نوزدهم روسيه در           

سيه در  عارضه نفوذ فرهنگ رو    «ساختن آن سهيم بوده اند، نه يك         
و »  مفهومي كج «و نه    »  گرفتاري جامعه ايران   «، نه يك     »ايران

از روشنفكر، بلكه انديشه اي است كه گسترة آن به مراتب از          »  غريب«
محدودة مكاني روسيه و ايران و محدودة زماني قرن نوزدهم فراتر              

اين انديشه پيش از نفوذ در ايران، اروپا را تحت تأثير قرار              .  مي رود
 و پس از قرن نوزدهم، در قرن گذشته و تا به امروز، به ويژه              داده بود 

در جوامعي كه نظام هاي استبدادي حاكم اند، راهنماي سمت گيري            
 . روشنفكران متعهد و انديشه و رزان آزاديخواه است

 نظرات  - با فرض ناداني خواننده     -ايزايا برلين كه آقاي ميالني     
ست، دربارة اين پديده ای كه       خود را با استناد به وي توجيه كرده ا         

» عارضه نفود روسيه   «و  »  مفهومي غريب «آقاي ميالني آن را      
پديدة روشنفكران، با عواقب تاريخي و       «:  مي خواند، چنين مي نويسد  

ادبي و انقالبي اش، به گمان من بزرگ ترين سهمي است كه سرزمين            
 ).۱۷(»  داشته استتحوالت اجتماعي جهانروسيه در 

 احكام الحظه مي شود، مطالب باال بي پايه بودن ادعاها،    بطوري كه م  
اما مسئله و پرسش    .  و مستندات آقاي ميالني را به روشني نشان مي دهد       
از »  مفهوم اروپائي «مهم تر اين است كه حتي با فرض وجود يك             

روشنفكر، مفهومي كه تعهد اجتماعي، موضع نقد و متعارض با قدرت            
آقاي ميالني در جامعه اي كه نظامي        را غيرضروري مي داند، چرا       

استبدادي، با ارزش هائي عقب مانده بر آن حاكم است و روشنفكر نه             
فقط به اقتضاي وظيفه در برابر جامعه و بنا بر مسئوليت تاريخي خود،             
بلكه به دليل نياز به آزادي براي آفرينش انديشه و هنر نيز با اين نظام               

از »  مفهوم اروپائي «تبليغ و ترويج    در تعارض قرار مي گيرد، وظيفه         
روشنفكر را به عهده گرفته است؟ آيا وظيفه و رسالتي از اين بهتر و              
سودمندتر سراغ ندارد كه به جاي تبليغ گمراهي و تبليغ به سود ادامه             
شرائط موجود، به آن بپردازد؟ چه انگيزه ها و منافع و هدف هائي او را             

اميمون و بي افتخار را برگزيند؟ چرا      بر آن داشته است كه اين وظيفه ن       
با توسل به تحريف و سفسطه و ادعاهاي نادرست، اين همه رنج و                
زحمت به خود روا مي دارد تا عدم ضرورت تعارض روشنفكران با             
قدرت را و به عبارت ديگر عدم ضرورت مقابله با استبداد را در جامعة             

 دفاع از كساني است كه استبداد زدة ما ثابت كند؟ آيا اين تقالها براي
صاحب فضل اند، ولي در برابر جهل، در برابر قدرت ضد آزادي و ضد             
انديشه خاموش اند و نسبت به حاكمان ستمگر و مردم تحت ستم               

 درجه اي  ۱۸۰بي تفاوت اند؟ آيا اين همه تالش براي دفاع از چرخش           
ن خود، براي دفاع از مواضع كنوني و حفظ موقعيت امروز و براي اي              

است كه مردم و صاحبان انديشه در ايران اين چرخش و مواضع امروز        
را ناديده بگيرند و او را در شمار روشنفكران بدانند؟ آيا اين تقالها               
به خاطر آن است كه در برخي رسانه ها و كانال هاي تبليغاتي به مثابه             

مطرح شود و مورد ستايش قرار گيرد؟       »  نظريه پرداز«و  »  تنوريسين«
 بخاطر انتقام گرفتن از گذشتة خويش و افكاري است كه زماني              آيا

 بدان دلبستگي داشته است؟ 
بي ترديد اين انگيزه ها و دالئل ديگر، تمامأ يا بخشأ در رفتن              
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آن چه مسلم است، مواضع گذشته و        .  به اين كوره راه تأثير داشته اند    
 عباس  آقاي.  فعاليت دوران جواني عاملي مهم در رفتار كنوني است          

ميالني همانند ساير جداشدگان از چپ و كساني كه از فعاليت ها و              
مواضع پيشين خود نادم اند، براي ابراز پشيماني از گذشته، براي نشان            
دادن درجة مخالفت امروز خود، تا حد كينه نسبت به اين پيشينه و               

اينان كه در دوران جواني با دانشي        .  انتقام جوئي از آن پيش مي رود     
حي و به اقتضاي شور و احساسات جواني به دفاع از تئوري ها و               سط

استنتاجات چپ تعريف شده توسط سازمان هاشان پرداخته بودند، امروز 
، از آن گذشته شرمسارند و اين در         »صاحب دانش و خرد   «به عنوان  

مطلق  «حالي است كه امروز نيز، ظاهرأ از موضع خردگرايانه، همان            
مان ايقان و يك سونگري را تكرار مي كنند و         آن دوران، ه  »  گرائي

با اين تفاوت كه در گذشته       .  رفتار آنها، آن روي سكة ديروز است       
به رغم مواضع و نقطه نظرهاي آميخته با اشتباه و دفاع از تئوري هاي              

 - كه آقاي ميالني بدان اشاره مي كند       -بودن»  ابله«التقاطي و به رغم    
دم تحت ستم و مبتني بر شور و            فعاليت  آنها براي خدمت به مر      

احساسات عدالت جويانه و آرمان خواهانه، براي آزادي و استقالل            
آنها در آن دوران    .  كشور و حتي در هم بستگي با همه مردم جهان بود         

نه فقط براي دفاع از حقوق مردم ايران، بلكه حتي در دفاع از مردم                 
 كردند و تجاوزگران و    ويتنام و فلسطين هم به پا مي خاستند، مبارزه مي       

خرد «ديروز، از   »  بالهت«آيا اين   .  اشغالگران را محكوم مي ساختند   
 امروز ايشان بهتر و مفيدتر نبوده است؟» گرائي

 تعهد اجتماعي، ويژگي روشنفكر
تعهد اجتماعي، تعهد در برابر جامعه، نقد وضع موجود و تالش             

ا قدرت، به ويژه   براي تغيير آن و در نتيجه تعارض اجتناب ناپذير ب           
قدرت استبدادي، ويژگي هائي است كه روشنفكر را از ساير دانش             

روشنفكران .   آموختگان و دانشمندان و پژوهشگران متمايز مي سازد        
لذا هر انديشمندي را     "    موکالن توده مردم اند،  "  بقول ادوارد سعید  

امروز در جهان، ما با شمار بزرگي از            .  نمي توان روشنفكر ناميد   
وهشگران، جامعه شناسان و كارشناسان عرصه هاي گوناگون روبرو        پژ

هستيم كه در خدمت مؤسسات و نهادهاي مختلف پژوهشي، نظامي و            
سرمايه مالي قرار دارند و كار بسياري از آنها و مؤسسه هاي مربوطه،             
عمأل يافتن راه هاي بهره جوئي بيشتر صاحبان ثروت و قدرت و ستم             

هم اكنون كم نيستند پژوهشگراني كه از       .  استبيشتر بر مردم جهان     
 و CIAطريق مؤسسات و نهادهاي گوناگون در خدمت كاخ سفيد، سيا 

پنتاگون هستند و مستقيم و غيرمستقيم در ساختن و پرداختن نظريه ها،           
برنامه ها و سياست هاي جنگ و تجاوز و غارت گري آمريكا شركت           

حتي به هر آفرينندة اثر     .  امددارند، ولي كسي آنها را روشنفكر نمي ن       
روشنفكر به آن بخش از    .  هنري و ادبي نيز نمي توان روشنفكر گفت       

شرائط و    انديشه ورزان و نويسندگان و هنرمندان اطالق مي شود كه         
ارزش هاي موجود را با نگاه نقد مورد پرسش قرار مي دهند و كار آنها             

اهانه، انتقاد  رشد و گسترش انديشه، انديشه اجتماعي و آزادي خو           
بي وقفه و تالش براي تغيير در راستاي منافع جامعه و مردم و براي                

 . آيندة بهتر است
روشنفكر و آفرينندة آثار ادبي و فرهنگي، به ويژه در جوامعي            
كه ستم و استبداد حاكم است و مردم در اسارت واپس گرائي و فقرند،             

ة آزادي خواهي را   در جوامعي كه نظام حاكم، انديشه تغيير و انديش          
در چنين  .  برنمي تابد، نمي تواند در تعارض با قدرت قرار نگيرد           

جوامعي، كساني كه كار آنها توليد انديشه و آفرينش فرهنگي و ادبي            
افزون بر تعهد در    (و هنري است و براي اين توليد به آزادي نياز دارند           

مردم .   نگيرند ، نمي توانند با قدرت ضد آزادي در ستيز قرار        )قبال مردم 
آقاي ميالني در   .  نيز اين را تشخيص و در داوري خود نشان مي دهند          

دكتر سيد فخرالدين   «  «مي نويسد»  تسخير تمدن فرنگي  «مقدمة كتاب   
سال ها تاوان مشاغل سياسي اش را مي داد      .  شادمان از نوادر روزگار بود    

د، آثار  و به گناه همين مشاغل، كه وزارت كابينة زاهدي را شامل مي ش          
 . »ذهن نقاد و قلم خالقش به طاق نسيان سپرده شد

آقاي ميالني صرف نظر از گزافه گوئي و اغراق دربارة شادمان و           
خواندن، معترض است كه چرا آثار ذهن نقاد       »  نوادر روزگار «او را از    

اما   .فخرالدين شادمان، به گناه مشاغل سياسي، به فراموشي سپرده شد          
ست كه در حكومتي ضد هر گونه نقد، مقام           اين چه ذهن نقادي ا     

وزارت را مي پذيرد؟ ذهن نقاد در كابينة زاهدي چه كار دارد؟ آيا              
ذهن نقاد مي تواند وزير و خدمتگزار دولتي باشد كه با كودتاي                
انگليس و آمريكا، به فرمان محمدرضا شاه تشكيل گرديد و يكي از             

و سركوب انديشه و    وظائف اصلي آن، ايجاد اختناق، سركوب آزادي        
 نقد بود؟

آقاي ميالني به عبث مي كوشد در برابر سنت روشنفكري ايران و          

جهان و در برابر مفهوم روشنفكر كه ويژگي آن نقد و تعهد اجتماعي             
و تعارض با قدرت ضد آزادي است، مفهومي را تبليغ و توجيه كند               
 كه در آن روشنفكر بتواند به سازش و تمكين و خدمت به قدرت              

اين امر كه   .  اما اين آب در هاون كوبيدن است       .  خودكامه تن دهد  
روشنفكر در ويژگي تعارض با قدرت هاي استبدادي و متجاوز به حقوق 
مردم و ملت ها تعريف مي شود، نه فقط براي مردم، بلكه براي                 

معروف است كه نازي ها    .  استبداديان و تجاوزگران نيز روشن است      
 كردند، ابتدأ روشنفكران نامدار را تحت       وقتي كشوري را اشغال مي     

 . عنوان خطرناك ترين موانع دستگير مي كردند و از ميان مي بردند
آقاي ميالني در آرزوي اين توهم است كه مردم هر كس را،              

بودن، پاس دارند » انديشمند«بي اعتناء به مناسبات او با قدرت، به صرف  
در «  «مي نويسد»  دن فرنگي تسخير تم «او در مقدمة كتاب     .  و ارج نهند  

جامعة پر تحرك امروز ايران، به گمان من مفهوم نوئي از روشنفكري            
فضل و  .  مورد بازانديشي اند ...  ارزش هاي گذشته   .  در حال نضج است   

خرد و خالقيت هاي از كف رفتة خود را بازمي يابند و ديگر گروگان             
 . »نيستند" معاندت با قدرت"و " موضع سياسي"

كه در مصاحبه با    (الني مي تواند با اين خواب هاي شيرين       آقاي مي 
خود را ارضاء و دل خوش كند، ولي          )  نيز بازگو شده اند  "  هم ميهن"

.  ارزشي را به سادگي نمي شود از بين برد       نمي تواند فراموش كند كه هر    
به يقين ارزش هاي كهنه و پوسيده و ارتجاعي قابل دوام نيستند و دير يا 

اما آن چه حقانيت   .   را به ارزش هاي نو خواهند سپرد      زود جاي خود  
تاريخي دارد، آن چه درست است و در راستاي سير تحول تاريخي و              
اجتماعي است، پايدارتر از آن است كه بتوان با چنين بادهائي آن را از             

فضل و «. پا درآورد و با چنين يورش هائي تغيير داد و از ميان برداشت
درت خودكامه و انديشة ضد آزادي وجه          با ق »  خرد و خالقيت   

مشتركي ندارد و جايگاه آن نه خدمتگزاري به قدرت ضد خرد و               
منزلت روشنفكر در جامعه و در      .  با آن است  »  معاندت«خالقيت، بلكه   

بنابراين تصور  .  و عدم تمكين است     »معاندت« به دليل همين    -تاريخ
خ براي فخرالدين   اگر انتظار داشته باشيم، مردم و تاري        .  باطلي است 

شادمان و نظاير او، به اعتبار فضل و خرد آنها، همان ارجي را قائل                
شوند كه براي روشنفكر متعهدي كه در برابر استبداد و ستم خاموش             
نمي ماند و همه چيز خود را به خاطر آزادي، عدالت، بهروزي مردم و             

 .آينده و جهاني بهتر از دست مي دهد
 روشنفكران چپسنت روشنفكري ايران و 

آقاي ميالني براي طرح نظرات خود، ناگزير بايد سنت                
روشنفكري ايران را كه مقاومت و ايستادگي در برابر زور و استبداد             

تا اين جاي مطلب كم و بيش قابل فهم         .  است، آماج حمله قرار دهد     
است، زيرا توجيه نقطه نظرهاي تسليم طلبانه و بي اهميت و غيرضروري         

تعهد در روشنفكران، بدون نفي سنت روشنفكري ايران و         دانستن وجه   
اما اين حمله، در آن جا كه به         .  تاريخ تا به امروز آن ممكن نيست      

و »  منطقي« روشنفكران چپ مي رسد، از آن حالت عادي و به ظاهر            
خارج مي شود و نه تنها با تناقض گوئي و قلب و تحريف          »  انديشمندانه«

 . زباني كينه توزانه و انتقام جويانه مي گيردحقايق همراه می شود، بلكه
در اين گفتگو آقاي عباس ميالني تقريبأ تمامي روشنفكران چپ          

هدايت «:  را بي مايه مي خواند و در تخطئه آنها از جمله چنين مي گويد           
اگر هدايت نبود، نصف داستان هاي كوتاهش را هيچ روزنامه اي چاپ          

اين قدر كه بافتش     .   است این قدر كه زبانش سست     «  نمي كرد،  
ايراد به آل احمد، به خاطر كم فضلي اش است، به خاطر       «،  »ضعيف است 

پرمدعائي اش است، به خاطر اين كه يك سنت كم خوان و پر گوي را             
اشكال بزرگ علوي اين بود كه داستان هايش بد و كج و          «،  »رواج داد 

هرنگي صمد ب »  كارهاي فكري «و  "  كارهاي ادبي "  ،»بي مايه هستند 
، در  »شاملو را چپ بزرگ كرده است       «.  داشت»  بضاعت اندك «

آقاي آريان پور، يكي از زيرنويس هاي اين      «تاريخ روشنفكري ايران    
 ...» تاريخ شناخته خواهد شد
نشان مي دهد كه ما نه با يك داوري        »  بي مايه«اين پرگوئي هاي   

رضانه و  درباره روشنفكران و آثار فكري آنها، بلكه با برخوردي مغ           
كينه توزانه نسبت به مقاوم و ضد قدرت بودن و چپ بودن اين                 

آن چه آماج حمله است، متعهد و چپ بودن        .  روشنفكران روبرو هستيم  
آقاي ميالني كه درباره روشنفكران نام برده، از       .  اين روشنفكران است  

هدايت تا آريان پور اين گونه سخن مي گويد، دائي خود آقاي فخرالدين   
» تسخير تمدن فرنگي  «جزوه  .  مي خواند»  از نوادر روزگار  «ن را   شادما

كه آقاي ميالني تجديد چاپ كرده است، به نوشته وي و به نقل از                
آن گاه كسي كه مهم ترين . »مهم ترين اثر زندگي شادمان است«مؤلف  

اثر زندگي او همين جزوه است، چون چپ نبود، با قدرت در ستيز               
 كودتا، وزير سپهبد زاهدي شد، در زمرة          نبود و حتي وزير كابينه     
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قرار مي گيرد و نويسندگاني چون هدايت، علوي،         »  نوادر روزگار «
بد و كج   «،  »بافت ضعيف «،  »سست بودن زبان  «به اتهام  ...  بهرنگي و   

به تازيانه »  بضاعت اندك فكري و ادبي    «و  »  و بي مايه بودن داستان ها   
 .گرفته مي شوند

به دليل :  رة ذبيح اهللا منصوري مي گويد    آقاي عباس ميالني دربا    
! آنها»  ارزش ادبي «كتاب هايش، بايد بي توجه به     »   هزارتائي ۱۱تيراژ  «
اين گونه مالك ها  .  »در بررسي فرهنگ ايران مورد توجه قرار گيرد        «

و معيارهاي آقاي ميالني، هنگامي كه به ذبيح اهللا منصوري مي رسد،             
» تيراژ«جائي ندارد و     »  ارزش ادبي «در اينجا   .  كامأل تغيير مي كند  
بگذريم از اين كه كتاب هاني كه آقاي ميالني          .  تعيين كننده مي شود 

كج و بي مايه و كم     »و  »  بافت ضعيف «و  »  زبان سست «تحت عنوان   
از تاريخ ادبي و روشنفكري ايران خارج مي سازد، در شمار           »  بضاعت

ئل پرفروش بودن   بي ترديد يكي از دال   .  كتاب هاي پر فروش بوده اند   
اين است كه روشنفكري چون صمد بهرنگي، در تاريكي هاي آن             
روزگار، براي ترغيب جوانان جهت رهائي از تاريكي، آنها را به ايجاد           

هر نوري، هر قدر كوچك، باز       «:  روشنائي فرامي خواند و مي نوشت    
 .»روشنائي است

آقاي ميالني در ادامة سخن پراكني عليه روشنفكران چپ و             
يكي از  «:  و بي مقدار ساختن كار آنها مي گويد      »  معارض با قدرت  «

پيامدهاي نتيجة تحوالت انقالبي ايران، اين بود كه پيوند تنگاتنگي كه           
تا آن زمان وجود داشت، يعني روشنفكري انگار هم زاد چپ بودن بود            

 آدم جدي كه در     ۱۰شما االن از هر ايراني بپرسيد كه        .  را از بين برد   
ايران كار مي كنند، چه كساني هستند، فكر نمي كنم حتي يك           زمينة  

االن آدم هائي كه فعال    .  نفر هم چپي در ميان آنها وجود داشته باشد          
هستند در داخل كشور، مثل گنجي، باقي و قوچاني، اين ها كساني              

االن مدت ها است كه چپ سنتي ايران حرفي          .  هستند كه مطرح اند  
 ).۱۸(» قدرت شان افول كرده استبراي گفتن ندارد و دوران 

نخست اين كه حضور محدود چپ و ساير روشنفكران سكوالر و          
صحنه روشنفكري ايران نه نتيجه تحوالت انقالبي ايران، بلكه    در   متعهد

نتيجة سياست سركوب حاكميت و فضاي خفقاني است كه به ويژه از            
 جاي  يك سال پس از انقالب در ايران حاكم شد، فضائي كه در آن             

آيا در شرائطي كه نظام    .  در زندان هاو شكنجه گاه ها بود   »  غيرخودي ها«
 هزار زنداني سياسي را كشتار مي كند، جائي  ۵حاكم در فاصله يك ماه      

با انقالب    براي تنفس روشنفكر مخالف و متعهد و چپ وجود دارد؟          
. پيوند روشنفكري با چپ، برخالف ادعاي آقاي ميالني از بين نرفت           

در آن دوران اين پيوند هر روز       .  ال اول انقالب را به ياد آوريد     يك س 
بيشتر بازتاب مي يافت و انتقاد روشنفكران از حاكميت و سياست هاي          

اين دوران يك ساله يادآور توجه گستردة         .  آن فزوني مي گرفت   
دانشجويان و دانش آموختگان به چپ و تولد نسل منتقد جديدي است           

اليت فرهنگي و اجتماعي و صحنه روشنفكري كه مي توانست عرصة فع
اين نسل جديد اما هم راه با فعاالن پيشين، در نتيجه . آينده را اشغال كند

استقرار سياست استبداد فراگير و سياست سركوب بي امان و تالشي            
بخش بزرگي از   .  تمام سازمان هاي مخالف و منتقد، از پاي درآمد         

گران و جوخه هاي اعدام سپرده شدند و       فعاالن آن به زندانبانان، شكنجه    
بخشي ديگر در شرائطي دشوار و پر مخاطره و با زخم هاي فراوان               

بازماند و  »  خودي ها«صحنه فقط براي    .  موفق به خروج از كشور شد     
از جمله منتقدين امروز، در آن روزگار در بهترين           »  خودي ها«اين  

و »  خودي ها«راي  ب.  حالت نظاره گر بي تفاوت اين جنايت ها بودند       
وابستگان به نظام، نه تنها ميدان فعاليت باز بود، بلكه هر گونه امكاني             
نيز فراهم بود، در حالي كه براي روشنفكران سكوالر چپ و مخالف و 

چه رسد حتي منتقد جدي، حتي حضور فيزيكي در آن فضا دشوار بود،           
» هايخودي «شماري از    .  به فعاليت، حضور فكري و توليد انديشه       

وابسته به نظام در برخي از زمينه هاي كار فكري، از جمله در عرصة               
با گذشت زمان، عده اي از      .  فرهنگي و مطبوعاتي به فعاليت پرداختند     

آنها، با مشاهدة پيامدهاي ويرانگر حاكميت جمهوري اسالمي، بتدريج         
به نقد سياست هاي حاكميت و طرفداري از اصالحات برخاستند كه            

حضور اينان و چشمگير     .  از آن جمله اند  ...  قي و قوچاني     گنجي، با 
نبودن حضور روشنفكران مخالف نظام، سكوالر و چپ محصول اين            

كه آقاي ميالني با     »  افول چپ «شرائط و اين روند است، نه نشان          
 . شادماني آن را اعالم كرده است

عباس ميالني كه آن همه سخت گيرانه  به روشنفكران چپ             
كند و براي كوچك كردن آنها، آثار فكري و ادبي آنان            برخورد مي  

را، از صادق هدايت و بزرگ علوي گرفته تا آل احمد و صمد                  
بهرنگي و آريان پور،  ناچيز مي شمارد و براي بي اهميت نشان دادن             

» فضل و خرد و خالقيت     «موضع انتقادي روشنفكر، مالك را فقط        
آدم هائي كه  «وچاني به عنوان   قرار مي دهد، ناگهان از گنجي، باقي و ق        

اما اگر قرار بر اين معيار باشد، بايد         .  نام مي برد »  امروز مطرح هستند  
و كدام  »  خالقيت«، كدام   »فاضالنه«پرسيد به اعتبار كدام اثر فكري       

كار ماندگار اينان، از آنها نام برده مي شود؟ اگر گنجي، باقي و                 
هر (نتقادي در برابر حاكميت     قوچاني مقبوليتي يافتند، به خاطر موضع ا     

بوده است و نه آثار فكري        )  چند در چارچوب نظام ديني حاكم       
آنها درست به همان دليلي نام يافتند      .  و فضل و خرد و خالقيت     »  بديع«

كه آقاي ميالني آن را براي روشنفكر الزامي نمي داند، يعني به دليل             
 داشتند و برخي از تا پيش از اين موضع انتقادي، آنها وجود. موضع نقد

آنها مي نوشتند، اما اين نوشته ها به دليل دفاع از حاكميت و يا عدم               
آنها از زماني مطرح شدند كه       .  انتقاد به آن، مقبوليتي ايجاد نمي كرد     

انتقاد كردند و هر چه موضع انتقادي آنها بيشتر و جدي تر شد، بيشتر              
 .آوازه يافتند

روشنفكران چپ، افزون بر    در مورد دالئل حضور محدود چپ و        
حاكميت استبداد و سركوب مستمر، كه بدان در باال اشاره شد،                
يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه چپ و سازمان هاي آن، پس            
از يورش گستردة حاكميت و پيگردهاي بي وقفه متالشي شد،               
به گونه اي كه احياء فعاليت ها و برپائي دوباره آن تا مدت ها غيرممكن           

عالوه بر اين، پيامدهاي حاكميت جمهوري اسالمي و ايجاد           .  رديدگ
روندي كامأل مغاير با بسياري از تصورات و پندارهاي قبل از انقالب،             
عناصر و نيروهاي بازماندة چپ متالشي شده را تا مدت ها به خود               

اين نيروها هنوز گام هاي الزم را جهت شناخت عميق         .  مشغول داشت 
و ريشه هاي آن برنداشته بودند كه با فروپاشي           رويدادهاي ايران    

بنابراين بازبيني گذشته، نقد    .  روبرو شدند »  سوسياليسم واقعأ موجود  «
چپ سنتي و احكام و استنتاجات آن، به مثابه شرط ضروري فعاليت             
مؤثر آینده، به طور اجتناب ناپذير نوعي خودگرائي را به چپ تحميل          

مدتی طوالنی به مشغله فكري  نيروها       نمود و بازنگری گذشته را برای       
 . و روشنفکران چپ تبديل ساخت

با توجه به همه اين مسائل، حضور كم تر چشم گير روشنفكران            
گر چه در همين     .  چپ در ايران به هيچ روي امري غيرعادي نيست        
چپ ماركسيستي و   (شرائط نامساعد، بسياري از باورمندان به چپ          

گوناگون فرهنگ، ادبيات، فلسفه،     در عرصه هاي    )  غيرماركسيستي
 به گونه اي كه بتوانند به حيات خود ادامه         -اقتصاد، هنر و مطبوعات    

 . فعال بوده اند-دهند
» افول چپ «خوشنودي شما و امثال شما، از       !  آقاي عباس ميالني  

شما كه از   .  گذرا است »  روزگار سپري شدة روشنفكران چپ     «و  
ينده سخن مي گوئيد، اگر      سال آ   ٥٠ سال گذشته و       ٥٠تاريخ، از    

نخواهيد خود را فريب دهيد، قاعدتأ بايد بدانيد كه اين وضع ماندگار             
روشنفكران ايراني مخالف با مناسبات ضدتاريخي و          .  نخواهد بود 

واپس گرايانه موجود، روشنفكران متعهد و پاي بند به آزادي و استقالل          
 حقيقي خود را در      ايران و معتقد به دنيائي بهتر، دير يا زود جايگاه          

 . صحنه ايران باز خواهند يافت
 :پانويس ها

 ۱۳۸۰كيهان لندن، اسفند  -١
  ۵، صفحه »تسخير تمدن فرنگي«فخرالدين شادمان،  -٢
 .۱۹، ترجمه نجف دريابندي، صفحه »متفكران روس«ايزايا برلين،  -٣
  ۲۳همانجا، صفحه  -٤
  ۲۷همانجا، صفحه  -٥
  ۱۹۳همانجا، صفحه  -٦
 همانجا، همان صفحه -٧
   ۱۹۴نجا، صفحه هما -٨
  ۱۹۶همانجا، صفحه  -٩
 ۱۹۷ همانجا، صفحه  -١٠
  ۱۹۸ همانجا، صفحه  -١١
  ۱۹۹ همانجا، صفحه  -١٢
 ۲۰۰ همانجا، صفحه  -١٣
  همانجا، همان صفحه -١٤
 ۲۰۱ همانجا، صفحه  -١٥
 ۲۰۳ همانجا، صفحه  -١٦
  ۱۸۲ همانجا، صفحه  -١٧
 »هم ميهن« گفتگوي ميالني با روزنامه  -١٨
 . 

 ...آمريكا و اسرائيل 
  

تي آقاي احمدي نژاد اعالن مي كند كه ايران به سه         در چنين وضعي  
هزار سانتريفوژ فعال دست يافته است و بدون توجه به خطر جنگ،              

آن گونه كه مي توان ديد،     .   برنامه اتمي خود را ادامه خواهد داد         
حكومت ايران از گزينه جنگ هراسي ندارد، زيرا با قرباني ساختن             

خالفين سياسي خود را سركوب كند     مردم ايران، بهتر خواهد توانست م     
 .   و بر سلطه شوم خود بر ايران دوام بخشد
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 نیيماندالی فلسط
  بهروز عارفیبازگردان به فارسي از

 در نوار غزه و       »تانسحماس« فلسطينی به     های نيسرزمتقسيم  
 . ای ست  فاجعهکرانه باختری رود اردن در »فتحال قلمرو«

چنين برای   ها، برای صلح و هم      برای فلسطينی  ستاای   فاجعه  نيا
 . مردم اسرائيل

 نود خوش دگیيازهم پاش اما رهبري سياسی و نظامی اسرائيل از اين         
". است برای اسرائيل خوب     باشد،  آنچه برای فلسطين بد     "کهچرا    ،است
ت يهای آن را هدا     استيسم، س يونيدایش صه ياز همان پ    نشيباين  

  .کرده است
 در  ١٩٣٣يم آرلوسورف يکی از رهبران صيهونيسم که در سال          يح
اين ش از آن،    يپ  ،قتل رسيد  ناشناسی به   دسته  ب وآوي تلدر    ا  ي در ساحل

هر چيزی  "  :کرده بود سياست را در آخرين سخنرانی خويش محکوم         
 و هر   ست،  ينها خوب     برای يهودی  حتما  باشد،ها بد    که برای عرب  
 ".ستي نها بد برای يهودیالزاما  باشد،خوب  باعراچيزی که برای 

 ؟ره خواهند شديتشتت چاين بر ها   آيا فلسطينی
ن امر کمتر و    يا ل به ين  با گذشت زمان، بخت    که   ديآ ن بر می  يچن 
 شتريبتر و    روز عميق ه  روز ب  دو بخش شود و شکاف ميان        می کمتر
حماس اس،  عب محمود   رهبری با   کرانه باختری فتح در   ال  افراد  .دگرد می
ز به نوبه   يحماس ن .  کنند  محکوم می  ای متعصب  مثابه دار و دسته    هرا ب 
ايران و از سوی      ،دهکرپيروی  ، از آن دولت       ايران د از يبا تقل   خود
 فاجعهسوی  ه شان را ب   های ايران مردم   اهللا  آيت چون هم و   شود ت می يهدا

 ۴بازمانده در صفحه                                            . دهند سوق می
__________________________________________ 

 مارين لنارس: مصاحبه کننده

کارشناس آمريکائی «مصاحبه  با نويسنده کتاب 
 »ويران کننده اقتصاد

   به مناسبت انتشار چاپ دوم کتاب به آلمانی، کتابی که درآمريکا مدتی از پرفروش 
 . پانزده زبان ترجمه و منتشرشده استترين کتاب ها بود و تا کنون به

 برگردان به فارسي از محمد ربوبي
شخصی که تا ِخرِخره در ساختار دولت و کنسرن های امپرياليستی ما فرو                «

 »رفته بود، اما شهامت يافت روش کارکرِد آنان را بی پرده افشا کند
   Jolm E.Mac استاد دانشگاه هاروارد و برنده ی جايزه ی پوليتز 

 ما، با پرداخت رشوه به حکام بسياری کشورها و جاکشی برای اشخاص               •
 .با نفوذ، اقتصادشان را ويران کرديم

 هرقدرسران اين رژيم ها فاسد و رشوه خوارتر بودند، بيشتر موفق                    •
CIA می شديم و اگر رشوه خوار نبودند و ما موفق نمی شديم، آدم کشان             

 .آنها را ازسر راه برمی داشتند
وجدان و سياسِت مخرب دولت بوش مرا برآن داشت که سکوت             عذاب   •

 .نکنم
 .اميدوارم اين نسل دنيای بهتری بسازد.  دخترم بيست ودوساله است •

 ؟آقای پرکينس نمی ترسيد
 ـ منظورتان چيست ؟

شما، مقرراِت نانوشته حرفه تان را زيرپا نهاده ايد و اسرار را فاش                 
پرفروش ترين "  ان کننده اقتصاد کارشناس وير :"  کتاِب شما .  کرده ايد

اين امر حتما به مذاق همکاران سابق شما و              .  کتاب ها شده است   
 .همکاران سازمان های امنيتی سابق شما خوش نخواهد آمد

 ۷ بازمانده در صفحه

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 يانقالب اقتصاد

 پول  -۱۰
  حذف پول -ب

. بنابراين تورم راه درست براي از ميان برداشتن پول نيست              
هم چنين ديديم كه اقتصاد سرمايه داري را نمي توان با يك ضربه از ميان        

تا هنگامي كه بدان جا نرسيده ايم، نمي توانيم از پول چشم پوشي         .  برداشت
 . كنيم

زد برخي از     آيا مي توان ديرتر از پول چشم پوشيد؟ ن              
دكتر اُتو  .  هم سان هستند »  پايان پول «سوسياليست ها سوسياليسم و     

كه قبأل  »  ماهيت و راه اجتماعي سازي   « اثر خود    ۱۴نويرات در صفحه    
 :بدان اشاره كرديم، چنين نوشته است

سرانجام بايد خود را از چنگ پيش داوري هاي كهن رها سازيم           «
 شكل اقتصادي    Großnaturalwirtschaft  اقتصاد طبيعي كالن   و در    

كامأل هم ارزشي را تشخيص دهيم كه امروز بيش از هر زمان ديگري              
جامع در نهايت چيز    اري  د ا دهر اقتصا از اهميت برخوردار است، زيرا      

اجتماعي سازي بدين معني است   .  ديگري جز يك اقتصاد طبيعي نيست     
ده، غير  هر گاه نظم پولي خُرد ش      .  كه اقتصاد طبيعي را ترويج كنيم      

قابل سلطه را پابرجا نگاه داريم و هم زمان  اجتماعي سازي كنيم، در               
اين در ذات پول     .  آن صورت با تضادي دروني روبرو خواهيم شد         

نهفته است كه نمي توان آن را هدايت كرد و تا كنون تمامي تالش ها              
تالش هاي سياست  .  درست ناكام مانده اند   »  مقدار پول «براي تعيين    

 كنوني عمأل بي نتيجه و از نقطه نظر تئوري نارسا بوده  است، نه            پولي تا 
به آن دليل كه كساني كه روي آن كار كرده اند، كودن بوده اند، بلكه            

. به اين خاطر كه پول براي يك چنين كوششي شئي ناشايستي است             
هرگاه بتوان ذات پول را شناخت، در آن صورت چشمان همه باز                 

نمودار خواهد  "  خطائي بزرگ " ها به مثابه    خواهد شد و تكامل سده      
 . »گشت

آيا دكتر نويرات   .  معناي جمله آخر اين پاراگراف روشن نيست       
مي خواهد  بگويد كه سرانجام توانسته است ذات پول را بشناسد و تاريخ 
جهاني آخرين سده هاي گذشته چون از بر امر آگاه نبود، بنابراين               

ليل كه دكتر نويرات زودتر زاده نشده خطائي بزرگ بود، آن هم به اين د
بود؟ پس اينك او موظف است براي باز شدن چشمان ما آگاهي                

يا آن كه   .  شفاف خود درباره پول را در اختيار ما نيز قرار دهد               
مي خواهد به ما بگويد و فرمولبندي اين جمله نيز آن گونه است كه               

او چگونه قادر   شناسائي كامل پول هنوز بايد توسط كسي انجام گيرد؟          
است از تئوري اي كه هنوز زاده نگشته است، نتيجه گيري و توانائي هاي           
آن را اعالن كند؟ در جهان دانش نمي توان سفته اي را پرداخت كه               

آن جا بايد نقد پرداخت، با اين حال       .  رسيد آن به بعد موكول شده است     
 براي تهذيب دكتر نويرات بايد گفت كه نه با پول، بلكه با                   

 .فرآورده هاي طبيعي، با كشفيات حقيقي
تئوري ماركس را نيز بايد » رهائي از باورهاي كهن «هرگاه تحت   

فهميد، در آن صورت متأسفانه در وضعيتي نيستم كه بتوانم خود را از              
تا زماني كه تئوري پول آينده گرايانه نويرات عرضه         .  »رها سازم «آن  

 اي كه اينك در اين باره       نگشته است، مجبورم از كامل ترين تئوري      
 ۵ بازمانده در صفحه.   وجود دارد، يعني از تئوري ماركس پيروي كنم


