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چند سخن پيشين 

ما نخستين : زها و چيستان هاي آن باريك شويمسرگذشت گذشتگان خود را بخوانيم و در رم

بياييم و دمي چند در اين شط . مسافرين كاروان بزرگ رنج و افتخار نيستيم و واپسين آن ها نيز نيستيم

.سخري كه به سوي مقصدي واال مي رود شنا كنيم

چيزي به چنگ شايد در اين سير و تماشا : حيرت و طنز و حدس و اميد و عزم خود را به كار اندازيم

.آوريم و توشه اي به دست آوريم

 كوتاه تاريخي است كه نگارنده آسان مي توانست تعداد و ) Essai (اين دفتر شامل چند جستار 

يكي دو نوشته نيز تفكر تجويدي درباره تاريخ است و همه در اين . حجم مطالب و حجم آن را بيشتر سازد

 در راه انسان نوعي شدن تالش كنيم و انسان فردي ما ياري دهد تااميد نوشته شده و نشر مي يابد كه به 

نمانيم كه درگنداب خود پسندي حقير خويش غوطه مي زند و به آسمان فراخ و خرگاه پرشكوه خاندان 

.انساني خويش نمي پيوندد

تحول ژرف بشريت و فرهنگش به تحول ژرف روح او نياز سوزان دارد و الحق به قول آن نويسنده

» اين طنيني غرور آميز دارد-انسان«».انسان بودن وظيفه بزرگي است«: نامدار

در اين مجموعه به جز يك جستار درباره ايران ومسئله دولتمداري در كشور ما، نوشته هاي ديگر 

.نقل مي كند) به ويژه اروپاي غربي (صحنه هاي عبرت آموزي را از تاريخ جهان
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 درباره تاريخ ايران و جهان مصالح غني گرد آمده –ولو از راه تجربه –خوشبختانه در زبان فارس 

. اين رساله مايل است به ويژه رغبت جوانان ما را به بررسي انديشمندانه كارنامه پيشينيان تيزتر كند. است

.زيرا تجربه تاريخ را مي توان به تجربه خود بدل ساخت

ــوار ا   ــر س ــت گ ــمندي سياس ــت و س ــزرو داردس .  تي

. دارد حقيقت چـون كمنـدش، سـخت گـردن در گـرو           

گر چه پيش ظلـم گـردن خـم كنـد، شـايد،            » رذيلت  «

1. خـم نـشو دارد  – در عين ذلت   –گردني  » فضيلت  «

261 ص 2كليات شهريار، ج » قلعه مجاهد «از قطعه ) 1



در ايران معاصرسياست و دولتمردي

1

؟سياست چيست

. يخ آن را آموختعلم است زيرا بايد قوانين و قواعد وساختار و تار. سياست هم علم است و هم هنر

هنر است زيرا بايد سياستمدار، دولت يا دولتمدار شدن قريحه و موهبت ويژه اي در بايست است مانند شم، 

زيركي، پويايي، سرعت انتقال، نهان بيني، خويشتنداري و امثال آن كه اجزاء مختلف اين قريحه سياسي 

. است

سياست و حقوق نمي توانند . اكم سياست استسياست بيان متراكم اقتصاد جامعه، و حقوق بيان متر

يعني شكل مسلط مالكيت و مناسبات ناشي از  (مقدم بر نظام اقتصادي جامعه باشند، بلكه اين اقتصاد 

. كه سياست و حقوق را به دنبال خود مي كشد و بدان شكل مي دهد)آنست

 است و رابطه اين هسته  حقوقي-بدينسان جامعه داراي يك هسته اقتصادي و يك پوسته سياسي 

. و پوسته، رابطه ماهيت و پديده است و اگر شخص سطحي نگر باشد پوسته را مي بيند وهسته را نمي بيند

ولي پوسته سياست و حقوق در قبال اقتصاد منفعل صرف نيست و نقش فعال عظيمي درتكامل اقتصاد و 

نهادهاي ناشي از آن چنان هيبت و سيطره كل جامعه را ايفا مي كند وايدئولوژي هاي سياسي و حقوقي و

.اي دارند كه گويا گرداننده اصلي امورند
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موضوع سياست مناسبات ميان ملت ها و طبقات جامعه است ونقش خود را به كمك نگره هاي 

 كه در مجموع روبناي سياسي جامعه را به ) يا دولتمردان (سياسي، نهادهاي سياسي، رجال سياسي

.مل مي كندوجودمي آورند، ع

از آنجا كه هر سياستي در خدمت مناسبات اقتصادي و شكل مالكيت معيني قرار دارد لذا براي حفظ و 

 سياستي خاص )...مانند بردگي يا فئوداليسم يا سرمايه داري و (وجيه و دفاع هر شكل اقتصادي معين ت

براي .  مرزي نيز پديد مي آيدروبناي سياسي خاص الزم است كه گاه در تاريخ به شكل مختلط و در حالت

تغيير هر نظام اقتصادي به نظام ديگر نيز مبارزه سياسي حتي تا حد حاد آن كه قيام انقالبي باشد ضرور 

چنانچه انقالب اخير كشور ما موظف است نظام اقتصادي مردمي را جانشين نظام طاغوتي و . است

پرياليسم كند و اال مانند انقالب مشروطه شكست اليگارشيك سرمايه داري وابسته به سلطنت مستبده و ام

. خورده و خون و فداكاري مردم را به هدر داده است

 بايد گفت كه )و موافق معارف قرآني، اقتصادي بر پايه قسط (در مورد يك اقتصاد خلقي عادالنه

 چه در بدون داشتن برخورد سياسي صحيح چه درگستره سياست داخلي و بازشناسي دوست از دشمن و

گسترده سياست خارجي وبازشناسي دوست از دشمن، حل وظايف ماوراء بغرنج اقتصادي از محاالت است و 

.دشواري هاي كنوني ما ناشي از سرگشتگي در اين عرصه هاست

سياستي كه با سمت گيري عمومي تكامل تاريخي جامعه معين و جامعه بشري در تضاد باشد هر 

ماهرانه تنظيم و اجراء گردد، تنها و تنها مي تواند كاميابي موقت »  سياسيفنون«اندازه هم كه از لحاظ

. داشته باشد و سر انجام به بن بست مي رسد

شهرت » ماكياوليسم«كه به» هدف ما توجيه كننده وسيله ها هستند«لذا در سياست اصل رياكارانه 

يده ا ي دارد كه در اينجا جاي بحث آن اين اصل تاريخ پيچ (.يافته و فرقه ژزوئيت آن را پذيرفته بود
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ماكياولي يا قبول فرقه » پرنس«خالصه كالم آنست كه پيدايش ا ين اصل بسي كهن تر از كتاب . نيست

 غلطي است واين تهمت سنگيني است به آموزش انقالبي و انساني ماركسيسم كه اين اصل ) .ژزوئيت است

 آنند كه كاربرد وسايل خالف واقعيت و شرف و صداقت به ماركسيست ها بر. پليد را بدان نسبت مي دهند

. ناچار موجب تدئي و تباهي و ناچيزي مقاصد مي شود و آن مقاصد را از اعتبار ساقط مي كند

مراعات صداقت و احترام به واقعيت و حفظ اصوليت و پاي بندي به شرافت انساني عالمت قدرتمندي 

 عالمت ناتواني ) و نه سرپوشي الزم (وغ و پرده پوشي حيله گرانه در سياست است و رياكاري و فريب و در

بايد توانست جسور در ديدگان واقعيات نگريست و سياست اصولي را بدون نوسانات محيالنه ولي . است

حيله گري، كارآيي نيست بلكه موجد تناقض . همراه با شيوه هاي موثر وهدف رس و ثمر بخش به كار برد

خردمندي دولتمدارانه در بند بازي هاي سياسي . تكيه بر خدعه حماقت است. در شكستاست و تناقض ما

.نيست

صداقت در مشي سياسي يعني اتكاء به خلق، انطباق گفتار با كردار و همراه ساختن وعده با اجراء و 

وغ داراي تاريخ، جامعه، طبقه را نمي توان فريب داد و مي گويند در. قبول تعهد از روي احساس مسئوليت

.پاهاي لنگي است كه با آن به راه دور نمي رود

يكي از شرايط مهم صداقت سياسي بيان صريح نظريات بنيادي خود، ديدن اشتباهات خويش، اعتراف 

اين امر در عين حال از عالئم و دالئل مهم نضج و پختگي و جدي بودن . بدان ها و اصالح آن هاست

ي درك مي كند كه صراحت او در بيان نظر خويش و صداقت او در زيرا چنين سياستمدار. سياسي است

.پذيرش خطا درجه اعتبار او و مشي او را تنزل نمي بخشد بلكه باالتر مي برد
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سياست بايد بر پايه هاي علمي و اجتماعي كه در آن منافع توده هاي زحمتكش بازتاب يافته مبتني 

 اجتماعي، هرگز به معناي نفي نرمش، رد سازش ها و ترديدي نيست كه استواري در اصول درست. گردد

. توافق ها نيست

بايد در هر مرحله مشخصي . منتها توافق معقول با توافق مباين با اصول، در مقابل هم قرار دارند

.توانست حد و مرز توافق اصولي را در عين مراعات استواري و فداكاري اصولي تميز داد

هت سرشت خود ضد استبدادي و ضد استعماري و با گرايش هاي آشكارا در كشور ما يك انقالب از ج

مردمي در زير رهبري امام خميني و با سيطره بينش اسالمي وقوع يافته و طي نبردي بي امان با دشمنان 

.  استخارجي و داخلي خود در حال نضج و گسترش و پا قرص كردن

ه درفوق ياد كرده ايم اهميت دارد تا انقالب كه هنوز در اين انقالب از همان آغاز كار توجه به اصول ك

بدون شركت موثر خلق در انقالب و شركت وي در تعيين سرنوشت . در راه است به شكل نهايي پيروز شود

 كه با هزار بند اقتصادي و معنوي ) سرمايه داران (خود اين انقالب سقط و مسخ خواهد شد زيرا بورژوازي

بسته شده اند قادر به نيل به استقالل و عدالت اجتماعي نيستند و با هر دوي اين به امپرياليسم جهاني 

آن بخش از بورژوازي ايران كه در مراحلي با انقالب همگامي كرده به طمع بيرون . مباني در واقع دشمنند

ي كشيدن انحصار قدرت از چنگ هيئت حاكمه سرنگون شده بوده است ولي راه تاريخي او با راه تاريخ

. رقباي رانده شده اش تفاوت ماهوي ندارد

انقالب ما به پرورش دولتمردان طراز نوين كه صرف نظر از هر بينش، با تمام نيرو هوادار رهايي كار 

.مولد مادي و معنوي از چنگ بهره كشي باشند نيازمند است
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و سده اخير تكرار درست به خاطر آن كه چنين دولتمرداني پرورش يابند وخيانت ها و جنايت هاي د

نشود بررسي تحليل زندگي سياسي دولتمرداني كه استعمار و نو استعمار انگليسي و آمريكايي در دوران 

.قاجار و پهلوي به عنوان افزارهاي عمل خود تربيت كرده اند كار سودمندي است

كه خود  (ا اين دولتمردان در سراسر پهنه جهان سوم از ميان وابستگان به طبقات مالك و بورژو

يا گاه جاسوساني گمنام به مقامات .  برگزيده مي شدند) سيادت دولت هاي سيطره جو را خواستار بودند

ارباب «عاليه دولتي وقدرت مالي متناسب با آن رسانده مي شدند تا بي چون و چرا تابع و مجري دستورهاي

.باشند» 

ا بر روي دولتمردان دست نشانده نهاده طبيعي است كه هر كشور مهر و نشان سنت و فرهنگ خود ر

مثالٌ ايوب خان و ضياء الحق در پاكستان، نحاس پاشا وانور سادات در مصر، نوري سعيد و صدام . است

حسين در عراق، وثوق الدوله و قوام السلطنه در ايران، ژنرال عبود و جعفر نصيري درسودانژ محمد داود 

هم خود ازجهت تيپ هاي سياسي گوناگونند و هم بين خود به سبب امين در افغانستان، ... خان و حفيظ ا

.عوامل متغير جغرافيايي، سياسي، فرهنگي، انساني و غيره تفاوت دارند

ولي همه محصول ديپلماسي استعماري و نو استعماري در جامعه بومي خود بشمارند و در خيانت به 

: اشكال مختلف عمل كرده اندگر چه به . خلق خود و خدمتگزاري به ارباب همانندند

»يتشكل به اشكال المختلفه حتي الكلب و الخنزير «

:دو فرومايگي را هرگز نمي توان بخشيد

 ـ فرومايگي خدمت به منافع خود، عليه منافع جامعه1

فرومايگي خدمت به ستمگران و تاراجگران تاريخ، عليه عدالت و حقيقت  ـ 2



جستارهايي از تاريخ 8

 و يعني از خوي جانورانه و سفله بهره كشان جامعه. خود، يكي استاين دو نوع فرومايگي در سرشت 

چاكران چاكر نشان سرچشمه مي گيرد و كمترين اعتنايي به فضيلت انساني ومسئوليت شهروندي و تعهد 

.ميهني ندارد

اين فرومايگاه گاه از روي دغلي و پليدي گاه از روي تسليم بي صفتانه در قبال امواج حوادث، گاه از 

.روي ترس، به هر جهت پاي درپارگين مي گذارند و جمعي را با خود همراه مي كشند

ممكن است عامل تسليم و ترس شخص را در ديدگان ما در خورد ترحم سازد ولي اين ترحم از 

.فرومايگي و زيان پراكني عملش از تاثير عيني عملش نمي كاهد

در جهان سوم تربيت كرده از ميان اين زمره ديپلمات هايي كه استعمار و نو استعمار به ويژه 

آن ها بدون آن كه خم به ابرو بياورند مرتكب بزرگترين خيانت ها و . فرومايگان دست چين مي شوند

جنايت ها به جامعه، وطن، تاريخ، فرهنگ و مصالح عام انسانيت و مقتضيات ضرور تكامل مي گردند، تنها 

.دغدغه آن ها ميزان مزد آن هاست

هنگامي كه شما مشخصات سياستمداران و دولتمردان مراكز امپرياليستي .  شگفتي نيستجاي

مشاغل واحد، روان شناسي واحد پديد مي . مي بينيد الگوها يكي است. را بررسي مي كنيد) متروپل ها(

. تاريخي همانندند–شاهان مستبد، سياستمداران تابع فرمان ستم، داراي چهره هاي جهاني : آورند

 چهره سياسي او و برادرش  الدوله كه ما قصد داريم درگفتاري ديگري بهيكي از دامادهاي وثوق

احمد قوام بپردازيم خواجه نوري از نوادگان ميرزا آقا خان صدر اعظم ناصر الدين شاه و قاتل ميرزا تقي خان 

وقايع «قاله اي از روزنامهابتدا م» سياستگران عهد قاجار«خان ملك ساساني در كتاب . امير كبير است

نقل مي كند كه )  سال پيش134 هجري قمري يعني 1268 ربيع االول 23مورخ پنجشنبه  (»اتفاقيه 

امير كبير است و اين كه گويا در باغ فين دچار ورم پا شده و در شرف مرگ است و جرم » معايت«درباره
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را به رعايا بدل مي ساخته » نوكران«اده وترجيح مي د» نوكر«را بر» رعيت«بزرگ سياسي او اين بوده كه

ولي برعكس صدر اعظم نوري دعوي . )يعني كارمندان انگل و مفتخوار را از كار اخراج مي كرده است(

خان ملك پس ا ز نقل . را فرا گرفته است» نوكران«داشت كه از هنگام تصدي او خرسندي و شادماني همه

:ي افزايدم» وقايع اتفاقيه«ا ين مطالب روزنامه

با تمام روحيات زشت و رذائل اخالقيش از بدجنسي و دروغگويي و » وجود شخص ميرزا آقا خان«

.الف زني و دنائت طبع، در اين اعالميه مثل آئينه منعكس است

، 16در فرانسه مي زيسته كه اسقف اشرافي دوران لويي ) پرنس دو بنه وان (در همان روزگار تاليران 

دوران انقالب، وزير خارجه ناپلئون، وزيرخارجه لوئي هجدهم بوده و در ادوار متناقضي در رده رجل انقالبي 

از همه كس رشوه مي گرفته و مالك عالي ترين كاخ ها در فرانسه » مثل ريگ«وي. اول جاي داشته است

 در مقابل ) يهروس ( و نسلرود و الكساندر اول ) اطريش (بوده و در عين وزارت ناپلئون براي مترنيخ 

وي قاتل دوك دانگين يك اشراف گوشه گرفته است كه متهم به . دريافت اجرت جاسوسي مي كرده است

.توطئه و تير باران شد فقط براي اين كه دل ناپلئون به دست آيد

دوران هاي سيطره بهره كشان، به سير و سياحت مي پردازيد حيران مي » جهان سياست «وقتي در

ريخ بر چه مباني گنديده اي استوار بوده و چگونه رذيلت پاي بر تارك فضيلت نهاده و با شويد كه در تا

:كبكبه و دبدبه مي گذشته است

:و اين ابيات فردوسي به خاطر مي آيد... 

ــابم همــي « چــپ و راســت هــر ســو بت

: گيتـــي نيـــابم همـــي ســـر و پـــاي

ــدش     ــيش آي ــك پ ــد ني ــد كن ــي ب يك
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ــدش  ــده و بخــش خــويش آي جهــان بن

ــر  ــسپرد   دگ ــان ن ــي جه ــه نيك ــز ب ج

»همــــي از نژنــــدي فــــرو پژمــــرد 

 شمسي به رهبري امام خميني چنان كه گفتيم كشور ما به تدريج 1357پس از انقالب پيروزمند بهمن 

به نظر مي رسد كه پرونده سياه دولتمردان طراز . وارد مرحله از جهت كيفي نويني از تكامل خود مي شود

هنگامي كه فصلي از تاريخ طي مي شود . و نو استعمار را به تدريج مي بندندكهن اين افزارهاي ا ستعمار 

. ارزيابي درباره آن و عبرت اندوزي از آن آسان تر است

يكي از حوادث جالب آنست كه دولتمردان دوران قاجار كه در عصر پهلوي نيز دوام آوردند غالباٌ از 

و نور واقع در شمال ايران ) واقع در مركز ايران (يان فراهان، تفرش، آشت: يعني» وزير خيز«چهار روستاي

بدون شك نقش قائم مقام فراهاني و صدر اعظم نوري در ايجاد محيط مساعد براي ارتقاء . برخاسته اند

.همشهري ها كم نبوده است

رس د) مانند آكسفورد و يا كمبريج (دولتمردان ايران بندرت در آموزشگاه عالي تحصيلي در انگلستان 

غالباٌ مردمي كم سواد و يا داراي تحصيالت مختصر سنتي و برخي خود آموخته بودند و . خوانده اند

در ايران با » مدرسه عالي سياسي«در اواخر قاجار و اوائل پهلوي . هنر مهم آنان بود» حسن خط «احياناٌ

كادر «اين مدرسه گروهي معين به تقليد از مدارس اشرافي انگلستان و فرانسه دائر شد و منظور هاي

.به رژيم هاي استعمار زده تحويل داد» سياسي

مركز مهم ديگر تربيت اين كادرها، لژهاي فراماسوني در زير دست استادان و استادان اعظم خارجي 

و » لژ همايون«مانند محمد خليل جواهري عرب ايراني نژاد پرورش يافته تركيه استاد اعظم (

 يا ) دي صهيونيست انگليسي، استاد اعظم لژهاي وابسته به گراندالج اسكاتلندكريستوفراسحق فري يهو
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.  بوده است)  الملك، حكيم الملك، شريف امامي، تقي زاده و ديگرانمانند لقمان (استادان اعظم داخلي 

جمعيت «»رتاري كلب«اياالت متحده عالوه بر سازمان هاي وابسته به فراماسونري كشور خود مانند

و غيره، آموزشگاه عالي مديريت و موسسات آموزشي » جمعيت تسليح اخالق«»جمعيت زونتا«»ينسال

در اين اواخر ده ها . در كشور ما ايجاد كرده بود) از اوان كودكستان(پوششي ديگر براي پرورش كادر 

. مدرسه و كالس تدريس زبان ها ي غربي دائر بود

سياستمدار ا . رياست و غنج و دالل سياست نيست» آداب«يريالبته همه كس را جوهر الزم براي فراگ

. يراني مي بايست در رفتار و شگرد خود، آميزه اي از روش هاي اروپايي و سنت هاي شرقي را مراعات كند

به مادون خود حد . هر اندازه هم كه تو خالي باشد با طنطنه و جالل ويژه اي نشست و برخاست نمايد

نيات واقعي را در زير پرده . در مقابل حريفان از بدترين مكرها و خدعه ها تن نزند. شداعالي تفرعن را بفرو

. زر تار سالوس بپوشاند

سخنان خود را مبهم و . در قبال زورمند تر اطاعت محض باشد ولو از او تنفري جانگزا احساس نمايد

.ه هميشه بتواند خود را توجيه نمايددر اعمال خود چنان كند ك. دو پهلو و قابل تعبيرات متضاد بيان دارد

آب «از نعل وارونه زني و ظاهر سازي و ارعاب و تطميع و الف و گزاف و امثال آن نپرهيزد تا بتواند از

.»بر خر مراد سوار شود «و» كره بگيرد 

ماهيت اسلوب ها و شگرد هاي ديپلماسي غربي و شرقي يكي است ولي ديپلماسي غربي خود را در 

مي پيچد، خشونت را در » تمدن«پروتكل ها و تشريفات رسمي جاي مي دهد، در زرورق هايچارچوب 

.كالبد قانون و انسان دوستي و حقوق بشر جاي مي دهد

محمد رضا پهلوي به تدريج در اين مكاتب انگليسي و آمريكايي با كند ذهني خاص خود كسب تجربه 

» سياست مستقل ملي «»ناسيوناليسم مثبت«محتوايمي كرد و براي سياست خود نام هاي دروغين و بي 
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ديالك تيك «و حتي» حزب فراگير» «دمكراسي منسجم«»دروازه هاي تمدن بزرگ«سير به سوي

براي تنظيم » انديشمندان«و كنفرانس هاي» آزاد زنان و آزاد مردان«را جستجو مي نمود و كنگره» دورنگر

 اين خزعبالت تنها معامالت ميلياردي نفت و اسلحه و در پشت سر همه. سياست كشور به وجود مي آورد

سده بيستم در اجراء اصول ستمشاهي شرقي » ... ضل ا«گرفتن حق داللي وجود داشت و روش

.با مستبدان هزاره هاي گذشته فرقي نمي كرد) دسپوتيسم(

و » عوانان«»واليان حرص«.ستمشاهي شرقي پيوسته بر محور مركزي زور و ارعاب و اخافه مي گرديد

 عصر اسير دست بسته تيره روز را به مجازات هاي فراشان و مير غضبان شاهي، بنا به اراده فرمانرواي

طناب انداختن، شمع آجين كردن، سرب گداخته در گلو ريختن، قباي باروت بر تن : مانند. شاق مي رساندند

زنده خواران و مير  (ن رها ساختن يعني زنده خوارا» چييگ ييين لر«پوشاندن، به دندان هاي درنده 

 به زير پاي پيل انداختن، ميل . )غضبان به تعداد پانصد نفر هميشه در اختيار شاه عباس كبير بوده اند

آتشين بر چشم كشيدن، الي جرز نهادن، به توپ بستن، مثله كردن، در تنور افكندن، پوست كندن، چهار 

.شقه ساختن، به عقابين بستن و امثال آن

براي آشنايي بيشتر با روند سياست و دولتمردي دركشور ما مطلب را به بخش ديگر اين وجيزه دنبال 

.مي كنيم

2

سياست در كشور ما از دير باز قواعدي جا افتاده و مدون داشت و چون خطوط عمده نظام اقتصادي در 

نيز ارزش خود را طي اين هزاره ها حفظ اين قواعد . ادامه يافت) با تغييرات اندكي (كشور ما طي هزاره ها 

. نمود
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يا سياست » سير الملوك«درباره سياست و كشور داري كتاب ها نوشته شده كه در زبن فارس درس

. از اهم آنست» دستور الوزراء«نامه از خواجه نظام الملك و وصيت نامه اش به نام

آن هم از خواجه » اخالق ناصري «و» انرساله خواجه نصير ا لدين به آبا قاخ«البته در كتبي مانند

كتبي نيز هست . نصير بحث هاي سياسي پيش مي آيد ولي كتاب از ديدگاه ديگري نوشته شده است

از منتخب الدين بديع » عتبه الكتبه «از هندو شاه نخجوايي و» دستور الكاتب في تعين المراتب «مانند

و غيره كه ... خواجه رشيد الدين فضل ا» ات رشيدي مكاتب«بهاء الدين محمد و» التوسل الي الترسل «و

و غيره كه بيشتر به فن ترسل و مكاتبات و از .. خواجه رشيد الدين فضل ا» مكاتبات رشيدي «بيشتر به فن

شاهنامه و آثار سعدي گلستان و بوستان و كليله و دمنه . آن جمله مكاتبات سياسي اختصاص دارد

فضل بن روز بهان و بسياري كتب تاريخي را نيز مي توان » ك الملوكسول«غزالي و » نصيحه الملوك«و

نوعي اندرزنامه هاي سياسي دانست كه گاه از موضع رعايا و در تشويق داد و دادگستري و گاه به لحن 

از آثاري كه از دوران ساساني . انتقادي گر چه متملقانه نسبت به امراء و فرمان روايان نوشته شده است

در دوران اخير كتب تحقيقي مهمي نوشته شده و مجموعه .  مي توان از ترجمه نامه تنسر نام بردباقيمانده

.هاي متعددي از اسناد تاريخي نشر يافته كه كار تحقيق را آسان يا گاه زائد كرده است

درباره اين كه الگوها و شگردهاي سياسي متداول در نزد ايرانيان از كدامين منابع برخاسته بود مي

توان گفت عالوه بر جمع بندي سنت ها و تجارب حاصل از پراتيك روزمره سياسي ايرانيان دانش سياسي 

ديگران را نيز اخذ مي كرده اند از آن جمله مثال از هندوان و يونانيان و بيزانس و سپس ايرانيان در انتقال 

 العباس دو خاندان اشرافي نوبختي و اين شگردها از زمان بني اميه به اعراب نقش داشته اند و در زمان بني

.برمكي در انتقال تجارب سياسي ايراني به اعراف فعاليتي بزرگ كرده اند
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مبتني بر آن بود كه شاه نماينده خدايان ) يا استبداد مطلق سلطنتي و دسپوتيسم شرقي (شاهي ستم

در حق خداي آسماني و هم و خرد خدايي بر روي زمين است و به همين جهت واژه خداي و خدايگان هم 

شاه به سبب همين مقام خود برتر ازهر مسئوليت و دارنده هر گونه اختياري بود . زميني به كار مي رفت

در اين فضا اطرافيان شاه و اطرافيان اطرافيان او تا حتي . مانند اختياري جان و مال و ناموس همه رعايا

 داراي حقوق ويژه اي مي شدند و مي توانستند به عناوين )هاو در ايران معاصر پاسبان  (حاجبان و فراشان 

مختلف قانوني و رسوماتي شرعي و عرفي و گاه به كلي بدون بهانه منطقي مردم را بچاپند تا بدانجا كه به 

.قول غزالي گردن ستوران سلطان از بار زر و سيم مي شكست

موجود خاص و برگزيده «ادند تا تاثيرشاه و اعضاء حاكمه به شكوه ظاهري خود اهميت بسيار مي د

چنان كه در پس پرده مي نشستند و گاه شاهان ساساني نقاب زرين . بودن را در رعايا باقي گذارند» آسمان 

بر چهره مي زدند و براي آن كه ديگران خود را زبون احساس كنند به سجده كردن و موزه بوسيدن وادار 

تخت طالي شاهي و دست شاه » دارافزين« مي باست به) مداربزرگ فر (مي شدند و حتي وزير اعظم 

ثريا  (.رسم قرباني كردن جانوران بسيار در پاي سمند شاهي تا زمان شاه مخلوع اخير مرسوم بود. بوسه زند

در خاطرات خود مي نويسد وقتي از شاه درخواست كرد رسم گاو كشي ممنوع شود گفت اين عالمت احترام 

) .اگر كشتن گاو را ممنوع كنم احترام به خود را ممنوع كرده ام. مردم به من است

 بهره كشي خواه ناخواه اين روش هاي برده داري را مي ) هيرارشيس (نظام مبتني بر سلسله مراتب 

قيصر روم، فرعون مصر، شاه ايران، خليفه عرب، راي هند، فغفور چين و .  مي دادطلبيد، مي پسنديد، رواج

 اين زمينه همانند بودند و زندگي صدها و صدها نسل انساني در اين برهوت دود آگين و بي امثالشان در

به قول . كران ستمگري خونين گذشت و قدرت سياسي مشت آهنين خود را بر مغز حقيقت و فضيلت كوفت

:فرخي يزدي شاعر شهيد
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»حرف حسابي دگر جواب ندارد «زور به روي حساب مشت زد و گفت

تح علي شاه قاجار هنوز مي توان از يك دولت فئودالي مستقل ايران سخن گفت كه ارثيه تا زمان ف

با مداخله دولت هاي خارجي به ويژه انگليس وروسيه تزاري و . پارينه را در نهايت مذلت نشخوار مي كرد

ن نابود شد و ايران به تدريج استقالل پيشي... و ديرتر ها آلمان و آمريكا و ژاپن و) دوران ناپلئون (فرانسه 

.دست نشانده و شاه و سياستمداران وابسته پديد آمدند

قلدرهاي محلي را به سود خود به كار واداشتند و ستم . سرقلدرهايي در عرصه جهان پديد آمدند

.بر ستم داخلي ستم خارجي نيز مزيد شد و استبداد در سايه استعمار قرار گرفت: مضاعف گرديد

از زمان فتحعلي شاه راهي لندن و پاريس و پترزبورگ شدند و به حيرت خود رجال حاكمه ايران 

عده اي به سرعت خود را به سفارتخانه هايي كه . دانستند كه سخت عقب مانده ناچيز و مضحكند

دلخواهشان بود فروختند و امر بر شدند، بي آن كه از تبختر ظاهري خود ذره اي بكاهند و چنان مي نمودند 

.فلك بر مثال و فرمان آنان مي گرددكه چرخ و 

 اي كه صاحب شخصيت و احساس قومي بودند مانند عباس ميرزا وليعهد، قائم مقام هاي بزرگ عده

و كوچك ميرزا تقي خان امير كبير و جمعي ديگر كوشيدند تا با حفظ سنن اشرافيت روش معقول و كارايي 

 بايد گفت كه نخستين هسته هاي تفكر سياسي مستقل .را در شرايط نو براي حفظ ايراني مستقل بياورند

.معاصر ايراني كه هنوز در روند شدن و شكل گرفتن است در اين آغاز قرن نوزدهم ميالدي ظهور مي كند

تا اوائل سلطنت ناصر الدين شاه اشكالي از اين تالش مذبوحانه ديده مي شود ولي استعمار با نيشخند 

كساني . قائم مقام ها و امير كبيرها را مي كشد. ه را كيش و مات مي كندتحقير اين تالش هاي مذبوحان

دم به دم بر تعداد سر سپردگان سفارت هاي دولت بهيه روس و . مانند صدر اعظم نوري ها را بر مي كشد

. افزوده مي شود) كه در مقابل پيشكش حاضرند همه چيز را بفروشند (دولت فخيمه انگليس 
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شايد موقعيت .  ما در سر اين بزنگاه نتوانستيم به راه سرمايه داري مستقل پاي نهيمدر قياس با ژاپن

جغرافيايي به ژاپن ياري رساند كه موتسوهيتو ميكادو يا امپراطور ژاپن توانست بيست سال پس از امير كبير 

اين تنها نمونه . جلوي نفوذ روز افزون استعمار را بگيرد و دست به اصالحات در چارچوب سرمايه داري بزند

البته ما بر خالف بورژوازي اين نمونه را ايده آليزه نمي كنيم و مي دانيم كه وابستگي سرمايه . در آسياست

 در ادوار مختلف برقرار بود ولي تفاوت با كشور ما بسيار )  آلمان و آمريكا–انگليس  (داري ژاپني به غرب

. مپراطوري مغلوب عثماني نيز هميشه بدتر بوده استروش سياستمداران ايران حتي از ا. محسوس است

پهلوي ها به اين نتيجه شوم رسيده بودند كه همه انواع ديگر سياست بي ثمر است و جز وابستگي 

 سياست –قبول سياست درهاي باز، شركت در پيمان هاي تجاوزكارانه  (كامل و قبول همه عواقب آن

 و تنها در سايه اين وابستگي بايد خود را از خطر مهيب كمونيسم  راه ديگري نيست)  اسلحه و غيره–نفت 

.حفظ كرد

به ويژه از مبدا  ( در روسيه پروردگان فراماسون انگليسي يكه تازان ميدان شدند1917پس از انقالب 

 پروردگان سيا و 1332 مرداد 28و سپس از مبدا كودتاي )  سيد ضياء رضا خان1299كودتاي سوم اوت 

در اركستر سياسي ايران پرداختند و كادر انگليسي را در موضع دوم قرار » ويولن اول «ه نواختنموساد ب

. سال ما با نمونه كامل وابستگي به امپرياليسم انگليس و آمريكا روبرو هستيم60طي اين قريب . دادند

عمده فئودال از امپرياليسم عالوه بر سياستمداران وابسته از سران ايالت بزرگ و با نفوذ مالكان 

 از روحاني نمايي خود فروش از اشراف و بازرگانان و احزاب و سازمان هاي وابسته به اقليت هاي مذهبي

صاحبان صنايع و بانكداران دست نشانده و سران خود فروخته نيروهاي مسلح استفاده كرد و مجلس ها و 

.يز ساختكابينه ها و نهادهاي مختلف دولتي و اجتماعي را از آنان لبر
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امپرياليسم با بدست آوردن امتيازها، با اعطاء وام هاي اسارت آور، با اجراء سياست به اصطالح كمك، 

با ايجاد بانك ها و شركت هاي مختلط و تابع ساختن پول ما به ارز خود، با وارد ساختن ما به پيمان هاي

ي دو جانبه نظامي و اقتصادي و فرهنگي، با بغداد وسنتو و نقض بي طرفي سنتي ايران، با انعقاد قراردادها

و سياست » ورشكست كن، حكومت كن «كنترل موسسات آموزشي ما، با اجرا سياست آمريكايي

با جلوگيري از بسط صنايع و كشاورزي ملي، با غارت بي دريغ منابع » تفرقه بيانداز، حكومت كن «انگليسي

ات و پرداخت ها، با پياده كردن برنامه هاي اقتصادي، عظيم نفتي، با تحميل سياست عدم موازنه در وارد

 به ارابه سيطره خود فرهنگي و آموزشي خود در موسسات ما و يك سلسله شگردهاي ديگر ايران را سخت

. بست

تحقق بخشيدن به اين سياست سيطره جويانه تنها به دست خود انگليسي ها و آمريكايي ها مانند 

، دارسي، تالبوت، مارلينگ، سرپرسي سايكس، جي كاك دنسترويل، ريپورتر، بارون رويتر، برادران لينچ

سرريدربوالر، شوستر، ميلسپو، جردن، نوز، آريتاج سميث، شوارتسكپف، جرج آلن، هلمس، هندرسن، گريدي، 

.مي بايست كادر اصيل ايراني و يا پرورده جامعه ايران تحويل داد. سوليوان و غيره و غيره ممكن نبود

مپرياليسم براي ما كساني مانند ملكم خان، دكتر طاهري، دكتر بقايي، يپرم خان، دكتر آقايان، و ا

رشيديان، القانيان، منوچهر اقبال، صدر االشرف، ساعد، حكيم الملك، قوام السطلنه، وثوق الدوله، تقي زاده، 

، خالصي زاده، حاج آقا جمال، عالء، منصور الملك، مدير الملك جم، رزم آرا، ارفع، آريانا، اويسي، زاهدي

مخبر السلطنه، سيد ضياء، اردشير زاهدي، برادران آموزشگار، اميني، شريف امامي، حكمت، شاهپور بختيار، و 

اين بر شمردن مغشوش و بسيار ناقص فقط براي آنست كه . ده ها و ده ها تن ديگر را به ميدان آورد

گارنگ تاريخ كشور ما و بازيگران آن را به ياد آورد و از حافظه خواننده در عالم تجريد نماند و پرده هاي رن
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تنها اعضاء لژهاي فراماسوني انگلوفيل كشور ما از هزارها زياد تر . خود اين فهرست سياه را تكميل كند

. است

ه امپرياليسم آلمان نه در جنگ جهاني اول و نه در جنگ جهاني دوم نتوانست به هدف برسد با آنك

در جنگ . يت او براي بسط ژرمانوفيلي به سود مقاصد غارتگرانه خود در كشور ما بسيار شديد بودولي فعال

 در كشور ما ) Wasmus ( و جاسوس ) Nieder Meyer (اول آلمان تحت نظر جاسوس نيدر ماير 

 جهاني در جنگ دوم. شبكه وسيعي كه در آن صدها تن از ايرانيان ژرمانوفيل شركت داشتند به وجود آورد

درياساالر كاناريس از جانب هيتلر به ايران آمد و تحت نظر جاسوسان گشتاپو مانند ماير و شولتسه سازمان 

 و دكتر ليندن بالت جاي دكتر ميلسپو ) از آن جمله حزب كبود (هاي اجتماعي متعددي در ايران پديد شد 

. را براي كنترل و تخريب ماليه ايران بر عهده گرفت

 سال اخير در 25كه اسرائيل و ژاپن و فرانسه و ديگر قدرت هاي امپرياليستي كه به ويژه طي ما از شب

كشور ما سخت فعال بودند كم اطالع داريم و وظيفه مقدس يك دولت ملي آنست كه سرا پاي توطئه شوم 

بي خبري مردم امپرياليستي و مكانيسم كادر تحريك آميز آن ها را افشاء كند زيرا تجربه نشان مي دهد كه 

آن ها را به آساني طعمه انتريكان هاي سياسي ماهر مي سازد و خطر در كشور ما هنوز به هيچ وجه 

.نگذشته و افشاء گري ها هنوز بسيار ضعيف است

جالب است كه استعمار و نو استعمار كه سراسر آسيا و آفريقا و آمريكاي التين را عقب مانده نگاه د 

. خود بدل ساخته اند چيزي هم از ما طلبكارند» روستاي جهاني «و» اوان شيرده گ«اشته و آن ها را به

به وجود برخي جنايات و اعمال » منصفانه«و» فروتنانه «برخي از مدافعان و توجيه گران استعمار البته

ناشايست از سوي بعضي ماموريت دولت هاي استعماري اعتراف مي كنند ولي در عين حال استعمار را 
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در مقياس كره زمين يك محرك نيرومند پخش تمدن باختري مي شمارند و در جمع و » البانق«يك

. تفريق سود و زيان، خير را از شر افزون تر مي شمرند

مدافعان استعمار و نو ا ستعمار بر آنند كه دولت هاي استعمارزده خاور زمين، نه در اثر سياست 

 و جهالت در بين خودشان از  وجود فساد و رشوه خواري و تفرقهستمگرانه و غارتگرانه آن ها بلكه در اثر

لذا خود آن ها . مي گويند كه خلق هاي اين كشورها فقير و تنبل و قانع و قضا و قدري هستند. پاي درآمدند

به عالوه مدافعان استعمار بر آنند كه گناه . در واقع خود را در خورد سرنوشتي ساختند كه نصيبشان گرديد

 گشايي را تنها مستعمره طلبان غرب مرتكب نشده اند بلكه فرعونان و فغفوران و رايان و خليفگان و كشور

مگر نادر شاه به هند نتاخت و آن را معرض . خوندگاران و پادشاهان شرق نيز دست كمي از آن ها ندارند

غارت و چپاول و كشتار نساخت؟

يخي، مشتي سفسطه براي قلب حقيقت انجام  تار–روشن است كه در اين شبه استدالالت منطقي 

هيچ فرد آگاه از تاريخ و پاي بند فضايل انساني، سيطره جويي هاي ظالمانه هيئت هاي حاكمه . مي گيرد

برده دار و فئودال خاور زمين را منكر نيست و يا فساد اخالق و عقب ماندگي نظامات فرتوت شرقي را نمي 

» الحق لمن غلب «ر خاور و باختر تاريخ اشك و خون است و قانون ابليسيمتاسفانه تاريخ طبقاتي د. پوشاند

. ولي اين امور توجيه گر استعمار و نو استعمار نيست.  بر آن چيره بوده است) حق از آن پيروزمناد است(

.گر چه مي تواند توضيح گر آن باشد. هيچ شري توجيه گر شر ديگر نيست

 ابداٌ پخش تمدن، خيرخواهي ساسي استعمار و نو استعمار اصالٌ ونكته اين جاست كه هدف اصلي و ا

برعكس مستعمره چي به اين سرزمين ها فقط . در حق ملل عقب مانده و نجات آن ها از جهل و فساد نبود

به منظور غارت و آن هم با چماق خونيم زورگويي و حيله شيطاني و دام هاي صيد بردگان و پرورش 

پنبه، كائوچو، كاكائو، قهوه، كنف، برنج، : ف تامين مواد خام گران بها و ارزان مانندهد. جاسوس آمده است
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گندم، خرما، طال، آهن، كبالت، فسفر، ولفرام، اورانيوم، الماس، نفت، گاز، احجار كريمه، چوب هاي گران بها 

آفريقايي و هندي و كارگر هدف اين بود كه از اقوام مستعمره برده و نوكر . مانند آكاژو و آبنوس و غيره بود

هدف اين بود كه از موضع استراتژيك اين كشورها به . ارزان ايراني و عرب و سربازان طعمه توپ بسازند

هدف اين بود كه زبان و فرهنگ كشورهاي مستعمره . مثابه پايگاه و مراكز نظامي عليه حريف استفاده شود

. شنگتن نقل مكان كنددار هر چه بيشتر به موزه هاي لندن و پاريس و وا

) آن هم به شكل مسخ شده (اين كه چيزهايي از تمدن در اين ميانه به كشورهاي خاور نشت كرده

. خود داراي حكمتي است

اين است كه براي تبديل جهان مستعمراتي به بازار مصرف كننده كاالي غربي ايجاد » حكمت «

 بود كه صنايع دستي و كارگاهي محلي در ده و الزم. تحول معيني در شيوه زندگي شرقي ها ضرور بود

از ريشه شهر  (شهر به كلي نابود شود تا به جاي ترمه و زري و چوچونچه و شير پنير به اصطالح فاستوني 

.  و انواع كرپ در خانه ايراني راه پيدا كند) بوستون

اره كند و در چنبره حكم آن اينست كه ديپلماسي غربي، شرق غرب زده را آسان تر مي توانست اد

.اسارت خود نگاه دارد

ولي در عوض توجيه گران استعمار درباره اين نكته خاموشند كه چگونه باران طاليي غارت استعماري 

: به قول اديب پيشاوري . و كار عرق ريز برده مستعمراتي، موجب بسط نيرومند تمدن صنعتي غرب شد

. ان هندستان ضياء و شم گرفتست بهار از–آن شميده بوستان لندن، از باد سموم 

بدون ترديد ثروت و نيروي كار مستعمرات از عوامل بزرگ تعالي سريع غرب درسده هاي نوزدهم و 

. بيستم ميالدي است
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استعمار طلبان به كمك ديپلمات هاي طرار و : توجيه تاريخ استعمار و استعمار نو كار عبثي است

نظامي، ميسيونرهاي به ظاهر مذهبي، جاسوسان خارجي و بوسمي، دروغگو، دزدان دريايي، واحدهاي 

 Divide and Rule , Ruin and Ruleسازمان هاي سري و موافق شيطاني ترين نسخه ها مانند 

. حكم راندند) فقط به سود جيب خود (بر كشورهايي مانند ايران قريب دويست سال به سود جيب خود 

سيد جمال الدين اسد آبادي، ملك: زندان اين كشور و از آن جمله استعمار طلبان غيرتمندترين فر

المتكلمين، سيد جمال واعظ، شيخ محمد خياباني، واعظ قزويني، ميرزا كوچك خان، حيدر عمو اغلي، اسد 

غفار زاده، ستار خان، شيخ احمد روحي، ميرزا آقا خان كرمان، خبير الملك، عشقي، فرخي، دكتر تقي ... ا

حمد تقي خان پسيان، خسرو روزبه، هوشنگ تيزابي و صدها و صدها تن شهيد ارجمند راه آزادي را اراني، م

و هم اكنون كه كشور ما پس از انقالب . كه جرات كردند از استقالل كشور مدافعه نمايند نابود ساختند

ا كه بر پاي نمي بهمن مي خواهد به اين فصل شوم اسارت نقطه ختامي بگذارد واشنگتن و لندن چه فتنه ه

دارند كه كمترين آن ها جنگ خونين در غرب و جنوب ايران است كه آن همه جوان سر و قد ما را به 

.  و خون افكنده استخاك

روشن است كه ما با متهم ساختن استعمار و امپرياليسم به هيچ وجه درصد تبرئه خائنان وطني 

از دربار و درباريان، مالك بزرگ فئودال و اشراف، ديپلماسي طبقات حاكمه جامعه ايران كه . نيستيم

ايلخانان عشاير، سفته بازان زمين، كالن سرمايه داران بازرگاني و صنعتي ومالي و قشرهاي كارمندي، 

اين طبقات حاكمه اطاعت . لشگري، روشنفكري و روحاني وابسته به آن ها متشكل بود پايه طبقاتي داشت

يانت به مردم ميهمن خود را به خاطر عشق و عالقه به مستعمره طلبان و به از كشورهاي امپرياليستي و خ

. ابدا هدف آن ها حفظ خود، مقام منعمت غارتگرانه خود بود. آن ها بر نگزيده بودند» گل جمال«اصطالح

ود آن ها به حمايت دولت هاي نيرومند سرمايه داري جهان از هر باب كه بيانديشند نيازمند بودند تا ملت خ
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طبقات حاكمه ايران بارها در قبال خلق و قيامش عاجز شدند و بارها . را زير چكمه غالمي فرومالند

هنوز هم اين . ديپلماسي استعماري حتي با تهديد به مشت و بكار بردن آن ها ارتجاع ايران را نجات داد

تاريخ نشان مي دهد . تدوخته اس» منجي «ارتجاع پس از ضربت منهدم كننده انقالب ديده اميد به اين

وقتي استعمار طلبان دست خود را از پشت محمد علي ميرزا، احمد شاه، رضا خان و محمد رضا برداشتند 

اين شاهنشاهان كبير و وارثان كورش و داريوش فورا فرار را بر قرار ترجيح داند و از گوشه و كنار جهان سر 

. مد شاه و وليعهدش به سراغ عياشي به پاريس رفتنداح. محمد علي ميرزا به اسالمبول رفت: در آوردند

محمد رضا با . در ژهانسبورگ جاي گرفت» ترانسوال وارانژ«رضا شاه به حرص سهامش در معادن طالي 

نوكران چكمه . تمام زاد ورود به اميد نجات ده ها ميليارد دالر اموال دزدي در باهامان و قاهره ماوي جست

تاريخ به عيان نشان داد كه اين سرجالدان استعمار در زاد بوم خود . ي گريختندبوسشان نيز هر يك از سمت

نسل ما شاهد آن بود كه چگونه . پايگاهي سست داشتند وحافظ واقعي آن ها گوساله طاليي ليره و دالر بود

.هيئت حاكمه صدها ميليون دالر غارتي را از چنگ انقالب رهاند

آه چه تاريخ نفرت انگيزيآه چه تاريخ نفرت انگيزي

هر دوي آن ها بهره . ن واضح است كه لحيم امپرياليسم و چاكران بوميش لحيم طبقاتي استبدينسا

 استعمار به اين چاكران .تقسيم كار بر اساس منفعت مشترك و بر پايه جغرافيايي تحقق يافته است. كشند

 آوريد، شما در سرزمين خود شرايط غارت و سروري مرا فراهم: محلي خود با تبسمي شهد آلود مي گفت

. من هم به شما سهم مي دهم و هم قدرت

با آن كه اين مواضعه ديپلماتيك به حد افراط ساده و سر . اين مغازله شيرين اكنون نيز ادامه دارد

راست است به ويژه خاندان پهلوي مي كوشيد آن را تا حد الهامات الهي ذات مبارك شاهنشاه باال بكشد آن 

 از لولوي كمونيسم و غول انقالب بي سرو پاها مي ترساندند و خود را و ها طبقات بهره كش ايراني را
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محمد رضا نقش پاسدار آب راهه . اربابان ماوراء اقيانوس خود را قهرمانان طرد اين شياطين جلوه مي دادند

وحدت ملي، حافظ صلح منطقه، جبهه مقدم دنياي متمدن در قبال بربريت كمونيستي را » سمبول«خليج ـ

ن خود ساخته بود و خود را به تدريج مانند مترنيخ ستون اصلي جهان مي ديد كه بدون او نه جهاني از آ

. است و نه ايراني

 ساله مي 2500او تصميم داشت كشور ما را به سرزمين سوخته بدل كند و در خطاب به كورش مرده 

.پوك را پاياني نبودجنون فرعونيت اين مردك ناچيز و » آسوده بخواب كه ما بيداريم «:گفت

تاليران . ثروت براي آن ها هدف و قدرت وسيله بود. در واقع اين الفندگان شياد جز مشتي دزد نبودند

براي من سكه زرين كه بر آن تصوير لويي يا بناپارت ضرب شده، از «:وزير خارجه ناپلئون زماني مي گفت

خاندان دزد پهلوي اكنون با . د ولي ا ين ها مي مانندآنا مي ميرن. خود لويي يا بناپارت قابل اعتماد تر است

خدايگان بزرگ «همين بازمانده هاست كه هنوز مي تواند به برد و باخت خود در كازينوها ادامه دهد واال از

دولت مردان پس از انقالب بايد از سير دويست . ديگر اثري نيست» ارتشتاران فرمانده شاهنشاه آريامهر

.بياموزندساله اخير پندها 

از سياستمداران درجه اول ايران در عصر قاجار و پهلوي » تيپيك «در بحث آينده به سراغ دو نمونه

 يكي وثوق الدوله و ديگري . )يانكوفيل (دو برادر، يكي انگلوفيل وديگري چاكر اياالت متحده . مي رويم

 سياستمداران تيپيك وابسته به داليل بسياري گزينش اين دو برادر را به عنوان. قوام السلطنه است

. امپرياليسم در دوران معاصر توجيه مي كند



دو برادر سياستمدار وابسته در ايران معاصر

طرح مطلب

بررسي زندگي دولتمردان ايراني به كار عظيم تحقيقي نيازمند است و به ويژه بايد مطبوعات و 

. آرشيوهاي رسمي كاويده شود

سياستگران «از آن جمله است : در مورد برخي دولتمردان انجام گرفته استدر كشور ما تحقيقاتي 

از » بازيگران عصر طاليي «از محمود محمود و» تاريخ مناسبات سياسي ايران و انگليس «و» دوران قاجار

از اسماعيل رائين و نيز تك نگاري هاي علي آذري و » حقوق بگيران دولت انگليس«ابراهيم خواجه نوري و

عيل رائين و ابوالفضل قاسمي و جمعي ديگر درباره برخي از چهره هاي مثبت و منفي سياسي صد سال اسما

.اخير

تاريخ احزاب «اين خاطرات گاه مانند . به اين كتبيه بايد خاطرات عده اي از رجال آن دوران را افزود

مستوفي ... داعب» زندگي من«مخبر السلطنه و» خاطرات و خطرات«ملك الشعراء بهار و» سياسي

و امثال آن به صورت كتاب نشر يافته و گاه مانند خاطرات تقي زاده و ساعد و » خاطرات حاج سياح «و

. ديگران در مطبوعات منتشر شده است
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پانيكار و كتب نظيرمولفان متعدد . م.اثر ك» آسيا و استيالي باختر«از برخي آثار مولفان خارجي مانند

خواندن كتبي مانند  (.ز به خوبي مي توان استفاده كردره دوران اخير سلطنت ني و آمريكايي درباانگليسي

ناپلئون وتاليران و زندگي نامه چرچيل و مستر ميلياردها و امثال آن ها كه به فارسي ترجمه شده براي 

.  استكساني كه خواستار نگارش آثار تحليلي و تك نگاري هاي تفصيلي درباره دولتمردان ما باشند سودمند

در مورد آرشيوهاي ايراني كه مي بايست پس از انقالب بيشتر نشر يابد گويا دستبردهاي مهمي از جانب 

.)ضد انقالب انجام گرفته و كساني نيز مانع افشاء حقايق دوران پيشين هستند

 ـ ميرزا حسن خان وثوق الدوله 1

خان معتمد السلطنه ..  از آن ها ميرزا عبداميرزا ابراهيم خان معتمد السلطنه چهار فرزند داشت كه يكي

و برادري كه يك ) حسن (آن را نيافتند كه خود را به جايي برسانند ولي پسر ارشدش وثوق الدوله » عرضه«

. چنانچه گفتيم وارد رده اول سياستمداران وابسته ايران شدند) احمد (سال از او كهتر بود يعني قوام السلطنه 

. و قوام السلطنه چهار بار به نخست وزيري ايران رسيدندوثوق الدوله دوبار 

هر دوي آن ها در كرياس سالطين قاجار و سپس يكي از آن ها در خدمت محمد رضا پهلوي در مقام 

.  سال عمر كرد81ميرزا حسن خان وثوق الدوله . نخست وزير سر فرود آوردند

زي با زمين هاي شرق تهران را وثوق الدوله سفته با.  سال هر دو مردمي ثروتمند بودند85برادرش 

. قوام خياباني و پاركي به نام خود داشت ومالك بزرگ الهيجان صاحب كشتزارهاي چاي بود. شروع كرد

. زندگي آن ها با دوران رونق كار سرمايه داري مستعمراتي غرب به ويژه انگليس و اياالت متحده مقارن بود

 دست اين دولت ها افتاده بود و لذا اين چاكران حتي زماني كه مشت هنگامي كه ميدانداري جهاني در

و معامالت پر سود و گوشه » فرنگستان«درشت افكار عمومي آن ها را از عرصه سياست مي راند از گردش 
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تا زماني كه ارباب بار ديگر . آرام كتابخانه و تعظيم و تكريم اطرافيان و احياناٌ تجديد فراش برخوردار بودند

. آن ها را به خدمت فراخواند

در تاريخ ديپلماسي كم اتفاق مي افتد كه دو برادر از يك بطن در كشور بزرگي مانند ايران يكي در 

كنف حمايت انگلستان و قاجار و ديگري در كنف حمايت آمريكا و پهلوي نقشي چنين عظيم و چنين 

و لذا در واقع گزينش آن ها به عنوان مستوره . شندانباشته از درونمايه شوم استعماري در كشور ايفا كرده با

كاالي استعماري كاري از روي هوس و به عبث نيست و آن ها با چهره و عنوان و كارير سياسي و كار 

.حياتي خود كامالٌ عصري را منعكس مي كنند

ي  سالگي در شهر تهران ب82-81 شمسي در سن 1329ميرزا حسن خان وثوق الدوله در بهمن ماه 

خود او زماني به مستوفي الممالك كه او را سبب رشوه ستاني از بيگانگان و بي پروايي . سرو صدا در گذشت

: پيغام فرستاد. در مال اندوزي نصيحت وار مالمت كرده بود

و پدران آقايان مشيرالدوله وموتمن ) مستوفي (ولي پدر سركار آقا. ابوي مالي در زندگي گرد نياورد«

لذا شما . ام ثروت هاي كالني از راه دزدي و اختالس بهم زدند و براي شما به ارث گذاشتندالملك هر كد

من نه آجيل مي دهم و نه «: امكان يافتيد بلند نظر و بي نياز شويد و سركار آقا در مجلس شوري فرموديد

ذارم آن وقت آن ها  حاال بنده قدري ثروت اندوزي مي كنم و براي بازماندگانم باقي مي گ. »آجيل ميستانم

هم مانند شما با وقار و چشم و دل سير خواهند شد و نصيحتي را كه شما به من مي كنيد بديگران خواهند 

. كرد

از سنديت و وثوق اين سخنان منتسب به وثوق اطالع دقيقي نداريم ولي از وجنان روايت چنين بر مي 

 و همكاران و همريشان خود را نيك مي شناخت و وثوق الدوله مردي گستاخ بود. آيد كه بايد درست باشد

و نيز گويا تنها فرزند ذكور وثوق الدوله سبيلي . لذا به آن ها اجازه فضولي تحت عنوان موعظه نمي داد
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مستوفي وار نهاده و رفتاري درويشانه دارد ولي وثوق از طريق چهار دختر خود با خانواده هاي اميني و اعلم 

. وصلت كرده استو مصدق و خواجه نوري

اين خواجه نوري از نوادگان همان ميرزا آقاخان صدر اعظم نوري است كه قاتل اميركبير و از خائنان 

).براي شرح رجوع كنيد به سياستگران دوران قاجار از خان ملك ساساني (. به نام تاريخ معاصر ايران است

نتيجه به اصطالح بي عرضگي اش ) پدر (حتما دست تنگي نسبي ميرزا ابراهيم خان معتمد السلطنه 

فرزند قوام ) كوچك (درچپاول بود واال خود او پسر ميرزا محمد قوام الدوله بود و ميرزا محمد قوام الدوله 

الدوله بزرگ وزير عباس ميرزاي وليعهد بود و احمد قوام السلطنه نام قوام را از اين اجدادش به ارث برده 

ميرزاي وليعهد كه فردي مانند قائم مقام در آن دخالت داشت دزدي دشوار بود و البته در دستگاه عباس . بود

حساب و كتاب بيشتري مراعات مي شد و بچاپ بچاپ و پيشكش گيري مرسومي كمتر انجام مي گرفت 

انگشت خود را به «ولي به هر جهت اعيان آن روزگار حتي نجيب ترينشان ممكن نبود به اصطالح مرسوم 

حتماٌ اين در حدودي بود كه مخارج سنگين اندروني و بيروني و مهمان و نوكر » رب نكنندروغن رشوه چ

.بگذرد و از آن حدود تجاوز نمي كرد

با اين وجود ميرزا حسن خان به علت هشياري در درست و آشنا شدن با ادب فارس و مقدمات عربي و 

 در مسابقه اعيانيت در دربار ناصر الدين اطالع محدود از زبان هاي فرانسه و انگليسي و خط و ربط خوب

» جناب «سال بعد به او لقب.  نوزده ساله بود كه مستوفي آذربايجان شد–هجده . شاه قاجار زود گل كرد

وثوق «دو سال بعد لقب .  هجري قمري به دريافت لقب وثوق الملك مفتخر شد1312درسال . عطا كردند

زا حسن خان بود كه پدر در پدر به امور مالياتي و سر رشته داري متناسب با شغل مستوفي گري مير» الدوله

اشتغال داشتند و با توجه به پيام مستوفي الممالك معلوم مي شود كه اين وثوق الدوله تا چه اندازه اي در 

بعدها معلوم شد كه اين عدم لياقت براي . خورد لقبي بود كه به او از جانب ناصر الدين شاه عطا مي شد
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در امور مالي به سياست نيز سرايت كرده و اين مرد در صدد بر آمد تمام ايران را به استعمار » وثوق«جلب 

. طلبان انگليسي بفروشد

واژه  (. مي نامندZOO POLITIKOM= جانوران سياسي«سياستمداران بورژوايي را به طعنه

با لغت پلتيك بازي . به كار مي برديوناني تحت الفظي يعني حيوان مدني الطبع كه ارسطو در تعريف انسان 

.) لفظي مي شود و از آن صفات رذيالنه سياستمداران اشرافي و بورژوا استفاده مي گردد

احتماالٌ . وثوق الدوله از آن جانوران سياسي بود كه ستاره اقبالش به سرعت در آسمان ايران باال گرفت

ت حاكمه ايران بند و بست هايي بود و لذا وثوق در از دوران پدرانش با فراماسونري و جناح انگليسي هيئ

اين راز كه وي ا نگلوفيل ولي برادرش از همان عهد احمد شاه يانكوفيل شد . زمينه مساعد رشد مي كرد

عصر قاجار روسوفيلي و انگلو فيلي و ژرمانوفيلي بود و » كالسيك«زيرا تقسيم بندي. براي ما روشن نيست

.  تازه بود كه به ويژه در ايام جنگ جهاني اول خود آمريكاييان القاء مي كردنديانكوفيلي يك بينش سياسي

به اين مطلب در بخش زندگي قوام بار ديگر باز . زيرا قصد باج گيري از رقيب پسر عموي ا نگليسي داشتند

. خواهيم گشت

ري و و سازمان هاي فراماسون» دولت فخيمه بريتانياي كبير«پس بايد فرض كرد كه سفارت 

وثوق الدوله را خيلي زود » اينتليجنس سرويس« و )يعني وزارت خارجه انگليس (» فارن آفيس«موسسات

. شناختند

تصادفي نيست كه اين خادم صديق سلطنت استبدادي ناصر الدين شاه و مظفر الدين شاه و محمد 

در انقالب  (بختياري ها علي شاه قاجار ناگهان پس از فتح تهران به دست مجاهدان انقالب و گيالن و 

مشروطيت نيز مانند انقالب اخير امپرياليسم و ارتجاع جمع كثيري ازهواداران خود را براي تصرف دژ از 
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خان هاي بختياري را يكي از مورخان به گرگ هاي در پوست شير تشبيه مي كند و . درون وارد ساختند

. بر جريان چيره نشوند)ارخان و حيدرعمو اوغلي هامانند ست (هدف آن ها اين بود كه شيران واقعي انقالب

هيئت مديره كشور مي شود يعني حادثه اي كه به قول كسروي در » رئيس كمسيون فوق العاده«

.تاريخ آذربايجان در خورد هر گونه شگفت است

نشستن كسي مانند وثوق الدوله بر مسند مشروطيت در حالي كه افرادي مانند ستارخان را در باغ 

اتابك و حيدرعمواغلي را در جنگ پسيخان و غفارزاده را در خيابان رشت به گلوله مي بندند عبرت 

اين كه استعمار و ارتجاع مي توانست با چنين سهولتي نقشه هاي گستاخانه خود را عملي كند . انگيزاست

انست از يك علت مهمش در بي خبري عمومي ضعف و عدم تشكل و ناآگاهي توده ها بود كه نمي تو

حتي در انقالب كنوني ما كه طبقه كارگري بزرگ و قشرهاي دهقاني . كالف سردر گم سياست سر در آورند

نسبتاٌ روشن وجود دارد سطح بيني وجهالت هنوز داراي نقش مهمي است وامپرياليسم و ارتجاع مي كوشند 

. از آن سود ببرند

حتي . و از كالف آشفته سياست سر در مي آورددر آن ايام كم كسي بود كه به كنه مطلب پي مي برد 

»كله اشان بوي قرمه سبزي م يداد«آن ها كه خود را وارد سياست مي پنداشتند و به اصطالح آن عصر 

لذا كسي . منشا اين اصطالح سخيف آنست كه افراد سياسي در خطر زنداني شدن و به قتل رسيدن بودند(

به خطر مرگ دچار مي ساخت و بازماندگانش پس از او بايستي كه در معقوالت دخالت مي كرد خود را 

درحق » بوي حلوايش مي آيد«مانند اصطالح. مجلس تذكر بر پا دارند و قرمه سبزي به مهمانان بدهند

).افرادي كه سن آن ها بسيار باالست

 اشخاص جز لفاظي بيهوده كاري نمي كردند و مرتكب اشتباهات سنگين در داوري نسبت به حوادث و

. مي شدند
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 در روسيه، 1917همين اعتماد عميق انگلستان به وثوق الدوله موجب شد كه پس از انقالب اكتبر 

انگلستان وي را براي مهم ترين نقشه هاي خود نامزد كند اين نقشه نظير نقشه اي بود كه انگلستان در 

بته وثوق الدوله درقبال اجراء خيانت ال. عراق اجراء كرد و اين كشور را به تحت الحمايه خود بدل ساخت

عظيمي كه به گردن گرفته بود مفتخر به دريافت رشوه قابل مالحظه اي به صورت ليره انگليسي از جانب 

. ولي نعمت خود شد

.اجازه دهيد به اين مطلب با شرح و تفصيل بپردازيم

انست جلوي بلشويك ها را در پس از انقالب اكتبر امپرياليسم انگلستان اطمينان داشت كه خواهد تو

و ) ژنرال دنسترويل (قفقاز بگيرد و با كمك سپاهيان ژنرال روسيه دنيكين و دخالت مستقيم خودش

و سازمان ناسيوناليست و پان توركيست باكو به نام » داشناك سوتيون«سازمان ناسيوناليست ارمني به نام 

رجي، قفقاز را به يك سلسله كشورهاي به ظاهر و نيز ناسيوناليست ها و منشويك هاي گ» مساواتيست«

. مستقل دست نشانده مبدل كند

در صورت تحقق اين آرزوي لندن، ايران ديگر كشوري نبود كه بالواسطه بين متصرفات روسيه 

را ايفا » كشور حائل«يعني ديگر الزم نبود ايران نقش . تزاري سابق و مستعمره انگليسي هند حائل باشد

 اين نقش به آذربايجان و ارمنستان و گرجستان به اصطالح مستقل منتقل مي )Bumper State (.كند

كشور «در اين حالت ايران مي توانست مستقيماٌ و سراپا زير رهبري انگلستان قرار گيرد و به صورت. شد

.  درآيدProtectorate» تحت الحمايه

 دوبار در صدد تقسيم ايران با 1909 و 1907انگليسي ها در ايام قدرت روسيه تزاري در سال هاي 

حاال مي شد . رقيب بر آمدند تا مرزهاي هندوستان را امن و دسترس خود را به منابع نفت تضمين نمايند
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امپراطوري هرگز تصور نمي كرد كه هرج و مرج بلشويكي قادر باشد . تمام ايران را بي هراس از رقيب بلعيد

. ا از قفقاز براند، احزاب و گروه هاي ضد انقالبي را به گريز واداردنظامي ايجاد كند، قادر باشد او ر

وثوق ا لدوله مانند نوري سعيد پاشا آن چهره اي بود كه بايد سياست دشوار تحت الحمايه سازي ايران 

در ايران پس از انقالب مشروطيت . اين كار در عراق بسيار آسان بود و در ايران بسيار دشوار. را اجرا كند

. سطح آگاهي ملي به شكل جالبي باال بود

امپراطوري خردمند انگليس نه فقط اين را نديد كه انقالب بلشويكي به رهبري لنين قادر است دولت 

اين را هم نديد كه با مردم ايران كه سخت پايبند استقالل ميهن خود هستند از اين . مقتدري به وجود آورد

لدوله اين نقش را پذيرفت؟ حرص ليره؟ اعتقاد به قدر قدرت بودن چرا وثوق ا. بازي ها نمي توان كرد

. لندن؟ هردو؟ به هرجهت كور خوانده و دست به خودكشي سياسي زد

وثوق الدوله در ايام جنگ جهاني . بايد قراردادي بسته شود» تحت الحمايه«براي تبديل ايران به

اين حروف ابتداي واژه هاي  ( S.P.R تشكيل واحد نظامي انگليسي تفنگداران جنوب ايران 1915

South Persian Riflersشبكه جاسوسي آلمان .  است كه در ا يران به پليس جنوب معروف شد

قيصري و ژرمانوفيل هاي جنوب از احساسات ملي عشاير ما براي مبارزه رويارو با اين نيروي مداخله گر 

تحت .) ياليستي كارنبرد خلقي را تسهيل مي كندو اين از مواردي است كه تضادهاي امپر. استفاده كردند

فرماندهي ژنرال سرپرسي سايكس را تهنيت گفته بود و نشان داده بود كه وي براي تاييد اقدامات غير 

 با انگليس را بدون دغدغه وجدان 1919چنين كسي مي توانست قرارداد . وجيه به حد كافي وقيح است

. امضاء كند

ست وزيري رسيد قرارداد اسارت بار امضاء كرد واين عمل او در حكم افروختن وثوق الدوله وقتي به نخ

خراسان، مازندران،  (قيام هاي مسلحانه در شمال. ايران بالفاصله منفجر شد. فتيله يك توپ نيرومند بود



جستارهايي از تاريخ 32

ميتوان حدس زد كه آژانس  (.گسترش يافت) عشايرتنگستان و بهارلو (و در جنوب) گيالن، آذربايجان

دو جاسوس آلماني . ل آلمان ها و ترك ها براي بسط احساسات ضد انگليسي زمينه مساعد يافته بودندعما

 نفري در ايران داشتند و با استفاده از نفرت ملي عليه امپراطوري 300يعني واسموس و گتينگ يك شبكه 

در تهران .)  اشاعه دهندانگليس وتزاريسم توانسته بودند از فعاليت مليون استفاده كنند و ژرمانوفيلي را

شيخ محمد . احزاب وگروه هاي ملي در مجلس و مطبوعات و خارج از آن سخت وارد ميدان عمل شدند

: خياباني رهبر خيزش تبريز آشكارا گفت

نويسندگان و شاعران به نام دوران موجي عظيم از احساس . »ما عليه وثوق الدوله قيام كرده ايم «

اشعاري در هجو و خوار ساختن شخص وثوق الدوله به . ار وطني فراواني سروده شداشع. ملي براه انداختند

:از نمونه هاي اشعار فوق ميتوان اين بيت معروف را ياد كرد. ميان آمد كه در آن از ركاكت پرهيزي نبود

اي وثوق الدوله ايران ملك بابايت نبود يا خراج دختر هر شب به يكجايت نبود 

مه بيشرمي خود تاب چنين انفجار سراسري را نداشت و تعادل دروني خود را از دست وثوق الدوله با ه

وي با همه پوست كلفتي كه آن را از شرايط اوليه سياستمداري در ايران مي شمرند استعفا كرد و نزد . داد

قبول چيست كه اين ابلهان عقب مانده شرقي را از » استقالل«خود تعجب مي كرد كه اين واژه اك ناچيز

.حمايت امپراطوري زرين غرب محروم مي كند

در تاريخ معاصر ايران چهار واكنش خلقي مانند تركش اتمي، مبتكران خيانت را به عقب نشيني 

. واداشت

 ـ واكنش عليه قرارداد رژي تنباكو به فتواي ميرزاي شيرازي1

 و حكومت وثوق الدوله 1919 ـ واكنش عليه قرارداد 2

1331 تير 30يه قوام در  ـ واكنش عل3
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 ـ واكنش عليه محمد رضا پهلوي در جريان انقالب اخير4

در اين واكنش ها مردم . اين واكنش ها بدون استثناء به پيروزي خلق و سرنگوني دشمنانش منجر شد

و اين نكته بسياري چيزها را در مورد ملت ما نشان مي دهد و ثابت . هم متحد و هم كوبنده عمل كردند

در واكنش وسيع و هماهنگ عليه . ي كند كه نيروي متحد و متعرض خلق نيروي شكست ناپذيري استم

را كه در آن ايام در مجلس نفوذ فراوان داشت و فعاليت افرادي » حزب دمكرات« بايد نقش 1919قرارداد 

ز نظر دور  ملك الشعراي بهار و غيره را ا– د كتر مصدق – سليمان ميرزا –مانند مستوفي الممالك 

. نداشت

باري به هر انداز به اين پيروزي خلقي مايه ننگ و سرشكستگي ابدي وثوق الدوله شد براي مردم 

و در قبالش ميهن را به حراج » آجيل گرفتن«وثوق الدوله دانست كه بي پروا . ايران افتخار به بار آورد

رباب انگليسي چيزي قوي تر به نام جنبش  او شايد پي برد كه از ديپلماسي ا. گذاشتن كار ساده اي نيست

قطعه فصيح معروف او درباره . وثوق الدوله از حوادث نتيجه گرفت كه او بدشانس است (.مردم وجود دارد

حادثه شكستن چرخ اتوموبيلش در نتيجه تصادف با شاخ گاوي كه در جاده افتاده بود با همه زيبايي تفكر 

.خرافي او را نشان مي دهد

آيد هر چه آيد بد شودچون بد 

ده گردد و ده صد شوديك بال 

 فتد، مهر از فروغآتش از گرمي

فلسفه باطل شود، منطق دروغ

پهلواني را بگرداند خسي

چيره گردد پشه اي بر كركسي
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كور گردد چشم عقل كنجكاو

بشكند گردونه اي را شاخ گاو

او . مدار شكست خورده را وارد صحنه كنندنه انگليس ها و نه رضا شاه بعد ها جرات نكردند سياست

را ترك گفت و خانه نشين » خدمت« سالگي بالمره 56ابتدا كمي در حاشيه سياست باقي ماند و سپس در 

. شد

1314در سال . ولي امپرياليسم خادم وفادار خود را از ياد نبرد. در اين فاصله مدتي به اروپا سفر كرد

 ساله بود بنا به توصيه اربابان انگليسي و توافق رضا شاه وي 62له هجري شمسي موقعي كه وثوق الدو

نو بنياد ايران گرديد و مدتي كوتاه دراين سمت ماند و سپس آن را ترك گفت و » فرهنگستان«رئيس 

ايرانيان درآن ايام مرد را از راه اشعار عشقي و عارف و برخي اسناد تاريخي كمابيش . دوباره به اروپا رفت

در همين ايام برخي اشعار او در مجالت ادبي . ختند ولي در قبال شغل فرهنگي او واكنشي نكردندمي شنا

پيداست كه همه اين . چاپ شد كه ازآن جمله چكامه شكواييه ايست كه ابياتي را از آن نقل خواهيم كرد

. تمهيدات براي آن بود كه آب تطهير بر روي وثوق الدوله بريزند و به او پاداشي دهند

 چنان قرارداد اسارت باري بود كه نه تنها در كشور بلكه در جهان انگيزه واكنش 1919اما قرارداد 

 اعالميه اي صادر كرد و در اعالميه تصريح نمود كه 1919 اوت 28روسيه شوروي انقالبي در . دولت ها شد

انسه وآمريكا نيز كه از اشت حريفان امپرياليستي انگليس يعني فر. »به رسميت نمي شناسد«وي قرارداد را 

بالفاصله پس از جنگ اول . هاي جهانخواري رقيب به خشم آمده بودند از اين قرارداد به طغيان آمدند

برود ولي انگليس ها سر انجام حريف ثروتمند و قلدر » جهان قديم«آمريكا قصد داشت به سراغ منابع نفت 

آمريكا مال «و » مونرو«واداشتند و بر اساس اصل Isolationisme» عزلت گزيني«را به قبول سياست 

.او را به نيمكره غربي بازگرداندند» آمريكاييان است
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- خراسان- مازندران- گيالن-جنبش آذربايجان. در خود كشور واكنش به طور اساسي مسلحانه بود

 سياسي كه تهران جنبش.  ايالت تنگستان و بهارلو را فرا گرفت- نيريز- شيراز-آباده- كرمان-اصفهان

غرنده و خشمناك مردم » نه« علل زيادي در پايه اين . مركز فوران آن بود نيز در سراسر كشور اشاعه يافت

.تاريخ جداگانه ايستايران وجود دارد كه خود در خورد تحليل

 هزار ليره225 انگليس مي بايست دولت وثوق الدوله را با پرداخت ماهانه 1919به موجب قرارداد 

مركز مالي جهان را به وجود آورده، مايل بود امور مالي » سيتي«اين كشور استعماري كه خود . اداره كند

. موافق قرارداد در تهران دائر مي ساخت» بانك شرق«خاور زمين را نيز تحت نظارت خويش گيرد، لذا يك 

. امور مالي ايران اعزام داشت دولت انگلستان آريتاج سميث را براي اداره حتي قبل از تصويب قرارداد،

اين كار پس از .  ارتش ايران كالٌ تحت نظارت مستشاران انگليسي قرار مي گرفت1919موافق قرارداد 

ميلسپو در كتاب .  باالخره به دستور آمريكا به دست محمد رضا پهلوي انجام شد1332 مرداد 28كودتاي 

ايراني را به باد مسخره مي گيرد و به قيمومت » سيوناليسمنا«با تاكيد » آمريكائيان در ايران«خود به نام 

. اين طرز تفكر براي همه امپرياليست ها نمونه وار است. غرب بر اين كشور معتقد است

 انگلستان عوارض گمركي كاالهاي خود را فوق العاده تنزل د اد و برعكس بر 1919موافق قرارداد 

. روسيه از صحنه بازرگاني كشور ما بود» دك كردن«هدف . افزودعوارض گمركي كاالهاي وارده از روسيه 

انگلستان مي پنداشت كه روسيه قد راست نخواهد كرد و وي قادر است با رقيب خطرناك سابق خوداينك 

. موافق هوس خود رفتار كند

ر ايران موافق قرارداد مي بايست يك رشته راه آهن هاي استراتژيك و بازرگاني تحت اداره انگلستان د

 آمريكايي يا روسي آغاز كار نمايد و منابع شمال از دست رقباي» كمپاني نفت شمال«قرار بود . دائر شود

به نفت شمال ذيعالقه بود طبيعت » سينكراويل«و» استاندارداويل«آمريكا كه به تسلط شركت . خارج گردد
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 ايران را داشته باشد نمي اين طماعي بي حد حري را كه مي خواست هم نفت جنوب وهم نفت شمال

.پسنديد

از آن جمله شاعر ملي . وثوق الدوله براي سركوب پايداري مردم دست به بگير و ببند و تبعيد زد

چندان زندانهايت را پر مي كنيم كه ديگر در آن جايي باقي «:ولي در پاسخ او گفتند. عشقي زنداني شد

.»نماند

– رضاخان - سيدضيائ– تقي زاده –ي امثال وثوق الدوله براي انگلوفيل هاي جاه طلب و بي وجدان

با اين حال همين . آن ها ارزشي براي كاله نمدي هاي ايران قائل نبودند. همه اين ها چه اشكالي داشت

. را به زانو در آوردند» فارن آفيس«مردم 

از خود اربابان به . ختوثوق الدوله به سايه گريخت و در اين اواخر به سفته بازي زمين هاي موات پردا

گربه «او ديگر به . را دنبال كرد» هزارخانواده«تصاوير آن ها به روي سكه ها پناه برد و سياست وصلت با 

. سياسي بدل شده بود» مرده

همه حوادث را با . جالب است كه وثوق الدوله ابداٌ احساس ناراحتي اخالقي نمي كر دبلكه برعكس

. اين در ايران و در ميان رجال آن بسيار مرسوم است. زمانه توضيح مي دادطالع ناخجسته و پستي اهل 

قصيده شكوائيه بلند و فصيحي كه بدان اشاره كرديم همين روحيه رانشان ميدهد و اينك چند بيت از اين 

:قصيده

بگذشته در حسرت مرا بس ماه ها و سال ها

چون است حال ار بگذرد، دائم بدين منوال ها

من چيره شد، چشم جهان بين خيره شداحوال بر 

وين آب صافي تيره شد، بس ماند در گودال ها
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دل پر اسف از ماضيم، وز حال بس ناراضيم

تا خود چه راند قاضيم تقدير استقبال ها

نقش جبين در هم شده، فر جواني كم شده

 گشته الف ها دال ها، شمشاد قامت خم شده

نشق شد زمين رخ كرد و م، گويي كه صبح واپسين

وين ابرهاي قير و كين، بر جست از آن زلزالها

اين ابلهان و گول ها، مشتي ددان و غول ها

در فعل چون مفعول ها، در قول چون قوال ها

 ديگران تسخر زنان، خود عيب خود پنهان كنان بر

 چون گربگان پيخالها، يا خاك و خاشاك آكنان

ئرمگفتا نعامه چون برم باري كه جنس طا

 چون گسترانم بال ها، يار دگر گفت اشترم

الي آخر قصيده . . ..

آيا در . اين قصيده در ايامي سروده شده كه شاعر در دهليز سكوت و روي پوشي سياسي نشسته بود

واقع دل او از ماضي پر اسف بود؟

 مشتي ابلهان و گول مشتي ددان وغول ها،» تسخر مي زنند« زيرا او همه كساني را كه به او ، البته نه

ها مي داند و حتي بدان ها دشنام ركيك مي دهد و تنها بر انحناء شمشاد قامت و كاهش فر جواني و تاري 

پيري او بيشتر رنج مي دهد تا گناهان جواني و از اين كه در قبال او . چشم جهان بين خود اسف مي خورد

.تحيرت ونه عبر: آن غوغاي عظيم برپا شد غرق حيرت است 
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درايران » ضربني وبكي، سبفني واشتكي«اين شيوه . حيرت از غوالني كه اين فرشته خيرخواه را راندند

اين . ماهه خود را توجيه مي كند12وثوق الدوله در بيان نامه اي حكومت . ما سخت مرسوم بود و يا هست

 بخشي از آن را كه فرزند وثوق بيان نامه كه ضمناٌ داراي اعترافات جالبي است سرا پا خواندني است ولي ما

هستم كه به ياري ) ؟ (بسي مشعوف و خرسند«:نقل كرده مي آوريم» چهار فصل«الدوله نيز در جزوه 

خداي تعالي نخستين تكاليف معرفتي خود را با هدايت عقل و وجدان و به نيروي آن درجه توانايي كه باري 

به قول شاعر كس نگويد كه دوغ من  (» . انجام دادم. ..تعالي جل اسمه بيان بنده ضعيفه عطا فرموده

) ؟ (در اداي اين وظيفه صعب، پس از تاييدات غيبيه و توجهات اولياي اسالم«: و ادامه مي دهد) ترش است

مساعدت و حسن موافقت ) كه البته علل اصلي موفقيت اينجانب بود (و اتكاي به تقويت هاي شاهانه 

امل موثر قوي گرديد و البته نبايد از امتان مساعدت هاي آن دولت خاموش اولياي دولت انگلستان نيز ع

نفت و  (دولت معظم انگلستان در عقيده جلوگيري از هرج و مرج و ايجاد امنيت و نظم در ايران . نشست

حصول اين مقصود را . با اولياي دولت شاهنشاهي ابراز موافقت نمود) سوق الجيشي و بازار مطرح نيست

با مصالح خويش يافت و در حدودي كه وضعيات عمومي اجازه مي داد، از كمك به كابينه اينجانب موافق 

.مضايقه ننمود

اين عصاره اشرافيت فراماسونر كه از عنفوان شباب مستوفي آذربايجان و بعدها دو بار وكيل مجلس 

 ماليه و وزير عدليه و وزير علوم و و سه بار وزير خارجه و دوبار وزير داخله و وزير) دوره اول و دوره پنجم(

.نخست وزير و رئيس فرهنگستان بوده بايد هم با اين ديد و منطق سخن گويد

دوران  (1321جاه طلبي جناب ايشان به حدي بود كه در زمان نخست وزيري برادرش احمد قوام در 

برادرش . رادرش متوقع بودباز دلش خواست مقامي داشته باشد و سفارت امريكا را از ب) جنگ جهاني دوم
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او را به قبول » بچه گول زنگ«سياسي را براي خود صالح نمي دانست طي نامه اي » ريسك«كه اين 

. سفارت تركيه تشويق ميك ند كه بعد از راه تركيه به آمريكا برود و آن هم سر نمي گيرد

ا داشته معلوم مي شود  سالگي همين روش ها ر80وقتي به رفتار برادرش مي نگريم كه تا باالي 

يعني همين » سياست«در نظر آن ها . چيزي كه براي اخوان گرامي مطرح نبود پند آموزي از تاريخ است

. سياست در ايران وابسته يعني نوكري با تدبير بودن و مدبر يعني حيله گر و عوام فريب و بي وجدان. كارها

هدف تحصيل ثروت، برخورداري از هدف سياست كسب قدرت، هدف كسب قدرت، تحصيل ثروت، 

شايد در خطاب به اين جانوران سياسي . اين است زندگي. عيش و نوش و اطاعت و احترام است ال غير

:است كه سعدي مي گويد

خور وخواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت 

 حيوان خبر ندارد ز مكان آدميت 

 به آغوش انگلستان مي فكند برادرش با آمريكا مغازله مي در همان ايام كه وثوق الدوله خود را تماماٌ

در سابق نيز گفتيم كه آمريكا خواستار نفت ايران بود و پس از انقالب اكتبر و قطع رابطه قاجارها با . كرد

احمد شاه محتاطانه از نزديكي به آلمان . دربار تزارها، احمد شاه در صدد بر آمد كه امريكا را تكيه گاه سازد

رهيز داشت زيرا نمي خواست با دشمن محارب انگلستان وارد زد و بند شود ولي وقتي امريكا از راه شوستر پ

سياستمداران نزديك به . و بعدها ميلسپو كوشيد تا دربار ايران را جلب كند وي در اين نزديكي ضرري نديد

طنه، قوام السلطنه و غيره نيز پس احمد شاه مانند مستوفي الممالك، موتمن الملك، مشيرالدوله، مصدق السل

از ياس از اثر بخشي سياست تكيه به آلمان دخالت دادن امريكا را در امور ايران به فال نيك مي گرفتند و 

استدالل مي كردند كه اين كشور از ايران دور است و خطري براي تماميت كشور ندارد و در سايه ثروت و 

دربار و حاميانش به » روياي طاليي«اين . قبال همسايگان بايستد ايران مي تواند در ، قدرت صنعتي وي
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شوستر و ميلسپو . انگلستان دربند و بست جهاني قدرت خود را در نيمكره شرقي مستقر ساخت. جايي نرسيد

اين واقعيت كه اتحاد شوروي نيز با باز شدن پاي امپرياليسم درنده و نيرومندي كه در كنار . از ايران رفتند

» داو«ستان به خاورميانه مخالف بود، شكست تالش هاي دولت ويلسون را تسريع كرد و قوام كه انگل

.سياسي خود را در جايي ناسنجيده هشته بود، بيش از برادرش در دوران رضا خان در محاق افتاد

» ارتقسيم ك«نگارنده از روابط شخصي وثوق و قوام خبري ندارد و نمي داند كه آيا اين دو روش نوعي

آنچه مسلم است پس از سقوط رضا خان . آگاهانه دو برادر بود، يا نتيجه نزديكي قوام به سلطان احمد شاه

هم قوام به سراغ ميلسپو رفت و هم آمريكاييان به سراغ قوام آمدند و قوام تا آخر عمر خود را به پرچم 

. قوام السلطنه خواهيم پرداخت باري دير تر به. ستاره ها و نوارها ولو در ظاهر وفادار نشان داد

خسوف و محاق وثوق الدوله عالوه بر عللي كه ياد كرديم شايد اين علت را نيز داشت كه رضا خان 

ترجيح مي داد كادر گمنام و ناچيز صد درصد مطيعي را كه براي او به جاسوسي و تروريسم وتملقات 

او نام و نشاني داشتند و از زيستنامه خود وي با مطبوعاتي مشغول بودند باال بكشد و كساني را كه قبل از 

حتي استفاده او از حاجي مخبر السلطنه هدايت و ذكاء الملك فروغي نيز محدود و . خبر بودند دور سازد

پهلوي ها پدر و پسر كادر دولتي تازه اي را باال كشيدند كه در دوران قاجار اسم و رسمي . مشروط بود

در واقع اين بورژوازي . ژوازي وابسته بود كه در دوران قاجار اسم و رسمي نداشتنددر واقع اين بور. نداشتند

رجال سابق با رجال .  خاص خود را مي آفريندLobbyوابسته بود كه فربه تر مي شد و چاكران آستانه 

نوظهور از راه وصلت جوش مي خوردند و در زمان محمد رضا سه نسل كادر دولتي از منشاء هاي مختلف 

با آن كه تصادم و جدال . شهرت يافته اند» هزار خانواده«دستگاه عظيم دولتي ايران را انباشته بودند كه به 

منظور بند ج مطرح در قانون اصالحات  () »قانون از كجا آورده اي؟«مثالٌ جريان بند ج يا (وجود داشت

ح بود و به مسائل استخدامي و ارضي فعلي نيست، بلكه آن بند ج است كه دراوائل سلطنت محمد رضا مطر
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يا محاكمات بزرگ و افشاء فهرست فراماسونرها را در زمان محمد رضا شاه به ياد .) اداري ارتباط داشت

دليل عمده آن . است» صلح آميز«با اين حال در آميختگي نسل هاي مختلف كادر روي هم رفته ) آوريم

ا مي داشت و علي رغم همه اين ها آمد به سرش از ترس از انقالب بود كه هيئت حاكمه را به احتياط و

. آنچه مي ترسيد

 ـ ميرزا احمدخان قوام السلطنه 2

اگر كارير سياسي برادر ارشد عمري كوتاه داشت، بر عكس برادر كهتر احمد قوام از زمان احمدشاه تا 

البته پس از . ه اول بود سال در صحنه سياست ايران بازيگر درج35اواسط حكومت محمد رضا شاه يا قريب 

 قوام 1331 تير 30 ولي از اين تاريخ تا 1320نخست وزيري رضا خان قوام پرده نشين است تا شهريور 

ويژگي نقش قوام در اين دوران مستقر ساختن سياست نو استعماري . چهره مركزي سياست ايران است

م آزمند و مردمخوار به شود حتماٌ بايد اياالت متحده دركشور ماست و هر لعنتي كه نصيب اين امپرياليس

. سهمي از آن را از آن راهگشاي اصلي يعني قوام دانست

 در ثلث آخرسلطنت استبدادي ناصرالدين شاه متولد شد ) شمسي1252 ( هجري قمري 1293قوام در 

ن با محاسبات تقويمي مختلف س. به سكته قلبي در گذشت) 1955 ( هجري شمسي 1334 تيرماه 31و در

مرگ قوام در دوران اوج فزاينده قدرت امپرياليسم امريكاي شمالي روي .  نوسان مي كند85 تا 82او بين 

داد و او به عنوان سياستمدار به مراتب از برادرش كاميابي هاي بيشتري د اشت و با مرادهاي برآورده تري 

. و هفت بار نخست وزير شدوي بيست باز وزير. است» عصر طاليي دالر«مرد و از دولتمردان وابسته

قوام عالوه بر سياستمداري و اطالع از ادب فارسي از مالكان بزرگ فئودال شمال و صاحب باغ هاي 

يك بار در اثر فرار رضا خان كه اگر زنده مي ماند . امالك ذي قيمت قوام دوبار از خطر جست. چاي بود
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پس از سقوط حكومت سه روزه قوام در . وردامالك او را مانند امالك ديگران به تصرف خود در مي آ

 در مقابل جنبش مردم امالك قوام بنا به تصميم مجلس مصادره شد ولي بعد از سقوط دولت مصدق 1331

قوام به عنوان مالك . و با وساطت آمريكا و دخالت محمد رضا اين اموال را دوباره رسما به وي پس دادند

خود سرور » حضرت اشرف«قنبر چهاردهي مباشر او به اتكاءدر الهيجان جاه و جاللي داشت و حتي 

با دختري روستايي ازدواج كرد كه تنها فرزند قوام از » خانم«در اواخر عمر قوام با اجازه . مالكان محلي بود

.اوست و همين امر از امكانات وصلتي كه برادرش داشت از او سلب نمود

سپس پيشخدمت مخصوص .  ناصرالدين شاه بود»عمله خلوت«نخستين شغل قوام شركت در زمره

. يعني يك سال پيش از ترور شاه بود و قوام در اين موقع نوزده ساله بود1312شاه شد و اين در سال 

قوام در پايه برادرش شاعر و اديب نبود ولي خطي بسيار خوش داشت و خود را دبير و نويسنده ديواني 

.ارش فرامين درباري قاجار كسب تخصص كرده بودوحتي شاعر مي دانست كه در واقع در نگ

 هجري قمري 1314پس از ترور ناصرالدين شاه به دست ميرزا رضا كرماني احمد خان در سال 

رئيس دفتر امين الدوله والي آذربايجان شد و عمالٌ وارد دستگاه محمد علي ميرزا وليعهد گرديد و ) 1892(

.ب گرفتلق» منشي حضور« هجري قمري1315در سال 

در ايام قاجار كار لقب . لقب در سيستم هاي سلطنتي ايران از دوران پيش از اسالم نقش مهمي داشت

دهي و لقب ستاني به ابتذال كشيده بود و وسيله اي بود براي پيش كش ستاني از سوي بخشنده لقب و 

.چاپيدن مردم از طرف صاحب لقب

ي به از اين نداشت و از زمان رم شيوع خاص يافته بود سيستم القاب در باختر زمين نيز محتوي اخالق

حساب «ولي به هر جهت سلسله مراتب يا هيرارشي در جامعه باختري و از آن جمله دربار و كليسيا نظم و 

القاب اعيانيت فئودالي در اروپا با وجود اختالف لفظي يكي بود و از . بيشتري داشت» وكتاب
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rchiauc,Duc, Marquis , Comte , Vicomte , Baron , De , Sir , Prince متشكل 

همين ترتيب مراعات مي ) كورپوراسيون (و حرفه اي) گيلد (در ارتش و كليسا و حتي اصناف بازرگاني . بود

. شد

در ايران پس از اسالم شيوه لقب دهي ما با شيوه متداول در نزد خلفاء مخلوط شد و با افزون پيشوند 

سالطين، السلطنه، المملكه، الملك، الدوله، وزير، حضور، دفتر، ديوان، ساالر، سردار، يا پسوند السلطان، ال

ايجاد مي ) درباري و لشگري (لشگر، خان، باشي و غيره به انواع واژه ها قطار عظيمي از القاب غيرروحاني 

ران ما بررسي اين خود يك موضوع تاريخي در خورد بررسي است كه جا دارد از دوران هخامنشي تا دو. شد

شود و يكي از مظاهر تفرقه طبقاتي و وجود سلسله مراتب دولتي است و در موارد بسيار بسيار محدود 

يافت و سپس در كابينه » دبير حضور«ياري احمدخان از دوران صدارت عين الدوله . ضرورت و توجيه دارد

به همين ) 1290 (نه صمصام السلطنه وزير داخله شد و در كابي) كه به آقا شهرت داشت (مستوفي الممالك

وزارت داخله به واسطه ارتباطش با تعيين والت و حكام و در نتيجه كنترل انتخابات مورد . سمت باقي ماند

توجه شاه و سفارت ها بود و شخص وزير داخله مي بايست آدم مطمئني باشد كه بتوان با او قرار و مدارها 

. را گذاشت

مان مظفر الدين شاه به فرد موثر دربار بدل گرديد و دبير مخصوص و رئيس احمد خان به تدريج درز

قوام هر جا كه مناسب مي يافت به اين عمل خود . به خط اوست» فرمان مشروطيت«دفتر سلطنتي شد و 

سخت مي باليد، چنان كه گويي مركب و ليقه و قلم نئين او باعث تحقق وتجسم مشروطيت شده است و 

اين يك روانشناسي نمونه وار يك موجود بوركرات است كه براي . شاني مجاهدان خلقنه جنبش و جانف

. نگارشات خود ارزش آفريننده واقعيت ها و سازنده تاريخ قائل است
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از دوران احمد شاه قوام تماما وارد مركز اصلي سياست شد و راه او از راه برادرش به تدريج جدا مي 

واستار تحكيم قدرت انگلستان بود قوام به دنبال تمايالت شاه روي به آلمان در حالي كه وثوق الدوله خ. شو

اسناد تاريخي نشان مي دهد كه هم آلمان و هم آمريكا به اين رخنه در . ها و سپس به آمريكائيان دارد

با بذاليت تمام وعد و وعيدهاي) به ويژه شوستر (قرقگاه خاصه انگلستان عالقه داشتند و عمال آمريكا 

.پخش مي كردند

ولي اميد به پشتيباني امريكا يك توهم كوتاه مدت بيش نبود و نقش امريكا در ايران به دنبال بست 

3اين دوران با كودتاي . قوام در زمان احمد شاه والي خراسان شد. وبندهاي سياستمداران غربي دوام نيافت

ير روزنامه رعد از عمال اينتليجنس سيد ضياء مد.  رضا خان مواجه شد– شمسي سيد ضياء 1299اوت 

رضا خان را ژنرال بيچراخف از ژنرال . سرويس بود و پدرش سيد علي يزدي نيز با اين دولت در ارتباط بود

هاي تزاري كه خود را به انگلستان فروخته بود به عنوان صاحب منصب قزاقي كه در امنيت نظامي كار مي 

.او را به دنسترويل شناساند) بنام ريپورتر (كرد معرفي نمود و گويا مخبر تايمز 

كلنل محمد تقي خان پسيان رئيس ژاندارمري خراسان به محض كودتا و اعالم عوام فريبانه وتاترال 

كلنل چهار سال . سيد ضياء به مبارزه با اشراف پوسيده و توقيف برخي از آنان، قوام را از خراسان اخراج كرد

س تند ملي گرايانه تا حدي مانند بسياري امثال خود دچار توهم ژرمانوفيلي در آلمان بود و بر اساس احسا

.شده بود و تصور مي كرد كه مي توان با كمك قيصر از شر تزارها و شاهان انگليس خالص شد

رفتار كلنل در آن هنگام كه قوام را رانده وخود فرمانرواي خراسان شده بود عالقه شديدش را به ايران 

شهامت و .  مي دهد و به همين جهت در سراسر كشور محبوبيت بزرگي كسب مي كندو مردم نشان

شهادت او بعدها او را به نماد يك سپاهي مردم دوست بدل مي سازد و ذكرش را در تاريخ كشور ما 

.جاويدان مي گرداند
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د و كشور را سيد ضياء الدين مجبور مي شود به كابينه سياه كوتاه مدت خود به دستور ارباب خاتمه ده

قوام كه به دستور او محبوس شده . به سود رضا خان براي مدت بيست سال ترك گويد و به فلسطين برود

كلنل از به رسميت . بود آزاد و بالفاصله با دريافت لقب جناب اشرف از احمد شاه، رئيس الوزراء مي شود

. تشكيل مي دهد» كميته ملي«يك شناختن كابينه قوام سر باز مي زند و براي اداره ايالت خراسان 

قوام با ياري كنسولگري انگليس در مشهد و فئودال هاي متنفذ اين استان نقشه اي به منظور محو 

عارف مي . كلنل در نبرد با فئودال هاي قوچان به شهادت مي رسد و سرش را مي برند. كلنل طرح مي كند

:گويد

اين سد كه نشان سرپرستي است

د هستي استامروز رها ز قي

با ديده عبرتش ببينيد

 پرستي است  وطنعاقبت اين 

بدينسان كلنل به دستور قوام و در ايام كشورداري او نابود شد قوام انتقام اخراج وهن آورش را از 

قوام كارشناس اقدامات مزورانه و . انتقام به رسميت نشناختن كابينه اش را كشيد. خراسان از وي كشيد

نام دارد بود و از دست زدن  Dirty Tricksبازي هاي چركين» سياه«ر اصطالح امروزي خونين كه د

 بارها درمجالس دوستان و ارادتمندان 1320ولي وي به ويژه پس از شهريور . به چنين جناياتي ابا نداشت

و او هرگز كه در قتل كلنل بي گناه است و اين ثمره بي باكي ابلهانه خود اوست » سوگند ياد كرد«خود 

.نمي خواسته است كه چنين بشود

. اين اوج سالوسي سياستمداران وابسته ايراني است كه انگشتانشان خون آلود و مژگانشان اشكبار است

.ولي مردم ايران قتل پسيان را هرگز بر قوام نخواهند بخشيد
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وي زندگي قوام چه اندازه براي نگارنده موجب تاسف شد كه به هنگام تصفح كتب مختلف در جستج

متاسفانه اين اثر ارجمند كه نام دو اديب نامي و محترم ما يعني دهخدا و . سري هم به لغت نامه دهخدا زدم

دكتر معين در پشت جلد آن نقش است از زندگي طوالني سياسي قوام تنها حوادث دوران پس از جنگ دوم 

كه توانسته است » سياستمدار كبير« يك جهاني يعني جنبش آذربايجان را برگزيده و قوام را با چهره

تماميت كشور ما را نجات دهد نشان داده است يعني جعليات دربار و ساواك در اين كتاب جليل تكرار شده 

. است

ولي اين بار حاميان قوام ضعيف شده .  شمسي قوام براي بار دوم رئيس الوزراء شد1301باري در سال 

وزير . ل عروج پيش گيري ناپذير سردار سپه كه وزير جنگش بود حفظ كنندبودند و نتوانستند او را در قبا

جنگ نخست وزير را عقب زد و خانه نشين كرد و مهام قدرت استبدادي را ابتدا به بهانه جمهوري و 

احمد . سرانجام با عنوان علني سلطنت به دست گرفت و احمد شاه را به عنوان آخرين قاجار از ايران راند

. اه به ژرمانوفيلي و گاه به يانكوفيلي تن در داده بود خود را تكيه گاه قابل اعتماد لندن نشان ندادشاه كه گ

تاريخ نويسان كنوني به علت بي خبري از اسناد سرويس هاي جاسوسي و آرشيوهاي محرمانه وزارت 

ليران، تنها برخي اسناد حتي درباره سياستمدار اوائل سده نوزدهم، تا. خارجه ها، از بسيارچيزها بي خبرند

شايد از عواقب .  صد سال پس از مرگ او گوشه هاي مهمي از فعاليتش را برمال كرد1933منتشره در 

انقالب بهمن به تدريج بر مال شدن آن اسنادي باشد كه در دوران امير انتظام ها و بني صدرها از اختيار 

ال شدن اسناد محرمانه كشورهاي امپرياليستي باشيم ما هنوز بايد منتظر بر م. دولت ايران خارج نشده است

Blackbox» جعبه سياه«اما اگر بخواهيم از منطق. تا برخي از فعل و انفعاالت را بهتر درك كنيم

بدانيم مي توانيم درباره » بعره را عالمت بعير و نعره را عالمت شير«استفاده كنيم و دود را عالمت آتش و 

.حدس هايي بزنيمدر ايران » تغيير رژيم«
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روي كار آمدن سردار سپه گويا پيروزي جناح نظامي جاسوسي انگلستان مانند ژنرال دنسترويل، ژنرال 

ظاهراٌ وزارت خارجه انگلستان و . آيرونسايد، ژنرال ماله سون و ژنرال ديكسون و امثال آنست

الدين را كه با آن ها ارتباط كانديدهايي از قبيل نصرت الدوله و سيد ضياء » اينتليجنس سرويس «شايد

نظامي ها معتقد بودند كه بايد به دور كشور شوروي كه از جنگ دشوار داخلي . داشتند بهتر مي پسنديدند

 كشيد و يك سلسله رژيم هاي Cordon Samitaire» كمربند امنيت «پيروز بيرون آمده بود، يك

بدينسان ژنرال مانرهايم در . تي به وجود آوردنظامي با ارتش و تسليحات امروزي و ايدئولوژي ضد كمونيس

فنالند، ژنرال پيلسودسكي در لهستان، ژنرال ديدزسي ميگلي در رومان، ژنرال مصطفي كمال پاشا در 

ميرزا در افغان و ژنرال چان كاي چك در چين سركار ... تركيه، سردار سپه رضا خان در ايران، ژنرال امان ا

. آمدند

بچه «ن در اصالحات عجله كرد وافكار عمومي را عليه خود برانگيخت و با شورش ميرزا چو... امان ا

. روبرو شد با زن كشف حجاب شده اش ملكه ثريا از راه ايران گريخت و خانواده نادر شاه سركار آمدند» سقا

 و شاه لذا رضا خان كه بيچراخف او را با تعاريف مثبت به انگليس ها شناسانده بود، حريف نيرومندي بود

امريكا نيز به احمد شاه . قاجار وسياستمداران اشرافي اطرافش ابدا قادر نبودند جلوي اعتالء او را بگيرند

. لذا شاه و محمدحسن ميرزا وليعهد عزيمت به پاريس را ترجيح دادند. فهماند كه قادر به كاري نيست

:يكي از افسران وفادار به احمدشاه به او گفت

جوابش شاه در. بفرمايند ومن فورا سردار سپه را توقيف و به جوخه آتش مي سپرماعليحضرت امر -

: گفت
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تا امروز هم همه مي . جد ما شاه شهيد مردي به نام ميرزا تقي خان را كه بسيار سركش بود كشت-

. اردحاالسردار سپه هم ادعاي اصالحات د. گويند اگر ميرزا تقي خان زنده مي ماند ايران گلستان مي شد

.خير الزم نيست. اگر من او را نابود كنم منهم بايد مانند جد مرحومم تا قيام قيامت مالمت بشنوم

البته پاسخ احمد شاه به افسر . از خود احمد شاه در پاريس شنيده شده است. موثق است» اپيزود «اين

ت و انگلستان از رضا خان به سختي او مي ديد كه امريكا قادر به دفاع از او نيس. بود» سياستمدارانه«وفادار 

حمايت مي كند وهمسايه شمالي نيز در وضعي نيست كه بتواند در ايران به تحولي كمك كند و تازه اگر 

را براي » استدالل«لذا صالح خود را در عدم مقاومت دانست و اين. هم بتواند به قاجار كمك نخواهد كرد

.توجيه خود تراشيد

 ساله بود 71قوام پيري . ان، قوام السلطنه به سراغ چاي كاري و ملكداري رفتتغيير رژيم احمد خبا

كامي كه از خدا مي خواست ميسرش شد و رضا خان در اثر همكاري نزديك با » از مدد بخت سازگار«كه 

.هيتلر مجبور شد ايران را ترك كند

دن بالت امور مالي ايران را آلمان نازي در واردات ايران مقام اول را داشت و به وسيله دكتر لين

را به » كبود« شولته و حزب وابسته – اداره مي كرد و ژنرال كاناريس درايران شبكه ماير »ميلسپووار«

استنباط غريزي نگارنده اينست كه اين نزديكي تمام رژيم هاي نظامي گرداگرد شوروي به . وجود آورده بود

د شوروي بود كه چمبرلن و داالديه بدان دلبستگي فراوان هيتلر، جزء سياست تدارك جنگ دوم عليه اتحا

.ولي بعيد به نظر مي رسد كه رضا خان، علي رغم انگلستان چنين بي احتياطي را روا داشته باشد. داشتند

به قصد  (چرچيل به سياست مقاومت عليه هيتلر . سير حوادث چمبرلن را با شكست مواجه كرد

لذا . اعتقاد داشت) بعدها از آلمان ضعيف شده عليه شوروي استفاده كندتضعيف او و با اين انديشه كه 

انگلستان در مقابل منطق دولت شوروي دائر به همكاري نزديك رضا خان و هيتلر هيچگونه دليلي نمي 
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آنتوني آيدن وزير خارجه چرچيل ضمن اعالميه اي اعتراف كرد كه رضا خان را آن ها . توانست ارائه كند

اين اعتراف ايدن مانند اعتراف چند سال ديگر . ولي ديگر از آن ها هم حرف شنوي نداشت» دندآورده بو«

.او درباره شادماني از سقوط دولت مصدق واقعاٌ تاريخي است

قوام .  و انگلستان خود سرانه وارد ايران شدند1921 اتحاد شوروي بر اساس قرارداد1320در شهريور 

بار . وي از اين ايام تا مرگ سه بار به نخست وزيري رسد.  سياسي خود شدوارد پرمشغله ترين ايام حيات

 به مدت يك سال و يازده ماه و 1327–1325بار دوم در سال هاي .  به مدت هفت ماه1321اول در سال 

) تيرماه30 تا 27 (.  به مدت سه روز1331بار سوم در 

ميسيون ميلسپو را احياء مي كند و به او اختيارات در بار اول .  منشا ماجراهاي مهمي استهر بار قوام

ژاندارمري را به دست ژنرال آمريكايي . تام داده مي شود، پيمان بازرگاني با آمريكا را امضاء مي نمايد

مواضع آمريكا تحكيم مي گردد، ارتش آمريكا بدون كمترين مجوز قانوني با رواديد . شوارتسكپف مي سپارد

 اين آغاز پر صالبت سيطره آمريكا در كشور ماست كه ده ها سال به طول .گذاردقوام پاي در خاك مي 

.انجاميده و هنوز ايران به طور نهايي از چنگش نرهيده است

نفت و آذربايجان و توقف » حل اختالفات «هدف نخست وزيري دو ساله، بار دوم قوام در ظاهر

اينجا، به بازي هاي فريبكارانه وپيمان شكنانه اي نيروهاي شوروي در ايران است ولي در واقع قوام در 

دست مي زند كه تلقين آمريكا، انگليس و دربار بود و منجر به قطع روابط نزديكي با اتحاد شوروي شد، 

هيئت حاكمه در ايران هرگز به استقرار اين روابط طبيعي با يك دولت مترقي انقالبي تمايلي نداشتند و حال 

ن داد و هم آينده حتما نشان خواهد داد كه ايران مي تواند از دوستي برابر حقوق و آن كه هم گذشته نشا

مبتني بر صرفه متقابل با شوروي استفاده هاي عظيم ببرد و به يك كشور صنعتي مقتدر و مستقل بدل 

.اين منطق بي امان تاريخ طي دو دهه آينده راه خود را علي رغم هر مشكلي خواهد گشود. گردد
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در كنار گسستن روابط با همسايه شمالي دست به اقدامات ارتجاعي و تحريك آميز و ضد قوام 

 به رسميت 15و تصرف مجلس » دمكرات ايران«دمكراتيك متعددي زد مانند ايجاد حزب مصنوعي 

شناختن اتحاديه ارتجاعي عشاير جنوب اعالم حكومت نظامي در خوزستان براي سركوب جنبش نيرومند 

ول خود مختاري فارس براي مقابله با آذربايجان تحت عنوان موافقت نامه نهضت ملي، اعدام نفتگران، قب

 تن در آذربايجان، سركوب خونين جنبش كرد و اعدام خانواده قاضي، سركوب بي امان جنبش هاي 760

) وسعهبانك بين المللي ترميم و ت (كارگري و دهقاني در سراسر ايران، وام گيري مشروط از آمريكائيان

،  بازداشت هزارها تن، مريكايي به صورت ميسيون نظامي، قرارداد خريد اسلحه، قبول موجي از مستشاران

.لغو قرارداد با شوروي در مورد نفت شمال

بودنش نمي پسنديدند با همه اين » يانكوفيل«ولي دربار و ستاد ارتش رزم آرا كه قوام را به علت 

ر قبال جنبش ملي آذربايجان و كردستان و نزديكي به شوروي منتسب مي جنايات او را به تسليم طلبي د

در سال .  وي ناچار شد از نخست وزيري دست بكشد و به اروپا برود1327كردند و سرانجام در زمستان 

.  مكاتباتي بين قوام و شاه انجام مي گيرد كه جالب است1328

 پس از »صل علي« سه پايه مي گويد ديگ به ديگ مي گويد رويت سياه«مثلي است معرفي كه

 نامه 1328حوادث سركوب جنبش آذربايجان وكردستان و قوام السلطنه به فرانسه سفر مي كند ودر اسفند 

البته فقط  (قوام شاه را از دستبرد به قانون اساسي . هايي بين او و دربار محمد رضا شاه رد و بدل مي شود

محمد رضا كه جاده استبداد خود را هموار مي ساخت، از اين . مي داردبر حذر ) به خاطر منافع زمره خودش

علي وثوق فرزند وثوق الدوله در كتاب . نامه بدش مي آيد و به حكيم الملك پاسخ آن را ديكته مي كند

حكيم الملك از قول شاه به دزدي و رشوه خواري و سوء استفاده . اين نامه ها را مي آورد» چهارفصل«

قوام از خود مدافعه مي . ز جواز فروشي در مورد گندم و برنج و اندوختن ميليون ها اشاره مي كندهاي قوام ا
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اشاره مي نمايد و » امالك واگذاري«نمايد و بر عكس به زمين خواري و سوء استفاده هاي كالن پهلوي از 

. هر دو نيز الاقل در اين مورد كامال راستگو هستند

مردم به خوبي واقف هستند چه كساني ) يعني شما اعليحضرت پهلوي (يد مي فرماي«: قوام مي نويسد

و چه اشخاصي نيز ميليون ها در راه رفاه ) يعني قوام (در مدت حكومت خود ميليون ها اندوخته ذخيره كرده 

و درجاي ديگر نيز اشاره به جواز فروشي و رشوه خواري ) يعني من، پهلوي (.عموم صرف نموده اند

سپس قوام را از خود دفاع مي كند كه ابداٌ ذخيره اي در بانك ها ندارد و جوازها را هم دوستان » ...فرمودند

 اين حزب و به حساب حزب خريده اند و ربطي به او ندارد به خاطر پيشرفت سريع» حزب دمكرات ايران«

ده اند، از اين قسمت اين كه مي فرماييد چه اشخاص ميليون ها در را رفاه عمومي صرف نمو«:و مي افزايد

دارا بوده اند يا از اموال و امالك ) يعني خود پهلوي ها (هم خود مردم مي دانند كه اين ميليون ها را خود

يعني بعد از سقوط رضا شاه  (مردم فقير و غني اين مملكت اندوخته و بعد كه حفظ آن اموال غير مقدور شد

» ا بچه مصارفي رسانده اند؟مقداري از آن ر) و واگذاري امالك او به دولت

شهادت آقايان در حق هم معتبر است و جالب است كه آن دزد تاجدار، اين دزد بي تاج را بار ديگر در 

علي وثوق در توصيف عمويش . به نخست وزيري مي رساند» فرمان جهان مطاع ملوكانه« با 1330سال 

و لجاجتش كه در موارد عادي بروز مي كرد در خاصه بي اعتنايي، استبداد راي : مي نويسد) احمد قوام(

. مورد قبول عام نبود. ..مقايسه با روش رجال هم زمانش

 امريكا و انگليس بر سر نفت جنوب به نظر مي رسد كه قوام ديگر از صحنه رفته است ولي تناقضات

پس ازاخذ دستور از » آمدكشتيبان را سياستي دگر « قوا با شعار 1331 تير 27ادامه يافت و يك بار ديگر در 

هندرسن سفير امريكا پس از آن كه مجلس به اختيارات دكتر مصدق راي نمي دهد و وي مجبور به استعفاء 

.مي شود، نخست وزير مي شود
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 مردم در دفاع از مصدق و شكست اقدام 1331 تيرماه 30دراثر آتش گشودن به روي جنبش اعتراضي 

اين سقوط سخت به سقوط برادرش . تگي مجبور به استعفا مي شوددولت، قوام در محيط ننگ و سرشكس

چهره قاتل پسيان يك بار ديگر كراهت خود را . به همان اندازه خفت آميز و بي برو و برگرد: شبيه است

 ساله اين بار براي ابد به زباله دان تاريخ 80نشان داد و خلق مشت درشت خود را به تاركش كوبيد، مرتجع 

.افتاد

به هر جهت زندگي . د است عصر اين دينوزورهاي سياسي در مقياس جهان ما به تدريج به سر آيدامي

آن ها . رنجبار، هراس آلود و حرمان زده ما در سايه تاريك آقايي به ظاهر بي زوال اين اراذل گذشت

. پيروزمندان و ما شكست خوردگان تاريخ بوديم

خش پنجم كتاب خود از جريان سيطره يافتن رميان مورخ رمي در ب) تيت ليو (تيتوس لي ويوس

در آن روزگار يكي از رسوم براي خريدن آزادي خويش آن بود كه فاتح . حكايت مي كند» گل«بر

شمشيرسنگين خود را در كفه ترازو مي افكند و مغلوب شائق آزادي مي بايست به وزن آن طال در كفه 

پس از شكست از رمي ها شمشير آهنين و سنگين » گل« سردار Brennusوقتي برنوس . ديگر بريزد

تا نيروي نو و » توازن نيروها«در اين تاريخ .  واي بر مغلوبVae Victis: فاتح را در كفه ديد، گفت 

انقالبي خود را در نبرد نامساوي و مشكوك به تدريج به قدرتي بدل كند مي بايست بارها باج شكست خود 

. ر آورد بVae Victisرا بدهد و بانك 

: بدان مضمون كه ما معاصران آن را درك مي كنيم. ولي حق با اين سخن حافظ است

چون دورجهان يكسره بر منهج عدل است

خوش باش كه ظالم نبرد راه به منزل
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در مرگ روسو1از غزل لوفران دپامپي نيان

»افتخار ما زماني زنده است كه خود ما مرده ايم «

1) Le France de Pampignan



)1795-1789 (انقالب كبير فرانسه تاريخي ازيك بررسي و تحليل

سرآغاز

يكي از انديشه وراني كه در پوياترين شخصي انقالبي و دمكراتيك انقالب فرانسه يعني ماكسيميلين 

.ربسپير ديكتاتور دوران سيطره كنوانسيون تاثير عميق داشت ژان ژاك روسو بود

و ) 1755 (» استگاه و پايگاه نابرابري ميان انسان هاجستاري درباره خ«وي نويسنده كتبي است مانند 

تربيت انسان بر «و آرزويش ) 172 (درباره اصول تربيت صحيح » اميل«و ) 1762 (» قرارداد اجتماعي «

روسو بر آن بود عدم مساوات و نابرابري يك تقدير ازلي . بود» پايه كار براي به بار آوردن شهروندان فعال

او از سرمايه داري  (» تمدن صنعتي«ندگي اجتماعي و مدني است و معتقد بود كه نيست بلكه نتيجه ز

روسو فكر مي كرد كه از راه يك نظام اجتماعي درست . اين نابرابري را تشديد مي كند) چنين مي فهميد

دست و از راه دادن تربيت صحيح به نسل بالنده مي توان به تعادل اجتماعي كه مردم آن را خواستار باشند

او قرارداد داوطلبانه اجتماعي مردم براي اداره امور خود را در مقابل اوتوريته كل شاه و ديكتاتوري . يافت

روسو بر آنست كه در شرايط زندگي طبيعي بدوي انسان دوستي و هماهنگي وجود . يك فرد مي گذاشت

. ه گرديدچير» جنگ همه عليه همه «داشت و وقتي مالكيت خصوصي پديد آمد بر جامعه 

ربسپير قهرمان مركزي انقالب فرانسه بر خالف اليور كرمول قهرمان انقالب انگليس كه يك دهقان 

مخلوطي از  (زاده انقالبي و نظامي گرا بود و ديكتاتوري فردي خود را متوجه كشور گشايي كرده بود 
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ت و صادقانه درخط او عمل به سختي تحت تاثير اين شخصيت جالب و انساني قرار داش) ربسپير و ناپلئون

با توصيف انديشه ) 1789-1795 (به همين جهت جا دارد هر توصيفي از انقالب كبير فرانسه را . مي كرد

هاي روسو كه در دوران لويي پانزدهم درخشيد آغاز كنيم زيرا نشان مي دهد كه انقالب فرانسه در كدام 

شود و سپس چگونه اين بال ها را شمشير استبداد فضاي فلسفي بال هاي خونين سيمرغ نيرومند خود را گ

.امپراطوري ژنرال بناپارت قطع گرديد

 ماركس»انقالب لوكوموتيو تاريخ است «

برخي روشنگري هاي ضرور

درباره انقالب كبير فرانسه از دوران وقوع تا امروز در سراسر جهان بي اغراق ده ها هزار كتاب و رساله 

 نويسندگان و مورخان و محققان بزرگ به اجمال يا تفصيل نگاشته شده و تكرار اين و مقاله از جانب

ولي اين نوشته در عصر انقالبي ما در دوران انقالب . موضوع از جانب اين نويسنده امري گستاخانه است

از اين بزرگ بهمن در ايران و با نيت بازشناسي آن رويداد عظيم نگاشته شده و نوشته ايست مجمل و شايد 

ما در ميهن خود ايران انقالبي را از سر ) 1978 (1357آري در سال . ديدگاه محلي از اعراب داشته باشد

در اين .  تاريخي و برد بزرگي است–گذرانديم كه از انقالب مشروطيت ما بزرگ تر و داراي اهميت جهاني 

، بررسي انقالب هاي بزرگ و نضج دروني است» شدن«سال ها كه انقالب هنوز در كشور ما در حال 

اين در واقع مراجعه به كارنامه عبرت انگيز تجربه ديگران است . جهان از ديدگاه امروزي ما سودمند است

.كه براي بهتر ديدن پديده هاي خودمان مي تواند موثر باشد



جستارهايي از تاريخ 56

ر مي در متن رساله حاضر مطالب غير عمده را كنار مي گذاريم و تنها حوادث و تواريخ عمده را ب

گزينيم و پس از اجراء دوره بندي انقالب مي كوشيم تا آن را بر اساس جامعه شناسي علمي و بينش علمي 

انقالب كبير فرانسه از بسياري جهان با انقالب ما شباهت دارد و شناخت . تاريخي مورد تحليل قرار دهيم

.آن ما را براي شناخت انقالب خود بيناتر مي سازد

.د شباهت به معناي فقدان اختالف هاي جدي و ماهوي نيستطبيعي است كه وجو

اين انقالب در كشوري تحقق يافت كه از جهت . انقالب بورژوايي در انگلستان در سده هفدهم رخ داد

انقالب بورژوايي در . مناسبات سرمايه داري در جهان آن روز از همه كشورهاي ديگر بيشتر رشد يافته بود

مدتي اثر ارتش از . و محدود بود» دست به عصا«يري و راديكاليسم خود تا حد زياد انگلستان از جهت پي گ

ولي بعدها با تاثيرات گوناگونش راهگشاي انقالبات بورژوايي تازه اي شد مانند . مرزهايش تجاوز نكرد

ر عليرغم سيطره مناسبات سلطنتي اشرافي فئودالي د. انقالب در آمريكاي شمالي و انقالب در فرانسه

فرانسه تاثير فكري و سياسي انقالب انگلستان و امريكاي شمالي زمينه را براي انفجار انقالبي در اين كشور 

. از هر باره فراهم ساخت

و نمونه تاريخي اش در انديشه وران ا نقالب ) مانند الك (گر چه همين انگلستان كه انديشه ورانش 

تاثير داشته به زودي به دشمن شماره يك ) مانند دانتن (ب و حتي برخي رجال انقال) مانند ولتر (فرانسه 

انقالب فرانسه بدل شد و با تمام نيرو كوشيد آن را نابود كند و به نظر اينجانب بسياري از تحريكات نفاق 

افكنانه بين نيروهاي مختلف كنوانسيون در دوران ديكتاتوري ژاكوبن ها كه منجر به قتل دانتن منفرد شدن 

سپير، اتحاد مخفي هواداران دانت و ابرتيست ها عليه ربسپير و قتل او و يارانش شد، سر نخي در گروه رب

لندن دارد و فراماسونرهاي آنگلوفيل ژيرونديست و خود دانتون كه داراي چنين تمايالتي بود عمالٌ زمينه 

نقش . را فراهم كردندكودتاي ترميدور و سقوط ديكتاتوري ژاكوبن ها و افول انقالب و شكست نهايي آن 
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تاريخ آنچه را كه . سوداگران انگلوساكسون عليه همه انقالب هاي اروپا و امريكا مايه ننگ ابدي آن هاست

. افشا نكرده خواهد كرد

درست است كه در فرانسه مناسبات فئودالي سيطره داشت ولي طي تمام سده هجدهم در اين كشور از 

ي مناسبات نوين، مناسبات سرمايه داري، نضج مي يافت و انقالب از لحاظ اقتصادي و اجتماعي و روبناي

. زمينه مساعد مادي و معنوي جوشيدن گرفت

در قرن هجدهم نيروهاي مولده با سرعت رشد يافت و از آن جمله مانوفاكتور سرمايه داري گسترشي 

اكنش در بازار اروپا نيز در اين فراوان پذيرفت ودر نتيجه بر فعاليت سرمايه بازرگاني افزوده شد و كنش و و

 در انگلستان يك انقالب صنعتي آغاز شد و انگلستان با سرعتي بي 1760در سال . امر سخت موثر بود

نمي توانستند ) به ويژه اروپاي غربي (از هر باره كه بيانديشيم كشورهاي اروپايي . سابقه رو به جلو مي رفت

. خموشانه به اين ترقي سريع بنگرند

تيابي به اين كاميابي ها نيز در استخوان بندي نظام فئودالي اشرافي موجود دشوار بود و مي بايست دس

.اين نظام را در هم كوبيد و شرايط واقعي رشد همه جانبه را فراهم آورد

پس از سويي مناسبات نو انديشه نو دم به دم نضج بيشتر مي يافت و از سوي ديگر نظام درباري و 

ي بر فئوداليسم دم به دم بيشتر به سوي انحطاط مي رفت و كهنگي و نارسايي خود را بيشتر اشرافي مبتن

 خود را نخستين كشوري نشان داد كه انفجار 1789كشور بزرگي مانند فرانسه در سال . آشكار مي ساخت

. فئودال شدانقالبي را آغاز كرد و كشور عرصه مبارزه قاطع طبقه نوخيز بورژوازي با طبقه زوال يابنده 

عواملي مانند شورش . مبارزه اي كه بعدها در اروپا و در سراسر جهان اثرات عظيمي از خود باقي گذاشت

، زمستان سخت، قحطي، ورشكست مالي، عزل نكر، نفرت مردم از ماري آنتوانت 1788هاي دهقاني در

انگيزه براي بروز يك  همگي نقش خواهر شاه اطريش و زن لويي شانزدهم كه مورخين ياد مي كنند،
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انقالب كبير فرانسه داراي چنان اهميتي است كه آن را سرآغاز . پديده طوالني را داشت كه ديگر رسيده بود

پس از اين انقالب سرمايه داري در مقياس اروپا و سپس در مقياس . عصر جديد در تاريخ معاصر مي نامند

ني كارگران صنعتي به صحنه تاريخ وارد شدند و جهان با سرعتي فزون تر بسط يافت و طبقه ديگري يع

تبديل گرديد ) پرولتارياي صنعتي (نبرد بورژوازي و فئوداليسم به تدريج به نبرد بورژوازي و كارگران صنعتي 

آغاز آن را در تاريخ ) هشتاد و دو سال پس از انقالب بورژوايي ( در فرانسه 1871در » كمون پاريس«كه 

در اين انقالب براي نخستين بار مبارزه طبقات مانند .  گام هاي تاريخ شتابنده تر شد.انسانيت اعالم داشت

اگر بخواهيم پيش از . اشراف فئودال، بورژوازي بزرگ، بورژوازي متوسط و خرده بورژوازي آن را ديدند

يم بررسي مشخص حوادث انقالب آن را از جهت عملكرد تاريخي، به طور خالصه توصيف كنيم بايد بگوي

كه اين انقالب به ويژه توانست اشرافيت فئودال و مالكيت آن ها را از ميان بردارد و مناسبات سرمايه داري 

.را در سراسر كشور فائق سازد و در نتيجه براي گسترش آزادانه مناسبات سرمايه داري راه را باز كند

ند و ايدئولوژي سياسي و حقوقي در نتيجه اين انقالب، بورژوازي توانست قدرت حاكمه را نيز تصرف ك

.خود را به تخت بنشاند و نهادهاي سياسي و اجتماعي خود را به وجود آورد

علت آن كه انقالب كبير فرانسه توانست در نبرد با نظامات فئودالي به موفقيت هاي بزرگي دست يابد 

 با توده هاي وسيع مردم )يعني بخش دمكراتيك و انقالبي بورژوازي (به ويژه اتحاد نزديك ژاكوبن ها

 و به هيچ وجه همگون ژاكوبن ها يعني انقالبيوني كه در صومعه ژاكوبن در پاريس گرد مي آمدند. است

نبودند و جناح راست و چپي داشتند كه بعدها خواهيم گفت ولي به ليدري ماكسيميلين ربسپير ديكتاتوري 

ام موسسات اقتصادي و روبنايي فئودالي سلطنتي پي گير خود را همگام با خلق براي ريشه كن ساختن تم

اتحاد ژاكوبن ها و خلق به اندازه كافي قدرت داشت كه هم با دشمن خارجي و هم با دشمن . برقرار داشتند

همين سير ژرف . داخلي دست و پنجه نرم كند و وظايف انقالب را بدون سازش و با سرعت حل نمايد
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نت انقالبي سنت به صحنه آمدن مردم براي حق خود ريشه دواند و انقالب موجب آن شد كه در فرانسه س

. اين خصلت بروز كرد1871 و 1848 و1830در قرن نوزدهم در سال هاي 

يكي از ديگر خصوصيات انقالب فرانسه بازتاب خارجي و اثر بخشي بسيار عميق آن در اروپا و ديگر 

ناميده اند بيشتر » انقالب آبرومند«ليس كه آن را انگ» بي سرو صداي«كشورهاست كه به مراتب از انقالب 

حتي در انقالب مشروطيت ما نيز . اين تاثير هم سياسي و اجتماعي، اقتصادي و هم ايدئولوژيك بود. است

زلزله اي كه اين انقالب ايجاد كرد نه تنها فئوداليسم بلكه حتي مالكيت . اين تاثير به عيان ديده مي شود

تكانه نيرومند اين انقالب به پيدايش سيستم جهاني سرمايه داري منجر .  بلرزه در آوردسرمايه داري را نيز

. شد

ولي انقالب كبير فرانسه نتوانست مسائل مهم جامعه انساني را كه دعوي داشت حل كند يعني بشر را 

را » يت كيش انسان«و » خود«حاكميت . برساند و يا آن طور كه ربسپير دعوي داشت» سعادت واقعي«به 

.بر پا دارد

انقالب محدود ماند و اين محدوديت ناشي از محدوديت بورژوازي است كه خود طبقه اي استثمارگر و 

ستمگر است و مايل است نوع بهره كشي و سيطره جويي خاص خود را جانشين شيوه هاي كهنه شده و از 

.اثر افتاده فئودالي كند

داخل فرانسه بحران شديد رژيم فئودالي و روبناي عالوه بر عللي كه بر شمرديم وضع مشخص 

در دوران سلطنت لويي پانزدهم و لويي شانزدهم . سياسي آن سلطنت مطلقه بوربن ها را فراهم آورده بود

در دوران لويي شانزدهم وام ها و ماليات ها كمر شكن و روش متنفرانه دربار . به تدريج چشم ها باز شد

.كاسه شكيب را لبريز ساخت
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. لويي شانزدهم وهمسرش ماري آنتوانت ميليون ها ليور براي ساختن كاخ هاي مجلل خرج مي كردند

بورژوازي فرانسه كه ديگر نيرومند شده بود به روش دربار نه تنها با عدم رضايت بلكه با خشم مي نگريست 

. و اين بورژوازي با خلق پيوند داشت و جزو آن بود

لويي پانزدهم آغاز شده بود در زمان لويي شانزدهم به كلي در ميان مردم دربار كه انفرادش از زمان 

در . جامعه براي انفجار نضج يافته بود. كه بورژوازي چنان كه گفتيم هنوز بخشي از آن بود منزوي گرديد

. انقالب ما نيز منزوي شدن دربار نضج انقالب و انفجارش را تسهيل كرد

:خود انقالب چنين آغاز شد

 شاه پس از عوض كردن چند وزير بنا به توصيه اي كه به او شد به منظور به 1789پنجم مه سال در 

يا طبقات سه  (Etats genereaus» طبقات عامه«دست آوردن وام ها و ماليات هاي تازه مجلس 

ر را مركب از روحانيت، اشراف و بورژوازي كه طبقه سوم محسوب مي شد بدون حضور حتي يك كارگ) گانه

اين جلسه از سال . يا دهقان در ورساي و دور از شهر پاريس كه شاه به فضاي آن مطمئن نبود فراخواند

وضع متشنج كشور توقعات تازه شاه و ملكه موجب آن گرديد كه پس از گذشت .  تشكيل نشده بود1614

 بنا به نظر  ژوئن همين سال17در .  سال شاه مجبور شد اين مجلس را در كاخ ورساي فراخواند175

از اين كه داراي چنين عنوان و محتوي » طبقات عامه«و برخي اشراف ليبرال جلسه » طبقه سوم«وكالي 

قرون وسطايي باشد سرباز زد و در اين باره بحث طوالني در گرفت و سخناني به ميان آمد كه تازگي 

اين . الم داشت اعAssemblee nationale» مجمع ملي«سرانجام جلسه عامه خود را .  داشت

شاه كه به ويژه از روش سركشانه . نخستين مشتي بود كه بر قدرت مستبده سلطنت فئودالي كوبيده مي شد

لذا روز . عصباني بود دستور داد تاالر را به بهانه تعمير تعطيل كنند) بورژوازي (» طبقه سوم«و گستاخانه 

 geu daاصلي آن بود در تاالر بازي پوم كه بورژوازي جزء Tiers Etat ژوئن وكالي طبقه سوم20
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poume كه نوعي بازي توپ يا تنيس بود گرد آمدند و در آنجا سوگند ياد كردد كه تا زماني كه كشور را 

.نسازند، حتي با سرنيزه، از آنجا خارج نشوند» قانون اساسي«داراي يك 

وي مردي بود در . مايت مي كردكنت هونوره دوميرابو با آن كه خود از اشراف بود از طبقه سوم ح

از لحاظ . حدود چهل سال داراي چهره اي پرصالبت قدرت بياني كم نظير وفردي بود بسيار جاه طلب

الهام مي گرفت و ) يعني يوناني ها و رميها (» قدماء«فرهنگي وي مانند همه روشنفكران آن عصر از شيوه 

 در واقع نخستين نمونه خطابه انقالبي در فرانسه را را تقليد مي كرد و» فيلپيك«در سخنوري خطابه هاي 

خطباء مجلس عامه مانند ميرابو و ورنيو با سخنان پر هيجان خود مردم پاريس و مردم پاريس با . پديد آورد

.كار در زمينه مساعد باال و باالتر مي رفت. جنب و جوش خود آن ها را بيشتر گرم مي ساختند

ال به مجمع ملي پيوستند شاه به عيان مشاهده نمود كه اگر در ابراز وقتي بخشي از اشرافيت ليبر

 ژوئن 27لذا روز . نرمش دير كند ممكن است خود را از نزديك ترين طبقات حامي خويش نيز جدا سازد

اين نخستين پيروزي . را مورد تصويب قرار داد» مجمع ملي«به » جلسه طبقات عامه« شاه تغيير نام 1789

در جريان اين تحوالت مردم فرانسه به ويژه مردم پاريس پيوسته با . ب آغاز شونده بوددرخشان انقال

تظاهرات و فشار خود و حتي با آمدن به اطراف ورساي، وكالء را به ايستادگي و جسارت تشويق مي كردند 

ه و مقام كه و خطيبان صادق به انقالب يا خواستار جا. و نقش بسيار موثري در پيروزي هاي حاصله داشتند

براي نخستين بار تريبوني ديدند كه بتوانند از آن در مورد حقوق انسان و محدوديت اختيار زمامداران سخن 

وقتي اشرافيت به خشم آمده كنت دو ميرابو را به سبب روش نا . گويند عرصه را براي خود مساعد يافتند

اين ضربات از پايين به باال مرا از كار باز «سپاسش مورد انواع اتهام قرار مي داد وي با فصاحت مي گفت 

در اين دوران ميرابو و فصاحت و جسارت او در واقع نقش بزرگي داشت چنانكه ما را و » .نخواهد داشت

. براي تهييج خلق در خارج از ورساي» دوست مردمش«روزنامه 
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 خواند و Assemblee Constituante مجمع ملي خود را مجمع موسسان 1789 ژوئيه 9روز 

 يعني مدت سه سال در قدرت شاه شريك بود يعني به سلطنت مستبده 1791 تا 1789اين مجمع عمال از 

از اينجا انقالب وارد سه مرحله اساسي خود مي شود كه معموال در آثاري كه . رنگ سلطنت مشروطه زد

كرده كه خشم و داوري منفي بورژوازي نوشته است يا از تحليل آن خود داري شده يا تكيه ها چنان تغيير 

متاسفانه در دائره المعارف ها و تاريخچه هاي نوشته ايرانيان زمان  (.متوجه صديق ترين انقالبيون شود

.)پهلوي همين خاصيت وجود دارد

 ـ مرحله اول انقالب دوران سيطره سلطنت طلبان مشروطه خواه وابسته به بورژوازي بزرگ است 1

واشرافيت ليبرال

اگر  ()يعني بورژوازي مخالف سلطنت و طرفدار جمهوري (حله دوم مرحله ايست كه ژيروندن ها ـ مر2

ما اين حزب . واژه ژاكوبن چنان كه گفتيم از نام صومعه آمده است واژه ژيروندن از اهالي ژيروند بوده اند

.قدرت را به دست مي گيرد.) مهم بورژوايي فرانسه را بعدها بهتر خواهيم شناخت

 مرحله سوم مرحله ايست كه ژاكوبن ها يعني دمكرات هاي انقالبي به همراه مردم ديكتاتوري  ـ3

 انقالب در واقع وارد برهه اي مي شود كه در مرحله افولپس از مرحله سوم. خود را برقرار مي كنند

ست و به انقالب و شكست ژاكوبن ها كودتاي ترميدور و سپس ديرتر عروج تدريجي ناپلئون بناپارت ا

بناپارت منجر مي شود و ما در اين نوشته ) كنسوال و امپراطوري (دوران ديركتوار و استقرار ديكتاتوري 

اينك ما حوادث مشخص هر مرحله را طي فصل جداگانه اي . مطلب را با كودتاي ترميدور خاتمه مي دهيم

. مورد بررسي قرار مي دهيم
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واهدوران سيطره سلطنت طلبان مشروطه خ-1

1792-1789وابسته به بورژوازي بزرگ و اشرافيت ليبرال 

شاه شعار سالح برداريد را در دادند و » هنگ اژدها پيكر « ژوئيه مردم پاريس در قبال حمله 12روز 

 ژوئيه 14معموال هجوم مردم به زندان باستيل را كه در . برخي افراد گارد مسلح دولتي به مردم پيوستند

.  سرآغاز انقالب مي دانند زيرا اين زندان را نماد و مظهر استبداد سلطنتي مي شمردند انجام گرفت1789

مردم دژ بزرگ باستيل را كه هشت برج و استحكامات و دفاع نيرومند داشت با ياري برخي توپچي هاي 

.انقالبي و سربازان نگهبان دژ متصرف شدند

نقالب خلق شعله زد و انقالب در سراسر اروپا گويي اين عالمتي بود كه پس از آن در سراسر كشور ا

.كه در آن تاجداران و مالكان فئودال حكم مي راندند بازتابي وسيع يافت

دژ باستيل . نظام سلطنتي استبدادي فئودالي به خود لرزيد زيرا رعشه احتضار خود را در اين روز ديد

تمام ماه . ست خود سربازان گشوده شدپس از چهار ساعت مقاومت و پس از كشته شدن فرمانده آن به د

در عين حال بورژوازي نيز .  سرشار از خيزش دهقانان ستمديده فرانسوي است1789هاي گرم ژوئيه و اوت 

هتل «و » پاله روايال«در . مواضع خود را محكم تر ساخت) كمون ها (با تصرف قدرت در شهرداري ها 

با آن كه شاه ارتش را در پاريس متمركز كرده . قطع نمي شداجتماع مردم و راه پيمايي هاي آنان » دوويل

 دژهاي فئودال ها را درروستاها مي سوزاندند و اسناد وامداري و –دهقانان كاخ . بود ولي ارتش متزلزل بود

اين انقالب دهقانان بود كه به مدد كاري مردم پاريس آمده بود و . بهره هاي مالكانه را به آتش مي كشيدند

.استيل را به يك ضربه صائب انقالبي بدل مي ساختتصرف ب



جستارهايي از تاريخ 64

و اشرافيت در اروپا معموال در روستا كاخ خود را بر پا مي داشت تا اقتصاد خود  (اشرافيت روستانشين 

بسياري مساكن خود را ترك گفتند و مهاجرت ضد انقالبي . دچار وحشت شد) را بهتر تحت نظر داشته باشد

متمركز بود تا به سر فرصت به داخل حمله كند آغاز ) Coblenceكوبالنس  (كه مدتي در مرز فرانسه 

.گرديد

 برادر شاه گويا در نتيجه يك بند و بست سري با برادرش Comte D’ Artoisكنت دارتوا 

 ژوئيه اين كنت ماوراء ارتجاعي 17در . ماموريت يافت كه از اشراف مهاجر در خارج از كشور سرپرستي كند

سي و  (همين شخص است كه پس از لويي هجدهم بنام شارل دهم . ور را ترك مي گويندبا گروهي كش

پادشاه فرانسه مي شود و شش سال سلطنت مي كند تا سرانجام انقالب ) 1824پنج سال بعد يعني در 

. او را سرنگون مي سازد)1830انقالب  (ديگري 

.  ژوئيه كسي نخوابيد15 و 14ر شب هاي در ماه ژوئيه فعاليت مردم در پاريس شدت يافت چنانچه د

شاه خواست مطلب را كوچك تلقي كند ولي . مردم مسلح مي شدند تا با سربازان شاه مبارزه كنند

. اطرافيانش به او فهماندند كه انقالب بزرگي در كار پيدايش است

خت  اشرافي كه در مجمع موسسات بودن وقتي خيزش دهقانان و مردم را س1789 اوت 14شب 

. توفنده يافتند البته به قصد بازداشتن سيل انقالب يك سلسله از حقوق درجه دوم فئودالي را لغو مي كنند

ناميدند و حال آن كه معجزه اي رخ نداده بود بلكه اشرافيت اوال » شب معجزه«اين شب را فرانسويان 

به . يري از گسترش انقالب بودروغن ريخته را وقف امامزاده كرد ثانيا هدفش خرسند ساختن مردم و جلوگ

يعني از چنين كساني چنين تصميماتي در هر . طنزي نهفته است» شب معجزه«هرجهت در اين عنوان 

.حالت معجزه است
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 اوت مجمع موسسان تصميمات ديگري گرفت مانند لغو ماليات 11 الي 4پس از شب معجزه يعني از 

ي مجمع براي همه اين ها باز پرداختي معين ساخت كه اداي جنسي، لغو نظام اجباري، لغو ماليات كليسا، ول

.آن براي اكثر دهقانان دشوار بود و لذا مايه خرسندي آنان نشد

را تصويب كرد كه علي رغم يك سلسله محدوديت » اعالميه حقوق بشر« اوت مجمع 26ولي در 

ري حقوقي و سياسي همه مردم در در اين سند براب. هاي بورژوايي آن سند بسيار مهم و معتبر تاريخي است

اين شعار در . قبال قانون اعالم شد و آزادي برابري و برادري به عنوان شعار اصلي جامعه مقرر گرديد

ولي اعالميه مالكيت را . سراسر اروپا انعكاسي نيرومند يافت و جانبازي هاي بزرگي را همه جا بر انگيخت

.  طبقاتي را طبيعي شمرد–ن را لغو ننمود و نا برابري اجتماعي بهره كشي انسان از انسا. مقدس اعالم كرد

با بقاء اين ريشه هاي شر طبيعي است كه الفاظ آزادي برابري و برادري ميان تهي مي شدند و در واقع نيز 

.چنين شد

اعالم داشت كه » كلوب ژاكوبن ها«با انتقال به صومعه ژاكوبن خود را » برتون«در ماه اكتبر باشگاه 

كلوب ژاكوبن ها چنان كه بعدها خواهيم ديد . هدفش تنظيم يك قانون اساسي براي فرانسه انقالبي است

.به يكي از با نفوذ ترين مراكز انقالبي بدل شد و نقش مهمي در گسترش و ژرفش انقالب ايفاء كرد

 هاي سياسي و روش بورژوازي بزرگ كه به قدرت رسيده بود اين بود كه به اتكاء كميته ها و باشگاه

گارد ناسيونال يا  (.تحت فرماندهي ژنرال الفايت قدرت خود را مستقر سازد) گارد ناسيونال (پاسداران ملي 

پاسداران ملي يك نيروي نظامي خاص و داوطلبانه بود كه توسط ماركي دو الفايت از اشراف ليبرال كه 

شرايط طوري بود كه افراد . ه بود اداره مي شدلويي شانزدهم او را براي دفاع از انقالب آمريكا گسيل كرد

اين قدرت نو پا در عين حال بدگماني و دشمني خود را .) گارد تنها مي توانستند از قشرهاي ممتاز باشند

اصل . دم پنهان نمي داشت و مايل نبود كه آن ها مطالبات خود را پيش ببرندنسبت به توده هاي وسيع مر
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انقالب «مقصد اين طبقه آن بود كه با اشرافيت فئودال سلطنت طلب كنار بيايند و مانند انگلستان به 

دست بزنند و در واقع نيز خود انگلستان و سازمان هاي  Honorable Revolution» آبرومند

.يان اين عده نفوذ داشتندفراماسوني در م

كه ساخته  (آن ها تنها مي خواستند در قدرت شريك شوند و اشرافيت را به اراده خود تابع سازند 

ما همين منظره را در كشور خود و در انقالب خود در مورد . ديگر چه مي خواستند؟ بقيه فضولي بود) بودند

.ديديم) هوم استالبته با تغييرات تاريخي كه مف (رفتار ليبرال ها 

قرار داشت » پاسداران ملي« كه ژنرال نام آوري بود بر راس La Fayetteژنرال ماركي دو الفايت 

در كنار اين ژنرال ) كه ذكرش گذشت (و فرمانده كل اين نيروي مسلح بود و نيز كنت هونوره دو ميرابو 

ريت به پشتيباني ضد انقالب داخلي و ولي اكث. برجسته ترين ليدرهاي اقليتي بودند كه چنين مي خواستند

آن ها كه زورشان به الفايت نمي رسيد، . خارجي اميد داشت و از تحوالت انقالب سخت خشمگين بود

» شرف«ميرابو را اتهام پيچ مي كردند و به همين جهت بسياري از سخنراني هاي شيواي ميرابو در دفاع از 

.چندان نيز استواري نداشت» شرف«ين خود است و حال آن كه واقعيت نشان داد كه ا

درست از همان نخستين ماه سال .  آغاز گرديد1790 پايان گرفت و سال 1789سال پر حادثه و پرشور 

اين ها دهقاناني بودن كه اصوال . اوج تازه اي از خيزش دهقانان ميانه حال و تهي دست آغاز گرديد) ژانويه(

. بشان نشده بوداز تصميمات مجمع موسسان بهره اي نصي

 Le لوشاپوليه Baillyبايلي . در آوريل همين سال در كلوب ژاكوبن ها انشعابي روي مي دهد

chapelier الفايت سي يس Sieyes و عده اي ديگر كه يا نماينده كالن سرمايه داران و يا متحدان 

بن ها كه چنين مي خواستند آنان بودند و عالقه اي به ژرفش انقالب نداشتند، حساب خود را از ديگر ژاكو

. جدا كردند
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وي .  گرد آمدندRobespierresبقيه اعضاء كلوب ژاكوبن ها زير رهبري ماكسيميليون ربسپير 

وكيل جواني بود كه سخت تحت تاثير انديشه هاي روسو درباره حق خلق ها به گزينش حكومت مورد 

 به مثابه يك نماينده 1789ربسپير از . رگ بودعالقه خود قرار داشت و شديدا ضد اشرافيت و بورژوازي بز

تمايالت ربسپير در آغاز از اجراء . در مجلس طبقات عامه شركت جسته بود» طبقه سوم«ناشناس از 

ولي قريحه نيرومند و پي گيري او در دفاع از خلق . اصالحاتي در چارچوب سلطنت مستبده فراتر نمي رفت

برد تا سرانجام به يكي از قاطع ترين و متنفذ ترين ي بودن پيشتر وصميميت او، او را در جاده انقالب

در انقالب ها رجال . رشد ربسپير در انقالب يك امر استثنايي نيست. رهبران جنبش انقالبي بدل گرديد

انقالبي به سوي اوج يا حضيض به سوي شهرت يا گمنامي مي روند و اين تحول در دوران جوشان انقالبي 

.اه طي روزها و ساعات انجام مي گيرد و ما درانقالب كشور خود نيز شاهد آنيمبا سرعت و گ

بدينسان مركز ژاكوبن ها به مركز همه اتحاديه هاي خلقي و باشگاه هايي بدل شد كه هوادار گسترش 

اختالف طبقه و نقش . انقالب اولين خط فاصل خود را بين هوادارانش رسم كرد. انقالب و ژرفش آن بودند

.ارزه طبقاتي خود را نشان دادمب

هنوز كنت دو ميرابو در آن عضويت داشت . با اين حال باشگاه ژاكوبن ها هنوز باشگاهي ناهمگون بود

و حال آن كه در نهان با لويي شانزدهم وملك ماري آنتوانت بند و بست كرده بود و با آن كه بسياري از 

نمايندگان معتدل و خرده .  در خورد اين ستايش نبودتقوي و شرافت بي خدشه خود دم مي زد چندان نيز

بين » وحدت كلمه«بورژوازي فرو دست نيز در اين كلوب شركت داشتند و پيدا بود كه طوفان هاي بعدي

. اين گروه ناهمساز مختل خواهد شد و خط هاي فاصل ديگري از جهت طبقاتي رسم خواهد گرديد

 انقالبي بزرگ و سرسخت ديگري نيز ز ربسپير با رجالدركلوب ژاكوبن ها عالوه بر شخصيت ممتا

.روبرو هستيم



جستارهايي از تاريخ 68

 L’ amid u كه روزنامه دوست خلق Jean – paul maratاز آن جمله است دكتر ژان پل مارا 

people  وي نه تنها پزشك بلكه طبيعت آزما و نويسنده پرشوري .  منتشر مي ساخت1789را از سال

مارا نه تنها دربار و اشراف را مورد . را رزمنده بي باك عليه استبداد نشان دادبود و در جريان انقالب خود 

انتقاد كوبنده خود قرار مي داد بلكه انتقادش متوجه سازشكاري و دورويي بورژوازي بزرگ كه قدرت را به 

در مقاالت و سخنان مارا . دست آورده بود نيز مي شد و اين مختصات حاكميت نو را بر مال مي ساخت

.بسيج و حركت توده ها تاثير بزرگي داش

 نام برد كه اگر كنت دو ميرابو نمونه Dantonدر كنار دكتر مارا بايد از خطيب با نفوذ دانتون 

 نماينده فصاحت بورژوايي وي Verngiaud ليبرالي را عرضه مي داشت و ورنيو –فصاحت اشرافي 

Des Moulinار جوان ديگري به نام كاميل دمولننيز بايد از روزنامه نگ. سخنگوي شيواي مردم بود

اين باشگاه كه به كلوب مركزي .  بودCordeliersنام برد كه از با نفوذترين افراد باشگاه كوردليه 

 تاسيس شده بود و معتقد بود كه مجمع موسسان بايد سياستي بدون 1790ژاكوبن ها تعلق داشت از سال 

ولي بعدها دمولن حاضر به رشد . طنت را لغو و جمهوري را اعالم داردنرمش و سازش را دنبال كند و سل

. آتي انقالب نشد

بودند كه  Cercle social »جرگه اجتماعي«دراطراف كلوب مركزي ژاكوبن ها گروهي نيز به نام 

بري بدينسان در وجود باشگاه ژاكوبن ها انقالب يك سازمان ره. تمايالت ابتدايي و خام كمونيستي داشتند

كننده رزمنده و خلقي مي يافت كه البته حزب منسجمي نبود ولي نفوذ و اعتبار و پويايي شگرفي داشت و 

اگر اين سازمان گسترده نمي بود انقالب نمي توانست از محدوديت انگليس مابانه خود كه الفايت ها مي 

سده هجدهم بود و نه انگليس قرن ولي اينجا فرانسه . خواستند آن را بدان محكوم سازند گامي فراتر گذارد

در اينجا كساني مانند ولتر و روسو و ديده رو و ديگر اصحاب دائره المعارف بذر افشاني طوالني و . هفدهم
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لذا پيدايش . مزاج تاريخي خلق نيز جوشنده تر وتوفنده تر و خواهنده تر بود. بسيار موثري كرده بودند

.ي نيستستادي مانند مركز ژاكوبن ها محل شگفت

 ژوئيه اصالحي در كليسا انجام مي گيرد و روحانيت كه متحد سلطنت و اشراف فئودال بود به 12در 

. بورژوازي مايل بود اين قشر با نفوذ را تحت نظارت خود داشته باشد. تبعيت دولت در مي آيد

ب به ظاهر آرام اين سال نسبت به سال اول انقال. بدينسان يك سال ديگر از انقالب خاتمه مي پذيرد

تر بود ولي انقالب درجريان آن ريشه مي دواند و نيروها مرزبندي مي شوند و شعارها و برنامه ها جدا مي 

.ما در انقالب كنوني خود نيز اين روند ها را مشاهده مي كنيم. گردند و شكل مي گيرند

 لغو نظام 1791ل در فوريه اولين حادثه قابل ذكر اين سا.  سال سوم خود شد1791انقالب وارد سال 

قرون وسطايي صنفي و امتيازات آن بود كه شاگردان پيشه ور را مانند رعاياي روستا نشين تابع استادان و 

عرضه . كالنتران مي ساخت ولي در ژوئيه همين سال دو قانون ارتجاعي بورژوايي به تصويب مي رسد

موافق اين قوانين اعتصاب كارگران ممنوع . ي بزرگ استدارنده لوايح اين قوانين لوشاپليه نماينده بورژواز

در .  حفظ گرديد1884 و قانون دوم تا 1864قانون اول تا . شد و ائتالف كارگران نيز غيرمجاز اعالم گرديد

آمده نيامده همان بندي را بر پاي شاگردان ) بورژوازي (واقع بسيار عبرت انگيز است طبقه حاكم جديد 

و تنها زماني اين بندها سست مي . ن مي گذارد كه فئودال ها بر پاي دهقانان مي هشتندپيشه ور و كارگرا

شود كه جنبش كارگري در اواخر سده نوزدهم به اندازه كافي نيرومند مي گردد و مي تواند بورژوازي را به 

.عقب نشيني وادارد

از سرنوشت چارلز اول پادشاه معدوم دراثناء اين حوادث لويي شانزدهم كه قبالٌ برادر خود را فرستاده و 

او حس مي كند كه انقالب ريشه دوانده و حتي اگر . انگلستان عبرت گرفته بود در صدد فرار بر مي آيد

وي بر راس گروهي از مهاجران اشراف . بورژوازي سلطنت طلب هم بماند قدرت گذشته او بر باد رفته است
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مامور پست او را  Varenneدر ناحيه وارن . موفق نمي شودراه خروج از كشور را در پيش مي گيرد ولي 

اشراف و بورژوازي بزرگ داستان ربوده شدن شاه را علم . مي شناسد و مردم كالسكه اش را بر مي گردانند

.مي كنند تا وجهه او را حفظ نمايند

و اشرافيت ليبرال  بورژوازي بزرگ 1791شايد در اثر توصيه دربار يا به مالحضات ديگر در ژوئيه سال 

مشروطه خواه آخرين روابط خود را با باشگاه ژاكوبن ها مي گسلند و ظاهرا به اين نتيجه مي رسند كه ديگر 

 و آن ها نخواهند توانست ژاكوبن ها را به دنبال خود بكشند و كار در اين باشگاه بدست فايده اي ندارد

. ثال آنان افتاده استسازش ناپذيراني مانند ربسپيير، مارا، دانتن و ام

 كه آن هم نام صومعه اي بود Feuillants فويان اين عناصر محافظه كار باشگاهي به نام باشگاه

علت اين موضع گيري .  به اين باشگاه ليبرالي مي پيوندند1789پديد مي آورند و اكثر اعضاء جمعيت سال 

 پادشاه پروس و 1791 اوت 27و در واقع در تشويقي بود كه از سوي ضد انقالب خارجي مي شد . آشكاربود

تهديد مي  Pillnitzer Deklarationقيصر آلمان با صدور اعالميه كه اعالميه پيل نيتس نام گرفت 

.كنند كه دست به مداخله نظامي خواهند زد

 قانون اساسي جديد كه فرانسه را رژيم سلطنت مشروطه اعالم مي كند كه 1791روز سوم سپتامبر 

به شاه حق وتو و تعليق قوانين براي مدتي طوالني و براي . ب مي شود اين قانون اساسي بدي بودتصوي

از . تقسيم شده بودند» منفعل«و » فعال«شهروندان كشور به دو گروه . تعويق انداختن اجراء آن ها مي داد

ار نفر مي رسيد كه تازه  هز300 ميليون جمعيت آن روز فرانسه تعداد شهروندان فعال به چهار ميليون و 26

 هزار نفر حق انتخاب شدن داشتند و مي توانستند از جانب آن شهروندان فعال 50در ميان آن ها تنها 

. بقيه اهالي و از آن جمله زنان از جهت سياسي به كلي فاقد حق محسوب مي شدند. برگزيده شوند
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رلمان يا مجلس مسئول بودند و نه در  پاتنها در اين متجلي مي شد كه وزيران در مقابل» مشروطيت«

. مقابل شاه

 سپتامبر در پارلمان به وفاداري خود نسبت به قانون اساسي 14لويي شانزدهم به ظاهر در تاريخ 

نه ملكه ماري آنتوانت نه . سوگند ياد مي كند ولي در خفا كماكان مشغول توطئه و بند و بست است

د دهقانان و وضع عمومي كشور سخت ناخرسند و بر آشفته بودن و اشرافيت ارتجاعي كه از امتيازات محدو

نه پادشاهان و فئودال هاي سراسر اروپا و انگلستان كه از سرايت انقالب هراسي مرگبار داشتند به لوئي 

اجازه نمي دادند حتي با سلطنت طلبان مشروطه خواه كنار بيايد و طبيعي بود كه لويي سخن متحدان و 

.مي شنود و از خلق نفرت داشتياران خود را 

 انتخاب شد كه بيش از يك سال Assemblee legislativeدر ماه اكتبر مجلس مقننه 

بودند اكثريت وكاليي كه مركز گرا » فويان« نفر از باشگاه 264از نمايندگان . عمر نكرد) 1791-1792(

 نفر وكالي چپ محسوب مي 136. د نفر مي رسيد از فويان ها حمايت مي كردن345بودند و تعدادشان به 

اين وكال در خارج از پارلمان نفوذشان از وكالي دست راستي و تعداد كثير وكالي مركز گرا كه به . شدند

 مي گفتند و به هر طرف باد مي آمد باد مي دادند به مراتب Plaine يادشت Maraisآن ها مرداب 

ايندگان و بازرگانان و صاحبان صنايع شهرستان ها مانند نم. بيشتر بود ولي اينجا در مجلس در اقليت بودند

 و ژيرونديست ها و نيز طرفداران ربسپير جز اين جناح چپ محسوب Vergniaudورنيو Brisotبريزو

 يا كوهنشينان مي گفتند زيرا در مرتفع ترين Montagnard» مونتانيار«مي شدند به طرفداران ربسپير 

. قانون اساسي بد و ضد خلقي مجلس با تركيب بد و ضد خلقي بيرون آمده بوداز . جاهاي تاالر جاي داشتند

در اثر خرابكاري دربار اشراف، بورژوازي بزرگ، مالكان، ضدانقالب خارجي وضع اقتصادي كشور پس 

باال ) چنانچه در كشور ما نيز ديده مي شود (احتكار، گرانفروشي، كميابي محصول : از انقالب مختل شد
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لي اگر كشور ما با كمك مردم و دوستان جهاني خود مي تواند تا حدي از حدت اين خرابكاري و. گرفت

 در اثر قحطي و گراني و 1792-1791درزمستان . لذا كار به قحطي كشيد. بكاهد، فرانسه انقالبي تنها بود

ي فئودالي دولت ها. مردم از سياست اجتماعي مجلس مقننه ناراضي بودند. ناخرسندي عمومي شدت يافت

اروپا براي آن كه انقالب زودتر دچار شكست شود دائما در روح اعالميه پيل نيتس تهديد به مداخله و جنگ 

.  تشكيل دولت را به ژيرونديست ها واگذار كند1792لويي شانزدهم مجبور شد در ماه مارس . مي كردند

يل مي شود كه مدت پنج سال تشك» ائتالف جنگي ضد انقالبي«در اثر اعالم جنگ اطريش نخستين 

ممكن است كه در ميان .  جنگي بود كه به فرانسه تحميل شداين. طول مي كشد) 1792-1797(

ژيرونديست ها افرادي نيز با تمايالت سيطره جويانه بودند ولي جنگ فرانسه جنگ عادالنه و مترقي بود 

. اعضاء باشگاه فويان با جنگ موافقت كردنددربار و . زيرا هدفي جز دفاع از انقالب واستقالل ملي نداشت

علت موافقت دربار اين بود كه روي شكست ارتش فرانسه حساب مي كرد و چنين مي پنداشت كه 

 اين بود كه خيال اما علت موافقت فويان ها. نيروهاي ائتالف ضد انقالبي او را از شر انقالب نجات ميدهند

 بسط انقالب و ژرفش آن جلوگيري به عمل آورند و انقالب را مي كردند به كمك جنگ خواهند توانست از

اين حساب را ما در انقالب . و عناصر واقعاٌ انقالبي را در جبهه نابود كنند. در جبهه ها مشغول سازند

.خودمان در جنگ عليه عراق نيز مي بينيم

ام مي دانست ولي پس ولي ربسپير اعالم جنگ از طرف ژيرونديست ها را كاري عجوالنه و نا به هنگ

از آن كه جنگ اعالم شد و شعله آن در گرفت وي انديشه ديگري نداشت جز آن كه در اين جنگ فرانسه 

.و انقالبش بايد پيروز گردد

دراين دوران جنگ است كه توده هاي انقالبي يك سلسله سرودهاي بسيج گر و انگيزنده مي سازند 

معروف ترين آن ها سرودي است كه يك افسر مهندس . تكه نقش مهمي در به جوش آوردن مردم داش
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 ساخت وچون هنگ وارد شده از شهر مارسي آن را مي خواند به Rouget de Lisleبه نام روژه دوليل 

سرودهاي ديگري مانند .  معروف شد و اكنون سرود ملي كشور فرانسه استMarseillaiseمارسي يز 

.  نيز رواج و محبوبيت بزرگي يافتCa Ira و ساايرا Carmagnoleكارمانيول 

در ماه هاي آوريل تا سپتامبر ارتش انقالبي كه زير رهبري فويان ها و اشراف بود و در جنگ دو دلي 

مردم از رفتار فرماندهان ) ژوئن8 (در تابستان همين سال . نشان مي داد دچار شكست هاي فراوان شد

ربسپير، مارا، دانتن اين خيانت ها را افشاء كردند . مدند به خشم آDumouiezخائن امثال ژنرال دوموريه 

و مجلس را واداشتند كه براي دفاع از شهر پاريس دست به همه اقدامات الزم بزند و از آنجا كه شاه دفاع 

.كشور را تضعيف مي كرد راه پيمايي بزرگي عليه وي انجام گرفت

انده نيروهاي ضد انقالبي فرم Heizog Von Braunschweigدوك دو برائون شوايگ 

مداخله گر بيانيه اي سراپا تهديد صادر مي كند تا انقالبيون را بترساند ولي مردم از هارت و پورت جناب 

 در زير رهبري 1792 اوت 10برعكس خشم و هيجان مردم به اوج خود رسيد و سرانجام در. دوك جا نزدند

مردم . ودند ومونتيارها خيزش مردم انجام گرفتكمون پاريس كه در آن نمايندگان مردم گرد آمده ب

بپاخاسته به كاخ توئيلري مقر تازه شاه واقع در پاريس حمله بردند و پايداري پاسداران سوئيسر قصر را در 

در اثر فشار مردم انتخاباتي . هم شكاندند و عمال القاء سلطنت را اعالم كردند و لويي شانزدهم بازداشت شد

ي انتخاب كردن انجام گرفت و مجلس كنوانسيون به وجود آمد، ژنرال الفايت در بر اساس حق همگان

.مقابل خشم مردم گريخت

ذخيره نيرومند انقالبي مردم انقالب را در مدار سلطنت مشروطه نگاه نداشت و لذا يك مرحله ديگر 

انقالب واردمرحله دوم .  جمهوري بورژوايي با گرايش هاي نيرومند دمكراتيك رساندباالتر برد و به سطح

.خود شد



جستارهايي از تاريخ 74

دوران تسلط ژيرونديست ها -2

1793-1792و تشديد نبرد طبقاتي در جامعه انقالبي

. ما در اينجا با دو پديده روبرو هستيم. مرحله دوم انقالب كبير فرانسه داراي محتوي مترقي تري است

ه پيوسته در صدد يافتن راه هاي از سويي گسترش انقالب در بورژوازي بازرگاني و صاحبان صنايع ك

سازشي بودند و مي خواستند با ضدانقالب به سود خود كنار آيند وحشتي فراوان ايجاد مي كند و آن ها را 

بيشتر به اين بند و بست وا مي دارد ولي از سوي ديگر گسترش انقالب نيروهاي دمكراتيك انقالبي را در 

اين بورژوازي متوسط و خرده بورژوازي شهر و روستاست كه به . دزير رهبري مونتانيارها به ميدان مي آور

توده هاي محروم و تهي دست نيز در اين جريان دخالت دارند و به ويژه در . ژرفش انقالب ذي عالقه است

Petit jean عده اي از مبلغان اين قشرهاي محروم مانند پتي ژان 1793 و آغاز سال 1792پايان سال 

آن ها خواستار اصالحات اجتماعي . و ديگران وارد عرصه مي شوند LangeالنژMarechalمارشال 

 دستان شهرها و روستاها را در بر مي شعارهاي اين گروه كه تهي. هستند مانند مالكيت اشتراكي زمين

دار گرفت مسلماٌ درعين عادالنه بودن در شرايط آن روز و با توجه به تناسب قواي موجود در جامعه جنبه پن

.آميز داشت

مردم با .  ترور خود انگيخته مردم براي محو ضد انقالب آغاز مي شود1792از دوم تا پنجم سپتامبر 

.گروه بزرگي از ضدانقالبيون دستگير شده تصفيه حساب مي كنند

در والمي ارتش انقالبي بر پروسي ها غلبه .  روي مي دهدناگهان چرخشي درجنگ سپتامبر20در 

مردم همه جا ارتش . س از آن اين ارتش وارد خاك بلژيك و از آنجا وارد خاك آلمان مي شودپ. مي كند

.انقالب را به مثابه ارتش رهايي بخش تهنيت مي گويند ومقدمش را با شادماني بسيار پذيره مي شوند



75احسان طبري

است جناح ر.  سپتامبر در فضايي مملو از احساس ظفرمندي مجلس كنوانسيون افتتاح مي يابد21روز 

 نفر 450در وسط .  نفر بالغ مي شد200اين مجلس ژيرونديست ها يا ژيروندن ها هستند كه تعدادشان به 

در جناح چپ مجلس صد نفر . مرداب قرار داشتند كه در آغاز به سوي ژيروندن ها تمايل نشان مي دادند

. مونتانيارها بودند كه قلب طپنده كنوانسيون را به وجود مي آوردند

اين جمهوري اول . جلس كار خود را با اعالم فرانسه به مثابه جمهوري فرانسه آغاز مي كنداين م

 سال به طول انجاميد و از دوران 12 و استقرار امپراطوري ناپلئون يعني 1804 تا 1792فرانسه است كه از 

ين خصلت را به آخر كنوانسيون و زمان ايجاد ديركتوار و سپس كنسوال، يعني بعد از كودتاي ترميدور ا

.تدريج از دست مي دهد

 جدايي ژيروندن ها را از باشگاه ژاكوبن ها اعالم مي كند و باشگاه Brissot بريسو 1792دم اكتبر 

منحصرا در دست دمكراسي راديكال انقالبي يعني مونتانيارها مي ماند و آن ها اين باشگاه را به مراتب 

اين باز خط فاصل ديگري است كه كشيده مي . ي بدل مي كنندبيش از گذشته به سازمان دمكراسي انقالب

.نشان مي دهددر اينجا نيز بار ديگر اختالف طبقاتي و مبارزه طبقاتي خود را. شود

همين جا شايان ذكر كه دمكراسي انقالبي در آن ايام با آن كه از جهت مختصات و سرشت اجتماعي 

ي به علل تاريخي و اجتماعي اين دو را نمي توان عينا يكي با دمكراسي انقالبي ايام ما همانند است ول

دمكراسي انقالبي عصر سلطه و نيرو گرفتن بورژوازي با دمكراسي انقالبي عصر سلطه و نيرو . گرفت

يعني در عصر ما اين . گرفتن پرولتاريا در مقياس جهاني ناچار شعارها و سمت هاي يكساني ندارند

 راديكال تر شده است و ازجهت شيوه عمل انقالبي نيز اگر دقت كنيم دمكراسي از جهت مطالبات خود

. تفاوت هايي وجود دارد
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 ژيروندن ها كوشش فراواني به كار مي برند كه جان شاه را نجات دهند و 92در آخرين ماه هاي سال 

به ) انيارهامونت (مانع شوند كه وي به كيفر شايسته توطئه ها و خيانت هاي خويش برسد ولي ژاكوبن ها 

 ژانويه شاه سابق لويي شانزدهم 21اتكا توده هاي وسيع خلق اين تالش ها را عقيم مي گذارند و در 

معروف به لويي كاپه كه در زندان تامپل محبوس بود به گيوتين تسليم مي شود و بدينسان سلطنت هزار 

اه در كنوانسيون محاكمه شد و جالب اينجاست كه ش. ساله در فرانسه ولو به طور موقت خاتمه مي يابد

يعني عمل اعدام .  تصويب كرده بود1793 ژانويه 14حكم محكوميت شاه را به اعدام اكثريت كنوانسيون در 

. شاه جنبه دمكراتيك داشت و مورد تصويب مردم بود

يبرال اعدام شاه ارتجاع ضد انقالبي اروپا وبه ويژه انگليس را كه بيش از پيش مي ترساند انگلستان ل

مايل بود به كمك محافل فرماسوني انقالب فرانسه را در مجراي دل به خواه خود بكشد اسپانيا وهلند 

جالب است كه انگلستان كه نقش موذيانه خود را تاكنون كما بيش . ائتالفي عليه فرانسه به وجود مي آورند

 در استعمار يعني براي تضعيف پوشيده مي داشت و مايل بود از انقالب براي تضعيف مهمترين رقيب خود

فرانسه استفاده كند وقتي ديد كه سرنخ ها از دست دوستان و عمالش خارج مي شود و به جاي اعليحضرت 

شاه، اعليحضرت خلق وارد عرصه مي گردد سراسيمه شد، نقاب را برافكند و از آن پس با عناد و سرسختي 

انگلستان بندر مهم تولن را در جنوب . نسوي مبدل شدتمام به رهبر واقعي ائتالف ضد انقالبي و ضد فرا

. فرانسه تصرف كرد و با تمام قوا جنگ اروپا عليه انقالب را تشويق نمود

مردم از كنسوانسيون خواستار اتخاذ تصميماتي بودند كه سرنوشت دشوار اقتصادي و اجتماعي آن ها را 

ست به تظاهرات خشم آلود زدند و ازكنوانسيون مردم د. قحطي سختي حكمروا بود. ولو اندكي تسهيل كند

 كه سابقاٌ در اين هنگام كشيش ژاك. طلبيدند كه بازرگانان را به قبول بهاي ثابت كاالها واداركند

ازهواداران مارا بود و سپس ازعقايد مارا نيز گام فراتر گذاشت و برابر طلبي را موعظه مي كرد شهرتي 



77احسان طبري

 داده شده Les Enrages» هارها« گروهي قرارگرفت كه به آن ها نام اين كشيش بر راس. فراوان يافت

ژاكوبن ها در مقابل اين مطالبات در . هارها بودند كه به ويژه مطالبات اقتصادي را مطرح مي كردند. است

.آغاز روي خوشي نشان ندادند و آن ها را افراطي و تندروانه دانستند

كه به علت عقب ماندگي » وانده« اميد خود را به ايالت ضدانقالب نهاني گرم توطئه بود و تمام

 قيام 1793در ده مارس سال .  سلطنت طلبي در آن ريشه داشت دوخته بود–دهقانان تمايالت فئودالي 

ارتشي نيز كه ژيروندن ها براي مقابله با . ضد انقالبي و خونين و دهشت انگير شهرستان وانده انجام گرفت

خطر از درون . انقالب به طور جدي بار ديگر درخطر افتاد. ند دچار شكست شدضد انقالب گسيل داشت

.وبرون آن را تهديد مي كرد

در اين مبارزه به ويژه دانتون . مبارزه در درون كنوانسيون بين مونتانيارها و ژيروندن ها باال گرفت

با به دست آوردن اختيارات توانست نقش مهم وموثري بازي كند و با ايجاد كميسيوني براي نجات ملي و 

اين كميسيون در زير رهبري دانتون موفق شد مقاومت سخت . كامل نفوذ ژيروندن ها را محدود ساخت

ما در انقالب كنوني خود اين منظره را در مجلس شوراي اسالمي . ژيروندن ها را در اين امر درهم بشكند

البي در كشور ما مواضع محكم تري دارد كه اگر كمابيش مي بينيم ولي به علت شرايط تاريخ دمكراسي انق

از آن به درستي استفاده كند درهم شكاندن مقاومت جناح راست عليه اصالحات اقتصادي در مورد زمين و 

. بازرگاني خارجي و توزيع داخلي دشوار نيست

لطنت طلب ولي اصل مطلب در اين بود كه بايد ژيروندن ها نيز از قدرت حاكمه مانند ليبرال هاي س

»هارها« مه تا دوم ژوئن ژاكوبن ها دراتحاد با 31در جريان يك خيزش مداوم مردم از . بركنار شوند

موفق شدند حاكميت ليبرال هاي جمهوري خواه يعني ژيروندن ها را نيز ) طرفداران كشيش ژاك رو(

انقالب تنها يك سال مرحله دوم . سرنگون كنند و كل قدرت در درست دمكراسي انقالبي متمركز گرديد
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تمام . طول كشيد و در اين يك سال كارهاي شگفتي انجام گرفت كه نشانه نيروي معجزه گر خلق است

. اقدامات پيروزمندانه ژاكوبن ها به علت وفاداري آن ها به مردم و تكيه به اين اقيانوس توفنده خلق بود

جا ناشي مي شود كه در قبال خواست هاي شكست مشروطه خواهان وليبرال هاي جمهوري خواه نيز از اين

اين منظره ايست كه ما در انقالب .  ايستادند و مردم را نسبت به خود دلسرد ومردد مي ساختندمردم مي

.كشور خود نيزگواه آنيم

)ژاكوبن ها ( انقالبي  استقرار ديكتاتوري دمكرات هاي-3

1793-1794 و اوج انقالب به مرحله سوم 

نقالب كه آن هم تنها يك سال به طول انجاميد عالي ترين و مترقي ترين مرحله انقالب مرحله سوم ا

چنان كه گفتيم كلوب ژاكوبن چند بار دچار انشعاب شد تا سرانجام تنها انقالبيون . كبير فرانسه است

ر كه در آن يا آن طو» پا برهنه ها«دمكرات در آن باقي ماندند كه ازخلق هراسي نداشتند و حاضر بودند با 

 ديگر اقشار تهي يعني خرده فروشان، حرفه مندان، دهقانان، مزدوران و» بي تنبان ها«ايام مي گفتند با 

اين مقابله ژاكوبن ها با بخش هاي ديگر . دست متحد شوند و اعتماد آن ها را به سوي خود جلب نمايند

 تكيه اش به خلق براي آن كه بتواند با اجتماعي بورژوازي آنان و» حقوق«بورژوازي و جلوگيري از برخي 

توطئه هاي ضد انقالبي و خطر خارجي رويارويي كند باعث شد كه انقالب فرانسه دراين مرحله سوم پا را از 

چارچوب تنگ بورژوايي بيرون گذارد و رضايت نيروي محركه واقعي انقالب مردم تهيدست را جستجو كند 

رار بود جامعه به شكل دمكراسي بورژوازي اداره شود ولي عمالٌ با آن كه ق. و جنبه خلقي كسب نمايد

. كنوانسيون مركز مقننه و اجراييه و رهبري در دست ربسپير متمركز شد
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ولي از لحاظ . يك پديده مترقي تاريخي بود) ژاكوبن ها (استقرار ديكتاتوري دمكرات هاي انقالبي 

زيرا آن تضادي كه بين ژاكوبن ها و توده هاي خلق عيني اين پديدهبه بسود بورژوازي بزرگ تمام شد 

انقالب در اثر سست شدن وحدت دو نيروي خود . نهان بود در جريان اين يك سال صريح تر بروز كرد

.تضعيف گرديد و راه براي كودتاي ضد انقالبي گشوده شد

هره كشان جامعه ژاكوبن ها مركب از بورژوازي متوسط و خرده بورژوازي بودند كه به هر جهت به ب

توده هاي مردم قشرهاي ما قبل پرولتاريا عامله تهيدست شهر وده يك سلسله مطالبات خيال . تعلق داشتند

مابين خواست هاي اين دو قشر كه زماني دشمنان مشترك . پرورانه ومساوات جويانه را دنبال مي كردند

اه آن ها را كنار هم قرار مي دادند در يعني سلطنت مستبده، مشروطه خواهان، بورژوازي بزرگ جمهوريخو

تا تضاد به آساني آشكار . واقع وحدت دروني نبود و مي بايست دشمنان مشترك از ميدان خارج مي شدند

.گردد

:رويدادهاي اين يكسال را بررسي كنيم

 وكالي ژيروندن بازداشت شدند بسياري از ژيروندن ها به ضد انقالب روي مي 1793 ژوئن 2در 

 شهرستان فرانسه، شصت شهرستان را زير نظارت خود گرفته بود و 83ضد انقالب هم اكنون از . دآورن

.بخش انقالبي فرانسه به شهرستان هاي مركزي و شمالي محدود بود

موافق اين قانون اراضي مصادره شده .  ژوئن سرانجام يك قانون تقسيم زمين تصويب شد3در 

. يم شده و در قبال پرداخت اقساط به دهقانان فروخته شدمهاجرين ضد انقالبي به قطعات تقس

موافق اين قانون اراضي مصادره شده .  ژوئن سر انجام يك قانون تقسيم زمين تصويب شد10در 

. تقسيم و در قبال پرداخت اقساط به دهقانان فروخته شدParcellesمهاجرين ضد انقالبي به قطعات 
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دهقانان مرفه سود بردند ولي دهقانان تهي دست نيز ولو به مراتب از اين قوانين ارضي البته بيشتر 

در اثر اين قوانين براي اولين بار در جريان انقالب كبير فرانسه مبادي اقتصادي . كمتر به نصيبي رسيدند

. فئوداليسم از ميان رفت و دوستان انقالب كه پيوسته خواستار چنين تغييري بودند سرانجام برد كردند

گام نگارش اين سطور همين حالت انتظار به طول انجاميده در ايران در دوستان صديق انقالب به هن

 ژوئيه حادثه مهم 24در .  استوجود دارد و هنوز قوانين مورد عالقه آنان در مجلسه انقالبي تصويب نشده

 برابري سياسي موافق اين قانون.  دمكراتيك جديد به تصويب رسيد-قانون اساسي بورژوا. ديگري رخداد

ولي از . حق انتخابات نظارت افكار عمومي، حدود حق مالكيت تصريح گرديد.  گرديدهمه شهروندان اعالم

اين كه مالك حق مالكيت به كار مولد محدود گردد صرف نظر شد و بدينسان خصلت بورژوايي و بهره 

مل انقالب است ولي اين قانون نقش گفته شد اجراء اين قانون پس از پيروزي كا. كشانه قانون حفظ گرديد

. مهمي در اتحاد نيروهاي مختلف خلق به گرد ديكتاتوري ژاكوبن ها داشت

 زني سلطنت طلب كه با ژيروندن ها ارتباط داشت به نام شارلوت كوردي 1793 ژوئيه 13ولي در 

Charlotte Corday وي به عنوان . كشد دكتر مارا رهبر نام آور انقالبي را به ضرب دشنه در حمام مي

. تقديم عريضه با جلب اعتماد اعضاء خانه وارد منزل مي شود و تبه كاري بزرگ خود را مرتكب مي گردد

مرگ مارا تمام. اين منظره لرزاننده تاريخي مرگ را بوسيه نقاش بزرگ فرانسه داويد نقاشي شده است

در  Shalierر از رهبران انقالب به نام شاليه پس از مارا يكي ديگ. مردم فرانسه را لرزاند و سوگوار ساخت

.شهر ليون ترور شد

24 ژوئيه كنوانسيون در پاسخ جنايت سلطنت طلبان كليه حقوق فئودالي را ملغي مي سازد و در 17در 

قيام عمومي « اوت كنوانسيون 23ژوئيه ربسپير عضو و در عمل رئيس كميته نجات ملي مي شود و در 

.جات انقالب خواستار مي گرددرا به خاطر ن» خلق
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 سپتامبر بار ديگر پاي در ميدان گذاشتند و در صدد بر آمدند كه دولت را به 5 و 4پا برهنه ها درتاريخ 

هدف اين خواست ها روبراه كردن وضع اقتصاد اتخاذ . قبول خواست هاي قحطي زدگان مجبور سازند

براي كليه كاالها ) ماكسيموم (و تعيين حداكثر بها ) ترور عليه ضد انقالب (تدابير براي محو ضد انقالب 

ولي دولت در مقابل اين خواست ها مقاومت نشان مي داد و جريان منجر به بازداشت ليدر هارها يعني . بود

كميته . اين ا قدام دولت موجب تحكيم آن و مانع گرديد كه بخش فزون طلب ميدان دار شود. ژاك رو شد

در . ان در سراسر كشور به وجود آمد كه از ديكتاتوري ژاكوبن ها حمايت مي كردندها و باشگاه هاي فراو

 سپتامبر قانون عليه مظنونين به تصويب رسيد تا براي تدابير مربوط به ترور انقالبي عليه افرادي 17تاريخ 

براي )  عموميماكسيموم ( سپتامبر قانون حداكثر بها29كه ضرور شود مبناي قانوني وجود داشته باشد و در 

در عين حال ميزان حداكثر مزد كارگران تثبيت گرديد و اين قانون اخير . كليه كاالهاي مصرفي معين شد

. كه جنبه ضد كارگري داشت اين طبقه را ناخرسند ساخت

هم از جهت باال كشيدن : در اين اثناء دولت انقالب سازمان ارتش را از دو جهت نوسازي كرده بود

اين اصالحات اثر بخش بود و ارتش انقالبي . ان انقالبي و هم از جهت كاربرد سالح تازهفرماندهان جو

توانست بر عصيانگران ضد انقالبي و نيروهاي مداخله گر ضد انقالبي بيگانه پيروزي هايي به كف آورد و 

ب در چرخشي در وضع جنگ ايجاد كند در جهت داخلي نيزكاميابي هايي جدي به دست آورد و ضد انقال

.اكثر شهرستان هاي تحت نظارت خود دچار ناكامي گرديد

دولت انقالبي درعين حال از برخي تظاهرات ضد روحانيت ارتجاعي جلوگيري كرد زيرا اين امر از 

طرف توده هاي دهقاني به مثابه اقداماتي عليه مذهب تلقي مي شد و موجب روي آوردن آن ها به طرف 

.تي در جهت تجديد فعاليت موسيقي هاي ديني و مسيحي به عمل آمداقداما. ضد انقالب مي گرديد
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پس از آن كه دولت ژاكوبن ها فئوداليسم را ريشه كن ساخت و در جنگ به پيروزي هايي رسيد 

نمايندگان بورژوازي نوكيسه و سفته باز كه دانتون و كاميل دمولن سخنگويان آن ها بودند وجود اين 

اين جريان از . ئد يافت و ابتدا در نهان و سپس به تدريج آشكارا آغاز تضعيف كندديكتاتوري را براي خود زا

در داخل حزب مونتانيارها كه تاكنون وحدت بود به تدريج .  دامنه يافت1794 آغاز و در آوريل 1793نوامبر 

در يك سو بورژوازي متوسط قديم و جديد و در سوي ديگر خرده بورژوازي و . شكاف توسعه يافت

در زمستان وضع اين مردم بسي رو به . اسبكاران خرده پا كه بخش نيرومند خلق را به وجود مي آوردندك

كنوانسيون براي اقدام در جهت منافع خلق يك پيشنهاد ژاك ابر را تحت عنوان فرمان .وخامت گراييده بود

اين فرمان مي بايست موافق .  مورد تصويب قرار داد1794 در ماه هاي فوريه و مارس Ventoseوانتوز 

 حساب دشمنان انقالب افزايش يابد تا در نتيجه تعداد آنان زياد تر شود و پرداخت به خرده مالكين، به

.پايگاه اجتماعي انقالب گسترش پذيرد

خط فاصل جديد . اجراء اين قانون با مخالفت سر سخت بخش بورژوا در حزب مونتانيار روبرو گرديد

 رهبران كمون را كه پا Chaumetteمجبور شد ژاك ابر و پير گاسپار شومت دولت ژاكوبن . رسم شد

هر دوي اين ليدرهاي قشرهاي فقير جامعه تسليم . برهنه ها و سربازان به آن ها عالقه داشتند توقيف كند

.اين امر بخش هاي تهيدست را ناراضي ساخت. گيوتين شدند

يسيون عليه او در اثر تحريكات دانتون وكاميل ربسپير مشاهده كرد كه در كميته نجات ملي اپوز

در تابستان اين ). 1794 آوريل 5 (دمولن در حال افزايش است و چاره آن را در اعدام دانت و دمولن ديد

 ژوئن در فلوروس ارتش انقالبي بر اطريشي ها پيروز مي شود و اين امر به طور موقت خطر احياء 26سال 

. ضدانقالب را بر طرف مي سازد
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كنوانسيون با وجود عمر بسيار كوتاه خود چنان اقدامات وسيعي در ايجاد آموزشگاه هاي عالي و موزه 

ها و بسط فرهنگ واصالحات ديگر انجام داد كه مايه حيرت است عالوه بر ربسپير و سن ژوست جوان، 

.رار داشتندكوتون و الزار كارنو رياضي دان معروف درمركز فعاليت خستگي ناپذير كنوانسيون ق

عمال عليه مشي ميانه ) ابريست ها (و چپ ) دانتونيست ها (ولي در كنوانسيون دو خط مشي راست 

گراي ربسپير كه تصور مي كرد مخالفان را از ميان برداشته و خردمندانه عمل كرده است بهم نزديك مي 

يداست كه در برنامه هاي اجتماعي و اين نزديكي تنها بر پايه دشمني با ربسپير و دوستانش بود واال پ. شوند

9 ( ژوئيه 27اكثريت دانتونيست و ابريست در كنوانسيون روز . اقتصادي اين دو گروه با هم تضاد داشتند

 گروهي ديگر ابتدا به وسيله خلق ربسپير و دوستانش سن ژوست ريال كوتن و. تصميم مي گيرد) ترميدور

.لي فرداي آن روز گرفتار و تسليم گيوتين گرديدندنجات يافته و به هتل دويل برده شدند و

طيف انقالب

 اشرافيت فئودال –طرفداران سلطنت مستبده 

 الفايت – فويان ها –طرفداران سلطنت مشروطه 

 بريسو – ژيروندن ها –طرفداران جمهوري بورژوايي 

 خط ربسپير– خط دانتن – ژاكوبن ها –طرفداران جمهوري دمكراتيك 

 ابريست ها –ران تسلط خرده بورژوازي تهيدست طرفدا

 پا برهنه ها و هارهارها –طرفداران پايين ترين قشرهاي شهري 

)كشيش ژاك رو (
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البته اين هنوز به معناي بازگشت ضد .كودتاي ترميدور در كنوانسيون در واقع پايان انقالب است

ه بورژوازي بزرگ مدتي دركنوانسيون وسپس به هنوز جمهوري با سيطر. انقالب ويا استقرار سلطنت نبود

شكل ديركتوار و كنسوال ادامه يافت ولي عمال شعله انقالب به سوي خاموشي رفت و با مرگ ربسپير 

. و مرگ انقالب آغاز گرديداحتضار

ربسپير تصور مي كرد با اتخاذ روش هم عليه هاهرها و چپ ها و هم عليه راست ها خواهد توانست 

به دنبال خود ببرد ولي عمال وي به تدريج قشرهاي مختلفي را از خط مشي گرچه صديقانه ولي مردم را 

طرفداران لويي شانزدهم و سلطنت مستبده يعني اشرافيت و . خرده بورژوايي و خيال پرورانه خود رهاند

يي يعني طرفداران جمهوري بورژوا) الفايتها (روحانيت ارتجاعي، طرفداران مشروطه يعني فويان ها 

طرفداران كنوانسيوني كه تحت سلطه بورژوازي ) رالند، ورنيو،  بريسو و ديگران (ژيروندن ها و بريسويي ها

سفته باز نوخاسته باشد يعني دانتن ها و دمولن ها، طرفداران تسلط خرده بورژوازي تهيدست يعني ابرها 

 هر Varlet ژاك روها و وارله ها وشومت ها، طرفداران پايين ترين قشرهاي شهري و لومپن ها يعني

كدام بخشي از جامعه را با خود بردند و همه اين بخش ها با سياست ترور و ديكتاتوري ربسپير مردي كه 

بسياري از آن ها نمي خواستند .  نام گرفته بود سخت مخالف بودندIncorrumyubleفساد ناپذير 

رت و سپس احياء بوربن ها بكشد و لويي هجدهم و شارل انقالب خفه شود و كار به امپراطوري ناپلئون بناپا

.دهم سركار آيند ولي عمل آن ها جز به اين نتيجه نمي انجاميد

بر انقالب ماست كه با تكيه محكم به كارگران و دهقانان و خرده بورژوازي و بورژوازي متوسط هوادار 

شري گري و خشونت زائد مانع انفراد خود انقالب و جذب روشنفكران مترقي و احتراز از انحصار طلبي، ق

.شود و از سرنوشت انقالب كبير فرانسه درس عبرت بياموزد

82 آوريل -61فروردين



بررسي يك نمونه مشخصجامعه و تاريخ

جامعه مفهوم تجريدي است و تاريخ جامعه ايست كه درحالت تجسم و پويايي آن وقتـي مـا قـوانين                    

در . ي كنيم ماهيت پوشيده اين پويايي را به صورت قـوانين و قواعـد در مـي آوريـم                  تكامل جامعه را بيان م    

سطح هرج و مرج عجيب تصادف ها، تكرارها، زيست نامه هاي افراد، توالي نسل ها، تجليات هماننـد روان                   

 ديده مي شود به همين جهت بسياري از فالسفه كه به           شناسي ها، نقش بازيگران و قهرمانان عرصه زمان       

آن را اراده آزادانه افراد مي سازد در خور پيش بينـي            : نه جامعه قانونمند نيست   «: تاريخ مي نگرند مي گويند    

ما در بيابان تاريكي راه مي رويم و نمي دانـيم  . يك خالقيت نامنتظره است   . در آن تكرار وجود ندارد    . نيست

.»كه به پرتگاهي خواهيم افتاد يا از چمنزاري خواهيم گذشت 

گر كسي تكامل جامعه را دنبال تكامل طبيعت نشناسد و يك مرتبه تاريخ نوع انسان را ازتاريخ انواع ا

البته جامعه كه در آن عنصر سازنده انسان داراي اراده و آگاهي و . جدا كند دچار همين سردرگمي مي شود

كيفي دارد ولي وقتي ما هدف است با جهان گياهان و جانوران كه درآن اين عناصر بسيار بدوي است فرق 

 هزار سال پيش تا امروز مانند فيلم سينما از نظر مي 50زندگي تاريخ نوع بشر را از آغاز پيدايش آن قريب 

گذرانيم مي بينيم علي رغم هرج و مرج سيرهاي قهقرايي، در جا زدن ها، شعبده بازي هاي نابيوسيده 

افيايي، خصال قهرمانان و غيره و غيره دراين داستان سرنوشت، نقش كند و تند كننده تصادفات، شرايط جغر

» توالي نظام هاي اجتماعي، اقتصادي«نظمي قانوني و عليتي وجود دارد كه آن را جامعه شناسي علمي 
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تحول شكل مالكيت و بهره كشي رشد نيروهاي مولده، باال گرفتن تدريجي سطح معرفت، تكامل مدنيت 

تخوان هاي اين تكامل، افزارهاي توليد است كه از سنگ نتراشيده به مادي و معنوي جامعه مي نامد، اس

دستگاه هاي خود كار ميكرو الكترونيك امروزي مي رسد و به تناسب خود روابط ويژه اي بين انسان و 

.طبيعت،  بين انسان و انسان پديد مي آورد

تند كه مي تواند جاي قوانين آن گرايش هاي پر تضاريس هس: نسج جامعه فوق العاده بغرنج است

به ما بدهد و عليت و قانونمندي تاريخي و وجود آن گرايش هاي پرتضاريس را بالكل منكر » سفسطه«

 تا 14حتي دراروپاي غربي در فاصله سده هاي . يك پديده واحد در تاريخ جامعه هرگز همانند نيست. شويم

. در هيچ دو كشوري يكسان انجام نگرفته است بروز و تكامل مراحل اوليه سرمايه داري ما قبل انحصار 18

وقتي ما انقالب هاي بورژوايي هلند، انگلستان، امريكا، فرانسه را كه در فاصله زماني نسبتا نزديك به هم 

اگر كسي بخواهد منكر . تحقق پذيرفته مقايسه مي كنيم در كنار همانندي ها، اختالفات جدي مي بينيم

هيچ دليلي ندارد كه ما «: نبوهي از واقعيات متفاوت را برجسته كند و بگويدتكامل تاريخي شود مي تواند ا

چنان كه اگر كسي تفاوت هاي مهم . . .عرضه كنيم» انقالب بورژوايي«اين چهار واقعه را تحت عنوان

نژادي گوناگون مثال سگ را برجسته كند و وحدت نوعي آن ها،  كلبيت آن ها را منكر شود، آن گاه ديگر 

.وجود نداردسگي 

در انبوه . ماهيت كيفيت بنيادي كه شخصيت و هويت اشياء و پديده ها را معين مي كند پنهان است

آن را بايد با انتزاع و تعميم درك كرد و همين خود جا براي . آن را نمي توان ديد. پديده ها مستحيل است

.انكار و سفسطه و الادريت باز مي كند

دمند مي شمرديم بروز جوانه هاي سرمايه داري را در اسپانيا سده هاي پس از اين مقدمه كلي،  سو

 افكنيم مي بينيم كه اگر از لحاظ شكل تدين به اين پديده در اروپاي غربي نظر.  بررسي كنيم16 و 15
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يا اصالح » رفورماسيون«سرمايه داري در آلمان و هلند و انگلستان و آمريكا و حتي تا حدودي در فرانسه با 

تا آنجا كه برخي ها انقالبات شمال اروپا را جنگ هاي مذهبي بين كاتوليك ها و . ذهبي همراه استم

.). .هوگه نوت، پرسبيتريانيست ها، پوري تانيست ها و: با اسامي مختلف (پروتستان ها مي دانستند 

معروف بودند » كاتوليك«در اسپانيا شاه فرديناند و همسرش ملكه ايزابل كه از كثرت تعصب ديني به 

در هم كوبنده دژهاي فئودالي، گستراننده روابط بازرگاني، آغاز گر فتوحات ماوراء اقيانوس و به راه اندازي 

. سرمايه داري هستند Monomania) مونومانيا (جنون زرپرستي يا زرشيفتگي 

سايي كاتوليك و سنت دربار فرديناند پادشاه كاستيل و ايزابل ملكه آراگن و كاتالوني مظهر مطلق پار

شمال و پرتستانتيسم، ) انسان گرايي (گرايي قرون وسطايي بود و به عنوان واكنش در مقابل هومانيسم 

اين دربار قسي القلب ترين .  را به راه انداختInquisiton» محاكم تفتيش عقايد«موج جديدي از 

ژنرال تماس ده توركه «و »  سيس نه روسخيم نتس دو«ماموران آن روزي اروپا مانند كاردينال فرانسوا و 

جالد مردم فالندر را به اروپا تحويل داد كه آدم سوزي وآدم » ژنرال فرناندو آلوارز دو تولد «و ديرتر » مادا

:مطلب را با ترتيب تاريخي آن بيان كنيم. كشي براي آن ها مثل آب خوردن بود

در سده پانزدهم خود اسپانيا به سه . ركب استشبه جزيره ايبري از كشور پرتغال و كشور اسپانيا م

» بارسه لونا«پادشاه نشين آراگن و كاتالوني در سمت درياي مديترانه با بندر معتبر : بخش تقسيم مي شد

به علت . اين پادشاه نشين اشرافيت و بورژوازي رباخوار معتبري داشت كه سخت به شاه وابسته بودند

. شت كه به ياري آن توانست جزاير سيسيل و ساردني را تصرف كندسواحل دريايي، ناوگان بزرگي دا

 مي نامد Auri sacra Fames گرسنگي لعنتي طال» انه ئيد«آنچه كه آن را ويرژيل در منظومه 

در اين پادشاه نشين حكمروا بود و به همين جهت كريستف كلمب توانست ملكه ايزابل را راضي كند كه 

ر اختيارش بگذارد تا او از راه مغرب به هند دسترسي يابد و حال آن كه كلمب سه كشتي بادباني كاراول د
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اهل ژن بود و اين شاهزادگان آن ديار بودند كه بايست دريانورد بزرگ را ياري كنند ولي دربار محافظه كار 

.ايزابل چنين كرد و جامعه آن را مي طلبيد

سي سال .  ساله بود و سن زيادي نكرد53هنگام مرگ.  مرد1504 متولد شد و در 1451ايزابل در

 سالگي با وارث پادشاه نشين دوم كاستيل يعني 18 در سن 1479در . ملكه پر قدرت و عبوس اسپانيا بود

 سالگي مرد و سال ها پس از مرگ ملكه 64فرديناند يكسال از زنش كوچكتر بود و در . فرديناند ازدواج كرد

.پارسا زيست

با هم متحد شدند ولي در جنوب خالفت » كاستيل«و »  كاتالوني–اراگن «بدينسال دو پادشاهي 

وجود داشت كه صدها سال بود در آنجا استقرار داشت و اسپانيايي هاي ) گرانادا (عربي مراكش غرناطه 

» ره كن كه ئيست«مسيحي در اين شوق مي سوختند كه اين مسلمانان را از آنجا برانند و مجاهداني به نام 

سرانجام جنگ بزرگ با غرناطه در گرفت و پس از ده .  در نبرد براي اخراج مسلمانان از اسپانيا بودنددائما

»الس نواوس دو تولوزا«در محلي به نام  Maureسال روياروي سخت و خونين مسلمانان مراكشي 

. شكست خوردند و فرديناند و ايزابل توانستند سراسر خاك اسپانيا را متحد سازند

چون پيوسته به دست . اين كشور فقيري بود. يناند در كاستيل به هيچ وجه اوضاع زنش را نداشتفرد

با غرناطه مي جنگيد، شاهان كاستيل مجبور بودند به دهقانان و شواليه هاي كوچك و اشراف » نو پيروزان«

) Hermandaري براد (مجبور بودند بين شهرها نزديكي .  تكيه كنندHidalgoفقير به نام ايدا الگو 

 اشرافي كاتالوني و آراگون –نوعي دمكراسي به ناچار در اين جامعه برخالف جامعه استبدادي . پديد آورند

 كشور كاستيل نفوذ داشتند Cortes ايدا الگوها، اهالي هرمانادا در مجلس يادهقانان آزاد،. رخنه كرده بود

 روابط خود را با آن ها در سطح دوستانه اي حفظ و شاه و اشراف و كشيشان خواه مي خواستند وخواه نه،

البته به محض آن كه غرناطه مسلمان از ميان رفت و دو پادشاه نشين متحد شدند و نياز از . مي كردند
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ياري مردم به پايان رسيد، دربار خشن و عبوس كاتوليك روش خود را عوض كرد و مردم مورد بي اعتنايي 

.قرار گرفتند

كشيشان طرفدار سن  (وي از سلك فرانسيسكن ها . منتس دو سيسنروس سخن گفتيماز كاردينال خي

Confisseur» اعتراف گير« مقام 1494شاه در سال .  بودToledeو اسقف شهر طليطه ) فرانسو داسيز

 اين Administrateurشد » مدير كل كشور كاستيل«پس از مرگ ملكه . ملكه ايزابل را به او داد

تقويت دربار با جلب موافقت پاپ پيشنهاد كرد كه محاكم انكيزيسيون تجديد شود و كاردينال براي 

يعني يهوديان و مسلماناني كه تظاهر به مسيحيت مي كردند  ( منافق مسلمانان و يهوديان و مسيحيان

در دادگاهي مركب از كشيشان فرانسيسكن و دلي نيكن ) ولي در دل بدين سان خود دلبستگي داشتند

محكوم را كه اعتراف مي كرد براي اجراي مجازات به دستگاه . شكنجه مجاز بود. ه شوندمحاكم

» كليسا لكه خون را نمي پذيرد«: ژنرال تماس ده تركه مادا مي سپردند و چون مي گفتند» انكيزتوربزرگ«

Ecclesia no movit Sanguienem لذا محكوم را مي سوزاندند و مراسم سوزاندن محكومين 

ايزابل و فرديناند با . نام گرفته بود» امر عقيدتي«يعني » آتو دافه«اين مراسم به زبان پرتغالي . ودجمعي ب

. كشيشان آوازها و سرودهاي مذهبي مي خواندند. شكوه و جالل در ميدان سوختنگاه حضور مي يافتند

ادره دارايي آن ها از كه بسياري از آن ها بي گناه بودند و هدف از سوزاندنشان مص (محكومان تيره روز

در شور و هيجان عمومي آن ها را زنده زنده به شعله هاي آتش مي . مي آوردند) طرف دربار و كليسا بود

.سپردند

 هزار انسان را زنده سوزاند و يكي از 8 سال عمر كرد و در ايام حيات خود 78ژنرال تروكه مادا 

.انجام داد» ايمان مقدس«م  جنايت خود را به ناتاريخ است كه» بالياي مهيب



جستارهايي از تاريخ 90

وحشتي كه انكيزيسيون ايجاد كرد، كاستيل، آراگن، كاتالوني و غرناطه را سخت در زير قبضه شاه و 

. ملكه آورد

هرمانداد «آن ها به ويران كردن دژهاي فئودالي، مصادره اراضي عده اي از اشراف، توسعه اصل 

درعين سركوب خونين قيام  (ي آن ها، الغاء سرواژ درعين محدود كردن خودمختا) وحدت شهرها (» مقدس

. پرداختندPedro juan sala رهبر شورش –دهقاني پدر و خوان ساال 

در جهت ايجاد تمركز ) و تاريخ سرشار از خشونت است (همه اين اقدامات با همه خشونت آن 

اگر ما به خاطر . ورژوايي بوداستبدادي به سود قشرهاي بازرگان و پيشه ور و تحكيم مباني دولت متمركز ب

 در آراگون و شورش دهقاني Vern taliat به رهبري ورن تاليات 1462آوريم كه شورش دهقاني در 

نشان مي داد كه جامعه ديگر نظام فئوداليسم را رد مي كند اصالحات ايزابل و فرديناند و دربار آن » ساال«

پ و دين كاتوليك بلكه به سود آن ها زيرا وجود غرناطه ها ثمره فشار مستقيم مردم است منتها نه عليه پا

. مذهبي مطرح نبودو نفوذ يهوديان رباخوار مطلب را در اين مجرا انداخت و اصالح

پس محتوي انقالب هاي پوريتني و هوگنوتي و لوتري و اصالحات درباري كاتوليكي در شمال و 

ر متنوع يك سرشت و ماهيت واحد وجود دارد و در ساتر ظاهر هاس بسيا: جنوب اروپاي غربي يكي است

هانري هشتم در انگليس و فرانسواي اول در فرانسه و ايوان مخوف در روسيه و فرديناند و ايزابل دراسپانيا 

. مجري يك فرمان واحد تاريخند

تاريخ در مسير ضرور خود كه نتيجه كامل تكامل فن و سطح معرفت جامعه است به تناسب زمان و 

همين انقالب بورژوايي در ايران قاجاري و در تركيه عثماني در .  با گوناگوني عجيبي گام بر مي داردمكان

– طبقه زرپرست  اين محيل ترين وحريص ترين–بورژوازي . سده بيستم به نحو ديگري انجام مي گيرد

اشرافيت وفئوداليسم  ( خود و گاه از دربار، دشمن) عامه شهر و دهقانان (با استفاده ابليسانه گاه از مردم 
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هرگاه الزم بداند خيانت مي كند و از نيروهاي مداخله : را آهسته آهسته عقب مي راند) ارتجاعي سر سخت

الزم بداند منكر . گر مدد مي طلبد، الزم بداند فراماسونر مي شود و وارد حلقه جاسوسي استعمار مي گردد

هدف آنست كه . در هر حال هدف تسلط كيسه پول است. دين مي شود و يا خود را متدين نشان مي دهد

را بگيرد و )  رعيت–مالك بزرگ  (جاي نظام كهنه )  سرمايه دار–كارگر صنعتي  (نظام بهره كشانه جديد 

. همه چيز حتي وجدان و حاكميت يعني اقتصاد و سياست جامعه است

و بايد به جامعه شناسي علمي مجهز پس تفاوت جامعه و تاريخ تنها در اختالف ماهيت و پديده است 

در مصر قديم و كاردينال » رع«بود تا سير تكامل را شناخت واال چه تفاوتي مابين فالن كاهن معبد 

خيمنتس؟

يادي از جنگ هاي صليبي

مصري عكا را نيز از دست » مماليك« كه 1291 سلجوقيان بر اورشليم دست يافتند تا 1077از سال 

 و )به ويژه اروپاي غربي ( سال آشوب جنگ هاي صليبي بين كل اروپا 214كنند مدت خارج مي » صليبيو«

.آشوبي عظيم و شگفت: خاورميانه و نزديك برپاست 

بار ) كه در پس سر او امپرياليسم غرب ايستاده است (در اين ايام كه حكومت صهيونيستي اسرائيل 

اين صفحات زرد شده گذشته دور، . براه مي اندازدديگر هر چندي يك بار حمام خون تازه اي عليه اعراب 

.بار ديگر جان مي گيرد

» تربت مقدس«در آن ايام نيز پاپ اوربان دوم پاپ، اينوسان سوم، پاپ گريگور اصرار داشتند كه بايد 

.آن را آلوده اند نجات بخشيد» كفار مسلمان«مسيح را كه 
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و اين كم نيست نخست سپاه انبوهي از دهقانان بنا به تشويق آن ها مدت دو سده و اندكي بيشتر 

كه گويا معصوميت آن  (فقير، سپس سپاهي تا دندان مسلح از شواليه هاي غارتگر،آنگاه لشكري از كودكان 

:سپس شاهان نامدار اروپاي باختري) ها حتما كار جنگ را خاتمه مي دهد

از  ( و فريدريش اول 3 و 2كنراد ) تاناز انگلس (، ريشارد شيردل)ازفرانسه (سن لويي و فيليپ دوم 

.عازم شرق شدند) آلمان

نخست سرزمين هاي مسلمان . تربت مقدس عيسي بود ولي كار به غارتگري رسيد» نجات«هدف 

. نشين و سپس سرزمين هاي مسيحي نشين يعني بيزانس،  يونان و قبرس كشيد

حانه مردم سرد شد و دانستند كه راز اين البته دويست سال طول كشيد تا به تدريج آتش باور ساده لو

از تسلط پليد سلطان صالح الدين ايوبي و سلطان بيبرس و ديگر شاهان مسلمان به » نجات تربت عيسي«

رازها را در صندوقچه هاي سينه پنهان مي كنند و از چيزي دم مي زنند كه . كلي چيزهاي ديگري است

. منظره اي دلپذير دارد

 بود؟انگيزه واقعي چه

 و انشعاب بزرگ بين كليساي رم و بيزانس از محدود شدن عرصه 1054پاپ رم كه پس از سال ) 1

را بكند و سراسر زمينهاي اسالو نشين را » ارتدكس«سلطه خود خشمناك بود و مي خواست ريشه مذهب 

. تيول خود سازد لذا در درجه اول نظرش خرد كردن قدرت به طريق قسطنطنيه بود

گانان ثروتمند ژن و پيزا و به ويژه ونيز كه مايل بودند در شهرهاي صور و حيفاء و طرابلس و بازر) 2

را خاص خود » خاور زمين ثروتمند و درخشان«انطاكيه و قبرس مراكز بازرگاني خود را دائر كنند و بازرگاني 
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ن ها امپراطوري بازرگاني سازند از رقابت شاهان و اشراف بيزانس ناراضي بودند و مي خواستند با تضعيف آ

. خود را بسط دهند

بدينسان در ايتاليا قدرت روحاني و قدرت بازرگاني هر دو از صميم دل خواستار محو بيزانس بودند ولي 

بيزانس مسيحي را به چه بهانه اي سركوب كنند؟ مردم را عليه آن ها بر روي چه اساسي تجهيز نمايند؟ لذا 

.ر عيسي و نبرد با مسلمانان شروع شدمطلب از اورشليم و نجات قب

 مردم را دعوت كرد كه به بهشت شير و Piacenza پياسن تسا )سينود (پاپ اوربان در اجالس 

. قبر سرور ما عيسي مسيح را كه چكمه سلجوقيان مي آاليد نجات بخشيد. عسل، به سرزمين خاور برويد

نده به عنوان مروج مردم انگيز در اورپا به راه افتاد  به نام پير با شورسوزانAmeinراهبي ازاهل شهر آمين 

. و تهيدستان را به سوي اين بهشت زميني شير وعسل دعوت كرد

سيصد هزار دهقان بي سالح از شط هاي رن و دانوب گذشتند و وقتي سر انجام با لشگريان جنگاور 

.د هزار نفر باقي مان40ترك در آسياي صغير روبرو شدند از آن ها تنها 

ما نمي خواهيم داور تاريخ پيچيده و طوالني هشت جنگ صليبي باشيم كه توانست در اورشليم، عكا، 

يونان و قبرس حكومت هاي التيني تابع پاپ ايجاد كند كه برخي از آن ها ) آسياي صغير (ادسا، نيقيه 

ا مركز برده سازي دژهاي استوار آن ه. قريب قرني در دست شواليه هاي بي رحم وغارتگر مسيحي بودند

.  بوميان مسلمان بود

گاه شاه فرانسه . گاه شاه آلمان غرق مي شد: طي اين دويست سال رويدادهاي گوناگون حادث شد

گاه صالح الدين . گاه ريشارد شيردل، مسلمانان را با يك ضرب شمشير به دو نيم مي كرد. اسير مي افتاد

گاه . يون را به شكستي خونين و پر هراس دچار مي ساختدر يك جنگ منهدم كننده صليب) 1189 (ايوبي 

ولي قدرت پاپ و بازرگاني ونيز دم به دم رونق مي گرفت . كل كودكان معصوم در راه مسيح نابود مي شدند
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جناب . و شكوه و جالل بغداد و قاهره و قونيه و قسطنطنيه به اروپاي غربي فقير وعقب مانده منتقل مي شد

زه مخملينش از كمترين شرايط احترام بود بي آن كه از مسندش تكان بخورد سيل پاپ كه بوسيدن مو

. خون را به باران طال بدل مي كرد

اين صحنه دويست ساله در اعمال رنگارنگ تاريخي اش ذخيره روح انسان هاي عصر را بر مال مي 

در » اراسم« بعد آن را بالهت انساني كه چند قرن. صحنه ها هم غم انگيز و هم خنده آور است. سازد

پاپ ها، شاهان و شواليه ها از ساده .  مي كند در اين دوران فوراني استدرستايش ديوانگي افشاء«كتاب 

لوحي و فقر و ناتواني مردم حداكثر استفاده را مي كنند و خون مسلمان و مسيحي بي گناه سيل آسا ريخته 

.مي شود

، سعدي عزيز ما را در خندق طرابلس به كار گل اين همان جنگ هاست كه طي آن شواليه ها

. واداشتند تا سرانجام مسلماني عرب او را خريد و دختر زشت روي زشت خوي خود را به او داد

.باري اين وزشي بود از غرب به سوي خاور زمين

رسيده سپس وزشي مهيت از شرق با ايغار مغول ها و تاتارها آغاز شد و گويي جهان به پايان خود فرا 

است و اين دو وزش عليرغم رنج هاي خون آلود براي انتقال انسان ها، انديشه ها، تمدن ها، اشياء، آداب و 

. گوته مي گويد كه ابليس بدي مي انديشد و نيكي مي آفريند. رسوم نقش عجيبي بازي كردند

هيچ رماني مانند . دمسلما كساني تاريخ تفصيلي اين دويست سال پر آشوب و پر رويداد را نگاشته ان

انسان از . تاريخ واقعي انسان جذاب نيست ولي در پس همه اين حوادث عصاره تكاملي است كه مي خزد

جاده هاي پيچاپيچ طي ستيزه هاي دهشت آور به پيش مي رود و در اورشليم و بيزانس نه تنها مسيحي 

يحي هاي ارتدكس نيز مي هاي كاتوليك با مسلمان ها مي جنگيدند مسيحي هاي كاتوليك با مس

Bellaجنگ همه عليه همه: مسيحي هاي كاتوليك با مسيحي هاي كاتوليك هم مي جنگيدند. جنگيدند
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Omnum, Contra Omnes بود، سود بازرگاني» سود« و چخماق همه اين شليك هاي ترس آور .

: بيهوده نيست كه سعدي مي گفت

هر كه زر ديد سر فرود آورد

 دوش است ور ترازوي آهنين

جنگ هاي هشت گانه صليبي نه فقط دروازه خاور و باختر را بر روي هم گشود چشمان دهقان و 

يا مردان تاريك Viei obscureپيشه ور و افزارمند متعصب و جاهل اروپاي غربي را كه اراسم آن ها را 

. اين آغاز بيداري بود. مي نامد نيز گشود

و سپس انقالب هاي » رنسانس«و » اصالح طلب«و » مانيسمهو«دروازه اي به سوي نور كمرنگ 

سپيده يك بشريت نو كه هنوز به . هلند و انگلستان و امريكا و فرانسه و تحوالت عظيم علمي و فني باز شد

. اين آغاز آغازها بود و ما اينك در مرحله آغاز پايان قرار داريم. سوي طلوع كامل مي رود دميد

نيمه عور را با ارابه هاي حقير در سواحل رن و دانوب در زير تازيانه هاي صف بي پايان سرف هاي 

باران هاي سرد، زير ابرهاي سنگين و دوده آلود و نزديك به زمين مجسم مي كنم كه با زمزمه دعاها و 

ولي . اين جستجويي بود ثمره باورها و تلقين هاي گمراه ساز. سرودهاي مقدس به سوي اورشليم مي رفتند

 جهت سرشت خود اين جستجوي واقعي بشري براي رهايي بود جستجويي كه ادامه دارد و از پايان از

.پيروزمندانه خود چندان دور نيست آن كسي يافت كه جست



توليد و فرهنگ

: و محتوي فرهنگ يا تمدن) مادي و معنوي (بررسي كوتاهي درباره اشكال توليد طبيعي و اجتماعي 

ي و توليد اجتماعي  ـ توليد طبيع1

. انجام مي گيرد)»باز توليد«يا  (در طبيعت و در جامعه توليد و توليد مجدد

براي دوستداران واژه ها واصطالحات فارس ياد آوري مي كنيم كه مدت هاست توليد كردن را به 

يا فرآوري و تجديد  بر اين اساس توليد را مي توان فرآورش فارسي فرا آوردن يا فر آوردن ترجمه كرده اند

دردائره المعارف فارسي مثال تخم افشاي و كودك زايي. توليد يا باز توليد را مي توان نو فرآوري ترجمه كرد

. يك روند توليد طبيعي است كه تكرار مي شود) در جهان گيا و زيا(

لي منقطع مي شود اين باز توليد در برخي موارد كاهنده است يعني تدريجا رو به زوال مي رود و به ك

اما در مواردي كمابيش باز توليد در حدي ثابت مي ماند . »نسلش ورافتاد«: چنانچه در مواردي مي گويند

چنانچه در مورد انسان ها چنين بوده است . ولي در موارد ديگر باز توليد بالنده و گسترنده و فزاينده است

 انسان ها گسترش يافت و جهانگير شد و از يعني طي قريب سه ميليون سال نسل انسان وارها و سپس

.تعداد صدها هزار به ميلياردها رسيد
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توليد و باز توليد طبيعي كه قوانين زيستي آن را توضيح مي دهند به جز توليد و باز توليد اجتماعي 

.است كه قوانين تكامل تاريخي، قوانين اقتصادي و اجتماعي روشنگر آن هستند

:توان به دو نوع تقسيم كردتوليد اجتماعي را مي 

.توليد نعمات يا محصوالت مادي و توليد نعمات معنوي

و توليد وسائل ) معروف به گروه الف (توليد محصوالت مادي را به نوبه خود به توليد وسايل توليد 

 درباره توليد مادي و مقوالت آن سخت بسيار گفته شده و . تقسيم مي كنند) معروف به گروه ب (مصرف

مورد » سرمايه «به ويژه شيوه توليد سرمايه داري با تفصيل و درون كاوي و دقت عملي شگرفي در كتاب 

.تحليل قرار گرفته است

هدف ما در اين نوشته، دادن توضيحاتي درباره توليد معنوي است كه از آن بسياري از متفكران 

ن نشده است و موضوع قابل پژوهش سخن گفته اند ولي حد و رسم مطلب كامالٌ روش) گرچه با جمال(

. هاي بيشتري است

» مولدان معنوي«، محصوالت معنوي »توليد و باز توليد معنوي«پس به ميان كشيدن مقوالتي مانند 

بينش علمي ديري است كه اين اصطالح ها را پذيرفته و آن .  يك امر ابتكاري نويسنده اين سطور نيست-

. د كه در اطراف اين مقوالت باز هم دقت شودها را بكار مي برد و لذا جا دار

به ) به معناي وسيع اين كلمات (همان طور كه در قشرهاي مختلف و متنوع كشاورزان و كارگران 

را ) محصوالت مادي (ترتيب در جريان توليد و باز توليد كشاورزي و صنعتي نعمات و خواسته هاي مادي 

مانند  ( دانشمندان، هنرمندان، فن شناسان و فن آوران به وجود مي آورند قشرهاي مختلف و متنوع

آن هم به معناي  (كاركنان موسسات علمي و آموزشي، مديران وسازمان گردان ) مخترعان و مهندسان
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به نوبه خود خواسته ها نعمات ومحصوالت معنوي يا ثروت معنوي وسرمايه معنوي ) وسيع اين واژه ها

.جامعه را به وجود مي آورند

كار هدفمند واجتماعاٌ ضرور است و نه كار دلبخواه و ) اعم از مادي يا معنوي (بع هر دو نوع توليد من

» سوخت و ساز«چنين كاري نوعي تبادل و . بي هدف و يا كار فردي كه داراي ضرورت اجتماعي نيست

.بين انسان و طبيعت و به ويژه در مورد توليد معنوي بين انسان و جامعه نيز هست

ان اصوالٌ به كمك كار هدفمند و آگاهانه خود از جنبش و تالش غريزي و ناخود آگاه گياهان انس

وجانوران متمايز است، به تدريج به مرحله افزارسازي و نشانه گذاري و اشياء به كمك زبان كه آن هم افزار 

.ن جدا مي كندتفكر است مي رسد و خود را از چنبره و خرگاه طبيعت بيرون مي كشد و ازجهان جانور

ولي انسان در پرتوي كار و وسايل . جانوران محصوالت آماده طبيعت را مورد مصرف قرار مي دهند

مصالح طبيعي را براي مصرف پذير شدن دگرگون مي كند و از مجموع اجزاء وعناصر شيئي ) افزار (كار 

يعني  (و نيزعناصر شخصي ) ي و غيرهمانند افزار كار، محل يا بناي كار، وسايل ارتباط و بارگيري و ترابر(

نيروهاي مولده اي پديد ) كل افرادي كه اين وسايل را مورد استفاده قرار مي دهند و به حركت در مي آورند

اين نيروهاي مولده در تكامل دائمي است و معيار و نشانگر درجه حكومت و سلطه آدمي بر طبيعت . مي آيد

. و متشكل تر، به همان اندازه انسان بر جهان پيرامون فرمان رواترهر چه نيروهاي مولده مكمل تر. است

.لذا نيروهاي مولده از دو جزء عناصر شيئي و عناصر شخصي تشكيل شده است

 از دو نوع مهم توليد . پس دراين بحث كوتاه آغازين فرق توليد طبيعي را با توليد اجتماعي باز شناختيم

مانند كار  (با برخي مقوالت مهم مربوط به توليد . ادي و توليد آگاه شديماجتماعي كه عبارتست از توليد م

و نقش دوران ساز آن ها در تاريخ آشنايي يافتيم، لذا اينك به بحث اصلي خود يعني ) مولد، نيروهاي مولد

.مسئله توليد معنوي باز مي گرديم و آن را با گسترش بيشتري مورد بررسي قرار مي دهيم
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درباره توليد معنوي  ـ شمه اي 2

 كار آگاهانه و هدفمند انساني حتي وقتي اجتماعا ضرور هم باشد هميشه كار مولد محصوالت مادي 

. و نعمات معنوي نيست

اعم از  (يعني محصول خاصي .اشكال كار اجتماعاٌ ضرور و هدفمندي وجود دارد كه غير مولد است

از . كار براي ادامه زيستن انسان و جامعه الزم و سودمند استبه وجود نمي آورد ولي آن ) مادي و يا معنوي

كار ).  فعاليت اداري و غيره،  آموزشي، توزيع، ارتباط، بهداشتي (آن جمله است كار در رشته خدمات 

ضرورت اين نوع كارها، . كدبانويي و مادري بانوان در خانه نيز از نوع كار غير مولد ولي ضرور اجتماعي است

معناي غير مولد را به معناي ناسودمند . يا نا فرآور بر آن هشته اند انكارناپذير است» غيرمولد« نام با آن كه

. بايد به اين معني فهميد كه محصول خاصي كه براي مبادله باشد به وجود نمي آورند. نبايد فهميد

 كار مولد كار يعني محصولي كه از.  نيستتوليد نيز چنانچه در فوق اشاره كرديم هميشه مادي

مثال كار دانشمند به پيدايش فرضيه، تئوري . آفريننده، پديد مي آيد محصول مادي محسوب نمي شود

علمي، كشف قوانين و قواعد علم، كالكول ها و الگوريتم ها و هوروريتم ها يا اشكال مختلف محاسبات 

ته هاي روشنفكر به خلق آثار رياضي كه داراي كاربرد علمي و عملي است منجرمي شود يا كار ديگر رس

 تزئين و ايجاد طرح ها و گرده منظوم و منثورادبي، آثار ديگر هنري در رشته موسيقي، نقاشي، پيكره سازي

هاي فني و نمودارها و پروژه ها براي افراز سازي، دادن نظريات و رهنمودها، تعيين موازين قانوني ومقررات 

 تاكتيك مبارزه اجتماعي و جنگ و سياست وسازماندهي و مديريت و رفتار سازمان ها، ترتيب استراتژي و

. غيره و غيره منجر مي گردد
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اگر زحمتكشان يدي نيروي كار عضالني و جسماني خود را صرف كرده اند در اينجا نيروي كار دماغي 

 هم در بايد توجه داشت كه. مصرف شده است) مثال در اشكال مختلف هنر (و گاه همراه فعاليت جسمي 

به ويژه كه امروزه با . كار صرفا يدي سهم كار دماغي وجود دارد و هم در كار صرفا دماغي سهم كار يدي

 بخشي از فعاليت مغزي ما Robotو آدمك هاي خودكار يا ) يا كامپيوتر (پيدايش شمارگرهاي الكترونيك 

دا و با ماشين سمبيوز يا و سلسله اعصاب و فعاليت نورون هاي دماغي ما ازانسان ج» بروني شده«

.به هر جهت هر دو كار آفريننده محصول است. همبودگي يافته است

ولي . است) مانند مسكن، پوشاك و خوراك (هدف ازتوليد مادي، ايجاد ضروريات عمده زيستن انسان 

 و هدف از توليد معنوي بسط ادامه شناخت آدمي نسبت به پيرامون طبيعي و اجتماعي، يافت اسلوب ها

شيوه هاي كار، آفرينش آثار ذوقي، طرح افزارها و ماشين هاي نو، اداره سازمان ها و تنظيم و تامين فعاليت 

ولي اين سخن درست است كه . ازجهت اهميت نمي توان مابين اين دو توليد تفاوتي قائل شد. حياتي است

ا رفع كند، سير باشد در پناهي بسر انسان پيش از نيازمندي به نعمات معنوي ناچار است حوائج مادي خود ر

شعور اجتماعي بر . برد، جامه اي براي حفظ خوداز سرما و گرما به تن كند تا بتواند به دانش و هنر بيانديشد

.پايه هستي مادي جامعه قرار دارد و البته پيوند بين آن ها تاثير متقابل است

 شود كه به وسيله اعضاء انسان، دست و پا به در توليد مادي از وسايل توليد، افزار كار استفاده مي

در توليد معنوي گاه چنين به نظر مي رسد كه نقش افزار كار و تالش جسمي وجود . حركت در مي آيد

مثال وقتي شاعري غزل مي سرايد تالش جسمي او در حدود . در واقع در مواردي هم چنين است. ندارد

يا وقتي فيلسوف يا دانشمندي درجستجوي حل . كاغذ استحركت انگشتان و افزار او در حدود قلم و 

ولي چنانچه اشاره كرديم در مجموع توليد . مسئله اي است تنها ياخته هاي دماغي اوست كه كار مي كند

. چنين نيستمعنوي ابدا وضع
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ها، در موارد بسياري كاربرد وسايل تجربه و حتي وسائل ماوراء عظيم، دستگاه هاي شتابگر، رصد خانه 

آزمايشگاه بزرگ و مجهز، ماشين ) باتيسفر (ايستگاه هاي مداري، كشتي ها و زير دريايي هاي پژوهشي 

. و غيره ضرور مي گرد) براي شكافتن هسته اتم (» توكاماك «هاي آزمايشي از نوع 

پويش هاي جغرافيايي، كاوش هاي باستان شناسي، آزمايش هاي فني، تالش هاي كارگرداني در تاثر 

و سينما و امثال آن گاه كار بدني عرق ريزي را از مولد معنوي مي طلبد كه با انواع دشوار كار جسمي 

.كارگر و كشاورز در خورد قياس است

البته افزارهاي مورد استفاده در كار معنوي مانند وسايل تجربه يا سازهاي موسيقي يا وسايل 

مانند سنگ،  (يده ايم براي ايجاد تغيير در مصالح طبيعي دكوراسيون و غيره، چنانچه در مورد توليد مادي د

 اشياء در توليد معرفتي نقش به منظور تبديل آن ها به محصول نيست) چوب، فلز، گندم، پنبه و غيره

 و ادامه قواي فكري و جسمي مولد معنوي است نقش عمده آن ها تقويت و تشديد. كمكي و فرعي دارند

. ينشي علمي، فني، هنري، سازماني و مديريتي خود بهتر دست يابدتا او بتواند به كار آفر

اين جدايي كه بين توليد مادي و توليد معنوي، اين دو نوع توليد فرهنگ انساني افتاده، حاصل شگرد 

زماني بود كه مولدان معنوي، چون براي دست يافتن به مقام الزم آفرينش . تكاملي اجتماع بشري است

 و استعدادهاي دماغي خاص داشتند، لذا  تربيتي قبلي جدي و طوالني–رك تحصيلي خود نياز به تدا

تهيدستان جامعه اصال قادر نبودند و هنوز هم چندان قادر نيستند كه تدارك بيست . تعدادشان محدود بود

زمره اي لذا توليد معنوي آرايه . ساله فرزند خود را در امر تحصيل با تمام هزينه هاي سنگينش تحمل كنند

خاص مي گرديد و آن زمره خاص به خود مي نازيد و خود را از مولدان مادي برتر مي شمرد و شيوه زندگي 

. و پيوندهاي اجتماعي به هم شبيه نبود
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در جامعه هاي بردگي و فئودالي اين زمره آفرينندگان نعمات معنوي پديد آمدند و قشري محترم و 

با نظام موجود و قدرتمندان موجود سر سازگاري نشان مي دادند و به گفته البته به شرط آن كه . ممتاز شدند

ناصر خسرو درهاي خود را در پاي خوكان مي ريختند واال روزگارشان تيره بود و اي چه بسا كه ابن مقفع 

ندن شرط ضرور زنده ما) كنفورميسم (سازگاري با قدرت. وار اندام آن ها را بريده در تنور بريان مي ساختند

.و كاركردن بود

اين مولدان نعمات معنوي هر قدر هم كه مانند فردوسي، سعدي وحافظ يا مانند باخ يا گوته يا 

شكسپير صاحب نبوغ و دهاء كم نظير وداراي آفريده هاي واال و يكتا بودند مي بايست در مقابل فالن 

بله، و معربد مي توانست امثال بيروني سفله ددمنش از اشراف كمر اطاعت و بندگي دو تا كنند و يك نادان ا

سرنوشت غمبار مولدان بزرگ معنوي . ها و رازي ها و ناصرخسروها را چون حشره اي ناچيز در پاي بمالد

در تواريخ . حتي آن ها كه با زورمندان سر سازگاري داشتند وتنها گاه به خود اجازه ابراز شخصيت مي دادند

دانشمند اسكندراني، سهروردي، عارف بزرگ، عين القضاه، ميشل سروه، ذكر شده سر گذشت هپپاتيا بانوي 

جيور دانو برونو، كامپانال، دكتر هاروي، گاليله ئو گاليله ئي و صدها و صدها بزرگان به نام، نمودار رنجي 

گاه زندگي مولدان معنوي . گفتنش آسان است: است كه اين شهيدان آفرينش معنوي برخود هموار كرده اند

اراز مي كشد و عمري در دلهره و بيم و اميد و شكنجه و تحقير و فقر مادي مي گذرد، آن هم براي كسي بد

:كه امثالشان در جامعه نادر است به قول فردوسي

مبادا كه در دهر دير ايستي

مصيبت بود پيروي و نيستي

هنگامي كه پيرزني . نددشمن اين چهره هاي ارجمند عالوه بر صاحبان زر و زور، جهالت پروران بود

را مي خواستند در آن » يان هوس«گوژپشت با وسواس و دقت يك بغل خار بر پشته آتشي گذاشت كه 
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:يان هوس فرياد زد. زنده بسوزانند تا به خيال خود از صواب سوزاندن اين مجاهد راه عدالت، برخوردار شود

ل معصومانه، افزاري در دست ستمگران بر و چه اندازه اين سادگي مقدس اين جه» آه اي سادگي مقدس«

. ضد پاك ترين و تابناك ترين روان ها قرار گرفت

نامفهوم ماندند و پيش ا ز زوال پيكر، . آفرينندگان معنوي چه بسا در عصر خود ملعون ومطرود شدند

) و اپيكورهامانند دمكريت ها (هنوز كه هنوز است برخي از آن ها . روانشان با تير افتراء به قتل رسيد

 گرچه در حكم نهايي تاريخ ترديد نيست كه حقيقت را هزاران سال پس از مرگشان از اين لعنت نرسته اند،

.بر مسند حاكميت خواهد نشاند

توليد معنوي، مانند توليد مادي، در جامعه، موسسات كاركنان و روندهاي خاص خود را ايجاد مي كند 

. بته نمي توان ما بين آن قوانين با توليد مادي توازي همه جانبه قائل شدو داراي قوانين ويژه خوداست و ال

مثالٌ يكي از قوانين توليد معنوي آنست كه درعين پابستگي آن به درجه رشد توليد مادي داراي نوعي 

 اجزاء آن بر استقالل است كه ناشي از وراثت فرهنگ معنوي و تبادل دروني اين فرهنگ و تاثير متقابل

.ديگر استيك

كساني كه اين استقالل نسبي را درك نمي كنند و تحوالت فرهنگ معنوي و آفرينش معنوي را حتما 

توضيح دهند، گاه مطلب ) مانند مبارزات طبقاتي (مي خواهند تنها با تحوالت ساختار اقتصادي و اجتماعي 

اثير عامل اقتصادي واجتماعي در تازه ت. را سخت ساده مي كنند و علميت و واقع گرايي را تباه مي سازند

.آفرينش معنوي گاه مع الواسطه و از بي راهه است نه مستقيم الخط

-البته در پا بستگي آفرينش معنوي به شرايط آفرينش مادي، در تاثير نيرومند محيط اقتصادي

ا بايد اين در شيوه تكامل آفرينش معنوي ترديدي نيست و حتم) به شكل بواسطه و بال واسطه (اجتماعي 

عوامل دقيقا به حساب آيد ولي اين كار بايد با توجه جدي و عميق به استقالل نسبي به قوانين ويژه رشد 
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نگارنده اين سطور در  (.توليد معنوي باشد و اال تحليل يك سويه خواهد بود و كار به ابتذال خواهد كشيد

ولي . رهنگ معنوي جامعه را توضيح دهدبرخي بررسي هاي جداگانه كوشيده است بعضي از جهات تكامل ف

) همه اين ها هنوز پژوهش هايي آغازين و نارس است كه بايد ساليان دراز دنبال شود

توليد مادي، محصول يا نعمت مادي را پديد مي آورد كه داراي ارزش استعمال و ارزش مبادله است و 

و رابطه كاال . پديد مي آيد) يعني پول (م چون داراي ارزش مبادله است به كاال بدل مي شود و كاالي عا

ارزش كاال كه نتيجه نيروي كار مصرف شده از سوي .  پولي كاال درجريان دوران كاالها شكل مي گيرد–

كارمتراكم سرمايه . كه خود تابع عرضه و تقاضاست. مولد بال واسطه است پايه بهاء يا قيمت قرار مي گيرد

.نقش بزرگي را در توليد و باز توليد مادي ايفاء مي نمايدرا پديد مي آورد و سرمايه خود 

تمام جوانب كاال را كه آجر بنيادين توليد مادي است در روندهاي » سرمايه«تحليل علمي وسيع 

كه هميشه رو پوشيده  (حجاب ظواهر را مي درد و از پس آن ماهيات و بواطن را . شگرفش بر مال مي سازد

اين شگرد طبيعت و جامعه است كه در پرده راز نشسته و تنها از طريق . دبيرون مي كش) و نهان است

تا تعميم ها و تجريد ها انجام . پژوهش علمي رازگشايي و پرده دري ميسر است تا سرشت ها بر مال گردد

نگيرد قوانين مسلط بر روابط دروني اين سرشت ها را نمي توان بيان داشت و تا از عرصه هاي محدود و 

 اين عرصه ها صرف نظر نماييم و از جزئي به كلي توجه نكنيم در مفردات باقي مي مانيم و به عام ويژگي

تنها پس از شناخت سرشت ها و قوانين است كه . و درونه روند معين را نخواهيم داشت. دست نمي يابيم

م فراز رفت و از مفرد و خاص به عا. بايد بار ديگر به عرصه هاي مشخص بازگشت و آن را توضيح داد

.سپس از عام به مفرد و خاص فرود آمد

اكنون اين سئوال پيش مي آيد كه آيا همه اين مقوالت و قوانين توليد مادي در توليد معنوي نيز 

اگر شبيه سازي مصنوعي انجام ندهيم و قوانين هر روندي را در درون خود آن . صادق است؟ آري و نه
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علمي، هنري، فني،  (وي، نعمات معنوي، و اشكال مختلف اين نعمات بجوييم بايد بگوييم كه توليد معن

. ولي بدون ترديد شباهت ها كم نيست. قوانين خود را طي مي كنند) سازماني

اين تمايز در مورد توليد نعمات كشاورزي كه با زمين و بهره مطلق و تفاضلي و بهاي زمين رابطه مي 

مورد بررسي عميق قرار گرفته و عاري از همانند سازي » ايهسرم«يابد نيز ديده مي شود كه در كتاب 

. نيز تشريح شده است) به فارسي (مكانيكي است و در كتب درسي ما راجع به اقتصاد 

نمي توان ارزش استعمال يك . در واقع نعمت مادي نيز داراي ارزش استعمال است ولي به شيوه خود

پروژه فني، يك سمفوني يك تابلو نقاشي، يك رهنمود تئوري علمي، يك چكامه، يك نمايشنامه، يك 

. سازماني را با ارزش استعمال صندلي و نان و خانه و اتوموبيل از جهت سرشتي يكسان گرفت

و نيز در واقع نعمت مادي نيز داراي ارزش مبادله است و به كاال مبدل مي شود ولي در نواسانات اين 

سرمايه » همه كااليي«جامعه . باشد قوانين خاصي حكمرواستارزش، بر حسب آن كه كاالي معنوي چه 

. داري چيزي را نيست كه به كاال بدل نكند و اين نكته در سرمايه به بليغ ترين شكلي توصيف شده است

ولي تابلوي نقاش گاه در زندگي خود او ارزشي ندارد تنها پس از مرگش و در مواردي به مدد افزارنيرومند 

در حالي كه تعيين مصرف نيروي . ي، ناگهان از گرانبها ترين جواهرها گرانبهاتر مي شودبازرگان» ركالم«

كاراجتماعا الزم كه در پايه ارزش نعمات مادي است كميتي است به هرحال قابل اندازه گيري، درجه 

» ادينق«مولد آن ارزش معنوي، مقداري به مراتب بغرنجتر است و بياري ) قريحه يا نبوغ (آفرينش گري 

.علمي و هنري مي توان آن را يافت و به آساني عرضه و تقاضاي بازار كاالهاي مصرفي نيست

ارسطو و .تراكم ارزش هاي معنوي در همه موارد چيزي سودآور مانند سرمايه به وجود نمي آورد

.  شوندابوعلي سينا با گنجي از نعمات معنوي در ذهن مي زيستند ولي مي توانستند به نان شب نيازمند

 اين با. چنان كه بسياري از آن ها كه در خدمت سلطاني يا اميري نبودند در حقيقت نيزچنين مي شدند
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پيكاسو مي تواند سرمايه اي به » دوران آبي«حال درجامعه سرمايه داري، مجموعه اي از تابلوهاي مثال 

.معناي صرفا اقتصادي كلمه باشد و صاحبش را ميليونر كند

كه به قول يك  ( به سرچشمه هاي توليد معنوي، به زبان و به عدد به مفهوم، به منطق اگر بخواهيم

به مكانيسم شناخت باز گرديم بحث خود را بسيار دور ) متفكر در حكم پول براي روندهاي معرفتي است

قوله لذا مطلب را در كادر م. برده ايم و در خطر آن هستيم كه خود را در گستره هاي ديگري غرق سازيم

 است نگاه مي داريم وبه بحث خود Integratifeو پيوندگي  Summatifتوليد معنوي كه جمع بند 

.ادامه مي دهيم

كه  (همين ويژگي ها موجب شد كه توليد و نعمت و ارزش معنوي با توليد و نعمت و ارزش مادي 

ست كه ارزش هاي معنوي اين بدان معني ني. هم سنگ گرفته نشود) دانش اقتصاد آن را بررسي مي كند

سرمايه داري مختصات اقتصادي كاالوار نمي يابند و تابع هوس هاي بازار نمي » همه كااليي«در دستگاه 

بلكه اين بدان معني است كه ارزش ها و نعمات معنوي را تنها در عملكرد اقتصاديشان نمي توان . شوند

بر مال مي سازد بلكه بايد از ديدگاه شعور شناخت و تنها عملكرد اقتصادي نيست كه سرشت آن ها را 

اجتماعي، فرهنگ، ايدئولوژي، نقد علمي، نقد هنري، تاريخ انديشه و غيره و غيره بدان ها پرداخت و برخي 

قوانين خود . از اشكاالت نعمات معنوي سرشت خود را در تحليل هايي از اين قبيل بيشتر بر مال مي سازند

واال سرمايه داري . ست بيشتر نشان مي دهند تا در تحليل هاي صرفا اقتصاديرا در تحليل هايي از اين د

تمبر پست و در بطري و ديگر كاالهاي به اصطالح فيالته ليك را نيز به ارزش بدل مي سازد و آن را وارد 

.قمار خود مي كند

ثال موسيقي را سرمايه داري به ويژه پس از انقالب علمي و به كمك انواع دستگاه هاي الكترونيك م

در تمام اشكالش به كااليي سخت رايج بدل كرده است ولي كار بتهوون و ارزش سمفوني هاي كرال يا 
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اينجا .  نمي توان شناختSony» سني«پاستورال او را، به اتكاء قوانين اقتصادي مثال حاكم بر فيرم ژاپني 

.به پارامتر هاي ديگري نياز است

در جامعه سرمايه » كاال بودگي« مادي و معنوي، خود نتيجه سيطه اصل اين توازي بين دو نوع توليد

عام وجود نداشته باشد توليد معنوي ارزش خود را بر پايه » كاال بودگي«داري است و در جامعه اي كه اين 

يا نفقه خواري » بازار«خودش برقرار مي كند و بنا به يك اصطالح ماركس از نفقه خواري به حساب 

 اثر بخشي ذوقي، ،  به نفقه ذاتي خود يعني كارايي علميFormelle subsomptionصوري 

.سودمندي اجتماعي و غيره باز مي گردد

در مراحل نخستين جوامع رها از بهره كشي، هنوز افق اقتصادي حقوقي سرمايه داري ومقوالت ناشي 

ولي هنگامي كه جامعه . ي نيز دارداز آن ولو با محتوي نو باقي است و همين بازتاب خود را در توليد معنو

هاي خود را با جهان كهن ببرد و به نفقه خود » بند ناف«بي طبقه و رها از بهره كشي انسان ازانسان همه 

.قوام يابد بر ساقه خود برويد ناچار توليد معنوي نيز همين تحول جان بخش را طي خواهد كرد

 روز بروز شدت يافته است مقيد شدن آن به اين روند ديگري كه در سرمايه داري در توليد معنوي

دانشمندان وهنرمندان امثال آنان كه زماني را تبه گير و صله خار شاهان و اشراف بودند بعدها . نظام است

اين طبقه نيز مانند برده داران و اشرافيت . سرنوشت همان است. به لطف اربابان سرمايه دار وابسته شدند

 صاف و ساده به فقر و non-conformisteروشنفكر ناسازگار . ري مي طلبندفئودال اطاعت و سازگا

.سازگاران همه نابغه اند و ناسازگاران همه ديوانه و بي استعداد. گمنامي محكوم است

هر طبقه كه بيشتر : سرمايه داري امريكا با دقت اين سخن ماركس را به كار برده است كه گفته بود

يندگان طبقات مخالف خود را جذب و هضم كند دوام و قوام خود را بيشتر ساخته بتواند برجسته ترين نما

بهترين طاووسان و تذروان دانش و فن وهنر و » نقدي«سرمايه داري امريكا با دان پاشي هاي . است
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ر مديريت را وارد دام زرين سرمايه مي كند و يك مرتبه مي بينيد كه نويسندگان انقالبي از نوع اپتون سينكل

تا حد ستايشگر و ) مانند جان ستاين بك (و هووارد فاست از قرق گاه سرمايه سر در آورند و برخي از آنا 

. توجيه گر جنگ پليد و پلشت امريكا عليه ويتنام قهرمان تنزل مي كنند

 ـ دگرگوني هاي بزرگ عصر ما و مسئله توليد معنوي 3

د تا حد و رسم توليد معنوي و نعمات معنوي روشن در بند هاي يك و دو كوشش مقدماتي به عمل آم

براي يك بررسي كننده پر حوصله ما به نوبه خود توصيه مي كنيم فهرستي از مهمترين نعمات . شود

معنوي و نيز فهرستي از مولدان اين نعمات كه در تاريخ شكل و نام و نشان خاص خود را يافته اند ترتيب 

ردگر و تراشكار و نفتگر و صياد و شبان وغله كار و امثال آن مولدان مثال روشن است كه بنا و د. دهد

نعمات مادي هستند ولي روشن نيست كه ما برخي از زمره هاي مترجمان و عكاسان و خطاطان ونقادان 

يا نه و گاه ) كه به نظر اينجانب بايد بگذاريم (هنري وغيره را بايد درزمره مولدان نعمات معنوي بگذاريم

.زي توليد معنوي با خدمات يا حتي توليد مادي محو استخط مر

به هر جهت بررسي نوع نعمات و تقسيم كار در توليد معنوي بررسي پر اجري است و به تدريج ما را 

.واردتر مي سازد» توليد معنوي«در مقوله در هم پيچيده 

.ولي ما اينك نمي خواهيم بدين كار بپردازيم

به برخي تحوالت اجتماعي بسيار مهمي است كه در اثر دگرگوني هاي عصر قصد ما در اين بند توجه 

. توليد و مولدان معنوي رخ داده استما در وضع



109احسان طبري

انقالب اجتماعي در مناسبات : در جامعه امروزين به ويژه پس ازجنگ دوم جهاني كه دو عامل نيرومند

ب گيري سرگيجه آور تكامل اجتماعي ايفا توليد و انقالب علمي وفني در نيروي مولده نقش مهم را در شتا

.مي كند، پرورش كادر علمي و فرهنگي و هنري و مديريت بسيار وسيع انجام مي گيرد

به عالوه دراثر خودكار شدن توليد و رخنه ژرف ماشين و شيمي و زيست شناسي و ديگر روندهاي 

د مادي را نيز در سطوح كامال مدرن علمي در كشاورزي كار مولد در اين رشته هاي صرفا وابسته به تولي

بدون آموزشي در حد دبيرستاني و يا گذراندن . محتاج تدارك مقدماتي علمي مولد بال واسطه كرده است

نمي توان در دستگاه ها و روندهاي ماورا بغرنج ) كارورزانه ( Ergonomiqueتمرين هاي ارگونوميك 

ر رشد يافته مراكز گردآوري خودكار اطالعات و مراكز در كشورهاي بسيا. امروزي به كار مولد پرداخت

خودكار تنظيم رهنمودهاي اقتصادي و سياسي و مراكز خودكار آينده نگري كه در آن با هم بودگي يا 

سنبيوز ماشين و انسان، كامپيوترها، روبوت ها با كارشناسان رياضي و منطق و جامعه شناسي و غيره 

. ستهمكاي مي كنند به وجود آمده ا

 به نيروي مولده بدل شده است علمدر نتيجه اين اوضاع و احوال يك تحول مهم رخ داده است يعني 

.يعني مي توان آن را به عناصر شخصي در نيروهاي مولده افزود

در كنج آزمايشگاه و كتابخانه و يا درآغوش طبيعت و . در سابق علم و علماء به راه خود مي رفتند

البته . دي به انديشه كاوي خود مشغول بودند تا به فرضي، نگره اي، كشفي دست يابندغالبا به شكل انفرا

گاه علمايي مانند ارشميدس، لئوناردو داوينچي، اليب نيتس، لومونوسوف و بسياري ديگر مي كوشيدند 

ا جمع مستقيما كارشان به توليد ياري رساند و ماشيني براي تسهيل رنج انساني اختراع كنند و در تماس ب

ولي اين كارها نمونه هاي منفرد است كه هر چه هم فراوان باشد . استادان و كارگران به جستجو بپردازند

.روند ساز نيستند و به عالوه تاثير كارشان درتوليد بسيار بسيار مهم بوده است
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رزيده و به جمع دانشمندان آزموده و و) البته ما كشورهاي پيشرفته را اساس مي گيريم (در دنياي ما 

نام با دانشمندان جوان و كاركنان علمي ديگر در پيوند مستقيم با بنگاه هاي صنعتي و موسسات بزرگ 

بنگاه معين مسائل و معضالت خود را در روند توليد : كشاورزي و ارتباط، ترابري و غيره مشغول كارند

كلي كه در خورد بهره برداري  فني آن را به ش–دراختيار جمع علمي مي گذارد و جمع علمي حل علمي 

باشد در اختيار بنگاه قرار مي دهد و بدينسان تكامل افزارهاي توليد، روندهاي تكنولوژيك تدارك محصول، 

ديگر به شكل خموشانه و خودبه خودي با همت فالن استاد كار يا فالن زحمتكش درگوشه اي انجام نمي 

س جامعه وجهان در پيوند توليد و دانش انجام مي پذيرد و گيرد بلكه افزارها و روندهاي مكمل تر در مقيا

دم به دم فاصله كشف و اختراع عالمانه از سويي و كاربرد آن در توليد از سويي ديگر كم تر مي شود به 

طوريكه گاه كار اين فاصله زماني به هم مي رسد و حال آن كه در گذشته پنجاه سال و صد سال امري 

. عادي بود

:  دو نتيجه دارد ) فني–اجتماعي وعلمي  ( تحول يا دو انقالبپس اين دو

 ـ تبديل علم به نيروي مولده 1

و اين بسط نيز .  ـ بسط كمي فوق العاده مولدان نعمات معنوي در رشته هاي علم، هنر، فن، مديريت2

سوي ضرورت اوج  يكي از سوي تدارك آموزش دائم وسيع تر كادرها و ديگر از از دو سو انجام مي گيرد

.تا سطح نيازمندي هاي تكنيك امروزين) كارگر و دهقان (اطالعات مولدان بالواسطه مادي 

مانند شوروي و  (بدين ترتيب برخي كشورهاي بزرگ رشد يافته اعم از سوسياليستي يا سرمايه داري

د و سطح علمي كارگران به سپاه ميليوني كاركنان علمي، فني، هنري وسازمانگران ومديران مجهزن) آمريكا

و كشاورزان تا حد تكنسين هاي صنعتي و اگرنوم ها باال رفته است و به اصطالح نزديكي زيادي از جهت 
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 و روشنفكران Blue collars» يقه آبي«درجه آگاهي و حتي شيوه تفكر و زندگي روزمره بين كارگران 

. پديد گرديده استWhite collars» يقه سفيد«

دي است كه پيشوايان سوسياليسم علمي آن را از پيش مي ديدند و آن را به زوال اين همان رون

.تدريجي تمايز روستا و شهر و كار فكري و كار يدي تعبير مي كردند

بدون شك در اين سپاه ميليوني مولدان معنوي زمره ممتازي هم وجود دارد كه با سرمايه داران هم 

ثريت مطلق از جهت مزد بگير بودن و شركت بالواسطه در توليد و مقام و هم سهم و هم مايه اند ولي اك

. خدمات پرلتاريزه شده اند

سفسطه .  از جنگ دوم جهاني انديشه پردازن بورژوايي از روند پرلترزدايي جامعه سخن مي گفتندپس

ين بود كه چون استدالل اين جنابان ا. در اينجاست كه پرولتاريا در رم قديم نام دريوگان و تهيدستان بود

پرلتارياي امروزي دركشورهاي رشد يافته امكان خريد يخچال يا تلويزيون و حتي اتومبيل ولو به قسط را 

. پس سخنان ماركس پوچ از آب در آمده است. يافته است پس ديگر چه پرلتري

طه در سفسطه گران از اين غافل بودند كه اصطالح پرلتاريا در سوسياليسم علمي به مولد بالواس

مولدي كه خود فاقد افزار توليد باشد و در پيوند با صنايع و . گستره صنعت يا كشاورزي اطالق مي شود

اين اصطالح علمي ربطي به ريشه تاريخيش ندارد مگر از اين . تكنيك امروزي مزد بگيرد و توليد كند

جامعه اند و در واقع اعقاب و جهت كه اين زمره نيز امروز مانند جامعه رم باستان محرومان و فرودستان 

پس از آن كه آن همه . اسالف اجتماعي همان پرلتاريا هستند منتها در جامعه اي نو و در سطح توليد نو

جوش و خروش خوش بينانه ستايندگان نظام طبيعي سرمايه داري در سال هاي بحران آميز كنوني فرو 

از جنگ دوم دوره ژرف تفاوت مادي بين راكفلرها و نشست اين مسئله نيز روشن شد كه اتفاقا در دوره پس 

دوپن ها و هانت ها و گتي ها از سويي با پرلتارياي صنعتي امريكا و از سوي ديگر با مردم جهان سوم باز 
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اليي . تفاوت طبقاتي به حدي بي همتا رسيد. نبرد طبقاتي شدتي بي سابقه يافت. هم ژرف تر شده است

. اه و اقتصاد اجتماعي بازار دود شده به هوا رفتاليي هاي مبلغان جامعه رف

باري نه تنها پرلتارزدايي رخ نداده بلكه جامعه پرلتاريزه تر شده يعني بر شمار مزد بگيران وابسته به 

افزوده شده و اي ) كه اصطالح خود جامعه شناسان سرمايه داري است (توليد اعم از يخه آبي يا يخه سفيد 

كه زندگيش از ) يعني اكثريت مطلق (ن علمي، هنر پيشه، كارگران، سازمانده متوسط چه بسا مهندس، كارك

.كارگر و كشاورز عادي بهتر نيست و در مواردي بدتر هم هست

روشنفكران امروزي افزون ترند بايد دانشجويان و دانش آموزان % 95به اين خيل انبوه كه از 

. وكارآموزان را افزود

ما ناگزير با درآميزي ) يعني نيروي مولده شده علم (توليد مادي و توليد معنوي پس در كنار درآميزي 

اين شايد اوائل آن روندي است كه سوسياليسم . كاركنان يدي و فكري شهر و روستا نيز روبرو هستيم

اين امر در عين حال نشانه پيش بيني. علمي پيش بيني كرده ولي ديگر حقيقتي است عيان و انكار ناپذير

. است كه از تمايل جامعه سرمايه داري به سير به سوي انقطاب سخن گفته است» سرمايه«ديگر اثر 

از اقتصادي تا  (وسائل سرمايه داري براي جلوگيري از اين دو قطبي شدن و انفراد اجتماعي خود، به انواع 

شمندان كه اين انقطاب ولي روزي مي رسد كه بايد به دور بيني آن دان. متوسل شده و مي شود) تبليغي

زيرا قوانيني كه بر كل . ناگزير را علي رغم هر تقاليي هم كه بشود پيش بيني كرده است احسنت بگويند

روند حاكمند علي رغم خرده قوانيني كه بر اجزاء آن موقتا حكومت مي كنند راه خود را بي رحمانه مي 

: قول حافظگشايند و اين از اهم مسائل در منطق ديالك تيك است به
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هر چه سعي است من اندر طلبت بنمودم 

آن قدر هست كه تغيير قضا نتوان كرد 

اين وضع نمايانگر تشديد باز هم بيشتر تضاد بين هر چه اجتماعي تر شدن روند توليد است كه سراپاي 

از آن و تصرف خصوصي وسائل توليد و بهره حاصل ) از سويي (جامعه اي را بدرون چنبره خود مي كشد 

% 2 تا 1در سطوح باالتر به مراتب كمتر يعني به  (جامعه % 5از طرف كساني كه فوقش به ) از سوي ديگر(

. )بالغ مي شوند

اين وضع نمايانگر حد اعالي نابهنجاري و غير عادي بودن جامعه سودورزانه و بازاري سرمايه داري 

. زورانه عيان شده استاست كه جراحات عفن دروني آن با همه پرده پوشي هاي م

توليد معنوي و كار فكري كه غالباٌ با رنج تن همراه نيست به نظر برخي ها اصال كار نيست و 

به نظر برخي ديگر بعضي انواع توليد معنوي ولنگاري و وقت تلف كردن است مانند شاعري . استراحت است

.يا نقاشي

ز جهت صرف و نحو و امالء و گزينش بسياري كسان درك نمي كنند كه نوشتن يك سطر درست ا

واژگان و ايجاد تكيه هاي منطقي درست در بيان و مراعات بالغت و شيوايي چه كار ماوراء دشواري است و 

مي بيند كه دفترچه اي، كتابي، مقاله اي در برابر . بچه اندازه تدارك رنج آور و قريحه موهبتي نيازمند است

اند مي تواند صفحه اي را سياه كند تصور مي كنند تفاوتي بين آنهاست و چون هر كس كه نوشتن بد

: يكي از نويسندگان معاصر مي گفت. صحيفه يك اثر علمي يا ادبي و هر صحيفه سياه شده ديگر نيست

تدارك كاغذ، چاپ، تصحيح، توزيع، : هنگامي كه مزد نگارش داستاني را از ناشر طلبيدن، او با تعجب گفت

 بدو ها و بست و بندهاي دشوار آن با من است شما چه كرديد؟ نشستيد كنج اطاق قصه فروش، با تمام بدو

ديگر چه مزدي؟. خيلي راضي باشيد كه چاپ مي شود. اي به هم بافتيد
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براي آن ناشر شايد روشن نبود كه تا يك داستان نگار در خورد اين نام مهم بشود و كتابش خواننده و 

.اي تناني و رواني را بايد تحمل كندخريدار داشته باشد چه رنج ه

ترديدي نيست كه اكثر اشكال كار فكري از اكثر اشكال كار يدي پويايي و تالش جسمي به مراتب 

في . كمتري مي طلبد ولي به تدارك و كارشناسي و قريحه و صرف نيروهاي رواني مختلف نيازمند است

.  ديوان حافظ هر دو بسيار با ارزشندالمثل نمي توان گفت مسجد شاه اصفهان مهم تر است يا

مانند توليد وسائل توليد و  (البته كار يدي و توليد مادي كه براي رفع نيازمندي هاي حياتي انسان

ولي كار فكري و توليد معنوي از نيازمندي ها . سودمندي عيان تر و آشكارتري دارد) وسائل مصرف است

وقتي انيشتين تئوري نسبيت .  ارتباط و غيره فاصله مي گيردنخستين انسان مانند خوراك، پوشاك، مسكن،

خصوصي و عمومي خود را به ميان مي آورد وقتي آراگون اشعار اجتماعي خود را مي نوشت، وقتي ماريا 

كاالس آرياي اپرايي خود را مي خواند وقتي ئوالنوا بالت مرگ قو را اجرا مي كرد، همه مي توانستند بگويند 

.فكر نان كن كه خربزه آب است: ين ها هم مي توانم زندگي كنمكه من بدون ا

ولي زائد است كه ما درباره نقش علم وهنر، نقش مهندسي و طراحي و مديريت در حيات جامعه سخن 

جامعه يك گره بند همه سويه است كه اگر قانونمندي يك گوشه اي بهم به خورد در همان نان . گوييم

.دروزانه اختالل پديد مي آي

به ) سازمان گري دولتي و اجتماعي (ديگر ما از آن نمي گوييم كه امروز علم و فن، هنر و مد يريت 

اين بحث ما را به بحث تمدن يا فرهنگ فرازتر مي برد و با انجام . اجزاء الينفك تمدن انساني بدل شده اند

.آن اين وجيزه را به پايان مي رسانيم
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 و توليد معنوي )يا تمدن ( ـ محتوي فرهنگ4

: ما در اين بحث فرهنگ و تمدن به يك معني گرفتيم در زبان هاي اروپايي نيز دو لفظ وجود دارد

و اين تمدن را ما مي توانيم به فارسي شهري گري ترجمه  ( Civilisation و ديگري Cultureيكي 

اين . نگ محدود تر گرفته اندكساني هستند كه تمدن يا شهري گري را نسبت به مفهوم عام تر فره). كنيم

. نوع تمايزات مطلب را مغشوش مي كند و گرهي نمي گشايد

آنست » احوط«در متون جهاني آنقدر اين دو واژه همسان يا نزديك به هم به كار رفته كه به اصطالح

 و هدف نگارنده درباره فرهنگ و انقالب فرهنگي بررسي جداگانه اي نگاشته. كه آن ها را هم معني بگيريم

در جامعه  (.هدف بيان رابطه فرهنگ با توليد و به ويژه توليدمعنوي است. در اينجا تكرار آن مطالب نيست

شناسي غربي علومي مانند كولتورولوژي يعني فرهنگ شناسي و اتنوسوسيولوژي يعني جامعه شناسي نژادها 

 ديده مي شود كه فرهنگ را تنها در كشش زيادي. و اقوام پديد شده كه به تعريف مفهوم فرهنگ نيازمندند

توضيح دهند يا آن را به صورت يك كل مستقل و در بسته عرضه ) دودماني، قومي (چارچوب جوامع اوليه 

دارند و تيپ بندي كنند ما در اينجا فرهنگ را به معناي يك مقوله تاريخي سراسر بشري در ميان گذاشته 

فرهنگ هاي اتنيك نيست و لذا به فرهنگ هاي در بسته و ايم و هدف ما تنها فرهنگ هاي آغازين يا 

).نمونه بندي آن ها نيز نمي پردازيم

اين . در مفهوم فرهنگ يك جامعه نعمات مادي و معنوي و تشكل و مديريت يك جامعه وارد مي شود

. نيك گره بند بغرنجي است از ارزش هاي مادي و معنوي و روابط مختلف سياسي و اجتماعي و نظاير آ

كل دستاوردهاي يك جامعه در پويه زماني كل توشه و رهاورد مادي و معنويش در اين مفهوم وارد مي 
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از فالن جنبش ابرو و يا حركت دست به هنگام گفتگو تا فالن مجلس يا كاتدرال فالن اپرا يا . شود

.  دشوار نيستدرك مطلب ابدا. سمفوني فالن عالم يا دانشگاه و غيره در اين مفهوم وارد شده است

زيرا ايجاد محصوالت معنوي داراي سطح باال كار . محصوالت معنوي در فرهنگ جاي خاصي دارند

براي آن كه جامعه اي بتواند انيشتن يا پاولف پديد آورد . پايان يك تبلور طوالني است. ساده اي نيست

 كه جامعه بتواند در نبرد فضايل براي آن كه جامعه اي بتواند ماهواره ساليوت به مدار بفرستد، براي آن

. اجتماعي و سياسي پيشگام باشد بايد راه درازي طي كرده باشد

مي توان عالمت رشد ) كه فرهنگ معنوي در آن جاي ويژه اي دارد (لذا رشد فرهنگي جامعه را 

رشد : براي جامعه مي توان شاخص هاي مختلف رشد قائل شد. كل جامعه دانست) ارگانيك (عضوي

 اجتماعي، رشد اتنيك يا قومي، رشد فني، رشد عضوي حركتي است درباره بلوغ اجتماعي و از –قتصادي ا

را در ) نگانتروپيك (آنجا كه برخالف سيستم هاي فيزيكي، سيستم اجتماعي يك حركت غير آنتروپيك 

مي گردد و يعني بر كدهاي اطالعي و عملكردي او افزوده و نظام درونيش مكمل تر . كلش طي مي كند

لذا رشد ارگانيك جامعه اگر به وسيله عوامل طبيعي يا اجتماعي خاصي قطع نشود . پويائيش فزوني مي گيرد

و همين است . عليرغم مسير پر تضاريس يا كژمژي كه طي مي كند در مجموع اعتاليي و افزايشي است

.كه ما آن را با واژه علمي نگانتروپيك افاده مي كنيم

ني درآميزي نيرومندي بين فرهنگ مادي و فرهنگ معنوي بين محصوالت كار يدي در فرهنگ انسا

مثال در كاخ هاي مشهوري مانند ورساي، سان بوسي، پترهوف، شرون . و كار فكري انجام گرفته است

برون يا كاخ هاي عالي قاپو و گلستان كه مجموعه اي از هنرنمايي هاي كار يدي و كار هنري است به 

.ان آن دو را از هم جدا كردزحمت مي تو
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يا طراح با اشكال » دي زاينر«حتي اكنون هيچ كاالي مصرفي نيست كه آن را هنرمندي به نام 

سرمايه داري براي تشديد بازار يابي از ركالم و ديزاين و بسته بندي . دلپذير و متناسب پديد نياورده باشد

. هنري حداكثر استفاده را مي كند

منتها دنباله اي كه جهش كيفي بزرگي را طي . است) ناتور (دنبال تكامل طبيعت) كولتور (تمدن 

نخست سيطره با طبيعت بود كه آدميزاد بي پناه را با شبح ارباب . كرده و سپس در برابر آن ايستاده است

ز در آري تمدن در آغا. انواع اسطوره اي كه هر يك مظهر پديده هاي طبيعي بودند به حد كشت مي ترساند

كمك كرد ) به ويژه شناخت و زبان (بسط افزارسازي و توليد مادي و بسط توليد معنوي . سيطره طبيعت بود

.كه تمدن مركز سيطره را معكوس سازد آن را از چنگ طبيعت واستاند و خود طبيعت را در سيطره در آورد

ش به آدميان درمانده در ظلمت و زماني بود كه ژوپيتر رب االرباب پرومته اساطيري را به گناه دادن آت

سرما، بر صخره هاي قفقاز به چارميخ كشيد و اينك سوخت شگفت آور موشكي، ماهواره ما را از المپ 

:بر خالف سخن غلو آميز ابوعلي، امروز واقعا بشر مي توان بگويد. خدايان يوناني نيز فراتر مي برد

 گيتي را حل  كردم همه مشكالتاز قعر گل سياه تا اوج زحل

.دور نيست آن زمان كه طبيعت سياره ما و منظومه ما در سيطره انساني باشد

و سنن قبيله ) قومي ـ وراثتي (و اتنيك وژنه تيك ) جغرافيايي (در آغاز رشد تمدن عوامل ژئو فيزيك 

ها و تيره اي مانند عادات، رسوم، معتقدات در فرهنگ هاي در بسته آغازين گله هاي انساني و دودمان 

. هاي قبايل تاثير قاطع داشت

بده بستان تمدن ها : ولي اندك اندك جوي هاي تمدن هاي بسته بهم پيوست و نهرها و شط ها نيز

است كه » تمدن جهاني«باال گرفت و اينك ما در آستان يكي شدن اين شط غرنده ايم كه در كار ايجاد 

لذا سخناني كه درباره بازگشت . ه عرصه ها در بر مي گيردهمه چيز و حتي شيوه زندگي روزانه ما را در هم
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به اصالت قومي خود گفته مي شود سخناني كه مي تواند در زمان و مكان معيني حتي سود برساند در 

از هم اكنون مي توان خانواده متحد انساني را در تالش يگانه اي به . مقياس تاريخي سنگي و ارجي ندارد

ولي . ه آنچه كه آن را رنگ محلي تمدن مي نامند مسلماٌ تا ديري بر جاي خواهد ماندالبت. سوي اوج مي برد

در شرايط اصالح جغرافيايي جهان و درآميزي عميق اقوام، اين رنگ محلي نيز فرو خواهد سترد و سياره 

 راه بي  كه موافق آئين خرد و زيبايي و نكوييكوچك ما كلبه آراسته اي براي خانواده انساني خواهد شد

.به اين روند پيدايش زبان يگانه جهاني نيز سخت ياري خواهد رساند. پايان كمال ادامه خواهد داد

امروز اين سخنان پندار آميز است ولي تاريخ بارها نشان داد كه شجاعانه ترين پندارها روزي به عادي 

افق زرين دورند و هنوز در مسلم است كه نسل ما و نسل هاي نزديك از اين . ترين حقايق بدل مي شود

زمينه توليد مادي و معنوي تشكل جهاني بايد كار و پيكاري بسياري سخت، خونين، طوالني انجام گيرد تا 

اينك در برابر ما دره ژرف جنگ جهاني هسته ايست و شهسوار تمدن انساني بايد از اين . مقصد پديد شود

 فقير وجهان غني است كه حل آن شرط حل تعادل دره فراجهد، معضل بزرگ ديگر شكاف فزاينده جهان

.دروني جامعه بشري است

است و هر وظيفه اي نيز » وظيفه زا«و » مسئله زا«خود تكامل تدريجي ولي مستمر مدني يك امر 

كه شرايط خلش تاريخا پديد شود ناچار طرح و حل خواهد شد و به تعهد اخالقي و اجتماعي افراد انساني 

كه بهشت خود را به بهاي دوزخ سازي براي ديگران  (البته نيروهاي محافظه كار جامعه. دبدل خواهد گردي

 اين تعهداتند و كارنامه انسان نشان مي دهد كه اين نيروهاي بهيمي و درنده مخالف اجراء) پديد آورده اند

.چه سنگدالنند ولي ديوار عناد سياه آن ها را گرد زمانه خورد خواهد كرد

و ) تاثيرفرهنگ مادي و معنوي يكديگر تاثير فرهنگ هاي جوامع درهم (ك تمدن در درون موتورمحر

يا به بيان سيستمي اگر تمدن را يك سيستم بغرنج پويا . قرار دارد) تاثير طبيعت و تمدن درهم (در برون آن
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ه نو در آن بگيريم تاثير و رابطه متقابل محيط خارجي سيستم در تحرك آن و پيدايش كيفيت هاي نو ب

موثر است و اين درهم تاثيري پايه جنبايي و پويايي انسان ها تا حد نبردهاي عظيم طبقاتي و انقالب هاي 

در قبال اين مكانيسم نيرومند تالش گذراي فالن مستبد يا فالن خرپول براي مدت دراز چه . افق گشاست

ما دوستداران حقيقت و عدالت جز . ره بكشندتابي دارد؟ آري اين ها مي توانند بنده و يا سركار را به قتا

انسان هايي ناتوان و سپري نيستيم كه حتي لگد چارپايي مي تواند شقيقه مارا خون آلود كند و كالغ 

بدين . سياهي مي تواند دانه چشم ما را برچيند تا چه رسد به گروهي ستمكار به ماشين جهنمي قدرت

نظام مافيايي .  توانند پهلوان آينده را چند گامي به عقب برانندوسيله گذشته پرستان و اكنون پرستان مي

امپرياليسم امريكا اين روزها درست مشغول همين كار است ولي نه رزمندگان به خون خفته نه انقالب هاي 

درهم شكسته، نه سيطره هاي بازگشته، نه مغلطه هاي پيروز شده هيچكدام در قبال جويدن شبانه روزي 

تاريخ كه معلوم نيست در كدام سوراخي مي خزد و از كدام حفره اي سر بر مي كشد » موش نقب زن«

بگذار كوته بين ها به فتح خونين و ننگين خود شادي كنند ولي . بگذار ترسوها تسليم شوند. ارجي ندارند

نسوي به قول فرا. آخرين شكرخنده از آن تكامل است كه نوشداروي خود را در كاسه سر شهيدان مي نوشد

: يا به قول مولويRira bien qui rira le dermier: ها

پس مسافر آن بود اي ره پرست كه مسير و روش در مستقبل است

نقش توليد معنوي در سازنده هاي مختلف معجون فرهنگ انساني دمبدم در افزايش است و به سازنده 

پيشنهاد كرده اند Formationواژهرا برخي براي » سازند«واژه نو ساخته  (.عمده تمدن بدل مي شود

كه اينجانب به داليلي با آن موافق نيستم ولي اين واژه درست و زيبا را چنان كه برخي پيشنهاد مي كنند 

 به كار برد و Component: يا انگليسيComposant: فرانسه» اجزاء تركيب كننده«مي توان براي 

هاي سيبرنتيك و آدمك هاي خودكار بخشي از وظايف زيرا ماشين .) به همين معني به كار رفته است
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حتي احتمال مي رود كه . عقلي را نيز انجام م يدهند و خودكار سازي همه سويه، جانشين كار يدي مي شود

 حتي )و شايد ماشين هاي آنزيماتيك آيند (ماشين هاي تعمل آينده كه تا حد ارگانيسم رشد مي يابند 

. بتوانند افزار زايي كنند

تكامل فرهنگي جامعه كه داراي سير ناگزير خود به خودي به صورت جبر تاريخي است بيش از پيش 

شكل آگاهانه به خود مي گيرد وهمين خود نمودار باال رفتن نقش تفكر و خرد انساني در ساختن سرنوشت 

اين ). تا روحيازخودسازي جسمي گرفته  (خود سازي جامعه و فرد در دستور روز قرار مي گيرد . خود است

فعاليت خالق، آگاهانه، هدفمند، همراه با پيش بيني . كاري نيست كه آن را رياضت جوكيان حل كند

پرلتاريا و روشنفكر شهر و روستا به عضو . سراپاي جامعه به موتور محرك فرهنگ انساني بدل مي گردد

تيم، بايد گفت كه كوشش جامعه در پرتو اين احكام كه بيان داش. آفريننده جامعه انساني بدل مي شود

:شناسان بورژوايي غرب براي توضيح تمدن به ويژه داراي دو خصلت است

Toynbee و توين بي spenglerخصلت اول خصلت بد بينانه است كه آن را مثال در نزد شپنگلر 

لوع تمدن شپنگلر از غروب تمدن سخن مي گويد و نه از غروب تمدن بورژوايي مغرب كه خود ط. مي بينيم

توين بي در اواخر زندگي طلوع تمدن ديگر را مي ديد ولي با بدگماني يك روشنفكر . بزرگ تري است

 امان غربي كه پايان شيوه هستي بورژوايي را پاياني غم انگيز مي شمرد او را بياد انحطاط رم و سر ريز بي

.بربرهايي مانند آالريك، ژانسريك و آتيال مي افتاد

اين غرب بورژوايي است كه آالريك ها، ژانسريك ها، آتيالها و چنگيزها را به صورت ولي عجالتا 

.هشت پاهاي چند مليتي و ژنرال هاي عربده كش و سياستمداران بمب نوتروني تحويل جهان مي دهد

بورژوازي غربي در كار . خصلت دوم اين بحث ها توجيه سياست استعماري و نو استعماري غرب است

 امريكاي التين، استراليا تنها فرهنگ گستري مي بيند و اگر اقوام ، د قرن اخير در آسيا، آفريقاخود طي چن
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 گويا براي آنست كه زيست در اثر اين دگرفرهنگي دچار غربت و يكه شده اند) به عقيده او (عقب مانده 

زشويي ها، فرار مغزها البته درباره غارت عظيم كشتار عظيم، مغ. ابتدايي آن ها زندگي مدون را بر نمي تابد

افراد شرافتمند در غرب كم نمي نويسند ولي اين پديده اخير و تازه نتيجه تاثير سوسياليسم و جنبش هاي 

رهايي بخش است و اال همه ما سالمندان فيلم هاي هاليوود سال هاي سي را درباره آفريقا به خاطر داريم 

.ظهر فرهنگ و بشر دوستيكه در آن سياه مظهر آدمخوار است و سفيد م

 ـ برخي نتيجه گيري ها 5

بحث كوتاه مدت ما درباره جاي توليد معنوي در مجموع فرهنگ انساني برخي مسائل را ولو در حد 

روشن است كه اين يك بحث نظري صرف نيست و مي تواند به ما كه در كار نوسازي . طرح به ميان كشيد

.ت ياري كندجامعه هستيم در يافتن سمت هاي درس

 ايستاده ايم و گذشته گرايي يا جبهه سائي در قبال چنان كه گفته شد ما در مطلع يك دوران بزرگ

ولي با نفي تمدن بورژوايي ما ابدا نبايد تمدن مادي و معنوي امروزين و شيوه . تمدن بورژوايي راه ما نيست

ولي در . توانيم درجهت انكار خود عمل كنيممي توانيم انكار كنيم، مي . زيست ناشي از آن را انكار كنيم

بزرگ ترين مضرت تالش هاي غلط تنها اينست كه روزگار عده اي را مدتي . طول مدت بي فايده است

رايش «اگرچنگيز فراموش شد، هيتلر به آن آرزوي ايجاد . تباه مي كند، واال خاطر جمع به جايي نمي رسد

.مش روشن استولي سرانجا. كه فراموش نشد» هزار ساله

بولدوزر در . خردمندي در قبول جنبش كمال جوي تاريخ بشري است و نه در ذهن گرايي عنادآميز

. كافي است كه ما تاريخ را ورق بزنيم. تاريخ موجود لجوج و عنصر لجاجت هر دو را به زباله دان مي افكند

. طاغوت سرنگون شده بنگريم» تمدن بزرگ«كافي است به سرنوشت 
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توليد مادي و معنوي در كشور ما در سطح نازلي است و . ما از كاروان تمدن واپس مانده استميهن 

اميد است بتوانيم از انقالب بزرگ . حال آن كه ميهن ما داراي استعدادي شگرف براي به پيش تاختن است

. دار شودخود با روشن بيني بهره جوييم تا نسل معاصر نيز كه اين همه رنج برده از ثمراتش برخور

 تهران –1360 شهريور 

معتكف پرده غيبصبح اميد كه بد

گو برون آي كه كار شب تار آخرشد

نويد پايان

گريز از واقعيت است در . نام دارد سكه تقلبي است» خوشبختي«همه آنچه كه از ديدگاه سرمايه داري 

دادهاي تاريخي ندارد كه سرانجام زيرك اشياء و در خيال ها و ربطي به سيالب آهنين و بازنداشتني روي

.ترين خوشبخت ها متفرعن را خاكستر مي سازد

اكنون متاسفانه .معضل خوشبختي به مراتب پيچيده تر از آنست كه با اين هوس بازي هاي حل شود

اين تفرقه هر. بشريت از جهت طبقاتي، ملي، نژادي، جنسي، بينشي، زباني، سنتي و تمدني دچار تفرقه است

در محيط تفرقه خصومت آميز بشريت و رنج هاي گوناگونش . كدام منشا واكنش هاي خصومت آميزند

.افسانه مضحكي است» سعادت«

 يزد يا حسين، بيسمارك يا ، انسان داراي قدرت انعطاف است و محيط مي تواند از او نرون يا مسيح

. م دگر سازي نظم اجتماعي شدني استتجربه نشان داده است كه هم دگر سازي انسان وه. ماركس بسازد

من رنج مي » رنج زاينده پندار است چون كندويي عسل را«: به قول شاعر معاصر فرانسوي لويي آراگن

كشم لذا زنبورهاي شهد آفرين پندار من تا الژورد آينده سفر مي كنند و در آنجا بشريت متحد را مي بينم 
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مرگ و ،  نابرابري، مانند فقر، جهل (جتماع و طبيعت است كه با دشمنان واقعي خود كه هداياي شوم ا

.مي رزمد) بيماري و بالياي ديگر

در دوران كمبود توليد، اين كه گروهي ثمره كار گروه ديگر را در سطح طبقاتي، خواه در سطح ملي 

ني امري ساده در دوران كنوني تبديل كمبود توليد به فربود و فراوا. بربايند نوعي ضرورت شوم تاريخي بود

 ميليارد دالر كه ساالنه صرف كوه انباري از هواپيماها و كشتي ها و زيردريايي ها 500كافي است آن . است

كافي است آن چهار . به آباد سازي جهان اختصاص يابد. و تانك ها و موشك هاي كالن پيكر مي شود

تصاص داده صرف آباد سازي جهان تريليون دالر كه پرزيدنت ريگان آن را براي تسليحات ده ساله اخ

.گردد

مي توان صحراها را دريا كرد، توندرها را گداخت، انسان ها را آشتي داد، گرسنگي و ناداني را باقي 

ولي . اين شايد روزي آرزوي دور و ديوانه واربود. نگذاشت، بي آن كه از شكوه و زيبايي زندگي كاسته شود

 قاره امريكاي شمالي را كشف نكرديم كه به دژ مدافع نظام ستم ملي و ما. اين آرزو امروز برنامه عمل است

با نظام كاسب كاري، بشريت تنها به بدبختي هاي بزرگي مي رسد كه خوشبختي هاي . طبقاتي بدل شود

.خوشبختي چند تن در درون بدبختي همگان؟ چه رذالتي. كوچك فردي و خانوادگي را خواهد بلعيد

خطر جنگ دراثر دسايس امپرياليسم مانند هيواليي سياه بر فراز سر .  است1361اكنون ارديبهشت 

درجهاني كه علم و خرد به اوج رسيده كاسبكاران مجهز به اتم و نوترون وسالح . بشريت آويخته است

 منافع كوته نظرانه خويش چه ميكروبي و شيميايي، بمب هاي خوشه اي و ساچمه اي ببينيد براي حفظ

لت گرايان متعصب و همه خادمان تفرقه انساني ببينيد كار را به كجا رسانده اند؟ دست هاي مي كنند و م

استخواني سود ورزي وملت گرايي از پكن تا واشنگتن چه رده خطرناكي از نارنجك بدستان براي حفظ 

.محيط وحشت و اضطراب به وجود آورده است
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 پاياني است؟ با آن كه اعصاب و قلب ناتوان و آيا غمنامه انسان را: در آغاز اين يادداشت نوشتيم

به : ولي خرد انساني به ما حكم مي كند. دردكش ما مي تواند ما را به سوي رنج آورترين تصورات براند

دير يا زود چنين خواهد شد و اين مهم . با اطمينان پاسخ مثبت بدهيم. پرسش خود پاسخ مثبت بدهيم

واهد بود؟ و اين مهم نيست كه افراد ما را در آن سهمي ا ست يا نيست كه آن ساعت ستاره نشان كي خ

. نيست، مردم كشور باستاني ما با انقالب شكوهمند خود سهم بزرگي را ادا كرده اند

از كاهنان تا پيمبران و از فالسفه تا نويسندگان و شاعران و در عصر ما از افالطون تا تماس مور و 

ماركس و انگلس و لنين هرگز از آرزومندي و اميد و نبرد در راه آرزوي خود كامپالند و موري از بابوف تا 

.اين آرزو را هريك با حد معيني از علميت واقع بيني و استدالل مطرح كردند. خسته نشده اند

.  سالگي مرد35 در 16اين روزها داستان كشيش آلماني تماس مونتسر را مي خواندم كه در آغاز سده 

به ) چك اسلواكي كنوني (ل شگفت انگيزي در اثناء جنگ هاي دهقاني در آلمان و بوهم اين مرد به شك

. همراه تابوريت ها رهايي زحمتكشان را آرزو مي كرد و مسيحيت واقعي در لغو امتيازات طبقاتي مي دانست

 و ما هنوز شايد راه درازي در پيش باشد. نزديك به شش قرن از مرگ اين كشيش دلير و شريف مي گذرد

علي رغم دشواري . مطلب را كه در آن پيچيدگي هاي بيولوژيك و تاريخي فراوان است آسان نمي گيريم

زيرا تكرار مي كنيم بشر تشنه سعادت است و ... . ها، سيرهاي قهقرايي و حتي پيروزي هاي موقت ارتجاع

 و الماس و شهرت هاي  الكل و عشرت و قمار ومقام دولتي و نگهداشتن چاكران و آويختن طالپول و

او خردمند تر ودليرتر از آنست كه در اين . اين سعادت ابلهان است. ركالمي و امثال آن سعادت نمي آفريند

.دام بماند

و . سعادت اين سخني است مقدس و بزرگ و همه بشري سعادت يعني صلح و برادري مردم چهان

روز بدل مي » ضرورت تاريخي«ت بخش به زمان آن خواهد رسيد كه درست همين نظام رهايي و سعاد
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در . شود يعني به تنها نظامي بدل مي شود كه مي تواند به نيازمندي هاي زندگي و رشد انساني پاسخ دهد

. به يك واقعيت احتكار ناپذير بدل مي گردد و تحقق مي يابد» آرزوي انساني«آن هنگام يك 

يا تاريخ از آن حكايت نمي كند؟ آيا انقالب ما از آن آيا هم اكنون ما در آن زمان زندگي نمي كنيم؟ آ

حكايت نمي كند؟

:باز هم در اين مبحث سخن خود را ادامه مي دهيم

و تمدن ابتدايي حلوان كهن ) ميكرو لي تيك (و خرده سنگي ) مزولي تيك (اگر دوران ميان سنگي 

كه از ده هزار  ( النهرين رادر بين» سارسي«در مصر و تمدن » سي بيل ها«در مصر سفلي و فرهنگ 

.  هزار سال از تاريخ شناخته طبقاتي بشر مي گذرد12به مثابه مبداء بگيريم، اكنون ) پيش از ميالد مي شود

 است كه انسان اين  سال حساب كنيم سيصد نسل40 هزار، 12اگر سن متوسط انسان را طي اين 

 سده به 120ه تمدن مادي و معنوي انسان طي اين درست است ك. دوران دوازده هزار ساله را مي گذراند

شگفت آوري اعتالء يافته ولي چون مناسبات اجتماعي چنان كه بارها گفتيم به علت كمبود محصول و 

سطح نازل معرفت و فن، عمال مبتني بر تقدم قدرت زور و زر بر هر گونه قدتري شد، آرزوهاي پاك دور و 

 الي چهار صد نسل است انسان 300: اره عدالت بسيار كم ثمر مانده استدراز و گاه طغيان آميز انسان درب

 و حتي لحظه اي روياي سعادت و عدالت را به معناي مختلفي كه بدان مي مبارزه مي كند، مي انديشد

. داده رها نكرده است ولي هنوز گوهر مقصود را به چنگ نياورده است يا تماما به چنگ نياورده است

ه هزار سال كم يا بيش تنها يك فرمول موثر براي برخورداري از مواهب مادي و معنوي دراين دوازد

بدزد و ثروتمند شو تا قدرتمند باشي، و سپس به اتكاء ثروت و قدرت ثمره كار «: وجود داشته وآن اين كه

تم زور بگو و س«يا » مولدان محصوالت مادي و نعمات معنوي را به سوي خود و خانواده ات غصب كن

در » بران و قدرتمند شو و سپس به اتكاء قدرت وحيله، ثروت بياندوز و به همان نتيجه مطلوب قبلي برس
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و . ديگران را چاكر ساز تا خود سرور شوي. ديگران را بدبخت كن تا خود را خوشبخت سازي: يك كلمه

. جوان را زير پا گذار تا ترا بر فراز سر جاي دهند

 در Escapismeاز واقعيت بزن » گريز«نورانه را نداشتي، آنگاه دست به اگر عرضه اين كارهاي جا

تخدير، خود را فراموش كردن، در پناه بردن به تخيالت و امثال آن فرو برو تا جهان واقعي را و خود را 

واال پشت را در زير يوغ بردگي خم كن و مبادا به سوي طغيان بروي كه . فراموش كني و از رنجش وارهي

.  حقيقت بزني كه به قول ولتر ترا خواهند كشتداغ در گلويت مي ريزند ومبادا دم ازسرب 

 گوناگون بوده و علم تاكنون به تناسب رشد نيروهاي مولده و ارتقاء سطح معرفت، اشكال اين جامعه

در اين اشكالي از آن ها را بر پايه بررسي ساخت اقتصادي و اجتماعي معين ساخته است، و اي چه بسا كه 

زمينه بررسي هاي تازه اي در مقياس جوامع آسيايي و آفريقايي نكات ديگري را روشن كرده و مي كند ولي 

از نظام پدر :  توان گفتسرشت ستمكارانه جامعه در اين دوران فرقي نكرده است و اين را با اطمينان مي

راي تجلي و نيرويي براي تسلي وجدان ساالري تا سرمايه داري امپرياليستي معاصر حقيقت و عدالت جايي ب

. هاي پاك نداشت و اگر هم داشت در آن حدي بود كه آن را با نبردهاي دشوار به دست آورده بودند

» ثروت«و » قدرت«سرشت ستمكارانه جامعه به ويژه در اين بوده كه اگر انسان به دو چماق خون آلود

 وجدان و عدالت و بشر دوستي مي رفت در آن حالت چنگ نمي زد و دست نمي يافت و به دنبال حقيقت و

به ويژه اگر از اطاعت صاحبان امتياز سر باز مي زد و مي خواست آزاده و . ياس تلخي چشم براهش بود

هشيار و چشم باز بماند و بازو به نبرد بگشايد در آن صورت خطري نبود كه خود و خاندان و يارانش را 

. تهديد كند
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 نسل انساني، 400-300ادي اهريمني بر مبادي انساني طي دوازده هزار سال طي پيروزي دائمي مب

و دردي . و فاجعه آميز بودن كامل سرشت و سرنوشت انساني را پديد آورده است» پان تراژيسم«احساس 

.زهر آگين را در جان هاي تابناك بر انگيخته است

، پرتو عدالت، به صورت غلبه انسان بر ولي بدبينان نمي ديدند كه علي رغم ظفرمندي دائمي ظلم

قوانين جبري طبيعت و جامعه و بهبود كم كمك شرايط زيست، در كار اشاعه يافتن است و چنين نيست كه 

بدبينان نمي ديدند كه بشريت در اكثريت خود شيفته آزادي و رهايش است . جهان غلبه مطلق سياهي باشد

نتخاب دشوار كه يا برده ستمكش باش يا سرور ستمكار واال حلقه در واقع اين ا. و براي آن پيكار مي كند

زيرا حتي از اين طرف دست . دار و تپه سوختن گاه و سكوي ميرغضب را برگزين، انتخابي بود سخت دشوار

يافتن به زر و زور امثال نرون ها و كاليگوالها و آتيالها و ژآنسريك ها و تيمورها و هيتلرها و محمد رضاها 

 پادشاه بسيار ثروتمند و زراندوز ليدي مغلوب Cresusوقتي كرزوس .  معناي واقعي سعادتمند نساخترا به

افتاد كه گفت طال خوشبختي نمي آورد و وي در دم آخر فرياد Solon كورش شد به ياد سخن سولون

.» سولون . آخ سولون«: برآورد

فاجعه واقعي در آنجا بوده و . تن استاينك اين شب دراز و زجرآور وحوصله سوز در كار پايان ياف

هست كه رنج و ايثار عجيب انسان طي ده ها و صدها نسل الزم بود تا اين پايان، پايان سيطره زر و زور 

سطح معيني از رشد نيروهاي مولد، معرفت علمي، تشكل توده ها، نبرد بي امان آن ها، الزم بود . فرا رسد

گرچه شب به پايان نرسيده ولي . معناي سعادت واقعي بر مال گرددوهست تا سعادت تقلبي افشاء شود و 

سپيده دميده است و اين ثمره دانش و نبرد كار و پيكار است و مايه افتخار ما مردم ايران است كه سراسر 

. كشور ما بار ديگر در اين جاده بزرگ و دشوار گام نهاده است
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 گورستان رفتند در حالي كه ظلمت تاريخ سيصد الي چهار صد نسل و شايد نسل هاي ديگر به

زندگي را سرشار از قواعد عجيب، دگرگوني هاي پرادبار، فشارهاي موحش و نظامات . فروكش نكرده بود

. وحشيانه مي يافت و در آستان زوال گنجينه سينه اش از يادهاي جانسوز انباشته بود

ه نزديك از عدالت و سعادت همه بشري ناب ما آرزو مي كنيم و در راه آن مي رزميم كه نسل هاي آتي

و پاك و اصيل برخوردار شوند و به مراد انساني خود دست يابند و مي دانيم كه راهش نبرد آگاهانه و پيگير 

.است خواه در صحنه حقيقت علمي و خواه در عرصه عدالت اجتماعي

:اين را نيز بيفزاييم

البته با برخي اختالفات جزئي ارثي كه  (است» ينسهموساپي «با آن كه كل بشريت امروزي از نوع 

طبقاتي، ) هيرارشيك (در دوران جامعه پلكاني ) موافق محاسبات ژنه تيك به يك صد هزارم مي رسد

با پايان شب تاريك تاريخ، اميد است كه وحدت . را از دو تبار متضاد مي پنداشتند» بد اصل«و » آزاده«

اين روزها ما بار ديگر شاهد هجوم امريكا ساخته اسرائيل . جهان تامين كندنوعي انسان وحدت او را از همه 

3300 سده پيش از ميالد يعني 13چه اندازه غم انگيز كه . بگين به خاك لبنان و كشتار مردم فلسطينيم

سال پيش نيز قبايل اسرائيل در خاك فلسطين رخنه بردند و بعدها در زمان پادشاه شاعول سلطنت اسرائيل 

. ويهودا را پديد آوردند

جهان هنوز چنان عقب مانده است كه بگين كار شاعول را تكرار مي كند و خلق ها به جاي همزيستي 

و همبودي انساني از روي فرهنگ، با همان سبعيت به جان خلق هاي هم نوع مي افتند كه جانوران 

شاعول تا زمان بگين جاري است بايد آخر به اين سيل خون كه از زمان . جنگلي مي افتادند و مي افتند

. اين براي بشريت معاصر رسوايي است. ختامي نهاد
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برخي به چيزي جز هستي جانورانه و جنگل منش انسان در جامعه معتقد نيستند و هر چيز غير از آن 

با نور نيچه از درختي در بيشه سخن مي گويد كه باال مي يازد و بر فراز همه درختان . را محال مي دانند

اينست كه تاريخ را مي آفريند ولي ما توده هاي . خورشيد تابان گل هاي سحري خود را مي شكوفاند

انساني را سازندگان تاريخ مي دانيم و مايليم كه همه انسان ها را به ابر انسان هاي واقعي بدل كنيم و 

.الوري، اعجاب انگيز نثار مي كنندامروز همه بشريت و از آن جمله جوانان ما در اين راه خون خود را با د

آن دم كه دميد عاقبت صبح سپيد

 ما را به شب خاك، سرا شد جاويد

از ياد مبر آن گل زيباي اميد

كز باغ دل خون شده دستانم چيد 


