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  یخ از تاریيجستارھا

  احسان طبري
 پیشینيچند سخن 

 ھای آن چیستان و در رمزھا و بخوانیمسرگذشت گذشتگان خود را 

 و نیستیم کاروان بزرگ رنج و افتخار ین مسافرنخستینما : یم شوریكبا

 شط سخری کھ بھ ینو دمی چند در ا بیائیم. نیستیم نیز آن ھا پسینوا

  .كنیمسوی مقصدی واال می رود شنا 

: یم و عزم خود را بھ کار اندازمید و طنز و حدس و احیرت                 

 و توشھ ای بھ دست یم بھ چنگ آورچیزي و تماشا سیر ین در اشاید

  .یمآور

 است کھ یخي کوتاه تار(Essai) دفتر شامل چند جستار ین ا                

.  سازدبیشترنده آسان می توانست تعداد و حجم مطالب و حجم آن را نگار

 مید این است و ھمھ در ایخ درباره تاریدير تفکر تجنیز دو نوشتھ یكي

 در راه انسان نوعی   دھد تایاري کھ بھ ما  یابدنوشتھ شده و نشر می 

 حقیر کھ درگنداب خود پسندی نمانیم و انسان فردی كنیمشدن تالش 

طھ می زند و بھ آسمان فراخ و خرگاه پرشکوه خاندان انسانی  غویشخو

  .پیوندد نمی یشخو

 نیاز و فرھنگش بھ تحول ژرف روح او یت تحول ژرف بشر                

 وظیفھانسان بودن «: ه نامداریسندسوزان دارد و الحق بھ قول آن نو

  » داردمیز غرور آطنیني - انسان» « .بزرگی است 

 ومسئلھ یران جستار درباره ایكھ بھ جز  مجموعاین در                 

 صحنھ ھای عبرت آموزی را از یگردولتمداری در کشور ما، نوشتھ ھای د

  .نقل می کند)  اروپای غربی یژهبھ و( جھانیختار
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 درباره – ولو از راه تجربھ – خوشبختانھ در زبان فارس                 

 است بھ یلھ ما رسالینا.  و جھان مصالح غنی گرد آمده استیران ایختار

 پیشینیان تیزتر کارنامھ یشمندانھ رغبت جوانان ما را بھ بررسی اندیژهو

  . را می توان بھ تجربھ خود بدل ساختیخا تجربھ تاریرز. کند 

  . رو دارد تیز    گر سوار ا ست و سمندیسیاست                    

  .رد دا   چون کمندش، سخت گردن در گروحقیقت                    

ید                         ظلم گردن خم کند، شاپیشگر چھ » ذیلتر«                      

  .  خم نشو دارد–ذلت عین  در –گردنی  » فضیلت«                        

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - -  

  ٢۶١ ص ٢ ، ج یارر شھكلیات » قلعھ مجاھد « از قطعھ 
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  )١ ( معاصریرانو دولتمردی در ا سیاست
  ؟چیست سیاست

 نین قواباید یراعلم است ز. علم است و ھم ھنر٠ھم سیاست                  

، سیاستمدار ید بایراھنر است ز.  آن را آموختیخو قواعد وساختار و تار

ند شم،  است مانیست ای در بایژه و موھبت ویحھ دولتمدار شدن قریادولت 

 و امثال آن کھ یشتنداري، خوبیني، سرعت انتقال، نھان یایي، پویركيز

  .  استسیاسي یحھ قریناجزاء مختلف ا

 سیاست متراکم بیان متراکم اقتصاد جامعھ، و حقوق سیاست بیان

 و حقوق نمی توانند مقدم بر نظام اقتصادی جامعھ باشند، سیاست. است

کھ ) و مناسبات ناشی از آنستلكیت ما شکل مسلط یعني( اقتصاد ینبلکھ ا

  . و حقوق را بھ دنبال خود می کشد و بدان شکل می دھدسیاست 

 پوستھ یك ھستھ اقتصادی و یك جامعھ دارای انسین بد                

 و ھیت ھستھ و پوستھ، رابطھ ماین است و رابطھ ا   حقوقی  -  سیاسي

 وھستھ را بیند است و اگر شخص سطحی نگر باشد پوستھ را می یدهپد

 نیست و حقوق در قبال اقتصاد منفعل صرف سیاستولی پوستھ  . بیندنمی 

 می کند یفا درتکامل اقتصاد و کل جامعھ را اعظیميو نقش فعال 

 و ھیبت و حقوقی ونھادھای ناشی از آن چنان سیاسي ھای یدئولوژيوا

  . گرداننده اصلی امورندیا ای دارند کھ گوسیطره

 ملت ھا و طبقات جامعھ است میان مناسبات ستسیا موضوع                 

، رجال سیاسي ، نھادھای سیاسيونقش خود را بھ کمک نگره ھای 

 جامعھ را بھ وجودمی سیاسيکھ در مجموع روبنای ) دولتمردانیا( سیاسي

  .آورند، عمل می کند

 در خدمت مناسبات اقتصادی و شکل سیاستي از آنجا کھ ھر                 

 و دفاع ھر شکل اقتصادی جیھر دارد لذا برای حفظ و تو قرامعیني لكیتما
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 خاص سیاستي   ...) داری و یھ سرمایا لیسم فئودایامانند بردگی  ( معین

 بھ شکل مختلط و در یخ خاص الزم است کھ گاه در تارسیاسيروبنای 

 یگر ھر نظام اقتصادی بھ نظام دتغییربرای  . ید می آید پدنیزحالت مرزی 

.  انقالبی باشد ضرور استقیام حتی تا حد حاد آن کھ یاسيس مبارزه نیز

 کشور ما موظف است نظام اقتصادی مردمی را خیرچنانچھ انقالب ا

 داری وابستھ بھ سلطنت یھسرمالیگارشیك  نظام طاغوتی و انشینجا

 کند و اال مانند انقالب مشروطھ شکست خورده و یالیسممستبده و امپر

  . ھ ھدر داده استخون و فداکاری مردم را ب

و موافق معارف قرآنی، (  اقتصاد خلقی عادالنھیك در مورد                 

 صحیح سیاسي گفت کھ بدون داشتن برخورد یدبا)  قسطیھاقتصادی بر پا

 داخلی و بازشناسی دوست از دشمن و چھ در گسترده سیاستچھ درگستره 

غرنج  ماوراء بظایف خارجی وبازشناسی دوست از دشمن، حل وسیاست

اقتصادی از محاالت است و دشواری ھای کنونی ما ناشی از سرگشتگی در 

  . عرصھ ھاستینا

 جامعھ یخي عمومی تکامل تارگیري کھ با سمت سیاستي                 

فنون «  و جامعھ بشری در تضاد باشد ھر اندازه ھم کھ از لحاظ معین

 میابي کا و اجراء گردد، تنھا و تنھا می تواند تنظیمماھرانھ» سیاسي

  . موقت داشتھ باشد و سر انجام بھ بن بست می رسد

 سیلھ کننده وجیھھدف ما تو «یكارانھ اصل رسیاست لذا در                 

 آن را ئیت و فرقھ ژزویافتھشھرت » كیاولیسمما«  کھ بھ» ھا ھستند

 جای بحث آن ینجا ا ی دارد کھ در اپیچیده یخ اصل تارینا.( فتھ بودیرپذ

 اصل بسی کھن تر از کتاب ین اپیدایشالم آنست کھ خالصھ ک. نیست

 تھمت ینغلطی است وا.) است ئیت قبول فرقھ ژزویا كیاوليما» پرنس«

 را پلید اصل ین کھ اكسیسم است بھ آموزش انقالبی و انسانی مارسنگیني

 خالف یلھا بر آنند کھ کاربرد وساكسیست مار. بدان نسبت می دھند
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 مقاصد چیزيناچار موجب تدئی و تباھی و نا و شرف و صداقت بھ قعیتوا

  . می شود و آن مقاصد را از اعتبار ساقط می کند

 و پای لیت و حفظ اصوقعیت مراعات صداقت و احترام بھ وا                

کاری و یااست و رسیاست بندی بھ شرافت انسانی عالمت قدرتمندی در 

عالمت ) زمو نھ سرپوشی ال(  گرانھ حیلھ و دروغ و پرده پوشی یبفر

 سیاست و یست نگرقعیات وایدگان توانست جسور در دیدبا. ناتوانی است 

 ھای موثر وھدف شیوه ولی ھمراه با محیالنھاصولی را بدون نوسانات 

 بلکھ موجد تناقض یي نیستگری، کارآحیلھ . رس و ثمر بخش بھ کار برد

خردمندی .  بر خدعھ حماقت استتكیھ. است و تناقض مادر شکست

  .نیست  سیاسيلتمدارانھ در بند بازی ھای دو

 اتکاء بھ خلق، انطباق گفتار یعني سیاسي صداقت در مشی                 

با کردار و ھمراه ساختن وعده با اجراء و قبول تعھد از روی احساس 

 دروغ یند داد و می گویب، جامعھ، طبقھ را نمی توان فریختار. لیتمسئو

  .بھ راه دور نمی روددارای پاھای لنگی است کھ با آن 

 یاتنظریح  صربیان سیاسي مھم صداقت یط از شرایكي                 

. ، اعتراف بدان ھا و اصالح آن ھاستیشن اشتباھات خویدخود، دبنیادی

 حال از عالئم و دالئل مھم نضج و پختگی و جدی بودن عین امر در ینا

و در  درک می کند کھ صراحت اسیاستمداري  چنین یراز.  استسیاسي 

 خطا درجھ اعتبار او و مشی او یرش و صداقت او در پذیش نظر خوبیان 

  .را تنزل نمی بخشد بلکھ باالتر می برد

 ھای علمی و اجتماعی کھ در آن منافع یھ بر پایدباسیاست                  

 کھ استواری نیستی یدترد. فتھ مبتنی گرددیاتوده ھای زحمتکش بازتاب 

ز بھ معنای نفی نرمش، رد سازش ھا و در اصول درست اجتماعی، ھرگ

  . نیستتوافق ھا 
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 با اصول، در مقابل ھم ین منتھا توافق معقول با توافق مبا                

 در ھر مرحلھ مشخصی توانست حد و مرز توافق اصولی یدبا. قرار دارند

  . دادتمیز مراعات استواری و فداکاری اصولی عینرا در 

 از جھت سرشت خود ضد استبدادی و  انقالبیك در کشور ما                 

 خمیني رھبری امام یر ھای آشکارا مردمی در زیشضد استعماری و با گرا

فتھ و طی نبردی بی امان با دشمنان یا اسالمی وقوع بینش سیطرهو با 

  .  است  خارجی و داخلی خود در حال نضج و گسترش و پا قرص کردن

توجھ بھ اصول کھ درفوق  انقالب از ھمان آغاز کار ین در ا                

 ئي دارد تا انقالب کھ ھنوز در راه است بھ شکل نھاھمیت ایم کرده ایاد

 تعیینبدون شرکت موثر خلق در انقالب و شرکت وی در . وز شودپیر

(  بورژوازییرا انقالب سقط و مسخ خواھد شد زینسرنوشت خود ا

 جھانی لیسمیاکھ با ھزار بند اقتصادی و معنوی بھ امپر) دارانیھسرما

 و با ھر نیستند بھ استقالل و عدالت اجتماعی نیلبستھ شده اند قادر بھ 

 کھ در یرانآن بخش از بورژوازی ا.  مبانی در واقع دشمنندیندوی ا

 انحصار قدرت از كشیدن بیرونمراحلی با انقالب ھمگامی کرده بھ طمع 

ا راه  او بیخي حاکمھ سرنگون شده بوده است ولی راه تارھیاتچنگ 

  .  رقبای رانده شده اش تفاوت ماھوی نداردیخيتار

 کھ صرف نظر ین انقالب ما بھ پرورش دولتمردان طراز نو                

 کار مولد مادی و معنوی از چنگ یي ھوادار رھانیروو، با تمامبینشاز ھر 

  .مند استنیازبھره کشی باشند 

بند یا دولتمردانی پرورش چنین درست بھ خاطر آن کھ                 

 زندگی تحلیل تکرار نشود بررسی خیر ھای دو سده اجنایتھا و خیانت و

در یكائی و آمرنگلیسي دولتمردانی کھ استعمار و نو استعمار انسیاسي

 کرده اند کار بیتدوران قاجار و پھلوی بھ عنوان افزارھای عمل خود تر

  .سودمندی است
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از میان  این دولتمردان در سراسر پھنھ جھان سوم                 

کھ خود سیادت دولت ھای سیطره (وابستگان بھ طبقات مالک و بورژوا 

یا گاه جاسوسانی گمنام بھ . برگزیده می شدند) جو را خواستار بودند

مقامات عالیھ دولتی وقدرت مالی متناسب با آن رسانده می شدند تا بی 

  .باشند» ارباب « چون و چرا تابع و مجری دستورھای 

 است کھ ھر کشور مھر و نشان سنت و فرھنگ خود عي طبی                 

ء ضیا خان و یوب مثٌال ا. را بر روی دولتمردان دست نشانده نھاده است

 و صدام سعیدالحق در پاکستان، نحاس پاشا وانور سادات در مصر، نوری 

، ژنرال عبود و یران در عراق، وثوق الدولھ و قوام السلطنھ در احسین

 در افغانستان، مین  اهللاحفیظ  محمد داود خان و ن درسودانصیريجعفر 

 خود بھ سبب عوامل بین گوناگونند و ھم سیاسي ھای تیپھم خود ازجھت 

  . تفاوت دارندغیرهسی، فرھنگی، انسانی و سیا، فیایي جغرامتغیر

 استعماری و نو استعماری در یپلماسي ولی ھمھ محصول د                

 بھ خلق خود و خدمتگزاری بھ خیانتجامعھ بومی خود بشمارند و در 

  : گر چھ بھ اشکال مختلف عمل کرده اند. ارباب ھمانندند

   »یر بھ اشکال المختلفھ حتی الکلب و الخنزیتشكل« 

  :بخشید را ھرگز نمی توان یگي دو فروما                

   منافع جامعھعلیھ خدمت بھ منافع خود، یگي فروما ـ١

 علیھ، یخو تاراجگران تار خدمت بھ ستمگران یگيفروما    ـ٢

   حقیقتعدالت و 

 از خوی یعني.  استیكي در سرشت خود، یگي دو نوع فروماینا

 و چاکران چاکر نشان سرچشمھ می   جانورانھ و سفلھ بھره کشان جامعھ

 شھروندی و تعھد لیت انسانی ومسئوفضیلت بھ یي اعتناین و کمترگیرد

  . نداردمھیني
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 تسلیمی گاه از روی پلید از روی دغلی و  گاهیگان فروماین ا                

بی صفتانھ در قبال امواج حوادث، گاه از روی ترس، بھ ھر جھت پای 

  . می گذارند و جمعی را با خود ھمراه می کشندگیندرپار

 ما در یدگان و ترس شخص را در دتسلیم ممکن است عامل                 

راکنی عملش از  پیان و زیگي ترحم از فروماینخورد ترحم سازد ولی ا

  . عملش نمی کاھدعیني ثیرتا

 در جھان یژهکھ استعمار و نو استعمار بھ ویی ھایپلمات د                

آن ھا .  می شوندچین دست یگان زمره فروماین امیان کرده از بیتسوم تر

 ھا بھ یت ھا و جناخیانت ین مرتکب بزرگتربیاورندبدون آن کھ خم بھ ابرو 

 ضرور مقتضیات و نیتنگ و مصالح عام انسا، فرھیخجامعھ، وطن، تار

  . مزد آن ھاست میزانتکامل می گردند، تنھا دغدغھ آن ھا 

ھنگامی کھ شما مشخصات . نیست جای شگفتی                 

را بررسی ) متروپل ھا  ( یالیستياستمداران و دولتمردان مراکز امپرسیا

 یداسی واحد پدمشاغل واحد، روان شن.  استیكي الگوھا بینیدمی . كنیدمی 

ستمداران تابع فرمان ستم، دارای چھره ھای سیاشاھان مستبد، : می آورند

  .  ھمانندندیخي تار–جھانی 

 درگفتاری یم الدولھ کھ ما قصد دار   از دامادھای وثوقیكي                 

 خواجھ نوری از یمسی او و برادرش احمد قوام بپردازسیا چھره    بھیگرد

زا تقی خان میر شاه و قاتل یندر اعظم ناصر الدآقا خان صمیرزانوادگان 

ابتدا » ستگران عھد قاجارسیا«خان ملک ساسانی در کتاب . استكبیر میرا

 االول بیع ر٢٣مورخ پنجشنبھ (  » قیھ اتفایعوقا« مقالھ ای از روزنامھ 

« نقل می کند کھ درباره  ) پیش سال ١٣۴ یعني ھجری قمری ١٢۶٨

 دچار ورم پا شده و در فین در باغ یا کھ گوینا است و كبیر میرا» یتمعا

« را بر » عیتر«  بوده کھ ینسی او اسیاشرف مرگ است و جرم بزرگ 

 یعني( بدل می ساختھ یارا بھ رعا» نوکران«  می داده و جیحتر» نوکر
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ولی برعکس ). کارمندان انگل و مفتخوار را از کار اخراج می کرده است

ھ از ھنگام تصدی او خرسندی و شادمانی صدر اعظم نوری دعوی داشت ک

 مطالب ینخان ملک پس ا ز نقل ا . را فرا گرفتھ است» نوکران« ھمھ 

     :یدمی افزا» قیھ اتفایعوقا« روزنامھ 

ت زشت و حیابا تمام رو» زا آقا خانمیروجود شخص  «                 

 ین و الف زنی و دنائت طبع، در ایي از بدجنسی و دروغگوقیشرذائل اخل

  . منعکس استئینھ مثل آمیھاعل

در فرانسھ ) پرنس دو بنھ وان ( ان لیر در ھمان روزگار تا                

 ، رجل انقالبی دوران ١۶ یي کھ اسقف اشرافی دوران لویستھمی ز

خارجھ لوئی ھجدھم بوده و در ادوار یر خارجھ ناپلئون، وزیرانقالب، وز

از ھمھ کس » یگرمثل « وی . متناقضی در رده اول جای داشتھ است

 عین کاخ ھا در فرانسھ بوده و در ینرشوه می گرفتھ و مالک عالی تر

( و نسلرود و الکساندر اول ) یشاطر (نیخوزارت ناپلئون برای متر

وی قاتل دوک . فت اجرت جاسوسی می کرده استیادر مقابل در) سیھرو

 شد  بارانتیر اشراف گوشھ گرفتھ است کھ متھم بھ توطئھ و یك انگیند

  .ید کھ دل ناپلئون بھ دست آینفقط برای ا

 بھره کشان، سیطرهدوران ھای » ست سیاجھان «  وقتی در                 

 بر چھ مبانی یخ کھ در تارید می شوحیران یدحت می پردازسیا و سیربھ 

 نھاده و با فضیلت پای بر تارک یلته ای استوار بوده و چگونھ رذیدگند

  :تکبکبھ و دبدبھ می گذشتھ اس

  :یدت فردوسی بھ خاطر می آبیا اینو ا... 

  چپ و راست ھر سو بتابم ھمی« 

  :بم ھمی نیا گیتي   سر و پای

  شید آپیش نیك بد کند یكي

  شید آیشجھان بنده و بخش خو

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 10 

   جھان نسپردنیكيدگر جز بھ 

  »ھمی از نژندی فرو پژمرد 

م  شمسی بھ رھبری اما١٣۵٧وزمند بھمن پیر پس از انقالب                 

 یني نوكیفي وارد مرحلھ از جھت یج کشور ما بھ تدرگفتیم چنان کھ خمیني

ه دولتمردان طراز سیابھ نظر می رسد کھ پروندھ. از تکامل خود می شود

ھنگامی .  می بندندیج افزارھای ا ستعمار و نو استعمار را بھ تدرینکھن ا

زی از آن بی درباره آن و عبرت اندویا طی می شود ارزیخکھ فصلی از تار

  . آسان تر است 

 از حوادث جالب آنست کھ دولتمردان دوران قاجار کھ یكي                 

» خیز یروز«  دوام آوردند غالبٌا از چھار روستای نیزدر عصر پھلوی 

و نور واقع در ) ان یرواقع در مرکز ا( ن شتیافراھان ، تفرش ، آ: یعني

ام فراھانی و صدر اعظم بدون شک نقش قائم مق. ان برخاستھ اندیرشمال ا

  . مساعد برای ارتقاء ھمشھری ھا کم نبوده استمحیطد یجانوری در ا

 در تحصیليان بندرت در آموزشگاه عالی یر دولتمردان ا                

غالبٌا مردمی . درس خوانده اند ) یج کمبریامانند آکسفورد و ( انگلستان 

د آموختھ بودند و ت مختصر سنتی و برخی خوتحصیال دارای یاکم سواد و 

در اواخر قاجار و اوائل پھلوی . ھنر مھم آنان بود» حسن خط « نٌا حیاا

 از مدارس تقلید بھ معین   ان با منظور ھاییردر ا» سیسیامدرسھ عالی «

» سیسیاکادر «  مدرسھ گروھی یناشرافی انگلستان و فرانسھ دائر شد و ا

  . دادیل ھای استعمار زده تحویمبھ رژ

 کادرھا، لژھای فراماسونی در ین ابیت تریگر مرکز مھم د                

 جواھری خلیلمانند محمد (  دست استادان و استادان اعظم خارجی یرز

و » نیولژ ھما« استاد اعظم كیھفتھ تریاانی نژاد پرورش یرعرب ا

 استاد اعظم لژھای نگلیسي، اصھیونیستی یھودفراسحق فری یستوکر

   مانند لقمان(  استادان اعظم داخلی یا) ندوابستھ بھ گراندالج اسکاتل
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الت یاا. بوده است) انیگر امامی، تقی زاده و دیف الملک، شرحكیمالملک، 

« متحده عالوه بر سازمان ھای وابستھ بھ فراماسونری کشور خود مانند 

 تسلیح جمعیت » «  زونتاجمعیت » «  ینس الجمعیت » « كالبرتاری 

 و موسسات آموزشی پوششی یریتعالی مده، آموزشگاه غیرو » اخالق

د کرده یجادر کشور ما ا) از اوان کودکستان (  برای پرورش کادر یگرد

 زبان ھا ی غربی دائر یس اواخر ده ھا مدرسھ و کالس تدریندر ا. بود

  . بود

» آداب « ی گیر البتھ ھمھ کس را جوھر الزم برای فرا                

 در یستانی می بایرستمدار ا یا س. نیستست سیاست و غنج و دالل یار

 و سنت ھای شرقی یيه ای از روش ھای اروپامیزرفتار و شگرد خود، آ

ه ای یژھر اندازه ھم کھ تو خالی باشد با طنطنھ و جالل و. را مراعات کند

در . بھ مادون خود حد اعالی تفرعن را بفروشد. یدنشست و برخاست نما

 یرت واقعی را در زنیا. ھ ھا تن نزند مکرھا و خدعینن از بدتریفامقابل حر

  . پرده زر تار سالوس بپوشاند 

 در قبال زورمند تر اطاعت محض باشد ولو از او تنفری                 

ات تعبیرسخنان خود را مبھم و دو پھلو و قابل . یدجانگزا احساس نما

 جیھ بتواند خود را توھمیشھدر اعمال خود چنان کند کھ . ن داردبیامتضاد 

  .یدنما

 و الف تطمیع از نعل وارونھ زنی و ظاھر سازی و ارعاب و                 

بر خر « و » د بگیرآب کره « د تا بتواند از ھیزو گزاف و امثال آن نپر

  .»مراد سوار شود 

 غربی و شرقی یپلماسي اسلوب ھا و شگرد ھای دھیتما                 

ت یفا و تشرسی غربی خود را در چارچوب پروتکل ھایپلما است ولی دیكي

، خشونت را در پیچدمی » تمدن« رسمی جای می دھد، در زرورق ھای 

  .کالبد قانون و انسان دوستی و حقوق بشر جای می دھد
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 و نگلیسي مکاتب این در ایج محمد رضا پھلوی بھ تدر                

ست خود سیا با کند ذھنی خاص خود کسب تجربھ می کرد و برای یكایيآمر

ست مستقل سیا» «  مثبتلیسمناسیونا« ی محتوای  و بغیننام ھای درو

» دمکراسی منسجم» « دروازه ھای تمدن بزرگ «  بھ سوی سیر» ملی 

را جستجو می نمود و کنگره »  دورنگر یالكتیكد« و حتی » گیرحزب فرا«

 تنظیمبرای » ان یشمنداند« و کنفرانس ھای » آزاد زنان و آزاد مردان « 

خزعبالت تنھا ین در پشت سر ھمھ ا. وردست کشور بھ وجود می آسیا

« دی نفت و اسلحھ و گرفتن حق داللی وجود داشت و روش میلیارمعامالت 

با  ) سپوتیسمد(  در اجراء اصول ستمشاھی شرقی بیستمسده  » هللاضل ا

  .مستبدان ھزاره ھای گذشتھ فرقی نمی کرد

و ستھ بر محور مرکزی زور و ارعاب پیو ستمشاھی شرقی                 

 غضبان میرو فراشان و » عوانان» « ن حرصلیاوا« . یداخافھ می گرد

ه روز را بھ تیر دست بستھ سیر عصر ا  شاھی، بنا بھ اراده فرمانروای

 کردن، جینطناب انداختن، شمع آ: مانند. مجازات ھای شاق می رساندند

، قبای باروت بر تن پوشاندن، بھ دندان ھای یختنسرب گداختھ در گلو ر

 میرزنده خواران و ( زنده خواران رھا ساختن یعني» ییینلر چییگ«ده درن

بھ ).  بوده اندكبیرر شاه عباس ختیا در اھمیشھغضبان بھ تعداد پانصد نفر 

ن، الی جرز نھادن، بھ توپ كشید بر چشم تشین آمیلانداختن، پیل  پای یرز

ن، بھ بستن، مثلھ کردن، در تنور افکندن، پوست کندن، چھار شقھ ساخت

  . بستن و امثال آنبینعقا

است و دولتمردی درکشور سیا با روند بیشتر یي برای آشنا                

  .كنیمه دنبال می جیز وین ایگرما مطلب را بھ بخش د

) ٢(  

 باز قواعدی جا افتاده و مدون داشت و یرست در کشور ما از دسیا

ات تغییر با( چون خطوط عمده نظام اقتصادی در کشور ما طی ھزاره ھا 
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ھزاره ھا حفظ ین ارزش خود را طی انیز قواعد ینا. فتیاادامھ ) اندکی 

  . نمود

ست و کشور داری کتاب ھا نوشتھ شده کھ در سیا درباره                 

ست نامھ از خواجھ نظام الملک و سیا یا»  الملوکسیر« ن فارس درس باز

  . از اھم آنست » دستور الوزراء«  نامھ اش بھ نام صیتو

 بھ آبا ین ا لدنصیررسالھ خواجھ «  البتھ در کتبی مانند                 

سی سیا بحث ھای نصیرآن ھم از خواجھ » اخالق ناصری « و » قاخان

 ھست نیزکتبی . ی نوشتھ شده استیگره دیگا ولی کتاب از دید می آپیش

عتبھ «  و یياز ھندو شاه نخجوا»  المراتب تعیندستور الکاتب فی « مانند 

 محمد ینبھاء الد» التوسل الی الترسل « و یع  بدیناز منتخب الد» ھ الکتب

 بھ بیشتره کھ غیر و هللا فضل این الدشیدخواجھ ر» ی شیدمکاتبات ر« و 

 بھ بیشتره کھ غیرو . هللا فضل این الدشیدخواجھ ر» ی شیدمکاتبات ر« فن 

. سی اختصاص داردسیافن ترسل و مکاتبات و از آن جملھ مکاتبات 

 نصیحھ«  و دمنھ و كلیلھھنامھ و آثار سعدی گلستان و بوستان و شا

ری کتب بسیافضل بن روز بھان و » سولک الملوک«غزالی و » الملوک

سی دانست کھ گاه از سیا می توان نوعی اندرزنامھ ھای نیز را یخيتار

 داد و دادگستری و گاه بھ لحن انتقادی گر چھ یق و در تشویاموضع رعا

از آثاری کھ از . ن نوشتھ شده استیابت بھ امراء و فرمان روامتملقانھ نس

در دوران . مانده می توان از ترجمھ نامھ تنسر نام بردقیدوران ساسانی با

 مھمی نوشتھ شده و مجموعھ ھای متعددی از اسناد تحقیقي کتب خیرا

  . گاه زائد کرده استیا را آسان تحقیقفتھ کھ کار یا نشر یخيتار

سی متداول در نزد سیا کھ الگوھا و شگردھای ینباره ا در                

 منابع برخاستھ بود می توان گفت عالوه بر جمع بندی مینن از کدانیاایرا

سی سیان دانش نیاایرسی اسیا روزمره تیكسنت ھا و تجارب حاصل از پرا

ن و نیانایو اخذ می کرده اند از آن جملھ مثال از ھندوان و نیزان را یگرد
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 بھ میھ شگردھا از زمان بنی اینن در انتقال انیاایر سپس اانس وبیز

اعراب نقش داشتھ اند و در زمان بنی العباس دو خاندان اشرافی نوبختی و 

  . بزرگ کرده اند لیتيانی بھ اعراف فعایرسی اسیابرمکی در انتقال تجارب 

)  شرقی تیسم استبداد مطلق سلطنتی و دسپویا( شاھی   ستم                

 است مینبر روی زیي ن و خرد خدایاه خدایند بر آن بود کھ شاه نمامبتنی

ن ھم در حق خدای آسمانی و ھم یگا جھت واژه خدای و خداھمینو بھ 

 لیت مقام خود برتر ازھر مسئوھمینشاه بھ سبب .  بھ کار می رفتمینيز

ر جان و مال و ناموس ھمھ ختیاری بود مانند اختیاو دارنده ھر گونھ ا

ن  او تا حتی حاجبان و فراشان فیان شاه و اطرافیا فضا اطرایندر ا. یارعا

ه ای می شدند و می یژدارای حقوق و) ن معاصر پاسبان ھایراو در ا( 

 مختلف قانونی و رسوماتی شرعی و عرفی و گاه بھ ینتوانستند بھ عناو

کلی بدون بھانھ منطقی مردم را بچاپند تا بدانجا کھ بھ قول غزالی گردن 

  . می شکستسیموران سلطان از بار زر و ست

ر بسیا ھمیت شاه و اعضاء حاکمھ بھ شکوه ظاھری خود ا                

 یابودن را در رعا» ه آسمان یدموجود خاص و برگز « ثیرمی دادند تا تا

چنان کھ در پس پرده می نشستند و گاه شاھان ساسانی نقاب . باقی گذارند

ان خود را زبون احساس کنند یگرھ د بر چھره می زدند و برای آن کینزر

بزرگ (  اعظم یرن وادار می شدند و حتی وزسیدبھ سجده کردن و موزه بو

تخت طالی شاھی و دست شاه بوسھ » یندارافز« می باست بھ ) فرمدار

ر در پای سمند شاھی تا زمان شاه بسیارسم قربانی کردن جانوران . زند

 وقتی از شاه یسد خود می نو در خاطراتیاثر.( مرسوم بودخیرمخلوع ا

 عالمت احترام مردم بھ یندرخواست کرد رسم گاو کشی ممنوع شود گفت ا

  .)اگر کشتن گاو را ممنوع کنم احترام بھ خود را ممنوع کرده ام. من است

بھره کشی خواه ) ھیرارشیسم( نظام مبتنی بر سلسلھ مراتب                 

.  می داد  ، رواجپسندید، می دطلبی روش ھای برده داری را می ینناخواه ا
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 و چین عرب، رای ھند، فغفور خلیفھان، یر روم، فرعون مصر، شاه اقیصر

 ھمانند بودند و زندگی صدھا و صدھا نسل انسانی مینھ زینامثالشان در ا

 گذشت و قدرت نین و بی کران ستمگری خوگین برھوت دود آیندر ا

بھ قول فرخی .  کوفت تفضیل وحقیقت خود را بر مغز ھنینسی مشت آسیا

  :شھیددی شاعر یز

حرف حسابی دگر «  زور بھ روی حساب مشت زد و گفت                 

  »جواب ندارد 

 دولت فئودالی یكتا زمان فتح علی شاه قاجار ھنوز می توان از 

 مذلت نشخوار می یت را در نھاینھ پارثیھان سخن گفت کھ اریرمستقل ا

 تزاری و سیھ ورونگلیسه ایژھ وبا مداخلھ دولت ھای خارجی ب. کرد

بھ ...  و ژاپن و یكاتر ھا آلمان و آمریرو د) دوران ناپلئون ( فرانسھ 

ان دست نشانده و شاه و یر نابود شد و اپیشین استقالل یجتدر

  . آمدندیدستمداران وابستھ پدسیا

قلدرھای محلی را .  آمدند ید در عرصھ جھان پدیي سرقلدرھا                

بر ستم داخلی ستم : یدبھ کار واداشتند و ستم مضاعف گردبھ سود خود 

  . استعمار قرار گرفتیھ شد و استبداد در ساید مزنیزخارجی 

 یسان از زمان فتحعلی شاه راھی لندن و پاریر رجال حاکمھ ا                

 و چیزت خود دانستند کھ سخت عقب مانده ناحیرو پترزبورگ شدند و بھ 

 کھ دلخواھشان یيخود را بھ سفارتخانھ ھاعده ای بھ سرعت . مضحکند

بود فروختند و امر بر شدند، بی آن کھ از تبختر ظاھری خود ذره ای 

  .بکاھند و چنان می نمودند کھ چرخ و فلک بر مثال و فرمان آنان می گردد

 و احساس قومی بودند مانند شخصیت ای کھ صاحب    عده                

 میرزا تقی خان امیربزرگ و کوچک ، قائم مقام ھای لیعھدزا ومیرعباس 

 روش معقول و فیت تا با حفظ سنن اشراشیدند کویگر و جمعی دكبیر

 گفت کھ یدبا. ورندبیاانی مستقل یر نو برای حفظ ایط را در شرایيکارا
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انی کھ ھنوز در روند یرسی مستقل معاصر اسیا ھستھ ھای تفکر نخستین

  .دی ظھور می کندمیالدھم  آغاز قرن نوزینشدن و شکل گرفتن است در ا

 تالش ین شاه اشکالی از این تا اوائل سلطنت ناصر الد                

 تالش ھای ین اتحقیر نیشخنده می شود ولی استعمار با یدمذبوحانھ د

. ھا را می کشدكبیر میرقائم مقام ھا و ا.  و مات می کندكیشمذبوحانھ را 

م بھ دم بر تعداد سر د. کسانی مانند صدر اعظم نوری ھا را بر می کشد

کھ در  ( نگلیس افخیمھ روس و دولت بھیھسپردگان سفارت ھای دولت 

  . افزوده می شود)  را بفروشند چیز حاضرند ھمھ پیش كش مقابل 

 بھ راه نستیم بزنگاه نتواینس با ژاپن ما در سر اقیا در                 

ری یان  بھ ژاپفیایي جغرافعیت مویدشا. نھیم داری مستقل پای یھسرما

 سال پس از بیست امپراطور ژاپن توانست یادو میكا ھیتورساند کھ موتسو

د و دست بھ اصالحات بگیر جلوی نفوذ روز افزون استعمار را كبیر میرا

البتھ ما بر . ست سیا تنھا نمونھ در آینا.  داری بزندیھدر چارچوب سرما

 کھ وابستگی نیما و می دكنیمه نمی لیزه آید نمونھ را اینخالف بورژوازی ا

در ادوار مختلف ) یكا آلمان و آمر– نگلیسا( داری ژاپنی بھ غربیھسرما

روش . ر محسوس استبسیابرقرار بود ولی تفاوت با کشور ما 

 بدتر ھمیشھ نیزان حتی از امپراطوری مغلوب عثمانی یرستمداران اسیا

  . بوده است

ھ ھمھ انواع ه بودند کسید شوم رنتیجھ ین پھلوی ھا بھ ا                

است بی ثمر است و جز وابستگی کامل و قبول ھمھ عواقب سیا یگرد

ست سیا – ھای تجاوزکارانھ پیمانست درھای باز، شرکت در سیاقبول (آن

 ید وابستگی باین ایھ و تنھا در سانیستی یگرراه د) هعیر اسلحھ و –نفت 

  . حفظ کردنیسم کمومھیبخود را از خطر 

 پروردگان فراماسون سیھ در رو١٩١٧ب  پس از انقال                

 ١٢٩٩ه از مبدا کودتای سوم اوت یژبھ و( ان شدندمید تازان نگلیسي یكھا
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 ١٣٣٢ مرداد ٢٨و سپس از مبدا کودتای ) ء رضا خان ضیا سید

سی سیادر ارکستر » لن اول یوو«  و موساد بھ نواختن سیاپروردگان 

 ینطی ا. دوم قرار دادندرا در موضع نگلیسي ان پرداختند و کادر ایرا

 یكاو آمرنگلیس  ایالیسم سال ما با نمونھ کامل وابستگی بھ امپر۶٠ یبقر

  .ھستیمروبرو 

ت یالستمداران وابستھ از سران اسیا عالوه بر یالیسم امپر                

بزرگ و با نفوذ مالکان عمده فئودال از احزاب و سازمان ھای وابستھ بھ 

 خود فروش از اشراف و بازرگانان و یيی نما از روحان   ھای مذھبیقلیتا

وھای نیر و بانکداران دست نشانده و سران خود فروختھ یعصاحبان صنا

 ھا و نھادھای مختلف دولتی و بینھمسلح استفاده کرد و مجلس ھا و کا

  . ساختیزاجتماعی را از آنان لبر

 زھا، با اعطاء وام ھایمتیا با بدست آوردن ایالیسم امپر                

د بانک ھا و شرکت یجاست بھ اصطالح کمک، با اسیااسارت آور، با اجراء 

ن پیماھای مختلط و تابع ساختن پول ما بھ ارز خود، با وارد ساختن ما بھ 

ان، با انعقاد قراردادھای دو یر بغداد وسنتو و نقض بی طرفی سنتی ا  ھای

ما، با جانبھ نظامی و اقتصادی و فرھنگی، با کنترل موسسات آموزشی 

ست سیاو » ورشکست کن ، حکومت کن  « یكایيست آمرسیااجرا 

 و یعی از بسط صناگیربا جلو» نداز، حکومت کن بیاتفرقھ  « نگلیسيا

ست عدم سیا تحمیل نفتی، با عظیم منابع یغکشاورزی ملی، با غارت بی در

ده کردن برنامھ ھای اقتصادی، پیاموازنھ در واردات و پرداخت ھا، با 

 یگر سلسلھ شگردھای دیكی و آموزشی خود در موسسات ما و فرھنگ

  .  خود بستسیطره بھ ارابھ   ان را سختیرا

نھ تنھا بھ دست یاه جوسیطرست سیا ینن بھ ابخشید تحقق                 

، لینچ، برادران یتر ھا مانند بارون رویكایي ھا و آمرنگلیسيخود ا

رتر، یپو، ریلدنسترو، جی کاک یكس، سرپرسی سالیكدارسی، تالبوت، مار
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، شوارتسکپف، سمیت یتاج، جردن، نوز، آرمیلسپوربوالر، شوستر، یدسرر

. ه ممکن نبودغیره و غیران و لیوی، سویدجرج آلن، ھلمس، ھندرسن، گر

  . دادیلان تحویر پرورده جامعھ ایاانی و یر اصیل کادر ایستمی با

، دکتر طاھری،  برای ما کسانی مانند ملکم خانیالیسم و امپر                

ن، منوچھر اقبال، نیان، القاشیدیا، ریانم خان، دکتر آقایپر، یيدکتر بقا

 الملک، قوام السطلنھ، وثوق الدولھ، تقی زاده، حكیمصدر االشرف، ساعد، 

، یسينا، اویا الملک جم، رزم آرا، ارفع، آریرعالء، منصور الملک، مد

 شیرء، اردضیا سیدنھ، زاھدی، خالصی زاده، حاج آقا جمال، مخبر السلط

 امامی، حکمت، شاھپور یف، شرمینيزاھدی، برادران آموزشگار، ا

 بر شمردن ینا.  آوردمیدان را بھ یگر، و ده ھا و ده ھا تن دبختیار

 نماند یدر ناقص فقط برای آنست کھ خواننده در عالم تجربسیامغشوش و 

د آورد و از یاھ ان آن را بیگر کشور ما و بازیخو پرده ھای رنگارنگ تار

تنھا اعضاء لژھای .  کند تكمیله را سیا فھرست ینحافظھ خود ا

  . د تر استیا کشور ما از ھزارھا زفیلفراماسونی انگلو

 آلمان نھ در جنگ جھانی اول و نھ در یالیسم با آنکھ امپر                

 او برای بسط لیتجنگ جھانی دوم نتوانست بھ ھدف برسد ولی فعا

.  بودیدر شدبسیا سود مقاصد غارتگرانھ خود در کشور ما  بھفیليژرمانو

 و (Nieder Meyer) یرر مانیددر جنگ اول آلمان تحت نظر جاسوس 

 کھ در آن صدھا تن از سیعي در کشور ما شبکھ و(Wasmus)جاسوس 

در جنگ دوم جھانی .  شرکت داشتند بھ وجود آوردفیلن ژرمانونیاایرا

ان آمد و تحت نظر جاسوسان یر بھ ایتلرھ از جانب یسساالر کاناریادر

 یدان پدیر و شولتسھ سازمان ھای اجتماعی متعددی در ایرگشتاپو مانند ما

 را برای میلسپون بالت جای دکتر لیندو دکتر ) از آن جملھ حزب کبود( شد 

  . ان بر عھده گرفتیر الیھ مایبکنترل و تخر
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 قدرت ھای یگرو د و ژاپن و فرانسھ ئیل ما از شبکھ اسرا                

 در کشور ما سخت فعال بودند خیر سال ا٢۵ه طی یژ کھ بھ ویالیستيامپر

 دولت ملی آنست کھ سرا پای توطئھ یك مقدس ظیفھ و ویمکم اطالع دار

ا یر آن ھا را افشاء کند زمیز آیك کادر تحرنیسم و مکایالیستيشوم امپر

ن یكاانی طعمھ انترتجربھ نشان می دھد کھ بی خبری مردم آن ھا را بھ آس

 وجھ ھیچسی ماھر می سازد و خطر در کشور ما ھنوز بھ سیاھای 

  . استضعیفر بسیانگذشتھ و افشاء گری ھا ھنوز 

 و سیا جالب است کھ استعمار و نو استعمار کھ سراسر آ                

گاوان «  را عقب مانده نگاه د اشتھ و آن ھا را بھ التینی یكا و آمریقاآفر

ی ھم از ما چیزخود بدل ساختھ اند »  روستای جھانی «و » ده شیر

  . طلبکارند

» فروتنانھ «  گران استعمار البتھ جیھ برخی از مدافعان و تو                

 از سوی بعضی یستت و اعمال ناشایابھ وجود برخی جنا» منصفانھ« و 

 حال استعمار عین دولت ھای استعماری اعتراف می کنند ولی در ینمامور

ومند پخش تمدن نیرمحرک یك  مینس کره زمقیادر »  انقالب  «یكرا 

 را از شر افزون خیرن، یا سود و زیقباختری می شمارند و در جمع و تفر

  . تر می شمرند

 مدافعان استعمار و نو ا ستعمار بر آنند کھ دولت ھای                 

ست ستمگرانھ و غارتگرانھ آن ھا سیا، نھ در اثر میناستعمارزده خاور ز

 بین و جھالت در   بلکھ در اثر وجود فساد و رشوه خواری و تفرقھ

 و تنبل فقیر کشورھا ین کھ خلق ھای ایندمی گو. خودشان از پای درآمدند

لذا خود آن ھا در واقع خود را در خورد . و قانع و قضا و قدری ھستند

بھ عالوه مدافعان استعمار بر آنند . ید گردنصیبشانسرنوشتی ساختند کھ 

 را تنھا مستعمره طلبان غرب مرتکب نشده اند بلکھ یيھ گناه کشور گشاک

 و خوندگاران و پادشاھان شرق خلیفگانن و یافرعونان و فغفوران و را
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مگر نادر شاه بھ ھند نتاخت و آن را .  دست کمی از آن ھا ندارندنیز

  معرض غارت و چپاول و کشتار نساخت؟

، یخي تار–ستدالالت منطقی  شبھ این روشن است کھ در ا                

 و یخ فرد آگاه از تارھیچ. دگیر انجام می حقیقتمشتی سفسطھ برای قلب 

 ھای حاکمھ برده ھیات ھای ظالمانھ یيه جوسیطر انسانی، یلپای بند فضا

 فساد اخالق و عقب ماندگی یا و نیست را منکر میندار و فئودال خاور ز

 طبقاتی در خاور و یخسفانھ تارمتا. نظامات فرتوت شرقی را نمی پوشاند

حق ( » الحق لمن غلب  « بلیسي اشک و خون است و قانون ایخباختر تار

 گر جیھ امور توینولی ا. ه بوده استچیربر آن )  استمندوزپیراز آن 

 گر چھ نیست یگر گر شر دجیھ شری توھیچ. نیستاستعمار و نو استعمار 

  . گر آن باشدضیحمی تواند تو

 جاست کھ ھدف اصلی و اساسی استعمار و نو ینتھ ا نک                

خواھی در حق ملل عقب مانده و خیر ابدٌا پخش تمدن،   استعمار اصٌال و

 مین سرزینبرعکس مستعمره چی بھ ا. نجات آن ھا از جھل و فساد نبود

نی حیلھشیطا و یي زورگونینھا فقط بھ منظور غارت و آن ھم با چماق خو

 مواد مینھدف تا. و پرورش جاسوس آمده است بردگان صیدو دام ھای 

پنبھ، کائوچو، کاکائو، قھوه، کنف، برنج، : خام گران بھا و ارزان مانند

م، الماس، نفت، گاز، نیوگندم، خرما، طال، آھن، کبالت، فسفر، ولفرام، اورا

ھدف . ه بودغیر، چوب ھای گران بھا مانند آکاژو و آبنوس و یمھاحجار کر

و ھندی و کارگر یقایي اقوام مستعمره برده و نوکر آفر بود کھ از ینا

 بود کھ از ینھدف ا. انی و عرب و سربازان طعمھ توپ بسازندیرارزان ا

 یف حرعلیھه و مراکز نظامی یگا کشورھا بھ مثابھ پاین ایكموضع استراتژ

 بود کھ زبان و فرھنگ کشورھای مستعمره دار ھر ینھدف ا. استفاده شود

 کھ ینا.  و واشنگتن نقل مکان کندیسموزه ھای لندن و پار بھ بیشترچھ 
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آن ھم بھ ( نھ بھ کشورھای خاور نشت کرده میا ین از تمدن در ایيھاچیز

  .خود دارای حکمتی است) شکل مسخ شده 

 جھان مستعمراتی بھ یل است کھ برای تبدینا» حکمت «                  

ه زندگی شرقی شیودر  معینيد تحول یجابازار مصرف کننده کاالی غربی ا

 دستی و کارگاھی محلی در ده و شھر بھ یعالزم بود کھ صنا. ھا ضرور بود

 بھ پنیر شیرکلی نابود شود تا بھ جای ترمھ و زری و چوچونچھ و 

انی یرو انواع کرپ در خانھ ا)  شھر بوستونیشھاز ر( اصطالح فاستونی 

  . ا کندپیدراه 

 غربی ، شرق غرب زده را اسيیپلمکھ دین است حکم آن ا                   

ولی در . آسان تر می توانست اداره کند و در چنبره اسارت خود نگاه دارد

 نکتھ خاموشند کھ چگونھ باران ین گران استعمار درباره اجیھعوض تو

 برده مستعمراتی، موجب بسط یز غارت استعماری و کار عرق ریيطال

  :وری اپیش یببھ قول اد. ومند تمدن صنعتی غرب شدنیر

  –ه بوستان لندن ، از باد سموم شمیدآن 

  .ء و شم گرفتضیان ھندستان ستااز بھار

وی کار مستعمرات از عوامل بزرگ نیر ثروت و ید بدون ترد                

 جیھتو. ی است میالد بیستم  غرب درسده ھای نوزدھم و یعتعالی سر
ھ کمک استعمار طلبان ب:  استعمار و استعمار نو کار عبثی استیختار

، واحدھای نظامی، یایي ھای طرار و دروغگو، دزدان دریپلماتد

نرھای بھ ظاھر مذھبی، جاسوسان خارجی و بومی، سازمان ھای میسیو

 , Divide and Rule نسخھ ھا مانند ین ترشیطانيسری و موافق 
Ruin and Rule   سال بھ یست دویبان قریر مانند ایيبر کشورھا 

  .حکم راندند)  خود جیبد فقط بھ سو( خود جیبسود 

 کشور و از آن ین فرزندان اینتمندترغیر استعمار طلبان                 

 جمال واعظ، سید، لمتكلمین ا   اسد آبادی، ملکین جمال الدسید: جملھ 
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ر عمو اغلی، حیدزا کوچک خان، میری، ینیبانی، واعظ قزوخیا محمد شیخ

، نيزا آقا خان کرمامیر احمد روحی، سیخ غفار زاده، ستار خان، هللاسد ا

، پسیان الملک، عشقی، فرخی، دکتر تقی ارانی، محمد تقی خان خبیر

 ارجمند راه شھید و صدھا و صدھا تن تیزابيخسرو روزبھ، ھوشنگ 

و .  نابود ساختندیندآزادی را کھ جرات کردند از استقالل کشور مدافعھ نما

 فصل شوم ینبھ اھم اکنون کھ کشور ما پس از انقالب بھمن می خواھد 

اسارت نقطھ ختامی بگذارد واشنگتن و لندن چھ فتنھ ھا کھ بر پای نمی 

ان است کھ آن یر در غرب و جنوب انین آن ھا جنگ خویندارند کھ کمتر

  .  و خون افکنده است   ھمھ جوان سر و قد ما را بھ خاک

 بھ یالیسم روشن است کھ ما با متھم ساختن استعمار و امپر                

 طبقات حاکمھ یپلماسيد. نیستیم وجھ درصد تبرئھ خائنان وطنی چھی

ن، مالک بزرگ فئودال و اشراف، یاان کھ از دربار و درباریرجامعھ ا

 داران بازرگانی و یھ، کالن سرمامین، سفتھ بازان زیرنان عشایلخاا

صنعتی ومالی و قشرھای کارمندی، لشگری، روشنفکری و روحانی 

 طبقات حاکمھ اطاعت ینا.  طبقاتی داشتیھکل بود پاوابستھ بھ آن ھا متش

 خود را بھ خاطر عشق میھننت بھ مردم خیا و یالیستياز کشورھای امپر

ه یدآن ھا بر نگز» گل جمال « و عالقھ بھ مستعمره طلبان و بھ اصطالح 

آن ھا . ابدا ھدف آن ھا حفظ خود، مقام منعمت غارتگرانھ خود بود. بودند

 بیاندیشند داری جھان از ھر باب کھ یھومند سرمانیرھای  دولت یتبھ حما

طبقات حاکمھ .  چکمھ غالمی فرومالندیرزمند بودند تا ملت خود را زنیا

 یپلماسيمش عاجز شدند و بارھا دقیاان بارھا در قبال خلق و یرا

ان را یر بھ مشت و بکار بردن آن ھا ارتجاع ایداستعماری حتی با تھد

ه ید ارتجاع پس از ضربت منھدم کننده انقالب دین اھنوز ھم. نجات داد

 نشان می دھد وقتی استعمار یختار. دوختھ است» منجی  « ین بھ امیدا

زا، احمد شاه، رضا خان و میرطلبان دست خود را از پشت محمد علی 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 23 

ش یو و وارثان کورش و داركبیر شاھنشاھان ینمحمد رضا برداشتند ا

:  داند و از گوشھ و کنار جھان سر در آوردندجیحفورا فرار را بر قرار تر

ش بھ سراغ لیعھداحمد شاه و و. زا بھ اسالمبول رفتمیرمحمد علی 

رضا شاه بھ حرص سھامش در معادن طالی .  رفتندیس بھ پارعیاشي

محمد رضا با تمام زاد . در ژھانسبورگ جای گرفت» ترانسوال وارانژ«

 اموال دزدی در باھاما و قاھره  دالرمیلیارد نجات ده ھا میدورود بھ ا

 یختار. یختند ھر یک از سمتی گرنیزنوکران چکمھ بوسشان . ماوی جست

 یگاھي سرجالدان استعمار در زاد بوم خود پاینن نشان داد کھ اعیابھ 

نسل ما . ه و دالر بودلیر یيسست داشتند وحافظ واقعی آن ھا گوسالھ طل

 دالر غارتی را از چنگ میلیونا حاکمھ صدھھیات شاھد آن بود کھ چگونھ 

  .انقالب رھاند

  ینگیز نفرت ایخآه چھ تار

 میش و چاکران بویالیسم امپرلحیمن واضح است کھ ینسا بد                

 کار بر اساس منفعت تقسیم. ھر دوی آن ھا بھره کشند.  طبقاتی استلحیم

ن  چاکراین استعمار بھ ا  .فتھ استیا تحقق فیایي جغرایھمشترک و بر پا

 یط خود شرامینشما در سرز: محلی خود با تبسمی شھد آلود می گفت

، من ھم بھ شما سھم می دھم و ھم یدغارت و سروری مرا فراھم آور

  . قدرت

 ینبا آن کھ ا.  ادامھ داردنیز اکنون شیرین مغازلھ ین ا                

ه خاندان یژ بھ حد افراط ساده و سر راست است بھ ویپلماتیكمواضعھ د

 آن را تا حد الھامات الھی ذات مبارک شاھنشاه باال شید می کوپھلوی

 و غول انقالب نیسمانی را از لولوی کمویربکشد آن ھا طبقات بھره کش ا

نوس خود را قیابی سرو پاھا می ترساندند و خود را و اربابان ماوراء ا

محمد رضا نقش پاسدار آب .  جلوه می دادندشیاطین ینقھرمانان طرد ا

ی نیاوحدت ملی، حافظ صلح منطقھ، جبھھ مقدم د» سمبول «  ـلیجخراھھ 
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 را از آن خود ساختھ بود و خود را بھ نیستي کمویتمتمدن در قبال بربر

 کھ بدون او نھ جھانی است ید ستون اصلی جھان می دنیخ مانند متریجتدر

 سوختھ بدل کند و مینم داشت کشور ما را بھ سرزیاو تصم. انییرو نھ ا

آسوده بخواب کھ ما « :  سالھ می گفت٢۵٠٠اب بھ کورش مرده در خط

  .نی نبودپایا و پوک را چیز مردک ناین انیتجنون فرعو » یماربید

ثروت . د جز مشتی دزد نبودندشیا الفندگان ین در واقع ا                

 خارجھ ناپلئون زمانی یران وزلیرتا.  بودسیلھبرای آن ھا ھدف و قدرت و

 بناپارت ضرب یا یي لویر کھ بر آن تصوینن سکھ زربرای م« : می گفت

 ینند ولی ا میرآنا می .  بناپارت قابل اعتماد تر استیا یيشده، از خود لو

 بازمانده ھاست کھ ھنوز ھمینخاندان دزد پھلوی اکنون با . ھا می مانند

ن یگاخدا« ھا ادامھ دھد واال از ینومی تواند بھ برد و باخت خود در کاز

دولت . نیست اثری یگرد» مھرآریاتشتاران فرمانده شاھنشاه بزرگ ار

  .موزندبیا پندھا خیر سالھ ایست دوسیر از یدمردان پس از انقالب با

ستمداران سیااز  » تیپیك« ه بھ سراغ دو نمونھ یند در بحث آ                

 یكيدو برادر، . یمان در عصر قاجار و پھلوی می رویردرجھ اول ا

 وثوق الدولھ و یكي). فیلنکویا(الت متحده یاچاکر ای یگر ودفیلانگلو

 دو برادر را بھ ین اینش گزبسیاري الیلد. ی قوام السلطنھ استیگرد

 جیھ در دوران معاصر تویالیسم وابستھ بھ امپرتیپیكستمداران سیاعنوان 

  . می کند
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  یخ از تاریيجستارھا
 بخش دوم

  ان معاصریرستمدار وابستھ در اسیادو برادر 

  رح مطلبط

 تحقیقي عظیمانی بھ کار یر بررسی زندگی دولتمردان ا                

  . ه شودیدھای رسمی کاوشیو مطبوعات و آریده بایژمند است و بھ ونیاز

 در مورد برخی دولتمردان انجام گرفتھ تحقیقاتي در کشور ما                 

 مناسبات یختار« و » ستگران دوران قاجارسیا«از آن جملھ است : است

 » طالیيان عصر یگرباز« از محمود محمود و  » نگلیسان و ایرسی ایاس

 عیلاز اسما» نگلیسدولت ابگیرانحقوق «  خواجھ نوری و ھیماز ابرا

و ابوالفضل ئیین راعیل تک نگاری ھای علی آذری و اسمانیز و ئیینرا

سی صد سیاقاسمی و جمعی دیگر درباره برخی از چھره ھای مثبت و منفی 

  .خیرسال ا

 خاطرات عده ای از رجال آن دوران را باید كایبھ ین بھ ا                

ملک الشعراء بھار » سی سیا احزاب یختار« خاطرات گاه مانند ینا. افزود

مستوفی و ... عبدا» زندگی من«مخبر السلطنھ و» خاطرات و خطرات« و 

 فتھ و گاه مانندیاو امثال آن بھ صورت کتاب نشر  » سیاحخاطرات حاج « 

  . ان در مطبوعات منتشر شده استیگرخاطرات تقی زاده و ساعد و د

ی ستیال و اسیاآ«  از برخی آثار مولفان خارجی مانند                 

 یكایي و آمر  نگلیسيمولفان متعدد انظیرر و کتب نیكاپا. م.اثر ک» باختر

خواندن .(  بھ خوبی می توان استفاده کردنیز سلطنت خیردرباره دوران ا

 و میلیاردھا و مستر چیلن و زندگی نامھ چرلیراانند ناپلئون وتاکتبی م

امثال آن ھا کھ بھ فارسی ترجمھ شده برای کسانی کھ خواستار نگارش 

 درباره دولتمردان ما باشند سودمند تفصیلي و تک نگاری ھای تحلیليآثار 
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 نشر بیشترانی کھ می بایست پس از انقالب یرھای اشیودر مورد آر. است

 نیز دستبردھای مھمی از جانب ضد انقالب انجام گرفتھ و کسانی یاد گوبیا

  .) ھستندپیشین دوران یقمانع افشاء حقا

  زا حسن خان وثوق الدولھمیر ـ ١

 یكي خان معتمد السلطنھ چھار فرزند داشت کھ ھیمزا ابرامیر                 

کھ خود فتند نیاآن را » عرضھ«خان معتمد السلطنھ .. زا عبدامیراز آن ھا 

و برادری کھ ) حسن( برسانند ولی پسر ارشدش وثوق الدولھ یيرا بھ جا

 وارد رده گفتیمچنانچھ ) احمد( قوام السلطنھ یعني سال از او کھتر بود یك

وثوق الدولھ دوبار و قوام السلطنھ . ان شدندیرستمداران وابستھ اسیااول 

  . ند سیدان ریری ایرچھار بار بھ نخست وز

 از آن یكي قاجار و سپس سالطینس یار دوی آن ھا در کر ھ                

.  سر فرود آوردندیرھا در خدمت محمد رضا پھلوی در مقام نخست وز

  .  سال عمر کرد٨١زا حسن خان وثوق الدولھ میر

سفتھ بازی .  سال ھر دو مردمی ثروتمند بودند٨۵ برادرش                 

بانی و خیاقوام . رد ھای شرق تھران را وثوق الدولھ شروع کمینبا ز

ن صاحب کشتزارھای چای ھیجاپارکی بھ نام خود داشت ومالک بزرگ ال

 داری مستعمراتی غرب بھ یھزندگی آن ھا با دوران رونق کار سرما. بود

  .الت متحده مقارن بود یا و انگلیسه ایژو

 دولت ھا افتاده یننداری جھانی در دست امیا ھنگامی کھ                 

چاکران حتی زمانی کھ مشت درشت افکار عمومی آن ھا را  ینبود و لذا ا

و معامالت پر سود و » فرنگستان«ست می راند از گردش سیااز عرصھ 

 فراش یدنٌا تجدحیان و افیا اطرایم و تکرتعظیمگوشھ آرام کتابخانھ و 

  .  آن ھا را بھ خدمت فراخواندیگرتا زمانی کھ ارباب بار د. برخوردار بودند

 بطن یك کم اتفاق می افتد کھ دو برادر از یپلماسي دیخر تار د                

 انگلستان و قاجار و یت در کنف حمایكيان یردر کشور بزرگی مانند ا
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 انباشتھ چنین و عظیم چنین و پھلوی نقشی یكا آمریت در کنف حمایگريد

و لذا در واقع .  کرده باشندیفا شوم استعماری در کشور ایھاز درونما

ا بھ عنوان مستوره کاالی استعماری کاری از روی ھوس و  آن ھینشگز

تی خود حیاسی و کار سیا یر و آن ھا با چھره و عنوان و کارنیستبھ عبث 

  .کامٌال عصری را منعکس می کنند

 شمسی ١٣٢٩زا حسن خان وثوق الدولھ در بھمن ماه میر                 

ود او خ.  سالگی در شھر تھران بی سرو صدا در گذشت٨٢- ٨١در سن 

نگان و بی بیگازمانی بھ مستوفی الممالک کھ او را سبب رشوه ستانی از 

  : فرستادپیغام.  وار مالمت کرده بود نصیحتدر مال اندوزی یي پروا

و ) مستوفی(ولی پدر سرکار آقا. وردنیاابوی مالی در زندگی گرد «

راه الدولھ وموتمن الملک ھر کدام ثروت ھای کالنی از مشیرن یاپدران آقا

لذا شما امکان . دزدی و اختالس بھم زدند و برای شما بھ ارث گذاشتند

: ید و سرکار آقا در مجلس شوری فرمودید شونیاز بلند نظر و بی یافتید

حاال بنده قدری ثروت اندوزی . » ستانممی جیلمی دھم و نھ آجیلمن نھ آ«

انند شما با می کنم و برای بازماندگانم باقی می گذارم آن وقت آن ھا ھم م

 كنید را کھ شما بھ من می نصیحتي خواھند شد و سیروقار و چشم و دل 

  . ان خواھند کردیگربد

 قیقي سخنان منتسب بھ وثوق اطالع دین و وثوق ایت از سند                

وثوق .  درست باشدید کھ باید بر می آچنین یت روات ولی از وجنایمندار

 می شناخت و نیك خود را یشانھمرالدولھ مردی گستاخ بود و ھمکاران و 

 تنھا یا گونیزو . لذا بھ آن ھا اجازه فضولی تحت عنوان موعظھ نمی داد

نھ یشا مستوفی وار نھاده و رفتاری دروسبیليفرزند ذکور وثوق الدولھ 

 و اعلم و میني چھار دختر خود با خانواده ھای ایقدارد ولی وثوق از طر

  .تمصدق و خواجھ نوری وصلت کرده اس
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زا آقاخان صدر اعظم میر خواجھ نوری از نوادگان ھمان ین ا                

. ان استیر معاصر ایخ و از خائنان بھ نام تارمیركبیرنوری است کھ قاتل ا

ستگران دوران قاجار از خان ملک سیا بھ كنیدبرای شرح رجوع (

  ).ساسانی

ھ  خان معتمد السلطنھیمزا ابرامیر حتما دست تنگی نسبی                 

 بھ اصطالح بی عرضگی اش درچپاول بود واال خود او پسر نتیجھ) پدر(

فرزند ) کوچک(زا محمد قوام الدولھ میرزا محمد قوام الدولھ بود و میر

 بود و احمد قوام السلطنھ لیعھدزای ومیر عباس یرقوام الدولھ بزرگ وز

س البتھ در دستگاه عبا.  اجدادش بھ ارث برده بودیننام قوام را از ا

 کھ فردی مانند قائم مقام در آن دخالت داشت دزدی دشوار لیعھدزای ومیر

پیشكش  مراعات می شد و بچاپ بچاپ و بیشتريبود و حساب و کتاب 

ن آن روزگار عیای مرسومی کمتر انجام می گرفت ولی بھ ھر جھت اگیر

انگشت خود را بھ «ن ممکن نبود بھ اصطالح مرسوم ینشاترنجیب حتی 

 سنگین در حدودی بود کھ مخارج ینحتمٌا ا»  چرب نکنندروغن رشوه

  .ونی و مھمان و نوکر بگذرد و از آن حدود تجاوز نمی کردبیراندرونی و 

ری در درست و ھشیازا حسن خان بھ علت میر وجود ین با ا                

آشنا شدن با ادب فارس و مقدمات عربی و اطالع محدود از زبان ھای 

 در دربار ناصر عیانیتط و ربط خوب در مسابقھ ا و خنگلیسيفرانسھ و ا

 نوزده سالھ بود کھ مستوفی –ھجده .  شاه قاجار زود گل کردینالد

 ١٣١٢درسال . عطا کردند» جناب « سال بعد بھ او لقب . ن شدیجاآذربا

دو سال بعد لقب . فت لقب وثوق الملک مفتخر شدیاھجری قمری بھ در

زا حسن خان بود کھ پدر میرستوفی گری متناسب با شغل م» وثوق الدولھ«

م پیاتی و سر رشتھ داری اشتغال داشتند و با توجھ بھ لیادر پدر بھ امور ما

 وثوق الدولھ تا چھ اندازه ای در ینمستوفی الممالک معلوم می شود کھ ا

بعدھا .  شاه عطا می شدینخورد لقبی بود کھ بھ او از جانب ناصر الد
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ست سیادر امور مالی بھ » وثوق«قت برای جلب الی عدم ینمعلوم شد کھ ا

ان را بھ استعمار طلبان یر مرد در صدد بر آمد تمام این کرده و ایت سرانیز

  .  بفروشدنگلیسيا

= سیسیاجانوران « را بھ طعنھ  یيستمداران بورژواسیا                 

ZOO POLITIKOMان حیو یعنينانی تحت الفظی یوواژه .(  می نامند

 بازی پلتیكبا لغت .  انسان بھ کار می بردیفکھ ارسطو در تعرمدنی الطبع 

ستمداران اشرافی و بورژوا سیانھ یاللفظی می شود و از آن صفات رذ

  .) استفاده می گردد

سی بود کھ ستاره اقبالش بھ سیاوثوق الدولھ از آن جانوران 

احتماٌال از دوران پدرانش با . ان باال گرفتیرسرعت در آسمان ا

 بود و لذا یيان بند و بست ھایرحاکمھ اھیات نگلیسيسونری و جناح افراما

 ولی فیل راز کھ وی ا نگلوینا.  مساعد رشد می کردمینھوثوق در ز

ا یر زنیست شد برای ما روشن فیلنکویابرادرش از ھمان عھد احمد شاه 

 فیلي و ژرمانوفیليو انگلو فیلي عصر قاجار روسو» سیكکل«  بندی تقسیم

م جنگ یاه در ایژسی تازه بود کھ بھ وسیا بینش یك فیلينکویابود و 

 قیبی از رگیرا قصد باج یرز.  القاء می کردندیكاییانجھانی اول خود آمر

 یگر مطلب در بخش زندگی قوام بار دینبھ ا.  داشتندنگلیسيپسر عموی ا 

  .  گشتھیمباز خوا

یاي نیتا برفخیمھدولت « فرض کرد کھ سفارت ید پس با                

 یعني(» فیسفارن آ« و سازمان ھای فراماسونری و موسسات » كبیر

 خیليوثوق الدولھ را » یسسروینتلیجنس ا«و  ) نگلیسوزارت خارجھ ا

  . زود شناختند

ق سلطنت استبدادی ناصر ین خادم صدیست کھ ای تصادفی ن                

 فتح ن شاه و محمد علی شاه قاجار ناگھان پس ازین شاه و مظفر الدیالد

در انقالب (اری ھا یالن و بختیتھران بھ دست مجاھدان انقالب و گ
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ری یسم و ارتجاع جمع کثیالیر امپریز مانند انقالب اخیت نیمشروط

خان ھای . ازھواداران خود را برای تصرف دژ از درون وارد ساختند

ھ می کند و یر تشبیکی از مورخان بھ گرگ ھای در پوست شیاری را یبخت

درعمو یمانند ستارخان و ح( ران واقعی انقالب ین بود کھ شیا اھدف آن ھ

  .ره نشوندیان چیبر جر) اوغلی ھا 

عنی یره کشور می شود یئت مدیھ» ون فوق العادهیس کمسیرئ« 

جان در خورد ھر گونھ شگفت یخ آذربایحادثھ ای کھ بھ قول کسروی در تار

  .است

ت در یند مشروط نشستن کسی مانند وثوق الدولھ بر مس                

درعمواغلی را در یحالی کھ افرادی مانند ستارخان را در باغ اتابک و ح

ابان رشت بھ گلولھ می بندند عبرت یخان و غفارزاده را در خی پسلجنگ

ن سھولتی نقشھ ین کھ استعمار و ارتجاع می توانست با چنیا. زاستیانگ

ی عمومی ک علت مھمش در بی خبریھای گستاخانھ خود را عملی کند 

ضعف و عدم تشکل و ناآگاھی توده ھا بود کھ نمی توانست از کالف سردر 

حتی در انقالب کنونی ما کھ طبقھ کارگری بزرگ . است سر در آورندیگم س

نی وجھالت ھنوز یو قشرھای دھقانی نسبتٌا روشن وجود دارد سطح ب

سم و ارتجاع می کوشند از آن سود یالیدارای نقش مھمی است وامپر

  . برندب

ام کم کسی بود کھ بھ کنھ مطلب پی می برد و از ی در آن ا                

است یحتی آن ھا کھ خود را وارد س. است سر در می آوردیکالف آشفتھ س

»  داديکلھ اشان بوی قرمھ سبزی م«می پنداشتند و بھ اصطالح آن عصر 

 اسی در خطر زندانی شدن ویف آنست کھ افراد سین اصطالح سخیمنشا ا( 

لذا کسی کھ در معقوالت دخالت می کرد خود را بھ . دن بودندیبھ قتل رس

ستی مجلس تذکر یخطر مرگ دچار می ساخت و بازماندگانش پس از او با

بوی  «   مانند اصطالح. بر پا دارند و قرمھ سبزی بھ مھمانان بدھند
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جز لفاظی .) ار باالست یدرحق افرادی کھ سن آن ھا بس» دیش می آیحلوا

ن در داوری نسبت بھ یوده کاری نمی کردند و مرتکب اشتباھات سنگھیب

  .حوادث و اشخاص می شدند

ق انگلستان بھ وثوق الدولھ موجب شد کھ ین اعتماد عمی ھم                

ن یھ، انگلستان وی را برای مھم تری در روس١٩١٧پس از انقالب اکتبر 

ھ انگلستان در ر نقشھ ای بود کین نقشھ نظینقشھ ھای خود نامزد کند ا

البتھ . ھ خود بدل ساختین کشور را بھ تحت الحمایعراق اجراء کرد و ا

می کھ بھ گردن گرفتھ بود مفتخر بھ یانت عظیوثوق الدولھ درقبال اجراء خ

سی از جانب ولی یره انگلیافت رشوه قابل مالحظھ ای بھ صورت لیدر

  . نعمت خود شد

پس از . میل بپردازیح و تفصن مطلب با شرید بھ ای اجازه دھ                

نان داشت کھ خواھد توانست جلوی یسم انگلستان اطمیالیانقالب اکتبر امپر

ن و یکیھ دنیان ژنرال روسیرد و با کمک سپاھیک ھا را در قفقاز بگیبلشو

ست ارمنی یونالیو سازمان ناس) لیژنرال دنسترو( م خودش یدخالت مستق

ست باکو یست و پان تورکیونالیسو سازمان نا» ونتیداشناک سو«بھ نام 

ک ھای گرجی، قفقاز یست ھا و منشویونالیز ناسیو ن» ستیمساوات«بھ نام 

  .ک سلسلھ کشورھای بھ ظاھر مستقل دست نشانده مبدل کندیرا بھ 

گر کشوری یران دین آرزوی لندن، ایدر صورت تحقق ا                   

سی یمستعمره انگلھ تزاری سابق و ین متصرفات روسینبود کھ بالواسطھ ب

فا یرا ا» کشور حائل«ران نقش یگر الزم نبود ایعنی دی. ھند حائل باشد

جان و ارمنستان و ین نقش بھ آذربای ا   )Bumper State.( کند

ران می توانست ین حالت ایدر ا. گرجستان بھ اصطالح مستقل منتقل می شد

کشور « ت رد و بھ صوریر رھبری انگلستان قرار گیمٌا و سراپا زیمستق

  . دی درآProtectorate» ھیتحت الحما

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 32 

ھ تزاری در سال ھای یام قدرت روسیسی ھا در ای انگل                

ب بر آمدند تا مرزھای یران با رقیم ای دوبار در صدد تقس١٩٠٩ و ١٩٠٧

حاال می . ندین نمایھندوستان را امن و دسترس خود را بھ منابع نفت تضم

امپراطوری ھرگز تصور نمی . دیب بلعی رقران را بی ھراس ازیشد تمام ا

جاد کند، قادر باشد او را یکی قادر باشد نظامی ایکرد کھ ھرج و مرج بلشو

  . ز واداردیاز قفقاز براند، احزاب و گروه ھای ضد انقالبی را بھ گر

د پاشا آن چھره ای بود کھ ی وثوق ا لدولھ مانند نوری سع                

ن کار در یا. ران را اجرا کندیھ سازی ایاست دشوار تحت الحماید سیبا

ران پس از انقالب یدر ا. ار دشواریران بسیار آسان بود و در ایعراق بس

  . ت سطح آگاھی ملی بھ شکل جالبی باال بودیمشروط

د کھ انقالب ین را ندیس نھ فقط ای امپراطوری خردمند انگل                

ن را یا. ھ وجود آوردن قادر است دولت مقتدری بیکی بھ رھبری لنیبلشو

ن یھن خود ھستند از ایران کھ سخت پایبند استقالل مید کھ با مردم ایھم ند

رفت؟ حرص ین نقش را پذیچرا وثوق الدولھ ا. بازی ھا نمی توان کرد

ره؟ اعتقاد بھ قدر قدرت بودن لندن؟ ھردو؟ بھ ھرجھت کور خوانده و یل

  . اسی زدیدست بھ خودکشی س

د قراردادی بستھ یبا» ھیتحت الحما« ران بھ یل ای برای تبد                

ل واحد نظامی ی تشک١٩١۵ام جنگ جھانی یوثوق الدولھ در ا. شود

ن حروف ابتدای واژه ھای یا (S.P.Rران یسی تفنگداران جنوب ایانگل

South Persian Riflersس جنوب معروف یران بھ پلی است کھ در ا

ل ھای جنوب از احساسات یوفصری و ژرمانیشبکھ جاسوسی آلمان ق. شد

روی مداخلھ گر استفاده ین نیارو با ایر ما برای مبارزه رویملی عشا

ستی کارنبرد خلقی را یالین از مواردی است کھ تضادھای امپریو ا. کردند

ت گفتھ یکس را تھنیتحت فرماندھی ژنرال سرپرسی سا.) ل می کندیتسھ

ھ بھ حد کافی یر وجیمات غد اقداییبود و نشان داده بود کھ وی برای تا
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س را بدون ی با انگل١٩١٩ن کسی می توانست قرارداد یچن. ح استیوق

  . دغدغھ وجدان امضاء کند

د قرارداد اسارت یری رسی وثوق الدولھ وقتی بھ نخست وز                

. رومند بودیک توپ نیلھ ین عمل او در حکم افروختن فتیبار امضاء کرد وا

خراسان، ( ام ھای مسلحانھ در شمالیق. دران بالفاصلھ منفجر شیا

) رتنگستان و بھارلویعشا( و در جنوب) جانیالن، آذربایمازندران، گ

توان حدس زد کھ آژانس عمال آلمان ھا و ترک ھا ي م. ( افتیگسترش 

دو جاسوس . افتھ بودندینھ مساعد یسی زمیبرای بسط احساسات ضد انگل

ران داشتند و ی نفری در ا٣٠٠ ک شبکھینگ یعنی واسموس و گتیآلمانی 

سم توانستھ بودند یس وتزاریھ امپراطوری انگلیبا استفاده از نفرت ملی عل

در تھران .) لی را اشاعھ دھندیون استفاده کنند و ژرمانوفیت ملیاز فعال

احزاب وگروه ھای ملی در مجلس و مطبوعات و خارج از آن سخت وارد 

  : ز آشکارا گفتیزش تبریرھبر خابانی یخ محمد خیش. دان عمل شدندیم

سندگان و شاعران بھ ینو. »م یام کرده ایھ وثوق الدولھ قیما عل« 

اشعار وطنی فراوانی . م از احساس ملی براه انداختندینام دوران موجی عظ

ان یاشعاری در ھجو و خوار ساختن شخص وثوق الدولھ بھ م. سروده شد

توان ینمونھ ھای اشعار فوق ماز . زی نبودیآمد کھ در آن از رکاکت پرھ

  :اد کردیت معروف را ین بیا

ا خراج دختر ھر ی               ت نبود یران ملک بابایای وثوق الدولھ ا

  ت نبود یکجایشب بھ 

ن انفجار سراسری را یشرمی خود تاب چنیوثوق الدولھ با ھمھ ب

وی با ھمھ پوست کلفتی کھ آن . نداشت و تعادل درونی خود را از دست داد

ران می شمرند استعفا کرد و نزد یاستمداری در ایھ سیط اولیا از شرار

ن یست کھ ایچ» استقالل« ز ین واژه اک ناچیخود تعجب می کرد کھ ا
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ن غرب محروم یت امپراطوری زریابلھان عقب مانده شرقی را از قبول حما

  .می کند

ران چھار واکنش خلقی مانند ترکش یخ معاصر ای در تار                

  . نی واداشت یانت را بھ عقب نشی، مبتکران خاتمی

  رازییرزای شمیھ قرارداد رژی تنباکو بھ فتوای ی ـ واکنش عل١

   و حکومت وثوق الدولھ١٩١٩ھ قرارداد ی ـ واکنش عل٢

  ١٣٣١ر ی ت٣٠ھ قوام در ی ـ واکنش عل٣

  ریان انقالب اخیھ محمد رضا پھلوی در جری ـ واکنش عل۴

روزی خلق و سرنگونی دشمنانش یاء بھ پن واکنش ھا بدون استثنیا

ن یو ا. ن واکنش ھا مردم ھم متحد و ھم کوبنده عمل کردندیدر ا. منجر شد

زھا را در مورد ملت ما نشان می دھد و ثابت می کند کھ یاری چینکتھ بس

در واکنش . ری استیروی شکست ناپذیروی متحد و متعرض خلق نین

را کھ » حزب دمکرات«د نقش یا ب١٩١٩ھ قرارداد یع و ھماھنگ علیوس

ت افرادی مانند مستوفی یام در مجلس نفوذ فراوان داشت و فعالیدر آن ا

ره را ی ملک الشعرای بھار و غ– د کتر مصدق –رزا یمان می سل–الممالک 

  . از نظر دور نداشت

ھ ننگ و یروزی خلقی ماین پی باری بھ ھر انداز بھ ا                

. ران افتخار بھ بار آوردیھ شد برای مردم اسرشکستگی ابدی وثوق الدول

ھن را بھ یو در قبالش م» ل گرفتنیآج«وثوق الدولھ دانست کھ بی پروا 

پلماسی ارباب ید پی برد کھ از دیاو شا. ست یحراج گذاشتن کار ساده ای ن

وثوق الدولھ از .(زی قوی تر بھ نام جنبش مردم وجود داردیسی چیانگل

ح معروف او درباره یقطعھ فص. و بدشانس استجھ گرفت کھ ایحوادث نت

جھ تصادف با شاخ گاوی کھ در یلش در نتیحادثھ شکستن چرخ اتوموب

  .ی تفکر خرافی او را نشان می دھدیبایجاده افتاده بود با ھمھ ز

  د بد شودید ھر چھ آیچون بد آ
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  ده گردد و ده صد شود  ک بال ی

   فتد، مھر از فروغ  آتش از گرمی

  شود، منطق دروغفلسفھ باطل 

  پھلوانی را بگرداند خسی

  ره گردد پشھ ای بر کرکسییچ

  کور گردد چشم عقل کنجکاو

  بشکند گردونھ ای را شاخ گاو

س ھا و نھ رضا شاه بعد ھا جرات نکردند ی نھ انگل                

ھ یاو ابتدا کمی در حاش. استمدار شکست خورده را وارد صحنھ کنندیس

را ترک گفت و » خدمت« سالگی بالمره ۵۶است باقی ماند و سپس در یس

  . ن شدیخانھ نش

سم خادم یالیولی امپر. ن فاصلھ مدتی بھ اروپا سفر کردی در ا                

 ھجری شمسی موقعی کھ وثوق ١٣١۴در سال . اد نبردیوفادار خود را از 

سی و توافق رضا شاه وی یھ اربابان انگلی سالھ بود بنا بھ توص۶٢الدولھ 

ن سمت ماند ید و مدتی کوتاه درایران گردیاد اینو بن» گستانفرھن«س یرئ

ام مرد را یان درآن ایرانیا. و سپس آن را ترک گفت و دوباره بھ اروپا رفت

ش می شناختند یخی کمابیاز راه اشعار عشقی و عارف و برخی اسناد تار

ام برخی اشعار ین ایدر ھم. ولی در قبال شغل فرھنگی او واکنشی نکردند

اتی یست کھ ابیھ اییدر مجالت ادبی چاپ شد کھ ازآن جملھ چکامھ شکوااو 

دات برای آن بود کھ ین تمھیداست کھ ھمھ ایپ. م کردیرا از آن نقل خواھ

  . زند و بھ او پاداشی دھندیر بر روی وثوق الدولھ بریآب تطھ

 چنان قرارداد اسارت باری بود کھ نھ ١٩١٩ اما قرارداد                 

ھ شوروی یروس. زه واکنش دولت ھا شدیور بلکھ در جھان انگتنھا در کش

ح یھ تصریھ ای صادر کرد و در اعالمی اعالم١٩١٩ اوت ٢٨انقالبی در 

ستی یالیفان امپریحر. »ت نمی شناسدیبھ رسم«نمود کھ وی قرارداد را 
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ب بھ یز کھ از اشتھای جھانخواری رقیکا نیعنی فرانسھ وآمریس یانگل

بالفاصلھ پس از جنگ اول . ان آمدندین قرارداد بھ طغیز اخشم آمده بودند ا

س ھا یبرود ولی انگل» میجھان قد«کا قصد داشت بھ سراغ منابع نفت یآمر

» نییعزلت گز«است یف ثروتمند و قلدر را بھ قبول سیسر انجام حر

Isolationisme کا مال یآمر«و » مونرو« واداشتند و بر اساس اصل

  .مکره غربی بازگرداندندیا بھ ناو ر» ان استییکایآمر

جنبش .  در خود کشور واکنش بھ طور اساسی مسلحانھ بود                

 - رازی ش- آباده-  کرمان-  اصفھان-  خراسان  -  مازندران- النی گ- جانیآذربا

اسی کھ تھران یجنبش س. الت تنگستان و بھارلو را فرا گرفتی ا- زیرین

ھ یادی در پایعلل ز. افت یھ ز در سراسر کشور اشاعیمرکز فوران آن بود ن

ران وجود دارد کھ خود در خورد یغرنده و خشمناک مردم ا» نھ«ن یا

  .خ جداگانھ ایستیتار لیتحل

ست دولت وثوق یس می بای انگل١٩١٩ بھ موجب قرارداد                 

ن کشور یا. ره اداره کندی ھزار ل٢٢۵الدولھ را با پرداخت ماھانھ 

ل بود یز مالی جھان را بھ وجود آورده، مامرک» تییس«استعماری کھ خود 

بانک «ک یرد، لذا یش گیز تحت نظارت خوین را نیامور مالی خاور زم

ب یحتی قبل از تصو. موافق قرارداد در تھران دائر می ساخت» شرق

ران یث را برای اداره امور مالی ای سمژتای دولت انگلستان آر  قرارداد،

  . اعزام داشت

ران کٌال تحت نظارت ی ارتش ا١٩١٩رداد  موافق قرا                

 مرداد ٢٨ن کار پس از کودتای یا. سی قرار می گرفتیمستشاران انگل

. کا بھ دست محمد رضا پھلوی انجام شدی باالخره بھ دستور آمر١٣٣٢

د یبا تاک» رانیان در ایکائیآمر«لسپو در کتاب خود بھ نام یم

مومت غرب بر یرد و بھ قیرانی را بھ باد مسخره می گیا» سمیونالیناس«
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ست ھا نمونھ وار یالین طرز تفکر برای ھمھ امپریا. ن کشور معتقد استیا

  . است 

 انگلستان عوارض گمرکی کاالھای ١٩١٩ موافق قرارداد                 

خود را فوق العاده تنزل د اد و برعکس بر عوارض گمرکی کاالھای وارده 

 صحنھ بازرگانی کشور ما ھ ازیروس» دک کردن«ھدف . ھ افزودیاز روس

ھ قد راست نخواھد کرد و وی قادر یانگلستان می پنداشت کھ روس. بود

  . نک موافق ھوس خود رفتار کندیب خطرناک سابق خودایاست با رق

ک رشتھ راه آھن ھای یست ی موافق قرارداد می با                

ار بود قر. ران دائر شودیک و بازرگانی تحت اداره انگلستان در ایاستراتژ

   د و منابع شمال از دست رقباییآغاز کار نما» کمپانی نفت شمال«

کا کھ بھ تسلط شرکت یآمر. ا روسی خارج گرددیی یکایآمر

ن یعت ایعالقھ بود طبیبھ نفت شمال ذ» لینکراویس«و» لیاستاندارداو«

 را کھ می خواست ھم نفت جنوب وھم نفت شمال یفطماعی بی حد حر

  .دید نمی پسندران را داشتھ باشیا

ر و یداری مردم دست بھ بگی وثوق الدولھ برای سرکوب پا                

ولی در پاسخ او . از آن جملھ شاعر ملی عشقی زندانی شد. د زدیببند و تبع

ی باقی یگر در آن جایم کھ دیت را پر می کنیچندان زندانھا« : گفتند

  .»نماند

 –وثوق الدولھ ل ھای جاه طلب و بی وجدانی امثال یبرای انگلوف

آن ھا . ن ھا چھ اشکالی داشتی ھمھ ا– رضاخان - ائیدضی س–تقی زاده 

ن مردم ین حال ھمیبا ا. ران قائل نبودندیارزشی برای کاله نمدی ھای ا

  . را بھ زانو در آوردند» سیفارن آف«

ن اواخر بھ سفتھ بازی یخت و در ایھ گری وثوق الدولھ بھ سا                

ر آن ھا بھ روی سکھ یاز خود اربابان بھ تصاو. اختن ھای موات پردیزم
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گر بھ یاو د. را دنبال کرد» ھزارخانواده«است وصلت با یھا پناه برد و س

  . اسی بدل شده بودیس» گربھ مرده«

 جالب است کھ وثوق الدولھ ابدٌا احساس ناراحتی اخالقی                 

پستی اھل زمانھ ھمھ حوادث را با طالع ناخجستھ و . دبلکھ برعکسرنمی ک

. ار مرسوم استیان رجال آن بسیران و در مین در ایا. ح می دادیتوض

ھ رانشان ین روحیم ھمیحی کھ بدان اشاره کردیھ بلند و فصیده شکوائیقص

  :دهین قصیت از اینک چند بیدھد و اي م

  بگذشتھ در حسرت مرا بس ماه ھا و سال ھا

  ن منوال ھایچون است حال ار بگذرد، دائم بد

  ره شدین خیره شد، چشم جھان بیاحوال بر من چ

  ره شد، بس ماند در گودال ھاین آب صافی تیو

  میم، وز حال بس ناراضیدل پر اسف از ماض

  ر استقبال ھایم تقدیتا خود چھ راند قاض

  ن در ھم شده، فر جوانی کم شدهینقش جب

  شاد قامت خم شده ، گشتھ الف ھا دال ھا

  نی کرد و منشق شد زمن ، رخیی کھ صبح واپسیگو

  ن، بر جست از آن زلزالھایر و کین ابرھای قیو

  ن ابلھان و گول ھا، مشتی ددان و غول ھایا

  در فعل چون مفعول ھا، در قول چون قوال ھا

  ب خود پنھان کنانیگران تسخر زنان، خود عی د  بر

  خالھایا خاک و خاشاک آکنان ، چون گربگان پی

   جنس طائرمگفتا نعامھ چون برم باری کھ

  ار دگر گفت اشترم ، چون گسترانم بال ھای

  دهیالی آخر قص.... 
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ز سکوت و روی یامی سروده شده کھ شاعر در دھلیده در این قصیا

  ا در واقع دل او از ماضی پر اسف بود؟یآ. اسی نشستھ بودیپوشی س

مشتی » تسخر می زنند«را او ھمھ کسانی را کھ بھ او یالبتھ نھ ، ز

 ھا، مشتی ابلھان و گول ھا می داند و حتی بدان ھا دشنام ددان وغول

ک می دھد و تنھا بر انحناء شمشاد قامت و کاھش فر جوانی و تاری یرک

شتر رنج می دھد تا یبراری او یپ. ن خود اسف می خوردیچشم جھان ب

م برپا شد غرق ین کھ در قبال او آن غوغای عظیگناھان جوانی و از ا

  .نھ عبرترت ویح: رت است یح

ن یا. رخواه را راندندین فرشتھ خیرت از غوالنی کھ ای ح                

ا یران ما سخت مرسوم بود و یدرا» ضربنی وبکی، سبفنی واشتکی«وه یش

ھ می یماھھ خود را توج١٢ان نامھ ای حکومت یوثوق الدولھ در ب. ھست

ندنی ان نامھ کھ ضمنٌا دارای اعترافات جالبی است سرا پا خواین بیا. کند

چھار «ز در جزوه یاست ولی ما بخشی از آن را کھ فرزند وثوق الدولھ ن

اری یھستم کھ بھ ) ؟(بسی مشعوف و خرسند« : مینقل کرده می آور» فصل

ت عقل و وجدان و بھ یف معرفتی خود را با ھداین تکالیخدای تعالی نخست

فھ عطا ین بنده ضعیاھ ی کھ باری تعالی جل اسمھ بیروی آن درجھ تواناین

د کھ دوغ من ترش یبھ قول شاعر کس نگو(» . انجام دادم... فرموده 

ھ یبیدات غییفھ صعب، پس از تاین وظیدر ادای ا«: و ادامھ می دھد) است

کھ البتھ علل (ت ھای شاھانھ یو اتکای بھ تقو) ؟(ای اسالمیو توجھات اول

 ای دولتیمساعدت و حسن موافقت اول) نجانب بودیت ایاصلی موفق

ان مساعدت ھای ند از امتید و البتھ نبایز عامل موثر قوی گردیانگلستان ن

ری از یده جلوگیدولت معظم انگلستان در عق. آن دولت خاموش نشست

شی و بازار ینفت و سوق الج(ران یت و نظم در ایجاد امنیھرج و مرج و ا

ن یحصول ا. ای دولت شاھنشاھی ابراز موافقت نمودیبا اول) ستیمطرح ن
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ات عمومی یافت و در حدودی کھ وضعیش یمقصود را موافق با مصالح خو

  .قھ ننمودینجانب مضاینھ ایاجازه می داد، از کمک بھ کاب

ت فراماسونر کھ از عنفوان شباب ین عصاره اشرافی ا                

) دوره اول و دوره پنجم (ل مجلس یجان و بعدھا دو بار وکیمستوفی آذربا

ھ و یر عدلیھ و وزیر مالیر داخلھ و وزی دوبار وزر خارجھ ویو سھ بار وز

د و ین دید ھم با ایس فرھنگستان بوده بایر و رئیر علوم و نخست وزیوز

  .دیمنطق سخن گو

شان بھ حدی بود کھ در زمان نخست ی جاه طلبی جناب ا                

باز دلش ) دوران جنگ جھانی دوم (١٣٢١ری برادرش احمد قوام در یوز

. کا را از برادرش متوقع بودیاشتھ باشد و سفارت امرخواست مقامی د

اسی را برای خود صالح نمی دانست طی یس» سکیر«ن یبرادرش کھ ا

کند کھ ي ق میھ تشویاو را بھ قبول سفارت ترک» بچھ گول زنگ«نامھ ای 

  . ردیکا برود و آن ھم سر نمی گیھ بھ آمریبعد از راه ترک

 سالگی ٨٠م کھ تا باالی ی نگر وقتی بھ رفتار برادرش می                

زی کھ برای اخوان گرامی ین روش ھا را داشتھ معلوم می شود چیھم

ن یعنی ھمی» استیس«در نظر آن ھا . خ استیمطرح نبود پند آموزی از تار

عنی یر بودن و مدبر یعنی نوکری با تدبیران وابستھ یاست در ایس. کارھا

  . ب و بی وجدانیلھ گر و عوام فریح

ل ثروت، ھدف یاست کسب قدرت، ھدف کسب قدرت، تحصیھدف س

ش و نوش و اطاعت و احترام است ال یل ثروت، برخورداری از عیتحص

اسی است کھ ین جانوران سید در خطاب بھ ایشا. ن است زندگییا. ریغ

  :دیسعدی می گو

  خور وخواب و خشم و شھوت، شغب است و جھل و ظلمت

  تیوان خبر ندارد ز مکان آدمیح
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ام کھ وثوق الدولھ خود را تمامٌا بھ آغوش انگلستان می یھمان ادر 

کا یم کھ آمریز گفتیدر سابق ن. کا مغازلھ می کردیفکند برادرش با آمر

ران بود و پس از انقالب اکتبر و قطع رابطھ قاجارھا با یخواستار نفت ا

حمد ا. ھ گاه سازدیکا را تکیدربار تزارھا، احمد شاه در صدد بر آمد کھ امر

را نمی خواست با دشمن یز داشت زیکی بھ آلمان پرھیشاه محتاطانھ از نزد

کا از راه شوستر و یمحارب انگلستان وارد زد و بند شود ولی وقتی امر

کی ین نزدیران را جلب کند وی در اید تا دربار ایلسپو کوشیبعدھا م

ک، ک بھ احمد شاه مانند مستوفی الممالیاستمداران نزدیس. دیضرری ند

ز یره نیرالدولھ، مصدق السلطنھ، قوام السلطنھ و غیموتمن الملک، مش

کا را در یھ بھ آلمان دخالت دادن امریاست تکیاس از اثر بخشی سیپس از 

ن کشور از یک می گرفتند و استدالل می کردند کھ ایران بھ فال نیامور ا

 و ھ ثروتیت کشور ندارد و در سایران دور است و خطری برای تمامیا

ن یا. ستدیگان بایران می تواند در قبال ھمسایقدرت صنعتی وی ، ا

انگلستان دربند و بست . دیی نرسیانش بھ جایدربار و حام» ییای طالیرو«

لسپو از یشوستر و م. مکره شرقی مستقر ساختیجھانی قدرت خود را در ن

سم یلایز با باز شدن پای امپریت کھ اتحاد شوروی نین واقعیا. ران رفتندیا

انھ مخالف بود، شکست یرومندی کھ در کنار انگلستان بھ خاورمیدرنده و ن

اسی خود را یس» داو«ع کرد و قوام کھ یلسون را تسریتالش ھای دولت و

ش از برادرش در دوران رضا خان در یده ھشتھ بود، بیی ناسنجیدر جا

  .محاق افتاد

دارد و نمی  نگارنده از روابط شخصی وثوق و قوام خبری ن                

جھ یا نتیآگاھانھ دو برادر بود، » م کاریتقس«ن دو روش نوعییا ایداند کھ آ

آنچھ مسلم است پس از سقوط رضا خان . کی قوام بھ سلطان احمد شاهینزد

ان بھ سراغ قوام آمدند و ییکایلسپو رفت و ھم آمریھم قوام بھ سراغ م
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ا ولو در ظاھر وفادار قوام تا آخر عمر خود را بھ پرچم ستاره ھا و نوارھ

  .م پرداختیر تر بھ قوام السلطنھ خواھیباری د. نشان داد 

م یاد کردی خسوف و محاق وثوق الدولھ عالوه بر عللی کھ                 

ح می داد کادر گمنام و یز داشت کھ رضا خان ترجین علت را نید ایشا

ات سم وتملقیعی را کھ برای او بھ جاسوسی و تروریز صد درصد مطیناچ

مطبوعاتی مشغول بودند باال بکشد و کسانی را کھ قبل از او نام و نشانی 

حتی استفاده او از . ستنامھ خود وی با خبر بودند دور سازدیداشتند و از ز

ز محدود و مشروط یت و ذکاء الملک فروغی نیحاجی مخبر السلطنھ ھدا

د کھ در دوران دنیپھلوی ھا پدر و پسر کادر دولتی تازه ای را باال کش. بود

ن بورژوازی وابستھ بود کھ فربھ یقاجار اسم و رسمی نداشتند در واقع ا

رجال . ندید خاص خود را می آفرLobby تر می شد و چاکران آستانھ 

سابق با رجال نوظھور از راه وصلت جوش می خوردند و در زمان محمد 

ران یتی ام دولیرضا سھ نسل کادر دولتی از منشاء ھای مختلف دستگاه عظ

با آن کھ تصادم . افتھ اندیشھرت » ھزار خانواده«را انباشتھ بودند کھ بھ 

) ( » قانون از کجا آورده ای؟« ا یان بند ج یمثٌال جر( و جدال وجود داشت

ست، بلکھ آن بند ج یمنظور بند ج مطرح در قانون اصالحات ارضی فعلی ن

سائل استخدامی و است کھ دراوائل سلطنت محمد رضا مطرح بود و بھ م

ا محاکمات بزرگ و افشاء فھرست فراماسونرھا را ی.) اداری ارتباط داشت

ختگی نسل ھای ین حال در آمیبا ا) میاد آوریدر زمان محمد رضا شاه بھ 

ل عمده آن ترس از یدل. است» زیصلح آم«مختلف کادر روی ھم رفتھ 

ن یعلی رغم ھمھ ااط وا می داشت و یئت حاکمھ را بھ احتیانقالب بود کھ ھ

  .د یھا آمد بھ سرش از آنچھ می ترس

  رزا احمدخان قوام السلطنھی ـ م٢

اسی برادر ارشد عمری کوتاه داشت، بر عکس برادر یر سیاگر کار

ا یکھتر احمد قوام از زمان احمدشاه تا اواسط حکومت محمد رضا شاه 
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ھ پس از البت. گر درجھ اول بودیران بازیاست ای سال در صحنھ س٣۵ب یقر

 ولی از ١٣٢٠ور ین است تا شھریری رضا خان قوام پرده نشینخست وز

. ران استیاست ای قوام چھره مرکزی س١٣٣١ر ی ت٣٠خ تا ین تاریا

االت یاست نو استعماری این دوران مستقر ساختن سیژگی نقش قوام در ایو

سم آزمند و یالین امپریب ایمتحده درکشور ماست و ھر لعنتی کھ نص

عنی ید سھمی از آن را از آن راھگشای اصلی یوار بھ شود حتمٌا بامردمخ

  . قوام دانست

در ثلث )  شمسی ١٢۵٢( ھجری قمری ١٢٩٣قوام در          

 ١٣٣۴رماه ی ت٣١ن شاه متولد شد و دریآخرسلطنت استبدادی ناصرالد

می یبا محاسبات تقو. بھ سکتھ قلبی در گذشت) ١٩۵۵(ھجری شمسی 

مرگ قوام در دوران اوج .  نوسان می کند٨۵ تا ٨٢ن یمختلف سن او ب

کای شمالی روی داد و او بھ عنوان یسم امریالینده قدرت امپریفزا

شتری د اشت و با یابی ھای بیاستمدار بھ مراتب از برادرش کامیس

» ی دالریعصر طال« مرادھای برآورده تری مرد و از دولتمردان وابستھ 

  .ر شدیت بار نخست وزر و ھفی وزرست بایوی ب. است

استمداری و اطالع از ادب فارسی از ی قوام عالوه بر س                

مت ی قيامالک ذ. مالکان بزرگ فئودال شمال و صاحب باغ ھای چای بود

ک بار در اثر فرار رضا خان کھ اگر زنده می ی. قوام دوبار از خطر جست

پس از . می آوردگران بھ تصرف خود در یماند امالک او را مانند امالک د

 در مقابل جنبش مردم امالک قوام ١٣٣١سقوط حکومت سھ روزه قوام در 

م مجلس مصادره شد ولی بعد از سقوط دولت مصدق و با یبنا بھ تصم

ن اموال را دوباره رسما بھ وی پس یکا و دخالت محمد رضا ایوساطت آمر

حتی قنبر جان جاه و جاللی داشت و یقوام بھ عنوان مالک در الھ. دادند

خود سرور مالکان محلی » حضرت اشرف« چھاردھی مباشر او بھ اتکاء 

ی ازدواج کرد یبا دختری روستا» خانم«در اواخر عمر قوام با اجازه . بود
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ن امر از امکانات وصلتی کھ برادرش یکھ تنھا فرزند قوام از اوست و ھم

  .داشت از او سلب نمود

» عملھ خلوت« مره ن شغل قوام شرکت در زی نخست                

ن در سال یشخدمت مخصوص شاه شد و ایسپس پ. ن شاه بودیناصرالد

ن موقع نوزده یش از ترور شاه بود و قوام در ایک سال پیعنی ی ١٣١٢

  .سالھ بود

ار یب نبود ولی خطی بسیھ برادرش شاعر و ادی قوام در پا                

می دانست کھ وانی وحتی شاعر یسنده دیر و نویخوش داشت و خود را دب

  .ن درباری قاجار کسب تخصص کرده بودیدر واقع در نگارش فرام

رزا رضا کرمانی ین شاه بھ دست می پس از ترور ناصرالد                

ن الدولھ یس دفتر امیرئ) ١٨٩٢( ھجری قمری ١٣١۴احمد خان در سال 

د و یعھد گردیرزا ولیجان شد و عمٌال وارد دستگاه محمد علی میوالی آذربا

  .لقب گرفت» منشی حضور«  ھجری قمری ١٣١۵ سال در

ش از اسالم یران از دوران پیستم ھای سلطنتی ای لقب در س                

ام قاجار کار لقب دھی و لقب ستانی بھ ابتذال یدر ا. نقش مھمی داشت

ش کش ستانی از سوی بخشنده لقب و یلھ ای بود برای پیده بود و وسیکش

  .بدن مردم از طرف صاحب لقیچاپ

ن یز محتوی اخالقی بھ از این نیستم القاب در باختر زمی س                

افتھ بود ولی بھ ھر جھت سلسلھ یوع خاص ینداشت و از زمان رم ش

ا نظم و یسیرارشی در جامعھ باختری و از آن جملھ دربار و کلیا ھیمراتب 

ت فئودالی در اروپا با وجود یانیالقاب اع. شتری داشتیب» حساب وکتاب«

 , rchiauc,Duc, Marquis , Comteکی بود و از یختالف لفظی ا
Vicomte , Baron , De , Sir , Princeدر ارتش و .  متشکل بود

ن یھم) ونیکورپوراس(و حرفھ ای) لدیگ(سا و حتی اصناف بازرگانی یکل

  . ب مراعات می شدیترت
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در وه متداول یوه لقب دھی ما با شیران پس از اسالم شی در ا                

ن، یا پسوند السلطان، السالطیشوند ینزد خلفاء مخلوط شد و با افزون پ

وان، ساالر، یر، حضور، دفتر، دیالسلطنھ، المملکھ، الملک، الدولھ، وز

می از القاب یره بھ انواع واژه ھا قطار عظیسردار، لشگر، خان، باشی و غ

 ک موضوعین خود یا. جاد می شدیا) درباری و لشگری(رروحانی یغ

خی در خورد بررسی است کھ جا دارد از دوران ھخامنشی تا دوران ما یتار

کی از مظاھر تفرقھ طبقاتی و وجود سلسلھ مراتب دولتی یبررسی شود و 

اری ب. ھ داردیار محدود ضرورت و توجیار بسیاست و در موارد بس

افت و سپس در ی» ر حضوریدب«ن الدولھ یاحمدخان از دوران صدارت ع

ر داخلھ شد و در یوز) کھ بھ آقا شھرت داشت( توفی الممالک نھ مسیکاب

وزارت داخلھ . ن سمت باقی ماندیبھ ھم) ١٢٩٠(نھ صمصام السلطنھ یکاب

جھ کنترل انتخابات ین والت و حکام و در نتییبھ واسطھ ارتباطش با تع

ست آدم یر داخلھ می بایمورد توجھ شاه و سفارت ھا بود و شخص وز

  . بتوان با او قرار و مدارھا را گذاشتمطمئنی باشد کھ 

ن شاه بھ فرد موثر یج درزمان مظفر الدی احمد خان بھ تدر                

فرمان «س دفتر سلطنتی شد و یر مخصوص و رئید و دبیدربار بدل گرد

ن عمل یافت بھ ایقوام ھر جا کھ مناسب می . بھ خط اوست» تیمشروط

ن او باعث یقھ و قلم نئیلی مرکب و ید، چنان کھ گویخود سخت می بال

. ت شده است و نھ جنبش و جانفشانی مجاھدان خلقیتحقق وتجسم مشروط

ک موجود بورکرات است کھ برای یک روانشناسی نمونھ وار ین یا

  . خ قائل استیت ھا و سازنده تاریننده واقعینگارشات خود ارزش آفر

است شد یس از دوران احمد شاه قوام تماما وارد مرکز اصلی                 

در حالی کھ وثوق الدولھ . دج جدا می شویو راه او از راه برادرش بھ تدر

الت شاه روی بھ یم قدرت انگلستان بود قوام بھ دنبال تمایخواستار تحک

خی نشان می دھد کھ ھم یاسناد تار. ان داردیکائیآلمان ھا و سپس بھ آمر
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ستان عالقھ داشتند ن رخنھ در قرقگاه خاصھ انگلیکا بھ ایآلمان و ھم آمر

دھا پخش می یت تمام وعد و وعیبا بذال) ژه شوستریبھ و(کا یو عمال آمر

  .کردند

ش نبود یک توھم کوتاه مدت بیکا یبانی امرید بھ پشتی ولی ام                

استمداران غربی دوام یران بھ دنبال بست وبندھای سیکا در ایو نقش امر

 ٣ن دوران با کودتای یا. سان شدقوام در زمان احمد شاه والی خرا. افتین

ر یاء مدید ضیس.  رضا خان مواجھ شد–اء ید ضی شمسی س١٢٩٩اوت 

زدی ید علی یس بود و پدرش سیجنس سروینتلیروزنامھ رعد از عمال ا

چراخف از ژنرال یرضا خان را ژنرال ب. ن دولت در ارتباط بودیز با این

ھ عنوان صاحب منصب ھای تزاری کھ خود را بھ انگلستان فروختھ بود ب

مز یا مخبر تایت نظامی کار می کرد معرفی نمود و گویقزاقی کھ در امن

                   .ل شناساندیاو را بھ دنسترو) پورتریبنام ر(

س ژاندارمری خراسان بھ یان رئی کلنل محمد تقی خان پس                

ف اء بھ مبارزه با اشراید ضیبانھ وتاترال سیمحض کودتا و اعالم عوام فر

کلنل چھار . ف برخی از آنان، قوام را از خراسان اخراج کردیده و توقیپوس

انھ تا حدی مانند یسال در آلمان بود و بر اساس احساس تند ملی گرا

لی شده بود و تصور می کرد کھ یاری امثال خود دچار توھم ژرمانوفیبس

  .س خالص شدیصر از شر تزارھا و شاھان انگلیمی توان با کمک ق

رفتار کلنل در آن ھنگام کھ قوام را رانده وخود فرمانروای          

ران و مردم نشان می دھد و بھ یدش را بھ ایخراسان شده بود عالقھ شد

شھامت و . ت بزرگی کسب می کندین جھت در سراسر کشور محبوبیھم

ک سپاھی مردم دوست بدل می سازد و یشھادت او بعدھا او را بھ نماد 

  .دان می گرداندیخ کشور ما جاویذکرش را در تار

اه کوتاه مدت ینھ سین مجبور می شود بھ کابیاء الدید ضی س                

خود بھ دستور ارباب خاتمھ دھد و کشور را بھ سود رضا خان برای مدت 
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قوام کھ بھ دستور او محبوس . ن برودید و بھ فلسطیست سال ترک گویب

س یناب اشرف از احمد شاه، رئافت لقب جیشده بود آزاد و بالفاصلھ با در

نھ قوام سر باز می زند و یت شناختن کابیکلنل از بھ رسم. الوزراء می شود

  . ل می دھدیتشک» تھ ملییکم«ک یالت خراسان یبرای اداره ا

س در مشھد و فئودال ھای یاری کنسولگری انگلی قوام با                 

کلنل در نبرد .  کندن استان نقشھ ای بھ منظور محو کلنل طرح مییمتنفذ ا

عارف می . با فئودال ھای قوچان بھ شھادت می رسد و سرش را می برند

  :دیگو

  ن سد کھ نشان سرپرستی استیا

  د ھستی استیروز رھا ز ق

  دینیده عبرتش ببیبا د

  ن عاقبت وطن پرستی استیا

ام کشورداری او نابود یسان کلنل بھ دستور قوام و در ا نی بد                

انتقام بھ . دینتقام اخراج وھن آورش را از خراسان از وی کششد قوام ا

قوام کارشناس اقدامات مزورانھ و . دینھ اش را کشیت نشناختن کابیرسم

 Dirty   نیبازی ھای چرک» اهیس«ن کھ در اصطالح امروزی یخون
Tricks   ولی . اتی ابا نداشتین جناینام دارد بود و از دست زدن بھ چن

 بارھا درمجالس دوستان و ارادتمندان ١٣٢٠ور ی شھرژه پس ازیوی بھ و

ن ثمره بی باکی یکھ در قتل کلنل بی گناه است و ا» اد کردیسوگند «خود 

  .ن بشودیابلھانھ خود اوست و او ھرگز نمی خواستھ است کھ چن

رانی است کھ یاستمداران وابستھ این اوج سالوسی سی ا                

ران قتل یولی مردم ا.  اشکبار استانگشتانشان خون آلود و مژگانشان

  .دیان را ھرگز بر قوام نخواھند بخشیپس

چھ اندازه برای نگارنده موجب تاسف شد کھ بھ ھنگام تصفح کتب 

. مختلف در جستجوی زندگی قوام سری ھم بھ لغت نامھ دھخدا زدم
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عنی دھخدا و یب نامی و محترم ما ین اثر ارجمند کھ نام دو ادیمتاسفانھ ا

اسی قوام تنھا ین در پشت جلد آن نقش است از زندگی طوالنی سیمعدکتر 

ده یجان را برگزیعنی جنبش آذربایحوادث دوران پس از جنگ دوم جھانی 

ت کشور یکھ توانستھ است تمام» ریاستمدار کبیس«ک یو قوام را با چھره 

ن کتاب یات دربار و ساواک در ایعنی جعلیما را نجات دھد نشان داده است 

  . ل تکرار شده استیجل

س ی شمسی قوام برای بار دوم رئ١٣٠١ باری در سال                 

ف شده بودند و نتوانستند او را یان قوام ضعین بار حامیولی ا. الوزراء شد

ر جنگش بود حفظ یر سردار سپھ کھ وزیری ناپذیش گیدر قبال عروج پ

ھام قدرت ن کرد و میر را عقب زد و خانھ نشیر جنگ نخست وزیوز. کنند

استبدادی را ابتدا بھ بھانھ جمھوری و سرانجام با عنوان علنی سلطنت بھ 

احمد شاه . ران راندین قاجار از ایدست گرفت و احمد شاه را بھ عنوان آخر

ھ گاه یلی تن در داده بود خود را تکیانکوفیلی و گاه بھ یکھ گاه بھ ژرمانوف

  . قابل اعتماد لندن نشان نداد

س یسان کنونی بھ علت بی خبری از اسناد سرویخ نوی تار                

زھا یارچیوھای محرمانھ وزارت خارجھ ھا، از بسیھای جاسوسی و آرش

ران، تنھا برخی یاستمدار اوائل سده نوزدھم، تالیحتی درباره س. بی خبرند

 صد سال پس از مرگ او گوشھ ھای مھمی از ١٩٣٣اسناد منتشره در 

ج بر مال شدن ید از عواقب انقالب بھمن بھ تدریشا. تش را برمال کردیفعال

ار دولت یر انتظام ھا و بنی صدرھا از اختیآن اسنادی باشد کھ در دوران ام

د منتظر بر مال شدن اسناد محرمانھ یما ھنوز با. ران خارج نشده استیا

م تا برخی از فعل و انفعاالت را بھتر درک یستی باشیالیکشورھای امپر

م ی استفاده کنBlackbox» اهیجعبھ س« م از منطق یبخواھاما اگر . میکن

» ریر و نعره را عالمت شیبعره را عالمت بع«و دود را عالمت آتش و 

  .میی بزنیران حدس ھایدر ا» میر رژییتغ«م درباره یم می توانیبدان
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روزی جناح نظامی یا پی روی کار آمدن سردار سپھ گو                

د، ژنرال مالھ یرونسایل، ژنرال آیل دنستروجاسوسی انگلستان مانند ژنرا

ظاھرٌا وزارت خارجھ انگلستان و . کسون و امثال آنستیسون و ژنرال د

د یل نصرت الدولھ و سی از قبیيدھایکاند» س یجنس سروینتلیا« د یشا

نظامی ھا . دندین را کھ با آن ھا ارتباط داشتند بھتر می پسندیاء الدیض

ور کشور شوروی کھ از جنگ دشوار داخلی د بھ دیمعتقد بودند کھ با

 Cordon Samitaire» ت یکمربند امن« ک یرون آمده بود، یروز بیپ

حات امروزی و یم ھای نظامی با ارتش و تسلیک سلسلھ رژید و یکش

م در یسان ژنرال مانرھاین بد .ستی بھ وجود آوردیدئولوژی ضد کمونیا

گلی در رومان، یدزسی می دلسودسکی در لھستان، ژنرالیفنالند، ژنرال پ

ران، ژنرال یھ، سردار سپھ رضا خان در ایژنرال مصطفی کمال پاشا در ترک

  . ن سرکار آمدندیرزا در افغان و ژنرال چان کای چک در چیم... امان ا

رزا چون در اصالحات عجلھ کرد وافکار عمومی یم...  امان ا                

روبرو شد با زن کشف » بچھ سقا«خت و با شورش یھ خود برانگیرا عل

خت و خانواده نادر شاه سرکار یران گریا از راه ایحجاب شده اش ملکھ ثر

س ھا یف مثبت بھ انگلیچراخف او را با تعاریلذا رضا خان کھ ب. آمدند

استمداران اشرافی یرومندی بود و شاه قاجار وسیف نیشناسانده بود، حر

ز بھ احمد یکا نیامر. رندی بگاطرافش ابدا قادر نبودند جلوی اعتالء او را

عھد یرزا ولیلذا شاه و محمدحسن م. ستیشاه فھماند کھ قادر بھ کاری ن

  . ح دادندیس را ترجیمت بھ پاریعز

حضرت یاعل: کی از افسران وفادار بھ احمدشاه بھ او گفتی                 

. ف و بھ جوخھ آتش می سپرمیند ومن فورا سردار سپھ را توقیامر بفرما

رزا تقی خان را کھ ید مردی بھ نام میجد ما شاه شھ: جوابش گفت شاه در

رزا تقی خان یند اگر میتا امروز ھم ھمھ می گو. ار سرکش بود کشتیبس

حاالسردار سپھ ھم ادعای اصالحات . ران گلستان می شدیزنده می ماند ا
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امت یام قید مانند جد مرحومم تا قیاگر من او را نابود کنم منھم با. دارد

  ستیر الزم نیخ. مت بشنوممال

ده شده یس شنیاز خود احمد شاه در پار. موثق است» زود یاپ« ن یا

او می . بود» استمدارانھیس«البتھ پاسخ احمد شاه بھ افسر وفادار . است

ست و انگلستان از رضا خان بھ سختی یکا قادر بھ دفاع از او نید کھ امرید

ران بھ یست کھ بتواند در ایی نز در وضعیھ شمالی نیت می کند وھمسایحما

لذا . تحولی کمک کند و تازه اگر ھم بتواند بھ قاجار کمک نخواھد کرد

ھ یرا برای توج» استدالل« ن یصالح خود را در عدم مقاومت دانست و ا

  .دیخود تراش

م احمد خان، قوام السلطنھ بھ سراغ چای کاری و یر رژییتغ  با

کامی » از مدد بخت سازگار«بود کھ  سالھ ٧١ری یقوام پ. ملکداری رفت

ک با یسرش شد و رضا خان در اثر ھمکاری نزدیکھ از خدا می خواست م

  .ران را ترک کندیتلر مجبور شد ایھ

لھ یران مقام اول را داشت و بھ وسی آلمان نازی در واردات ا                

ال  اداره می کرد و ژنر  »لسپوواریم«ران را یندن بالت امور مالی ایدکتر ل

را بھ وجود » کبود« شولتھ و حزب وابستھ –ر یران شبکھ مایس درایکانار

م ھای یکی تمام رژین نزدینست کھ ایزی نگارنده ایاستنباط غر. آورده بود

ھ یاست تدارک جنگ دوم علیتلر، جزء سینظامی گرداگرد شوروی بھ ھ

ولی . ھ بدان دلبستگی فراوان داشتندیاتحاد شوروی بود کھ چمبرلن و داالد

اطی ین بی احتید بھ نظر می رسد کھ رضا خان، علی رغم انگلستان چنیبع

  .را روا داشتھ باشد

ل بھ یچرچ. ر حوادث چمبرلن را با شکست مواجھ کردی س                

شھ کھ بعدھا ین اندیف او و با ایبھ قصد تضع(تلر یھ ھیاست مقاومت علیس

لذا . تقاد داشتاع) ھ شوروی استفاده کندیف شده علیاز آلمان ضع

ک رضا خان یانگلستان در مقابل منطق دولت شوروی دائر بھ ھمکاری نزد
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ر خارجھ یدن وزیآنتونی آ. لی نمی توانست ارائھ کندیچگونھ دلیتلر ھیو ھ

آورده «ھ ای اعتراف کرد کھ رضا خان را آن ھا یل ضمن اعالمیچرچ

دن مانند یاف ان اعتریا. گر از آن ھا ھم حرف شنوی نداشتیولی د» بودند

گر او درباره شادمانی از سقوط دولت مصدق واقعٌا یاعتراف چند سال د

  .خی استیتار

 ١٩٢١ اتحاد شوروی بر اساس قرارداد١٣٢٠ور ی در شھر                

ام ین ایقوام وارد پرمشغلھ تر. ران شدندیو انگلستان خود سرانھ وارد ا

ری یار بھ نخست وزام تا مرگ سھ بین ایوی از ا. اسی خود شدیات سیح

بار دوم در سال ھای .  بھ مدت ھفت ماه١٣٢١بار اول در سال . دیرس

 بھ ١٣٣١ازده ماه و بار سوم در یک سال و ی بھ مدت ١٣٢٧ – ١٣٢۵

 منشا ماجراھای مھمی   ھر بار قوام) رماهی ت٣٠ تا ٢٧. (مدت سھ روز

ارات تام یاء می کند و بھ او اختیلسپو را احیون میسیدر بار اول م. است

ژاندارمری . دیکا را امضاء می نمایمان بازرگانی با آمریداده می شود، پ

کا یمواضع آمر. ی شوارتسکپف می سپاردیکایرا بھ دست ژنرال آمر

د قوام ین مجوز قانونی با روادیکا بدون کمتریم می گردد، ارتش آمریتحک

 کشور کا دریطره آمرین آغاز پر صالبت سی ا  .پای در خاک می گذارد

 از یيران بھ طور نھایده و ھنوز ایماست کھ ده ھا سال بھ طول انجام

  .ده استیچنگش نرھ

حل « ری دو سالھ، بار دوم قوام در ظاھر ی ھدف نخست وز                

ران است ولی یروھای شوروی در ایجان و توقف نینفت و آذربا» اختالفات 

مان شکنانھ ای دست یوپبکارانھ ینجا، بھ بازی ھای فریدر واقع قوام در ا

س و دربار بود و منجر بھ قطع روابط یکا، انگلین آمریمی زند کھ تلق

ن یران ھرگز بھ استقرار ایئت حاکمھ در ایکی با اتحاد شوروی شد، ھینزد

لی نداشتند و حال آن کھ ھم یک دولت مترقی انقالبی تمایعی با یروابط طب

ران می تواند از یھد داد کھ انده حتما نشان خوایگذشتھ نشان داد و ھم آ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 52 

دوستی برابر حقوق و مبتنی بر صرفھ متقابل با شوروی استفاده ھای 

ن منطق بی یا. ک کشور صنعتی مقتدر و مستقل بدل گرددیم ببرد و بھ یعظ

نده راه خود را علی رغم ھر مشکلی خواھد یخ طی دو دھھ آیامان تار

  .گشود

ھ شمالی دست بھ یا ھمسا قوام در کنار گسستن روابط ب                

جاد یک متعددی زد مانند ایز و ضد دمکراتیک آمیاقدامات ارتجاعی و تحر

ت شناختن ی بھ رسم١۵و تصرف مجلس » رانیدمکرات ا«حزب مصنوعی 

ر جنوب اعالم حکومت نظامی در خوزستان برای یھ ارتجاعی عشایاتحاد

ای مقابلھ با رومند نفتگران، قبول خود مختاری فارس بریسرکوب جنبش ن

 تن در ٧۶٠جان تحت عنوان موافقت نامھ نھضت ملی، اعدام یآذربا

ن جنبش کرد و اعدام خانواده قاضی، سرکوب بی یجان، سرکوب خونیآذربا

ری مشروط از یران، وام گیامان جنبش ھای کارگری و دھقانی در سراسر ا

 تشاران ،قبول موجی از مس) م و توسعھین المللی ترمیبانک ب( انیکائیآمر

د اسلحھ ، بازداشت یون نظامی، قرارداد خریسیی بھ صورت میکایمرآ

  .ھزارھا تن ، لغو قرارداد با شوروی در مورد نفت شمال

 ولی دربار و ستاد ارتش رزم آرا کھ قوام را بھ علت                 

م طلبی یات او را بھ تسلین جنایدند با ھمھ ایبودنش نمی پسند» لیانکوفی«

کی بھ شوروی منتسب یجان و کردستان و نزدیش ملی آذربادر قبال جنب

ری ی وی ناچار شد از نخست وز١٣٢٧می کردند و سرانجام در زمستان 

ن قوام و شاه ی مکاتباتی ب١٣٢٨در سال . دست بکشد و بھ اروپا برود

  . رد کھ جالب استیانجام می گ

اه یت سید رویگ می گویگ بھ دید«  کھ  فو مثلی است معر                

جان ی پس از حوادث سرکوب جنبش آذربا  »صل علی«د یھ می گویسھ پا

 نامھ ١٣٢٨ قوام السلطنھ بھ فرانسھ سفر می کند ودر اسفند ،وکردستان 

قوام شاه را از . ن او و دربار محمد رضا شاه رد و بدل می شودیی بیھا
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 بر حذر) البتھ فقط بھ خاطر منافع زمره خودش(دستبرد بھ قانون اساسی 

ن یمحمد رضا کھ جاده استبداد خود را ھموار می ساخت، از ا. می دارد

علی وثوق . کتھ می کندیم الملک پاسخ آن را دید و بھ حکینامھ بدش می آ

م یحک. ن نامھ ھا را می آوردیا» چھارفصل«فرزند وثوق الدولھ در کتاب 

از الملک از قول شاه بھ دزدی و رشوه خواری و سوء استفاده ھای قوام 

. ون ھا اشاره می کندیلیجواز فروشی در مورد گندم و برنج و اندوختن م

ن خواری و سوء استفاده ید و بر عکس بھ زمیقوام از خود مدافعھ می نما

ز الاقل ید و ھر دو نیاشاره می نما» امالک واگذاری«ھای کالن پھلوی از 

  . ن مورد کامال راستگو ھستندیدر ا

حضرت یعنی شما اعلی(د ییمی فرما «:سدی قوام می نو                

مردم بھ خوبی واقف ھستند چھ کسانی در مدت حکومت خود ) پھلوی

ون ھا یلیز میو چھ اشخاصی ن) عنی قوامی(ره کرده یون ھا اندوختھ ذخیلیم

ز یگر نیو درجای د) عنی من، پھلویی.(در راه رفاه عموم صرف نموده اند

سپس قوام را از خود » ...مودنداشاره بھ جواز فروشی و رشوه خواری فر

ره ای در بانک ھا ندارد و جوازھا را ھم دوستان یدفاع می کند کھ ابدٌا ذخ

ن حزب و بھ حساب ی ا  عیشرفت سریبھ خاطر پ» رانیحزب دمکرات ا«

د چھ یین کھ می فرمایا« : دیده اند و ربطی بھ او ندارد و می افزایحزب خر

ن قسمت ھم یی صرف نموده اند، از اون ھا در را رفاه عمومیلیاشخاص م

دارا ) عنی خود پھلوی ھای(ون ھا را خودیلین میخود مردم می دانند کھ ا

ن مملکت اندوختھ و بعد یر و غنی ایا از اموال و امالک مردم فقیبوده اند 

عنی بعد از سقوط رضا شاه و واگذاری ی( ر مقدور شدیکھ حفظ آن اموال غ

  »  از آن را بچھ مصارفی رسانده اند؟مقداری) امالک او بھ دولت

ان در حق ھم معتبر است و جالب است کھ آن ی شھادت آقا                

فرمان جھان « با ١٣٣٠گر در سال ین دزد بی تاج را بار دیدزد تاجدار، ا

ف یعلی وثوق در توص. ری می رساندیبھ نخست وز» مطاع ملوکانھ
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ی، استبداد رای و بخاصھ بی اعتنا: یسدمی نو) احمد قوام(ش یعمو

سھ با روش رجال ھم یلجاجتش کھ در موارد عادی بروز می کرد در مقا

  .مورد قبول عام نبود... زمانش 

گر از صحنھ رفتھ است ولی ی بھ نظر می رسد کھ قوام د                

گر یک بار دیافت و یس بر سر نفت جنوب ادامھ یکا و انگلی امر  تناقضات

پس » استی دگر آمدیبان را سیکشت«عار با شم  قوا ١٣٣١ر ی ت٢٧در 

ارات یکا پس از آن کھ مجلس بھ اختیر امریازاخذ دستور از ھندرسن سف

ر یدکتر مصدق رای نمی دھد و وی مجبور بھ استعفاء می شود، نخست وز

  .می شود

رماه ی ت٣٠ دراثر آتش گشودن بھ روی جنبش اعتراضی                 

ط ننگ یاقدام دولت، قوام در مح مردم در دفاع از مصدق و شکست ١٣٣١

ن سقوط سخت بھ سقوط یا. و سرشکستگی مجبور بھ استعفا می شود

چھره . ز و بی برو و برگردیبھ ھمان اندازه خفت آم: ھ استیبرادرش شب

گر کراھت خود را نشان داد و خلق مشت درشت یک بار دیان یقاتل پس

ای ابد بھ زبالھ دان ن بار بری سالھ ا٨٠د، مرتجع یخود را بھ تارکش کوب

  .خ افتادیتار

اس جھان ما بھ یاسی در مقینوزورھای سین دید است عصر ایام

بھ ھر جھت زندگی رنجبار، ھراس آلود و حرمان زده ما . دیج بھ سر آیتدر

آن ھا . ن اراذل گذشتی بھ ظاھر بی زوال ایيک آقایھ تاریدر سا

  . میخ بودیروزمندان و ما شکست خوردگان تاریپ

مورخ رمی در بخش پنجم کتاب خود ) ویت لیت( وس ویتوس لی یت

در آن روزگار . ت می کندیحکا» گل« ان بر یافتن رمیطره یان سیاز جر

ن یرسنگیش آن بود کھ فاتح شمشیدن آزادی خویکی از رسوم برای خری

ست بھ وزن یخود را در کفھ ترازو می افکند و مغلوب شائق آزادی می با

پس » گل« سردار Brennusوقتی برنوس . زدیگر بریآن طال در کفھ د
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: د، گفت ین فاتح را در کفھ دین و سنگیر آھنیاز شکست از رمی ھا شمش

Vae Victisروی نو یتا ن» روھایتوازن ن«خ ین تاریدر ا.  وای بر مغلوب

ج بھ قدرتی بدل کند یو انقالبی خود را در نبرد نامساوی و مشکوک بھ تدر

  .  بر آوردVae Victisج شکست خود را بدھد و بانک ست بارھا بایمی با

بدان مضمون کھ ما . ن سخن حافظ است ی ولی حق با ا                

    :میمعاصران آن را درک می کن

  کسره بر منھج عدل استیچون دورجھان 

  خوش باش کھ ظالم نبرد راه بھ منزل
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Le France de Pampignan  

 در مرگ روسو
  »م ی است کھ خود ما مرده اافتخار ما زمانی زنده« 

  ان یاز غزل لوفران دپامپی ن

- ١٧٨٩ (ر فرانسھیخی از انقالب کبیل تاریک بررسی و تحلی
١٧٩۵(    

  سرآغاز

 انقالبی و یتن شخصیاتریشھ ورانی کھ در پویکی از اندی

کتاتور دوران یر دین ربسپیلیمي عنی ماکسیک انقالب فرانسھ یدمکرات

  .ق داشت ژان ژاک روسو بودیر عمیون تاثیطره کنوانسیس

جستاری درباره خاستگاه و «سنده کتبی است مانند ی وی نو                

» قرارداد اجتماعی «و ) ١٧۵۵(» ان انسان ھایگاه نابرابری میپا

« ش یو آرزو) ١٧٢(ح یت صحیدرباره اصول ترب» لیام« و ) ١٧۶٢(

روسو . بود» لھ کار برای بھ بار آوردن شھروندان فعایت انسان بر پایترب

جھ یست بلکھ نتیر ازلی نیک تقدیبر آن بود عدم مساوات و نابرابری 

او از ( » تمدن صنعتی« زندگی اجتماعی و مدنی است و معتقد بود کھ 

روسو فکر . د می کندین نابرابری را تشدیا) دین می فھمیھ داری چنیسرما

 واستار باشندک نظام اجتماعی درست کھ مردم آن را خیمی کرد کھ از راه 
ح بھ نسل بالنده می توان بھ تعادل اجتماعی یت صحیو از راه دادن ترب

او قرارداد داوطلبانھ اجتماعی مردم برای اداره امور خود را . افتیدست 

روسو بر . ک فرد می گذاشتیکتاتوری یتھ کل شاه و دیدر مقابل اوتور

اھنگی وجود عی بدوی انسان دوستی و ھمیط زندگی طبیآنست کھ در شرا

ھ ھمھ یجنگ ھمھ عل« د آمد بر جامعھ یت خصوصی پدیداشت و وقتی مالک

  . دیره گردیچ» 
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ور یر قھرمان مرکزی انقالب فرانسھ بر خالف الی ربسپ                

ک دھقان زاده انقالبی و نظامی گرا یس کھ یکرمول قھرمان انقالب انگل

مخلوطی ( ده بود ی کریکتاتوری فردی خود را متوجھ کشور گشایبود و د

ت جالب و انسانی ین شخصیر ایبھ سختی تحت تاث) ر و ناپلئون یاز ربسپ

ن جھت جا دارد ھر یبھ ھم. قرار داشت و صادقانھ درخط او عمل می کرد

شھ یف اندیبا توص) ١٧٨٩- ١٧٩۵(ر فرانسھ را یفی از انقالب کبیتوص

را نشان می یم زید آغاز کنیی پانزدھم درخشیھای روسو کھ در دوران لو

مرغ ین سیدھد کھ انقالب فرانسھ در کدام فضای فلسفی بال ھای خون

ر استبداد ی شمشبان بال ھا یرومند خود را گشود و سپس چگونھ این

  .دیامپراطوری ژنرال بناپارت قطع گرد

  

  

   مارکس        »خ است یو تاریانقالب لوکوموت« 

  برخی روشنگری ھای ضرور

 از دوران وقوع تا امروز در سراسر ر فرانسھیدرباره انقالب کب

سندگان و یجھان بی اغراق ده ھا ھزار کتاب و رسالھ و مقالھ از جانب نو

ن یل نگاشتھ شده و تکرار ایا تفصیمورخان و محققان بزرگ بھ اجمال 

ن نوشتھ در یولی ا. سنده امری گستاخانھ استین نویموضوع از جانب ا

ت یران و با نیرگ بھمن در اعصر انقالبی ما در دوران انقالب بز

د از یست مجمل و شایم نگاشتھ شده و نوشتھ ایداد عظیبازشناسی آن رو

ما ) ١٩٧٨(١٣۵٧آری در سال . دگاه محلی از اعراب داشتھ باشدین دیا

ت ما یم کھ از انقالب مشروطیران انقالبی را از سر گذراندیھن خود ایدر م

ن سال یدر ا. و برد بزرگی استخی ی تار–ت جھانی یبزرگ تر و دارای اھم

و نضج درونی است، » شدن«ھا کھ انقالب ھنوز در کشور ما در حال 

ن یا. دگاه امروزی ما سودمند استیبررسی انقالب ھای بزرگ جھان از د
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گران است کھ برای یز تجربھ دیدر واقع مراجعھ بھ کارنامھ عبرت انگ

  .دده ھای خودمان می تواند موثر باشیدن پدیبھتر د

م و یر عمده را کنار می گذاری در متن رسالھ حاضر مطالب غ                

م و پس از اجراء دوره بندی ینیخ عمده را بر می گزیتنھا حوادث و توار

نش علمی یم تا آن را بر اساس جامعھ شناسی علمی و بیانقالب می کوش

ا اری جھان بیر فرانسھ از بسیانقالب کب. میل قرار دھیخی مورد تحلیتار

ناتر یانقالب ما شباھت دارد و شناخت آن ما را برای شناخت انقالب خود ب

عی است کھ وجود شباھت بھ معنای فقدان اختالف ھای جدی یطب. می سازد

  .ستیو ماھوی ن

ن انقالب یا. ی در انگلستان در سده ھفدھم رخ دادیانقالب بورژوا

ر جھان آن ھ داری دیافت کھ از جھت مناسبات سرمایدر کشوری تحقق 

ی در یانقالب بورژوا. افتھ بودیشتر رشد یگر بیروز از ھمھ کشورھای د

» دست بھ عصا«اد یسم خود تا حد زیکالیری و رادیانگلستان از جھت پی گ

ولی بعدھا با . ش تجاوز نکردیمدتی اثر ارتش از مرزھا. و محدود بود

مانند انقالب ی تازه ای شد یرات گوناگونش راھگشای انقالبات بورژوایتاث

طره مناسبات سلطنتی یرغم سیعل. کای شمالی و انقالب در فرانسھیدر آمر

اسی انقالب انگلستان و یر فکری و سیاشرافی فئودالی در فرانسھ تاث

ن کشور از ھر باره ینھ را برای انفجار انقالبی در ایکای شمالی زمیامر

  . فراھم ساخت

و ) مانند الک( ھ ورانش شین انگلستان کھ اندی گر چھ ھم                

و حتی ) مانند ولتر(شھ وران ا نقالب فرانسھ یخی اش در اندینمونھ تار

ر داشتھ بھ زودی بھ دشمن شماره یتاث) مانند دانتن(برخی رجال انقالب 

د آن را نابود کند و بھ نظر یرو کوشیک انقالب فرانسھ بدل شد و با تمام نی

روھای مختلف ین نیکنانھ بکات نفاق افیاری از تحرینجانب بسیا

کتاتوری ژاکوبن ھا کھ منجر بھ قتل دانتن منفرد یون در دوران دیکنوانس
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ھ یست ھا علی و ابرتنر، اتحاد مخفی ھواداران دانتیشدن گروه ربسپ

ارانش شد، سر نخی در لندن دارد و فراماسونرھای یر و قتل او و یربسپ

التی بود عمٌال ین تمایچنست و خود دانتون کھ دارای یروندیل ژیآنگلوف

کتاتوری ژاکوبن ھا و افول انقالب و یدور و سقوط دینھ کودتای ترمیزم

ھ ینقش سوداگران انگلوساکسون عل. ی آن را فراھم کردندیشکست نھا

خ آنچھ را یتار. ھ ننگ ابدی آن ھاستیکا مایھمھ انقالب ھای اروپا و امر

  . کھ افشا نکرده خواھد کرد

طره داشت یست کھ در فرانسھ مناسبات فئودالی س درست ا                

ن کشور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و یولی طی تمام سده ھجدھم در ا

افت و انقالب یھ داری، نضج می ین، مناسبات سرمایی مناسبات نویروبنا

  . دن گرفتینھ مساعد مادی و معنوی جوشیاز زم

افت و از آن یشد روھای مولده با سرعت ری در قرن ھجدھم ن                

جھ بر یرفت ودر نتیھ داری گسترشی فراوان پذیجملھ مانوفاکتور سرما

ز یھ بازرگانی افزوده شد و کنش و واکنش در بازار اروپا نیت سرمایفعال

ک انقالب ی در انگلستان ١٧۶٠در سال . ن امر سخت موثر بودیدر ا

از . می رفتصنعتی آغاز شد و انگلستان با سرعتی بی سابقھ رو بھ جلو 

نمی ) ژه اروپای غربی یبھ و( ی یم کشورھای اروپایشیاندیھر باره کھ ب

  . ع بنگرندین ترقی سریتوانستند خموشانھ بھ ا

ز در استخوان بندی نظام یابی ھا نین کامیابی بھ ای دست                

د ین نظام را در ھم کوبیست ایفئودالی اشرافی موجود دشوار بود و می با

  .عی رشد ھمھ جانبھ را فراھم آوردط واقیو شرا

شتر یشھ نو دم بھ دم نضج بیی مناسبات نو اندی پس از سو                

سم دم یگر نظام درباری و اشرافی مبتنی بر فئودالیافت و از سوی دیمی 

شتر یی خود را بیشتر بھ سوی انحطاط می رفت و کھنگی و نارسایبھ دم ب

 خود را ١٧٨٩نسھ در سال کشور بزرگی مانند فرا. آشکار می ساخت
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ن کشوری نشان داد کھ انفجار انقالبی را آغاز کرد و کشور عرصھ ینخست

. ابنده فئودال شدیز بورژوازی با طبقھ زوال یمبارزه قاطع طبقھ نوخ

می از خود یمبارزه ای کھ بعدھا در اروپا و در سراسر جھان اثرات عظ

، زمستان سخت، ١٧٨٨عواملی مانند شورش ھای دھقانی در. باقی گذاشت

قحطی، ورشکست مالی، عزل نکر، نفرت مردم از ماری آنتوانت خواھر 

 ھمگی نقش   اد می کنند،ین یی شانزدھم کھ مورخیش و زن لویشاه اطر

انقالب . ده بودیگر رسیده طوالنی را داشت کھ دیک پدیزه برای بروز یانگ

د در یعصر جدتی است کھ آن را سرآغاز یر فرانسھ دارای چنان اھمیکب

اس اروپا یھ داری در مقین انقالب سرمایپس از ا. خ معاصر می نامندیتار

ي گریافت و طبقھ دیاس جھان با سرعتی فزون تر بسط یو سپس در مق

خ وارد شدند و نبرد بورژوازی و یعنی کارگران صنعتی بھ صحنھ تاری

ای یارپرولت(ج بھ نبرد بورژوازی و کارگران صنعتی یسم بھ تدریفئودال

ھشتاد و ( در فرانسھ ١٨٧١در » سیکمون پار«د کھ یل گردیتبد) صنعتی

ت اعالم یخ انسانیآغاز آن را در تار) ییدو سال پس از انقالب بورژوا

ن بار ین انقالب برای نخستیدر ا. خ شتابنده تر شدیگام ھای تار. داشت

وسط مبارزه طبقات مانند اشراف فئودال، بورژوازی بزرگ، بورژوازی مت

ش از بررسی مشخص یم پیاگر بخواھ. دندیو خرده بورژوازی آن را د

ف یخی، بھ طور خالصھ توصیحوادث انقالب آن را از جھت عملکرد تار

ت یت فئودال و مالکیژه توانست اشرافین انقالب بھ ویم کھ ایید بگویم بایکن

ھ داری را در سراسر کشور یان بردارد و مناسبات سرمایآن ھا را از م

ھ داری راه را یجھ برای گسترش آزادانھ مناسبات سرمایفائق سازد و در نت

ز ین انقالب، بورژوازی توانست قدرت حاکمھ را نیجھ ایدر نت. باز کند

اسی و حقوقی خود را بھ تخت بنشاند و یدئولوژی سیتصرف کند و ا

  .اسی و اجتماعی خود را بھ وجود آوردینھادھای س
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ر فرانسھ توانست در نبرد با نظامات یالب کب علت آن کھ انق                

ک ژاکوبن یژه اتحاد نزدیابد بھ ویت ھای بزرگی دست یفئودالی بھ موفق

ع مردم یبا توده ھای وس) ک و انقالبی بورژوازییعنی بخش دمکراتی(ھا

س گرد می یونی کھ در صومعھ ژاکوبن در پاریعنی انقالبیژاکوبن ھا . است

گون نبودند و جناح راست و چپی داشتند کھ چ وجھ ھمی و بھ ھ  آمدند

ر خود یتاتوری پی گیر ین ربسپیلیمیدری ماکسیم گفت ولی بھ لیبعدھا خواھ

شھ کن ساختن تمام موسسات اقتصادی و یرا ھمگام با خلق برای ر

اتحاد ژاکوبن ھا و خلق بھ اندازه .  فئودالی سلطنتی برقرار داشتندیيروبنا

 دشمن خارجی و ھم با دشمن داخلی دست و کافی قدرت داشت کھ ھم با

ن یھم. دیف انقالب را بدون سازش و با سرعت حل نمایپنجھ نرم کند و وظا

ر ژرف انقالب موجب آن شد کھ در فرانسھ سنت انقالبی سنت بھ صحنھ یس

شھ دواند و در قرن نوزدھم در سال ھای یآمدن مردم برای حق خود ر

  .ز کردن خصلت بروی ا١٨٧١ و ١٨۴٨ و١٨٣٠

ات انقالب فرانسھ بازتاب خارجی و یگر خصوصیکی از دی                 

گر کشورھاست کھ بھ مراتب از یق آن در اروپا و دیار عمیاثر بخشی بس

ده اند ینام» انقالب آبرومند«س کھ آن را یانگل» بی سرو صدای«انقالب 

ک یدئولوژیاسی و اجتماعی، اقتصادی و ھم ایر ھم سین تاثیا. شتر استیب

. ده می شودیان دیر بھ عین تاثیز ایت ما نیحتی در انقالب مشروط. بود

ت یسم بلکھ حتی مالکیجاد کرد نھ تنھا فئودالین انقالب ایزلزلھ ای کھ ا

ش یداین انقالب بھ پیرومند ایتکانھ ن. ز بلرزه در آوردیھ داری را نیسرما

  . ھ داری منجر شدیستم جھانی سرمایس

ر فرانسھ نتوانست مسائل مھم جامعھ انسانی ی کب ولی انقالب                

ا یبرساند و » سعادت واقعی«عنی بشر را بھ یرا کھ دعوی داشت حل کند 

را » ت یش انسانیک« و » خود«ت یحاکم. ر دعوی داشتیآن طور کھ ربسپ

  .بر پا دارد
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ت یت ناشی از محدودین محدودی انقالب محدود ماند و ا                

ل است یود طبقھ ای استثمارگر و ستمگر است و مابورژوازی است کھ خ

وه ھای کھنھ ین شیی خاص خود را جانشیطره جوینوع بھره کشی و س

  .شده و از اثر افتاده فئودالی کند

م وضع مشخص داخل فرانسھ ی عالوه بر عللی کھ بر شمرد                

ا اسی آن سلطنت مطلقھ بوربن ھا ریم فئودالی و روبنای سید رژیبحران شد

ی شانزدھم بھ یی پانزدھم و لویدر دوران سلطنت لو. فراھم آورده بود

ات ھا کمر یی شانزدھم وام ھا و مالیدر دوران لو. ج چشم ھا باز شدیتدر

  .ز ساختیب را لبریانھ دربار کاسھ شکمتفرعنشکن و روش 

 یره ون ھا لیلیی شانزدھم وھمسرش ماری آنتوانت می لو                

گر یبورژوازی فرانسھ کھ د. ای مجلل خرج می کردندبرای ساختن کاخ ھ

ت بلکھ با خشم می یرومند شده بود بھ روش دربار نھ تنھا با عدم رضاین

  . وند داشت و جزو آن بودین بورژوازی با خلق پیست و اینگر

ی پانزدھم آغاز شده بود در ی دربار کھ انفرادش از زمان لو                

م یان مردم کھ بورژوازی چنان کھ گفتی می شانزدھم بھ کلی دریزمان لو

. افتھ بودیجامعھ برای انفجار نضج . دیھنوز بخشی از آن بود منزوی گرد

ل یز منزوی شدن دربار نضج انقالب و انفجارش را تسھیدر انقالب ما ن

  . کرد

  :ن آغاز شدی خود انقالب چن                

ا بھ ر بنزی شاه پس از عوض کردن چند و١٧٨٩در پنجم مھ سال 

ات ھای یھ ای کھ بھ او شد بھ منظور بھ دست آوردن وام ھا و مالیتوص

) ا طبقات سھ گانھی (Etats genereaus» طبقات عامھ«تازه مجلس 

ت، اشراف و بورژوازی کھ طبقھ سوم محسوب می شد یرا مرکب از روحان

س یا دھقان در ورسای و دور از شھر پاریک کارگر یبدون حضور حتی 

 ١۶١۴ن جلسھ از سال یا.  فضای آن مطمئن نبود فراخواندکھ شاه بھ
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وضع متشنج کشور توقعات تازه شاه و ملکھ موجب آن . ل نشده بودیتشک

ن مجلس را در کاخ ی سال شاه مجبور شد ا١٧۵د کھ پس از گذشت یگرد

» طبقھ سوم«ن سال بنا بھ نظر وکالی ی ژوئن ھم١٧در . ورسای فراخواند

ن عنوان ین کھ دارای چنیاز ا» طبقات عامھ« جلسھ برالیو برخی اشراف ل

ن باره بحث طوالنی در یی باشد سرباز زد و در ایو محتوی قرون وسطا

سرانجام جلسھ عامھ خود . ان آمد کھ تازگی داشت یگرفت و سخنانی بھ م

ن ین نخستیا.  اعالم داشتAssemblee nationale» مجمع ملی«را 

شاه کھ بھ . ده می شدیسلطنت فئودالی کوبمشتی بود کھ بر قدرت مستبده 

عصبانی ) بورژوازی(» طبقھ سوم«ژه از روش سرکشانھ و گستاخانھ یو

 ژوئن ٢٠لذا روز . ل کنندیر تعطیبود دستور داد تاالر را بھ بھانھ تعم

 کھ بورژوازی جزء اصلی آن بود در تاالر Tiers Etat   وکالی طبقھ سوم

س بود گرد یا تنبعی بازی توپ  کھ نوgeu da poume   بازی پوم

ک یاد کردد کھ تا زمانی کھ کشور را دارای یآمدند و در آنجا سوگند 

  .زه، از آنجا خارج نشوندینسازند، حتی با سرن» قانون اساسی«

رابو با آن کھ خود از اشراف بود از طبقھ سوم یکنت ھونوره دوم

ره ای وی مردی بود در حدود چھل سال دارای چھ. ت می کردیحما

از لحاظ . ار جاه طلبیر وفردی بود بسیانی کم نظیپرصالبت قدرت ب

عنی ی( » قدماء«وه یفرھنگی وی مانند ھمھ روشنفکران آن عصر از ش

الھام می گرفت و در سخنوری خطابھ ھای ) ھاي ونانی ھا و رمی

ن نمونھ خطابھ انقالبی در ید می کرد و در واقع نخستیرا تقل» کیلپیف«

و با سخنان یرابو و ورنیخطباء مجلس عامھ مانند م. د آوردی پدفرانسھ را

س با جنب و جوش خود آن ھا را یس و مردم پاریجان خود مردم پاریپر ھ

  .نھ مساعد باال و باالتر می رفتیکار در زم. شتر گرم می ساختندیب

وستند شاه یبرال بھ مجمع ملی پیت لی وقتی بخشی از اشراف                

ر کند ممکن است خود را یده نمود کھ اگر در ابراز نرمش دان مشاھیبھ ع
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 ژوئن ٢٧لذا روز . ز جدا سازدیش نین طبقات حامی خویک تریاز نزد

را مورد » مجمع ملی«بھ » جلسھ طبقات عامھ«ر نام یی شاه تغ١٧٨٩

. روزی درخشان انقالب آغاز شونده بودین پین نخستیا. ب قرار دادیتصو

وستھ با یس پیژه مردم پاریمردم فرانسھ بھ ون تحوالت یان ایدر جر

تظاھرات و فشار خود و حتی با آمدن بھ اطراف ورسای، وکالء را بھ 

روزی یار موثری در پیق می کردند و نقش بسیستادگی و جسارت تشویا

ا خواستار جاه و مقام کھ یبان صادق بھ انقالب یو خط. ھای حاصلھ داشتند

ند کھ بتوانند از آن در مورد حقوق انسان و دیبونی دین بار تریبرای نخست

ند عرصھ را برای خود مساعد یار زمامداران سخن گویت اختیمحدود

رابو را بھ سبب روش نا یت بھ خشم آمده کنت دو میوقتی اشراف. افتندی

ن یا«سپاسش مورد انواع اتھام قرار می داد وی با فصاحت می گفت 

ن دوران یدر ا» .باز نخواھد داشتن بھ باال مرا از کار ییضربات از پا

رابو و فصاحت و جسارت او در واقع نقش بزرگی داشت چنانکھ ما را و یم

  . ج خلق در خارج از ورسایییبرای تھ» دوست مردمش«روزنامھ 

 مجمع ملی خود را مجمع موسسان ١٧٨٩ھ ی ژوئ٩ روز                 

Assemblee Constituanteتا ١٧٨٩ن مجمع عمال از ی خواند و ا 

عنی بھ سلطنت یک بود یعنی مدت سھ سال در قدرت شاه شری ١٧٩١

نجا انقالب وارد سھ مرحلھ اساسی یاز ا. مستبده رنگ سلطنت مشروطھ زد

ل یا از تحلیخود می شود کھ معموال در آثاری کھ بورژوازی نوشتھ است 

ر کرده کھ خشم و داوری منفی ییھ ھا چنان تغیا تکیآن خود داری شده 

متاسفانھ در دائره المعارف ھا و .( ون شودین انقالبیق تری صدمتوجھ

  .)ت وجود داردین خاصیان زمان پھلوی ھمیرانیخچھ ھای نوشتھ ایتار

طره سلطنت طلبان مشروطھ خواه ی ـ مرحلھ اول انقالب دوران س١

  برالیت لیوابستھ بھ بورژوازی بزرگ است واشراف
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عنی بورژوازی ی(ھاروندن یست کھ ژی ـ مرحلھ دوم مرحلھ ا٢

م از نام یاگر واژه ژاکوبن چنان کھ گفت)(مخالف سلطنت و طرفدار جمھوری

ن حزب یما ا. روند بوده اندیروندن از اھالی ژیصومعھ آمده است واژه ژ

قدرت را بھ دست .) م شناختیی فرانسھ را بعدھا بھتر خواھیمھم بورژوا

  .ردیمی گ

عنی دمکرات ھای یھا ست کھ ژاکوبن ی ـ مرحلھ سوم مرحلھ ا٣

پس از مرحلھ . کتاتوری خود را برقرار می کنندیانقالبی بھ ھمراه مردم د

 انقالب و    انقالب در واقع وارد برھھ ای می شود کھ در مرحلھ افول  سوم

جی ناپلئون یرتر عروج تدریدور و سپس دیشکست ژاکوبن ھا کودتای ترم

کنسوال و (کتاتوری ی درکتوار و استقراریبناپارت است و بھ دوران د

ن نوشتھ مطلب را با یبناپارت منجر می شود و ما در ا) امپراطوری

نک ما حوادث مشخص ھر مرحلھ را یا. میدور خاتمھ می دھیکودتای ترم

    . میطی فصل جداگانھ ای مورد بررسی قرار می دھ

طره سلطنت طلبان مشروطھ خواه وابستھ بھ ی دوران س- ١

  ١٧٩٢- ١٧٨٩برال یت لیفبورژوازی بزرگ و اشرا

» کر یھنگ اژدھا پ« س در قبال حملھ یھ مردم پاری ژوئ١٢روز 

د را در دادند و برخی افراد گارد مسلح دولتی بھ یشاه شعار سالح بردار

ھ ی ژوئ١۴ل را کھ در یمعموال ھجوم مردم بھ زندان باست. وستندیمردم پ

زندان را نماد و ن یرا ای انجام گرفت سرآغاز انقالب می دانند ز١٧٨٩

ل را کھ ھشت یمردم دژ بزرگ باست. مظھر استبداد سلطنتی می شمردند

اری برخی توپچی ھای یرومند داشت با یبرج و استحکامات و دفاع ن

  . نگھبان دژ متصرف شدند انقالبی و سربازان

ن عالمتی بود کھ پس از آن در سراسر کشور انقالب یی ای گو                

الب در سراسر اروپا کھ در آن تاجداران و مالکان خلق شعلھ زد و انق

  .افتیع یفئودال حکم می راندند بازتابی وس
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را رعشھ ید زی نظام سلطنتی استبدادی فئودالی بھ خود لرز                

ل پس از چھار ساعت مقاومت و یدژ باست. دین روز دیاحتضار خود را در ا

تمام ماه .  گشوده شدپس از کشتھ شدن فرمانده آن بھ دست خود سربازان

ده یزش دھقانان ستمدی سرشار از خ١٧٨٩ھ و اوت یھای گرم ژوئ

ز با تصرف قدرت در شھرداری ین حال بورژوازی نیدر ع. فرانسوی است

ھتل «و » الیپالھ روا«در . مواضع خود را محکم تر ساخت) کمون ھا(ھا 

آن کھ شاه با . ی ھای آنان قطع نمی شدیمایاجتماع مردم و راه پ» لیدوو

دھقانان کاخ . س متمرکز کرده بود ولی ارتش متزلزل بودیارتش را در پار

 دژھای فئودال ھا را درروستاھا می سوزاندند و اسناد وامداری و بھره –

ن انقالب دھقانان بود کھ بھ مدد یا. دندیھای مالکانھ را بھ آتش می کش

ضربھ صائب ک یل را بھ یس آمده بود و تصرف باستیکاری مردم پار

  .انقالبی بدل می ساخت

ت در اروپا معموال در یو اشراف( ن یت روستانشی اشراف                

روستا کاخ خود را بر پا می داشت تا اقتصاد خود را بھتر تحت نظر داشتھ 

اری مساکن خود را ترک گفتند و مھاجرت ضد یبس. دچار وحشت شد) باشد

متمرکز بود تا  ) Coblence کوبالنس(انقالبی کھ مدتی در مرز فرانسھ 

  .دیبھ سر فرصت بھ داخل حملھ کند آغاز گرد

جھ یا در نتی برادر شاه گوComte D’ Artois کنت دارتوا                 

افت کھ از اشراف مھاجر در یت یک بند و بست سری با برادرش ماموری

ن کنت ماوراء ارتجاعی با یھ ای ژوئ١٧در . خارج از کشور سرپرستی کند

ی ین شخص است کھ پس از لویھم. ندی کشور را ترک می گوگروھی

پادشاه ) ١٨٢۴عنی در یسی و پنج سال بعد ( ھجدھم بنام شارل دھم 

گری یفرانسھ می شود و شش سال سلطنت می کند تا سرانجام انقالب د

  . او را سرنگون می سازد  )١٨٣٠انقالب (
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فت چنانچھ در ایس شدت یت مردم در پاریھ فعالی در ماه ژوئ                

مردم مسلح می شدند تا با . دیھ کسی نخوابی ژوئ١۵ و ١۴شب ھای 

شاه خواست مطلب را کوچک تلقی کند ولی . سربازان شاه مبارزه کنند

  . ش استیدایانش بھ او فھماندند کھ انقالب بزرگی در کار پیاطراف

 اشرافی کھ در مجمع موسسات بودن ١٧٨٩ اوت ١۴ شب                 

افتند البتھ بھ قصد بازداشتن ی دھقانان و مردم را سخت توفنده زشیوقتی خ

ن یا. ک سلسلھ از حقوق درجھ دوم فئودالی را لغو می کنندیل انقالب یس

دند و حال آن کھ معجزه ای رخ نداده ینام» شب معجزه«ان یشب را فرانسو

ا ھدفش یختھ را وقف امامزاده کرد ثانیت اوال روغن ریبود بلکھ اشراف

ن یبھ ھرجھت در ا. ری از گسترش انقالب بودیند ساختن مردم و جلوگخرس

ن ین کسانی چنیعنی از چنی. طنزی نھفتھ است» شب معجزه«عنوان 

  .ماتی در ھر حالت معجزه استیتصم

 اوت مجمع موسسان ١١ الی ۴عنی از ی پس از شب معجزه                 

 اجباری، لغو ات جنسی، لغو نظامیگری گرفت مانند لغو مالیمات دیتصم

ن ساخت کھ ین ھا باز پرداختی معیسا، ولی مجمع برای ھمھ ایات کلیمال

  .ھ خرسندی آنان نشدیادای آن برای اکثر دھقانان دشوار بود و لذا ما

ب یرا تصو» ھ حقوق بشریاعالم« اوت مجمع ٢۶ ولی در                 

ھم ار میی آن سند بسیت ھای بورژوایک سلسلھ محدودیکرد کھ علی رغم 

اسی ھمھ مردم در ین سند برابری حقوقی و سیدر ا. خی استیو معتبر تار

قبال قانون اعالم شد و آزادی برابری و برادری بھ عنوان شعار اصلی 

افت و یرومند ین شعار در سراسر اروپا انعکاسی نیا. دیجامعھ مقرر گرد

مقدس ت را یھ مالکیولی اعالم. ختیجانبازی ھای بزرگی را ھمھ جا بر انگ

بھره کشی انسان از انسان را لغو ننمود و نا برابری اجتماعی . اعالم کرد

عی است کھ الفاظ یشھ ھای شر طبین ریبا بقاء ا. عی شمردی طبقاتی را طب–

  .ن شدیز چنیان تھی می شدند و در واقع نیآزادی برابری و برادری م
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عھ ژاکوبن با انتقال بھ صوم» برتون«  در ماه اکتبر باشگاه                 

ک قانون اساسی یم یاعالم داشت کھ ھدفش تنظ» کلوب ژاکوبن ھا«خود را 

د بھ یم دیکلوب ژاکوبن ھا چنان کھ بعدھا خواھ. برای فرانسھ انقالبی است

ن مراکز انقالبی بدل شد و نقش مھمی در گسترش و یکی از با نفوذ تری

  .فاء کردیژرفش انقالب ا

ن بود کھ یده بود ایھ بھ قدرت رس روش بورژوازی بزرگ ک                

) ونالیگارد ناس(اسی و پاسداران ملی یتھ ھا و باشگاه ھای سیبھ اتکاء کم

ا یونال یگارد ناس.(ت قدرت خود را مستقر سازدیتحت فرماندھی ژنرال الفا

روی نظامی خاص و داوطلبانھ بود کھ توسط مارکی یک نیپاسداران ملی 

ی شانزدھم او را برای دفاع از انقالب ی لوبرال کھیت از اشراف لیدو الفا

ط طوری بود کھ افراد گارد تنھا یشرا. ل کرده بود اداره می شدیکا گسیآمر

ن حال ین قدرت نو پا در عیا.) می توانستند از قشرھای ممتاز باشند

ع مردم پنھان نمی داشت یبدگمانی و دشمنی خود را نسبت بھ توده ھای وس

ن طبقھ آن یاصل مقصد ا. ش ببرندیمطالبات خود را پل نبود کھ آن ھا یو ما

« ند و مانند انگلستان بھ یایت فئودال سلطنت طلب کنار بیبود کھ با اشراف

دست بزنند و در واقع    Honorable Revolution» انقالب آبرومند

ن عده نفوذ یان ایز خود انگلستان و سازمان ھای فراماسونی در مین

  .داشتند

 یتک شوند و اشرافیا تنھا می خواستند در قدرت شر آن ھ                

ھ یگر چھ می خواستند؟ بقید) کھ ساختھ بودند(را بھ اراده خود تابع سازند 

ن منظره را در کشور خود و در انقالب خود در مورد یما ھم. فضولی بود

  .میدید) خی کھ مفھوم است یرات تارییالبتھ با تغ(برال ھا یرفتار ل

 کھ ژنرال نام آوری La Fayetteت ی مارکی دو الفا ژنرال                

روی مسلح ین نیقرار داشت و فرمانده کل ا» پاسداران ملی«بود بر راس 

ن ژنرال یدر کنار ا) کھ ذکرش گذشت( رابو یز کنت ھونوره دو میبود و ن
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ت بھ یولی اکثر. ن می خواستندیتی بودند کھ چنیدرھای اقلین لیبرجستھ تر

د داشت و از تحوالت انقالب سخت یقالب داخلی و خارجی امبانی ضد انیپشت

چ یرابو را اتھام پید، میت نمی رسیآن ھا کھ زورشان بھ الفا. ن بودیخشمگ

رابو در یوای میاری از سخنرانی ھای شین جھت بسیمی کردند و بھ ھم

» شرف«ن یت نشان داد کھ ایخود است و حال آن کھ واقع» شرف«دفاع از 

  .ز استواری نداشتیچندان ن

 ١٧٩٠ان گرفت و سال ی پا١٧٨٩ سال پر حادثھ و پرشور                 

اوج تازه ای از ) ھیژانو( ن ماه سال یدرست از ھمان نخست. دیآغاز گرد

ن ھا دھقانانی بودن یا. دیانھ حال و تھی دست آغاز گردیزش دھقانان میخ

  . ه بودبشان نشدیمات مجمع موسسان بھره ای نصیکھ اصوال از تصم

ن سال در کلوب ژاکوبن ھا انشعابی روی می یل ھمی در آور                

س یت سی ی الفاLe chapelierھ ی لوشاپولBaillyلی یبا. دھد

Sieyesا متحدان یھ داران و ینده کالن سرمایا نمایگر کھ ی و عده ای د

گر یآنان بودند و عالقھ ای بھ ژرفش انقالب نداشتند، حساب خود را از د

  . ن می خواستند جدا کردندیوبن ھا کھ چنژاک

ون یلیمیر رھبری ماکسیھ اعضاء کلوب ژاکوبن ھا زی بق                

ل جوانی بود کھ سخت تحت یوی وک.  گرد آمدندRobespierresر یربسپ

نش حکومت مورد یشھ ھای روسو درباره حق خلق ھا بھ گزیر اندیتاث

. ورژوازی بزرگ بودت و بیدا ضد اشرافیعالقھ خود قرار داشت و شد

در مجلس » طبقھ سوم«نده ناشناس از یک نمای بھ مثابھ ١٧٨٩ر از یربسپ

ر در آغاز از اجراء یالت ربسپیتما. طبقات عامھ شرکت جستھ بود

حھ یولی قر. اصالحاتی در چارچوب سلطنت مستبده فراتر نمی رفت

اده ت او، او را در جیمیوصم  ری او در دفاع از خلق یرومند و پی گین

ن ین و متنفذ تریکی از قاطع تریبرد تا سرانجام بھ   شتر یانقالبی بودن پ

ی یک امر استثنایر در انقالب یرشد ربسپ. دیرھبران جنبش انقالبی بدل گرد
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ض بھ سوی یا حضیدر انقالب ھا رجال انقالبی بھ سوی ا وج . ستین

با سرعت ن تحول در دوران جوشان انقالبی یا گمنامی می روند و ایشھرت 

ز یرد و ما درانقالب کشور خود نیو گاه طی روزھا و ساعات انجام می گ

  .میشاھد آن

ھ ھای خلقی و ینسان مرکز ژاکوبن ھا بھ مرکز ھمھ اتحادی بد                

انقالب . ی بدل شد کھ ھوادار گسترش انقالب و ژرفش آن بودندیباشگاه ھا

اختالف طبقھ و نقش . ن ھوادارانش رسم کردین خط فاصل خود را بیاول

  .مبارزه طبقاتی خود را نشان داد

. ن حال باشگاه ژاکوبن ھا ھنوز باشگاھی ناھمگون بودی با ا                

ی یت داشت و حال آن کھ در نھان با لویرابو در آن عضویھنوز کنت دو م

اری از ی ماری آنتوانت بند و بست کرده بود و با آن کھ بسھشانزدھم وملک

ش ین ستایز در خورد ایبی خدشھ خود دم می زد چندان نتقوی و شرافت 

ن کلوب یز در ایندگان معتدل و خرده بورژوازی فرو دست نینما. نبود

ن گروه ین ایب» وحدت کلمھ«دا بود کھ طوفان ھای بعدییشرکت داشتند و پ

گری از جھت طبقاتی رسم یناھمساز مختل خواھد شد و خط ھای فاصل د

  . دیخواھد گرد

ر با یت ممتاز ربسپی درکلوب ژاکوبن ھا عالوه بر شخص                

  .میز روبرو ھستیری نیگ انقالبی بزرگ و سرسخت د  رجال

 Jean – paul از آن جملھ است دکتر ژان پل مارا                 
marat کھ روزنامھ دوست خلق L’ amid u people     را از سال

سنده یآزما و نوعت یوی نھ تنھا پزشک بلکھ طب.  منتشر می ساخت١٧٨٩

ھ استبداد یان انقالب خود را رزمنده بی باک علیپرشوری بود و در جر

مارا نھ تنھا دربار و اشراف را مورد انتقاد کوبنده خود قرار می . نشان داد

ی بورژوازی بزرگ کھ یداد بلکھ انتقادش متوجھ سازشکاری و دورو

ت نو را بر یاکمن مختصات حیز می شد و ایقدرت را بھ دست آورده بود ن
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ر یج و حرکت توده ھا تاثیمقاالت و سخنان مارا در بس. مال می ساخت

  .تبزرگی داش

 Dantonب با نفوذ دانتون ید از خطی در کنار دکتر مارا با                

برالی را عرضھ ی ل–رابو نمونھ فصاحت اشرافی ینام برد کھ اگر کنت دو م

ی وی ی بورژوانده فصاحتی نماVerngiaudو یمی داشت و ورن

گری بھ نام ید از روزنامھ نگار جوان دیز باین. وای مردم بودیسخنگوی ش

ن افراد باشگاه ی نام برد کھ از با نفوذترDes Moulin   ل دمولنیکام

ن باشگاه کھ بھ کلوب مرکزی ژاکوبن ھا یا.  بودCordeliers ھ یکوردل

مجمع س شده بود و معتقد بود کھ ی تاس١٧٩٠تعلق داشت از سال 

استی بدون نرمش و سازش را دنبال کند و سلطنت را لغو ید سیموسسان با

ولی بعدھا دمولن حاضر بھ رشد آتی انقالب . و جمھوری را اعالم دارد

  . نشد

جرگھ «ز بھ نام ی دراطراف کلوب مرکزی ژاکوبن ھا گروھی ن                

ستی یونی و خام کمیالت ابتدایبودند کھ تما   Cercle social »اجتماعی

ک سازمان رھبری ینسان در وجود باشگاه ژاکوبن ھا انقالب یبد. داشتند

افت کھ البتھ حزب منسجمی نبود ولی نفوذ و یکننده رزمنده و خلقی می 

ن سازمان گسترده نمی بود انقالب یی شگرفی داشت و اگر ایایاعتبار و پو

 خواستند ت ھا مییس مابانھ خود کھ الفایت انگلینمی توانست از محدود

نجا فرانسھ سده ھجدھم یولی ا. آن را بدان محکوم سازند گامی فراتر گذارد

ده ینجا کسانی مانند ولتر و روسو و دیدر ا. س قرن ھفدھمیبود و نھ انگل

ار موثری یگر اصحاب دائره المعارف بذر افشانی طوالنی و بسیرو و د

تر و خواھنده تر ز جوشنده تر وتوفنده یخی خلق نیمزاج تار. کرده بودند

  .ستیش ستادی مانند مرکز ژاکوبن ھا محل شگفتی نیدایلذا پ. بود

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 72 

ت یرد و روحانیسا انجام می گیھ اصالحی در کلی ژوئ١٢ در                 

. دیت دولت در می آیکھ متحد سلطنت و اشراف فئودال بود بھ تبع

   .ن قشر با نفوذ را تحت نظارت خود داشتھ باشدیل بود ایبورژوازی ما

ن سال یا. ردیگر از انقالب خاتمھ می پذیک سال دینسان ی بد                

ان آن ینسبت بھ سال اول انقالب بھ ظاھر آرام تر بود ولی انقالب درجر

روھا مرزبندی می شوند و شعارھا و برنامھ ھا جدا یشھ می دواند و نیر

ا را ن روند ھیز ایما در انقالب کنونی خود ن. رندیمی گردند و شکل می گ

  .میمشاھده می کن

ن حادثھ یاول.  سال سوم خود شد١٧٩١ انقالب وارد سال                 

ی صنفی و ی لغو نظام قرون وسطا١٧٩١ھ ین سال در فوریقابل ذکر ا

ن تابع یای روستا نشیشھ ور را مانند رعایازات آن بود کھ شاگردان پیامت

 قانون ارتجاعی ن سال دویھ ھمیاستادان و کالنتران می ساخت ولی در ژوئ

ھ ین لوشاپلین قوانی ایحعرضھ دارنده لوا. ب می رسدیی بھ تصویبورژوا

ن اعتصاب کارگران ممنوع ین قوانیموافق ا. نده بورژوازی بزرگ استینما

 و ١٨۶۴قانون اول تا . دیرمجاز اعالم گردیز غیشد و ائتالف کارگران ن

ز است طبقھ ی انگار عبرتیدر واقع بس. دی حفظ گرد١٨٨۴قانون دوم تا 

شھ یامده ھمان بندی را بر پای شاگردان پیآمده ن) بورژوازی(د یحاکم جد

و تنھا . ور و کارگران می گذارد کھ فئودال ھا بر پای دھقانان می ھشتند

ن بندھا سست می شود کھ جنبش کارگری در اواخر سده نوزدھم یزمانی ا

نی یژوازی را بھ عقب نشرومند می گردد و می تواند بوریبھ اندازه کافی ن

  .وادارد

ی شانزدھم کھ قبٌال برادر خود را ین حوادث لوی دراثناء ا                

فرستاده و از سرنوشت چارلز اول پادشاه معدوم انگلستان عبرت گرفتھ 

شھ دوانده و یاو حس می کند کھ انقالب ر. دیبود در صدد فرار بر می آ

درت گذشتھ او بر باد رفتھ حتی اگر بورژوازی سلطنت طلب ھم بماند ق
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وی بر راس گروھی از مھاجران اشراف راه خروج از کشور را در . است

مامور    Varenneھ وارن یدر ناح. رد ولی موفق نمی شودیش می گیپ

اشراف و . پست او را می شناسد و مردم کالسکھ اش را بر می گردانند

 تا وجھھ او را بورژوازی بزرگ داستان ربوده شدن شاه را علم می کنند

  .ندیحفظ نما

ھ یگر در ژوئیا بھ مالحضات دیھ دربار ید در اثر توصی شا                

ن یبرال مشروطھ خواه آخریت لی بورژوازی بزرگ و اشراف١٧٩١سال 

جھ می ین نتیروابط خود را با باشگاه ژاکوبن ھا می گسلند و ظاھرا بھ ا

 توانست ژاکوبن ھا را بھ  و آن ھا نخواھند  ده ای نداردیگر فایرسند کھ د

رانی مانند ین باشگاه بدست سازش ناپذیدنبال خود بکشند و کار در ا

  . ر، مارا، دانتن و امثال آنان افتاده استیربسپ

ان ی فو  ن عناصر محافظھ کار باشگاھی بھ نام باشگاهی ا                

Feuillantsد می آورند و اکثر اعضاء ی کھ آن ھم نام صومعھ ای بود پد

ن موضع یعلت ا. وندندیبرالی می پین باشگاه لی بھ ا١٧٨٩ت سال یمعج

قی بود کھ از سوی ضد انقالب خارجی می شد و در یتشو. ری آشکاربودیگ

ھ کھ یصر آلمان با صدور اعالمی پادشاه پروس و ق١٧٩١ اوت ٢٧واقع در 

د می کنند یتھد   Pillnitzer Deklarationتس نام گرفت یل نیھ پیاعالم

  .ست بھ مداخلھ نظامی خواھند زدکھ د

د کھ فرانسھ را ی قانون اساسی جد١٧٩١ روز سوم سپتامبر                 

ن قانون اساسی یب می شود ایم سلطنت مشروطھ اعالم می کند کھ تصویرژ

ن برای مدتی طوالنی و برای یق قوانیبھ شاه حق وتو و تعل. بدی بود

» فعال«ن کشور بھ دو گروه شھروندا. ق انداختن اجراء آن ھا می دادیتعو

ت آن روز فرانسھ تعداد یون جمعیلی م٢۶از . م شده بودندیتقس» منفعل«و 

د کھ تازه در ی ھزار نفر می رس٣٠٠ون و یلیشھروندان فعال بھ چھار م

 ھزار نفر حق انتخاب شدن داشتند و می توانستند از ۵٠ان آن ھا تنھا یم
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ھ اھالی و از آن جملھ زنان از یبق. ده شوندیجانب آن شھروندان فعال برگز

ن یتنھا در ا» تیمشروط«. اسی بھ کلی فاقد حق محسوب می شدندیجھت س

ا مجلس مسئول بودند و نھ ی پارلمان   ران در مقابلیمتجلی می شد کھ وز

  . در مقابل شاه

 سپتامبر در پارلمان بھ ١۴خ یی شانزدھم بھ ظاھر در تاری لو                

اد می کند ولی در خفا یھ قانون اساسی سوگند وفاداری خود نسبت ب

نھ ملکھ ماری آنتوانت نھ . کماکان مشغول توطئھ و بند و بست است

ازات محدود دھقانان و وضع عمومی کشور یت ارتجاعی کھ از امتیاشراف

 و نھ پادشاھان و فئودال ھای سراسر دسخت ناخرسند و بر آشفتھ بودن

نقالب ھراسی مرگبار داشتند بھ لوئی ت ایاروپا و انگلستان کھ از سرا

عی ید و طبیایاجازه نمی دادند حتی با سلطنت طلبان مشروطھ خواه کنار ب

اران خود را می شنود و از خلق نفرت یی سخن متحدان و یبود کھ لو

  .داشت

 Assemblee legislative در ماه اکتبر مجلس مقننھ                 

ندگان یاز نما. عمر نکرد) ١٧٩٢- ١٧٩١(ک سال یش از یانتخاب شد کھ ب

ی کھ مرکز گرا بودند و یت وکالیبودند اکثر» انیفو«  نفر از باشگاه ٢۶۴

 نفر ١٣۶. ت می کردندیان ھا حماید از فوی نفر می رس٣۴۵تعدادشان بھ 

ن وکال در خارج از پارلمان نفوذشان از یا. وکالی چپ محسوب می شدند

مرکز گرا کھ بھ آن ھا مرداب ر وکالی یوکالی دست راستی و تعداد کث

Marais ادشت یPlaine می گفتند و بھ ھر طرف باد می آمد باد می 

ندگان ینما. ت بودندینجا در مجلس در اقلیشتر بود ولی ایدادند بھ مراتب ب

 Brisotزویع شھرستان ھا مانند بریو بازرگانان و صاحبان صنا
ن یر جز ای ربسپز طرفدارانیست ھا و نیروندی و ژVergniaudویورن  

» اریمونتان« ر یجناح چپ محسوب می شدند بھ طرفداران ربسپ

Montagnard ن جاھای تاالر یرا در مرتفع ترینان می گفتند زیا کوھنشی
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ب بد و ضد ی با ترکياز قانون اساسی بد و ضد خلقی مجلس. جای داشتند

  . رون آمده بودیخلقی ب

بورژوازی بزرگ، مالکان،  در اثر خرابکاری دربار اشراف،                 

احتکار، : ضدانقالب خارجی وضع اقتصادی کشور پس از انقالب مختل شد

باال ) ده می شودیز دیچنانچھ در کشور ما ن( ابی محصول یگرانفروشی، کم

ولی اگر کشور ما با کمک مردم و دوستان جھانی خود می تواند تا . گرفت

لذا کار بھ . قالبی تنھا بودن خرابکاری بکاھد، فرانسھ انیحدی از حدت ا

 در اثر قحطی و گرانی و ١٧٩٢- ١٧٩١درزمستان . دیقحطی کش

است اجتماعی مجلس مقننھ یمردم از س. افتیناخرسندی عمومی شدت 

دولت ھای فئودالی اروپا برای آن کھ انقالب زودتر دچار . ناراضی بودند

ھ و جنگ می د بھ مداخلیتس تھدیل نیھ پیشکست شود دائما در روح اعالم

ل دولت را بھ ی تشک١٧٩٢ی شانزدھم مجبور شد در ماه مارس یلو. کردند

  . ست ھا واگذار کندیروندیژ

ائتالف جنگی ضد «ن یش نخستی در اثر اعالم جنگ اطر                

طول می ) ١٧٩٧- ١٧٩٢(ل می شود کھ مدت پنج سال یتشک» انقالبی

ان ین است کھ در مممک. ل شدی جنگی بود کھ بھ فرانسھ تحم  نیا. کشد

انھ بودند ولی جنگ یطره جویالت سیز با تمایست ھا افرادی نیروندیژ

را ھدفی جز دفاع از انقالب واستقالل یفرانسھ جنگ عادالنھ و مترقی بود ز

علت . ان با جنگ موافقت کردندیدربار و اعضاء باشگاه فو. ملی نداشت

ساب می کرد و ن بود کھ روی شکست ارتش فرانسھ حیموافقت دربار ا

روھای ائتالف ضد انقالبی او را از شر انقالب نجات ین می پنداشت کھ نیچن

ال می کردند بھ کمک ین بود کھ خی ا  ان ھایاما علت موافقت فو. دھندیم

ری بھ عمل آورند یجنگ خواھند توانست از بسط انقالب و ژرفش آن جلوگ

عٌا انقالبی را در و عناصر واق. و انقالب را در جبھھ ھا مشغول سازند
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ھ عراق ین حساب را ما در انقالب خودمان در جنگ علیا. جبھھ نابود کنند

  .مینیز می بین

ست ھا را کاری یروندیر اعالم جنگ از طرف ژی ولی ربسپ                

عجوالنھ و نا بھ ھنگام می دانست ولی پس از آن کھ جنگ اعالم شد و 

ن جنگ یجز آن کھ در اگری نداشت یشھ دیشعلھ آن در گرفت وی اند

  .روز گرددید پیفرانسھ و انقالبش با

ک سلسلھ ین دوران جنگ است کھ توده ھای انقالبی ی درا                

زنده می سازند کھ نقش مھمی در بھ جوش یج گر و انگیسرودھای بس

ک افسر مھندس ین آن ھا سرودی است کھ یمعروف تر. آوردن مردم داشت

 ساخت وچون ھنگ وارد شده از Rouget de Lisleل یبھ نام روژه دول

 معروف شد Marseillaiseز یشھر مارسی آن را می خواند بھ مارسی 

ول یگری مانند کارمانیسرودھای د. و اکنون سرود ملی کشور فرانسھ است

Carmagnoleرا ی و سااCa Iraافتیت بزرگی یز رواج و محبوبی ن .  

ر رھبری یتش انقالبی کھ زل تا سپتامبر اری در ماه ھای آور                

ان ھا و اشراف بود و در جنگ دو دلی نشان می داد دچار شکست ھای یفو

مردم از رفتار فرماندھان ) ژوئن٨(ن سال یدر تابستان ھم. فراوان شد

ر، مارا، یربسپ.  بھ خشم آمدندDumouiezھ یخائن امثال ژنرال دومور

واداشتند کھ برای دفاع از انت ھا را افشاء کردند و مجلس را ین خیدانتن ا

س دست بھ ھمھ اقدامات الزم بزند و از آنجا کھ شاه دفاع کشور یشھر پار

  .ھ وی انجام گرفتیی بزرگی علیمایف می کرد راه پیرا تضع

 Heizog Vonگ ی دوک دو برائون شوا                
Braunschweig   ھ ای یانیروھای ضد انقالبی مداخلھ گر بیفرمانده ن

ون را بترساند ولی مردم از ھارت و ی صادر می کند تا انقالبدیسراپا تھد

جان مردم بھ اوج خود یبرعکس خشم و ھ. پورت جناب دوک جا نزدند

س کھ در آن یر رھبری کمون پاری در ز١٧٩٢ اوت ١٠د و سرانجام دریرس
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. زش مردم انجام گرفتیارھا خانیندگان مردم گرد آمده بودند ومونتینما

س حملھ بردند یلری مقر تازه شاه واقع در پاریھ کاخ توئمردم بپاخاستھ ب

سر قصر را در ھم شکاندند و عمال القاء سلطنت یداری پاسداران سوئیو پا

در اثر فشار مردم انتخاباتی . ی شانزدھم بازداشت شدیرا اعالم کردند و لو

ون بھ یبر اساس حق ھمگانی انتخاب کردن انجام گرفت و مجلس کنوانس

  .ختیت در مقابل خشم مردم گری، ژنرال الفاوجود آمد

رومند انقالبی مردم انقالب را در مدار سلطنت یره نی ذخ                

   گر باالتر برد و بھ سطحیک مرحلھ دیمشروطھ نگاه نداشت و لذا 

انقالب . ک رساندیرومند دمکراتیش ھای نیی با گرایجمھوری بورژوا

  .واردمرحلھ دوم خود شد

  د نبرد طبقاتی در جامعھ انقالبییست ھا و تشدیندرویدوران تسلط ژ

١٧٩٣- ١٧٩٢  

ما . ر فرانسھ دارای محتوی مترقی تری استیمرحلھ دوم انقالب کب

ی گسترش انقالب در بورژوازی یاز سو. میده روبرو ھستینجا با دو پدیدر ا

افتن راه ھای سازشی یوستھ در صدد یع کھ پیبازرگانی و صاحبان صنا

ند وحشتی فراوان یاستند با ضدانقالب بھ سود خود کنار آبودند و می خو

ن بند و بست وا می دارد ولی از سوی یشتر بھ ایجاد می کند و آن ھا را بیا

ر رھبری یک انقالبی را در زیروھای دمکراتیگر گسترش انقالب نید

ن بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی یا. دان می آوردیارھا بھ میمونتان

توده ھای محروم و . ست کھ بھ ژرفش انقالب ذی عالقھ استشھر و روستا

 ١٧٩٢ان سال یژه در پایان دخالت دارند و بھ وین جریز در ایتھی دست ن

ن قشرھای محروم مانند پتی ژان ی عده ای از مبلغان ا١٧٩٣و آغاز سال 

Petit jean مارشال Marechal   النژLange   گران وارد عرصھ یو د

ت یاستار اصالحات اجتماعی ھستند مانند مالکآن ھا خو. می شوند

 دستان شھرھا و روستاھا را   ن گروه کھ تھییشعارھای ا. نیاشتراکی زم
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ط آن روز و با توجھ ین عادالنھ بودن در شرایدر بر می گرفت مسلمٌا درع

  .ز داشتیبھ تناسب قوای موجود در جامعھ جنبھ پندار آم

ختھ مردم ی ترور خود انگ١٧٩٢ از دوم تا پنجم سپتامبر                 

ون یمردم با گروه بزرگی از ضدانقالب. برای محو ضد انقالب آغاز می شود

ناگھان چرخشی   سپتامبر٢٠در . ھ حساب می کنندیر شده تصفیدستگ

در والمی ارتش انقالبی بر پروسی ھا غلبھ می .  روی می دھد  درجنگ

ا وارد خاک آلمان می ک و از آنجین ارتش وارد خاک بلژیپس از آن ا. کند

ت می یی بخش تھنیمردم ھمھ جا ارتش انقالب را بھ مثابھ ارتش رھا. شود

  .ره می شوندیار پذیند ومقدمش را با شادمانی بسیگو

ی مملو از احساس ظفرمندی ی سپتامبر در فضا٢١ روز                 

ست ھا یروندین مجلس ژیجناح راست ا. ابدیون افتتاح می یمجلس کنوانس

در وسط .  نفر بالغ می شد٢٠٠روندن ھا ھستند کھ تعدادشان بھ یا ژی

ل نشان یروندن ھا تمای نفر مرداب قرار داشتند کھ در آغاز بھ سوی ژ۴۵٠

ارھا بودند کھ قلب طپنده یدر جناح چپ مجلس صد نفر مونتان. می دادند

ن مجلس کار خود را با اعالم فرانسھ یا. ون را بھ وجود می آوردندیکنوانس

ن جمھوری اول فرانسھ است کھ یا. ھ مثابھ جمھوری فرانسھ آغاز می کندب

 سال بھ طول ١٢عنی ی و استقرار امپراطوری ناپلئون ١٨٠۴ تا ١٧٩٢از 

رکتوار و سپس یجاد دیون و زمان اید و از دوران آخر کنوانسیانجام

ج از دست می ین خصلت را بھ تدریدور ایعنی بعد از کودتای ترمیکنسوال، 

  .ددھ

روندن ھا را یی ژی جداBrissotسو ی بر١٧٩٢م اکتبر و د                

از باشگاه ژاکوبن ھا اعالم می کند و باشگاه منحصرا در دست دمکراسی 

ن باشگاه را بھ یارھا می ماند و آن ھا ایعنی مونتانیکال انقالبی یراد

 ن بازیا. ش از گذشتھ بھ سازمان دمکراسی انقالبی بدل می کنندیمراتب ب

گر اختالف یز بار دینجا نیدر ا. ده می شودیگری است کھ کشیخط فاصل د
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ان ذکر کھ ین جا شایھم. نشان می دھد طبقاتی و مبارزه طبقاتی خود را

ام با آن کھ از جھت مختصات و سرشت یدمکراسی انقالبی در آن ا

خی و یام ما ھمانند است ولی بھ علل تاریاجتماعی با دمکراسی انقالبی ا

دمکراسی انقالبی عصر . کی گرفتینا ین دو را نمی توان عیاعی ااجتم

رو یرو گرفتن بورژوازی با دمکراسی انقالبی عصر سلطھ و نیسلطھ و ن

کسانی یاس جھانی ناچار شعارھا و سمت ھای یا در مقیگرفتن پرولتار

کال تر ین دمکراسی از جھت مطالبات خود رادیعنی در عصر ما ای. ندارند

ی وجود یم تفاوت ھایز اگر دقت کنیوه عمل انقالبی نیازجھت ششده است و 

  .دارد

روندن ھا کوشش فراوانی بھ ی ژ٩٢ن ماه ھای سال ی در آخر                

فر یکار می برند کھ جان شاه را نجات دھند و مانع شوند کھ وی بھ ک

ش برسد ولی ژاکوبن ھا یانت ھای خویستھ توطئھ ھا و خیشا

م می ین تالش ھا را عقیع خلق ایا توده ھای وسبھ اتک) ارھایمونتان(

ی کاپھ کھ یی شانزدھم معروف بھ لویھ شاه سابق لوی ژانو٢١گذارند و در 

نسان سلطنت یم می شود و بدین تسلیوتیدر زندان تامپل محبوس بود بھ گ

نجاست یجالب ا. ابدیھزار سالھ در فرانسھ ولو بھ طور موقت خاتمھ می 

ت شاه را بھ اعدام ی محاکمھ شد و حکم محکومونیکھ شاه در کنوانس

عنی عمل ی. ب کرده بودی تصو١٧٩٣ھ ی ژانو١۴ون در یت کنوانسیاکثر

  . ب مردم بودیک داشت و مورد تصویاعدام شاه جنبھ دمکرات

س را کھ یژه انگلی اعدام شاه ارتجاع ضد انقالبی اروپا وبھ و                

ل بود بھ کمک محافل یمابرال یش می ترساند انگلستان لیش از پیب

ا یفرماسونی انقالب فرانسھ را در مجرای دل بھ خواه خود بکشد اسپان

جالب است کھ انگلستان کھ . ھ فرانسھ بھ وجود می آورندیوھلند ائتالفی عل

ل بود از یده می داشت و مایش پوشیانھ خود را تاکنون کما بینقش موذ

ف یعنی برای تضعیتعمار ب خود در اسین رقیف مھمتریانقالب برای تضع
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د کھ سرنخ ھا از دست دوستان و عمالش یفرانسھ استفاده کند وقتی د

حضرت خلق وارد عرصھ یحضرت شاه، اعلیخارج می شود و بھ جای اعل

مھ شد، نقاب را برافکند و از آن پس با عناد و سرسختی یمی گردد سراس

. بدل شدتمام بھ رھبر واقعی ائتالف ضد انقالبی و ضد فرانسوی م

انگلستان بندر مھم تولن را در جنوب فرانسھ تصرف کرد و با تمام قوا 

  . ق نمودیھ انقالب را تشویجنگ اروپا عل

ماتی بودند کھ یون خواستار اتخاذ تصمی مردم از کنسوانس                

. ل کندیسرنوشت دشوار اقتصادی و اجتماعی آن ھا را ولو اندکی تسھ

م دست بھ تظاھرات خشم آلود زدند و مرد. قحطی سختی حکمروا بود

. دند کھ بازرگانان را بھ قبول بھای ثابت کاالھا وادارکندیون طلبیازکنوانس

د ی کھ سابقٌا ازھواداران مارا بود و سپس ازعقا  ش ژاکین ھنگام کشیدر ا

ز گام فراتر گذاشت و برابر طلبی را موعظھ می کرد شھرتی فراوان یمارا ن

» ھارھا«راس گروھی قرارگرفت کھ بھ آن ھا نام ش بر ین کشیا. افتی

Les Enragesژه مطالبات یھارھا بودند کھ بھ و.  داده شده است

ن مطالبات در آغاز یژاکوبن ھا در مقابل ا. اقتصادی را مطرح می کردند

  .روی خوشی نشان ندادند و آن ھا را افراطی و تندروانھ دانستند

الت ید خود را بھ ایھ بود و تمام ام ضدانقالب نھانی گرم توطئ                

 سلطنت طلبی –الت فئودالی یکھ بھ علت عقب ماندگی دھقانان تما» وانده«

ام ضد انقالبی و ی ق١٧٩٣در ده مارس سال . شھ داشت دوختھ بودیدر آن ر

ز کھ یارتشی ن. ر شھرستان وانده انجام گرفتین و دھشت انگیخون

. ل داشتند دچار شکست شدیب گسروندن ھا برای مقابلھ با ضد انقالیژ

خطر از درون وبرون آن را . گر درخطر افتادیانقالب بھ طور جدی بار د

  .د می کردیتھد

یروندن ھا یارھا و ژین مونتانیون بی مبارزه در درون کنوانس                

ژه دانتون توانست نقش مھم وموثری بازی ین مبارزه بھ ویدر ا. باال گرفت
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ارات یونی برای نجات ملی و با بھ دست آوردن اختیسیجاد کمیکند و با ا

ر رھبری یون در زیسین کمیا. روندن ھا را محدود ساختیکامل نفوذ ژ

. ن امر درھم بشکندیروندن ھا را در ایدانتون موفق شد مقاومت سخت ژ

ش ین منظره را در مجلس شورای اسالمی کمابیما در انقالب کنونی خود ا

خ دمکراسی انقالبی در کشور ما مواضع یط تاریرام ولی بھ علت شینیمی ب

محکم تری دارد کھ اگر از آن بھ درستی استفاده کند درھم شکاندن 

ن و بازرگانی یھ اصالحات اقتصادی در مورد زمیمقاومت جناح راست عل

  . ستیع داخلی دشوار نیخارجی و توز

ز قدرت ز ایروندن ھا نید ژین بود کھ بای ولی اصل مطلب در ا                

زش یک خیان یدر جر. برال ھای سلطنت طلب برکنار شوندیحاکمھ مانند ل

 مھ تا دوم ژوئن ژاکوبن ھا دراتحاد با ٣١مداوم مردم از 

برال ھای یت لیموفق شدند حاکم) ش ژاک رویطرفداران کش(»ھارھا«

ز سرنگون کنند و کل قدرت در یروندن ھا را نیعنی ژیجمھوری خواه 

ک سال یمرحلھ دوم انقالب تنھا . دیقالبی متمرکز گرددرست دمکراسی ان

روی یک سال کارھای شگفتی انجام گرفت کھ نشانھ نین ید و در ایطول کش

روزمندانھ ژاکوبن ھا بھ علت یتمام اقدامات پ. معجزه گر خلق است

شکست . انوس توفنده خلق بودین اقیھ بھ ایوفاداری آن ھا بھ مردم و تک

نجا ناشی می شود یز از ایرال ھای جمھوری خواه نبیمشروطھ خواھان ول

ستادند و مردم را نسبت بھ خود ی ا  کھ در قبال خواست ھای مردم می

ست کھ ما در انقالب کشور خود ین منظره ایا. دلسرد ومردد می ساختند

  .میزگواه آنین

و اوج ) ژاکوبن ھا( انقالبی   کتاتوری دمکرات ھایی استقرار د- ٣

  ١٧٩٣- ١٧٩۴ھ سوم انقالب بھ مرحل

د عالی یک سال بھ طول انجامیمرحلھ سوم انقالب کھ آن ھم تنھا 

م کلوب یچنان کھ گفت. ر فرانسھ استین مرحلھ انقالب کبین و مترقی تریتر
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ون دمکرات در آن یژاکوبن چند بار دچار انشعاب شد تا سرانجام تنھا انقالب

ا ی» پا برھنھ ھا«د با باقی ماندند کھ ازخلق ھراسی نداشتند و حاضر بودن

عنی خرده فروشان، ی» بی تنبان ھا«ام می گفتند با یآن طور کھ در آن ا

گر اقشار تھی دست متحد شوند و ی د  حرفھ مندان، دھقانان، مزدوران و

ن مقابلھ ژاکوبن ھا با بخش یا. ندیاعتماد آن ھا را بھ سوی خود جلب نما

اجتماعی بورژوازی » وقحق«ری از برخی یگر بورژوازی و جلوگیھای د

ھ اش بھ خلق برای آن کھ بتواند با توطئھ ھای ضد انقالبی و یآنان و تک

ن مرحلھ سوم یی کند باعث شد کھ انقالب فرانسھ درایارویخطر خارجی رو

روی محرکھ یت نیرون گذارد و رضایی بیپا را از چارچوب تنگ بورژوا

با آن . دی خلقی کسب نمادست را جستجو کند و جنبھیواقعی انقالب مردم تھ

کھ قرار بود جامعھ بھ شکل دمکراسی بورژوازی اداره شود ولی عمٌال 

  . ر متمرکز شدیھ و رھبری در دست ربسپییون مرکز مقننھ و اجرایکنوانس

ک ی) ژاکوبن ھا(کتاتوری دمکرات ھای انقالبی ی استقرار د                

بھ سود بورژوازی  دهیپدن ینی ایولی از لحاظ ع. خی بودیده مترقی تاریپد

ن ژاکوبن ھا و توده ھای خلق نھان یرا آن تضادی کھ بیبزرگ تمام شد ز

انقالب در اثر سست شدن . ح تر بروز کردیک سال صرین یان ایبود در جر

د و راه برای کودتای ضد انقالبی یف گردیروی خود تضعیوحدت دو ن

  .گشوده شد

ده بورژوازی بودند کھ ژاکوبن ھا مرکب از بورژوازی متوسط و خر

توده ھای مردم قشرھای . بھ ھر جھت بھ بھره کشان جامعھ تعلق داشتند

ال یک سلسلھ مطالبات خیدست شھر وده یا عاملھ تھیما قبل پرولتار

ن دو ین خواست ھای ایماب. انھ را دنبال می کردندیپرورانھ ومساوات جو

روطھ خواھان، عنی سلطنت مستبده، مشیقشر کھ زمانی دشمنان مشترک 

خواه آن ھا را کنار ھم قرار می دادند در واقع یبورژوازی بزرگ جمھور
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. دان خارج می شدندیست دشمنان مشترک از میوحدت درونی نبود و می با

  .تا تضاد بھ آسانی آشکار گردد

  :میکسال را بررسی کنین ی رویدادھای ا                

اری از یسروندن بازداشت شدند بی وکالی ژ١٧٩٣ ژوئن ٢در 

 ٨٣ضد انقالب ھم اکنون از . روندن ھا بھ ضد انقالب روی می آورندیژ

ر نظارت خود گرفتھ بود و بخش یشھرستان فرانسھ، شصت شھرستان را ز

  .انقالبی فرانسھ بھ شھرستان ھای مرکزی و شمالی محدود بود

. ب شدین تصویم زمیک قانون تقسی ژوئن سرانجام ٣ در                 

ن ضد انقالبی بھ قطعات یانون اراضی مصادره شده مھاجرن قیموافق ا

  . م شده و در قبال پرداخت اقساط بھ دھقانان فروختھ شدیتقس

شتر دھقانان مرفھ سود بردند ین ارضی البتھ بین قوانی از ا                

در اثر . دندیبی رسیز ولو بھ مراتب کمتر بھ نصیولی دھقانان تھی دست ن

ر فرانسھ مبادی اقتصادی یان انقالب کبی بار در جرنین برای اولین قوانیا

ن یوستھ خواستار چنیان رفت و دوستان انقالب کھ پیسم از میفئودال

  . ری بودند سرانجام برد کردندییتغ

ن حالت انتظار بھ طول ین سطور ھمی بھ ھنگام نگارش ا                

ن یوانق انقالب وجود دارد و ھنوز قیران در دوستان صدیده در ایانجام

ھ ی ژوئ٢۴در .  است  ب نشدهینقالبی تصو امورد عالقھ آنان در مجلس

د بھ یک جدی دمکرات- قانون اساسی بورژوا. گری رخدادیحادثھ مھم د

   اسی ھمھ شھروندان اعالمین قانون برابری سیموافق ا. دیب رسیتصو

ح یت تصریحق انتخابات نظارت افکار عمومی، حدود حق مالک. دیگرد

ت بھ کار مولد محدود گردد صرف ین کھ مالک حق مالکیی از اول. دیگرد

. دیی و بھره کشانھ قانون حفظ گردینسان خصلت بورژواینظر شد و بد

ن قانون یروزی کامل انقالب است ولی این قانون پس از پیگفتھ شد اجراء ا
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کتاتوری ژاکوبن ھا یروھای مختلف خلق بھ گرد دینقش مھمی در اتحاد ن

  . داشت

روندن ی زنی سلطنت طلب کھ با ژ١٧٩٣ھ ی ژوئ١٣ ولی در                 

 دکتر Charlotte Cordayھا ارتباط داشت بھ نام شارلوت کوردی 

وی بھ . مارا رھبر نام آور انقالبی را بھ ضرب دشنھ در حمام می کشد

ضھ با جلب اعتماد اعضاء خانھ وارد منزل می شود و تبھ یم عریعنوان تقد

خی مرگ  ین منظره لرزاننده تاریا.  مرتکب می گرددکاری بزرگ خود را

   مرگ مارا تمام. د نقاشی شده استیھ نقاش بزرگ فرانسھ داویلبوسمارا 

گر از یکی دیپس از مارا . مردم فرانسھ را لرزاند و سوگوار ساخت

  .ون ترور شدیدر شھر ل   Shalierھ یرھبران انقالب بھ نام شال

ھ یت سلطنت طلبان کلیون در پاسخ جنایھ کنوانسی ژوئ١٧ در                 

ر عضو و در عمل یھ ربسپی ژوئ٢۴حقوق فئودالی را ملغی می سازد و در 

ام عمومی یق«ون ی اوت کنوانس٢٣تھ نجات ملی می شود و در یس کمیرئ

  .را بھ خاطر نجات انقالب خواستار می گردد» خلق

دان یپای در مگر ی سپتامبر بار د۵ و ۴خ ی پا برھنھ ھا درتار                

گذاشتند و در صدد بر آمدند کھ دولت را بھ قبول خواست ھای قحطی 

ن خواست ھا روبراه کردن وضع اقتصاد یھدف ا. زدگان مجبور سازند

ن حداکثر ییو تع) ھ ضد انقالبیترور عل(ر برای محو ضد انقالب یاتخاذ تداب

ن خواست ھا یاولی دولت در مقابل . ھ کاالھا بودیبرای کل) مومیماکس(بھا 

عنی ژاک رو یدر ھارھا یان منجر بھ بازداشت لیمقاومت نشان می داد و جر

د کھ بخش فزون طلب یم آن و مانع گردین ا قدام دولت موجب تحکیا. شد

تھ ھا و باشگاه ھای فراوان در سراسر کشور بھ وجود یکم. دان دار شودیم

 سپتامبر ١٧خ ی تاردر. ت می کردندیکتاتوری ژاکوبن ھا حمایآمد کھ از د

ر مربوط بھ ترور ید تا برای تدابیب رسین بھ تصویھ مظنونیقانون عل

ھ افرادی کھ ضرور شود مبنای قانونی وجود داشتھ باشد و در یانقالبی عل
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ھ کاالھای یبرای کل) موم عمومییماکس( سپتامبر قانون حداکثر بھا٢٩

د و یت گردیان تثبزان حداکثر مزد کارگرین حال میدر ع. ن شدیمصرفی مع

  . ن طبقھ را ناخرسند ساختیر کھ جنبھ ضد کارگری داشت این قانون اخیا

ن اثناء دولت انقالب سازمان ارتش را از دو جھت ی در ا                

دن فرماندھان جوان انقالبی و ھم یھم از جھت باال کش: نوسازی کرده بود

و ارتش انقالبی ن اصالحات اثر بخش بود یا. از جھت کاربرد سالح تازه

روھای مداخلھ گر ضد انقالبی یانگران ضد انقالبی و نیتوانست بر عص

جاد کند در یی بھ کف آورد و چرخشی در وضع جنگ ایروزی ھایگانھ پیب

ی جدی بھ دست آورد و ضد انقالب در اکثر یابی ھایزکامیجھت داخلی ن

ن یبی درعدولت انقال .دیشھرستان ھای تحت نظارت خود دچار ناکامی گرد

ن امر یرا ایری کرد زیت ارتجاعی جلوگیحال از برخی تظاھرات ضد روحان

ھ مذھب تلقی می شد و یاز طرف توده ھای دھقانی بھ مثابھ اقداماتی عل

اقداماتی در جھت . دیموجب روی آوردن آن ھا بھ طرف ضد انقالب می گرد

  .حی بھ عمل آمدینی و مسیقی ھای دیت موسید فعالیتجد

شھ کن ساخت یسم را ری پس از آن کھ دولت ژاکوبن ھا فئودال                

سھ و سفتھ یبورژوازی نوک یندگان نما سیدیي رروزی ھایو در جنگ بھ پ

ن یان آن ھا بودند وجود ایل دمولن سخنگویباز کھ دانتون و کام

ج یافت و ابتدا در نھان و سپس بھ تدریکتاتوری را برای خود زائد ید

ل ی آغاز و در آور١٧٩٣ان از نوامبر ین جریا. ف کندیآشکارا آغاز تضع

ارھا کھ تاکنون وحدت بود بھ یدر داخل حزب مونتان. افتی دامنھ ١٧٩۴

د و یم و جدیک سو بورژوازی متوسط قدیدر . افتیج شکاف توسعھ یتدر

رومند یگر خرده بورژوازی و کاسبکاران خرده پا کھ بخش نیدر سوی د

ن مردم بسی رو بھ یدر زمستان وضع ا. دخلق را بھ وجود می آوردن

ک یون برای اقدام در جھت منافع خلق یکنوانس.ده بودییوخامت گرا

 در ماه ھای Ventoseشنھاد ژاک ابر را تحت عنوان فرمان وانتوز یپ
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ن فرمان می یموافق ا. ب قرار دادی مورد تصو١٧٩۴ھ و مارس یفور

ابد تا یش یان انقالب افزا حساب دشمن  ن، بھیست پرداخت بھ خرده مالکیبا

  .ردیگاه اجتماعی انقالب گسترش پذیاد تر شود و پایجھ تعداد آنان زیدر نت

ن قانون با مخالفت سر سخت بخش بورژوا در حزب ی اجراء ا                

دولت ژاکوبن مجبور شد . د رسم شدیخط فاصل جد. ار روبرو گردیدیمونتان

ھبران کمون را کھ پا  رChaumetteر گاسپار شومت یژاک ابر و پ

ن یھر دوی ا. ف کندیبرھنھ ھا و سربازان بھ آن ھا عالقھ داشتند توق

ن امر بخش ھای یا. ن شدندیوتیم گیر جامعھ تسلیدرھای قشرھای فقیل

  .دست را ناراضی ساختیتھ

ون یسیتھ نجات ملی اپوزیر مشاھده کرد کھ در کمی ربسپ                

ش است و یل دمولن در حال افزایکامکات دانتون ویھ او در اثر تحریعل

در تابستان ). ١٧٩۴ آوریل ۵(دی و دمولن دونچاره آن را در اعدام دانت

روز می یشی ھا پیس ارتش انقالبی بر اطران ژوئن در فلور٢۶ن سال یا

  . اء ضدانقالب را بر طرف می سازدین امر بھ طور موقت خطر احیشود و ا

ار کوتاه خود چنان اقدامات یسون با وجود عمر بی کنوانس                

جاد آموزشگاه ھای عالی و موزه ھا و بسط فرھنگ یعی در ایوس

ر و سن یرت است عالوه بر ربسپیھ حیگر انجام داد کھ مایواصالحات د

ت یاضی دان معروف درمرکز فعالیژوست جوان، کوتون و الزار کارنو ر

  .ون قرار داشتندیر کنوانسیخستگی ناپذ

و ) ست ھایدانتون(ون دو خط مشی راست یر کنوانس ولی د                

ر کھ تصور می کرد یانھ گرای ربسپیھ مشی میعمال عل) ست ھایابر( چپ 

ک می یان برداشتھ و خردمندانھ عمل کرده است بھم نزدیمخالفان را از م

ر و دوستانش بود واال یھ دشمنی با ربسپیکی تنھا بر پاین نزدیا. شوند

ن دو گروه با ھم تضاد ی ھای اجتماعی و اقتصادی اداست کھ در برنامھیپ

 ٩( ھ ی ژوئ٢٧ون روز یست در کنوانسیست و ابریت دانتونیاکثر. داشتند
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   ر و دوستانش سن ژوست ریال کوتن ویربسپ. ردیم می گیتصم) دوریترم

ل برده شدند یافتھ و بھ ھتل دویلھ خلق نجات یگر ابتدا بھ وسیگروھی د

  .دندین گردیوتیم گیفتار و تسلولی فردای آن روز گر

  ف انقالبیط

  ت فئودال ی اشراف–طرفداران سلطنت مستبده 

  ت ی الفا–ان ھا ی فو–طرفداران سلطنت مشروطھ 

  سو ی بر–روندن ھا ی ژ–ی یطرفداران جمھوری بورژوا

 خط – خط دانتن – ژاکوبن ھا –ک یطرفداران جمھوری دمکرات

  ریربسپ

  ست ھا ی ابر–دست یی تھطرفداران تسلط خرده بورژواز

 ( پا برھنھ ھا و ھارھارھا–ن ترین قشرھای شھری ییطرفداران پا

  )شیش ژاک روك

ن یالبتھ ا.ان انقالب استیون در واقع پایدور در کنوانسیکودتای ترم

ھنوز . ا استقرار سلطنت نبودیھنوز بھ معنای بازگشت ضد انقالب و

ون وسپس بھ شکل یانسطره بورژوازی بزرگ مدتی درکنویجمھوری با س

افت ولی عمال شعلھ انقالب بھ سوی خاموشی یرکتوار و کنسوال ادامھ ید

  .دی و مرگ انقالب آغاز گرد  ر احتضاریرفت و با مرگ ربسپ

رھا و اھرھ ھایر تصور می کرد با اتخاذ روش ھم علی ربسپ                

رد ھ راست ھا خواھد توانست مردم را بھ دنبال خود ببیچپ ھا و ھم عل

قانھ یج قشرھای مختلفی را از خط مشی گرچھ صدیولی عمال وی بھ تدر

ی شانزدھم یطرفداران لو. ال پرورانھ خود رھاندیی و خیولی خرده بورژوا

ت ارتجاعی، طرفداران مشروطھ یت و روحانیعنی اشرافیو سلطنت مستبده 

ھا روندن یعنی ژیی یطرفداران جمھوری بورژوا) تھایالفا(ان ھا یعنی فوی

ونی یطرفداران کنوانس) گرانیسو و دیو ، بریرالند، ورن( ی ھایسویو بر

ن ھا و وعنی دانتیکھ تحت سلطھ بورژوازی سفتھ باز نوخاستھ باشد 
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عنی ابرھا وشومت یدست یدمولن ھا، طرفداران تسلط خرده بورژوازی تھ

عنی ژاک روھا و ین قشرھای شھری و لومپن ھا ین ترییھا، طرفداران پا

ن ی ھر کدام بخشی از جامعھ را با خود بردند و ھمھ اVarletلھ ھا وار

ر یر مردی کھ فساد ناپذیکتاتوری ربسپیاست ترور و دیبخش ھا با س

Incorrumyubleاری از آن ھا یبس.  نام گرفتھ بود سخت مخالف بودند

نمی خواستند انقالب خفھ شود و کار بھ امپراطوری ناپلئون بناپارت و 

ند ولی یی ھجدھم و شارل دھم سرکار آیبوربن ھا بکشد و لواء یسپس اح

     .دیجھ نمی انجامین نتیعمل آن ھا جز بھ ا

ھ محکم بھ کارگران و دھقانان و یبر انقالب ماست کھ با تک                 

خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط ھوادار انقالب و جذب روشنفکران 

ی و خشونت زائد مانع انفراد مترقی و احتراز از انحصار طلبی، قشری گر

  .اموزدیر فرانسھ درس عبرت بیخود شود و از سرنوشت انقالب کب

  ٨٢ل ی آور- ۶١   نیفرورد
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 خیی از تاریجستارھا
  خریجامعھ و تا

   نمونھ مشخصیكبررسی 

ست کھ درحالت یخ جامعھ ایدی است و تاری تجريجامعھ مفھوم

ت یم ماھیان می کنیھ را بن تکامل جامعیی آن وقتی ما قوانیایتجسم و پو

در سطح . مین و قواعد در می آوریی را بھ صورت قوانیاین پویده ایپوش

ست نامھ ھای افراد، توالی یب تصادف ھا، تکرارھا، زیھرج و مرج عج

گران و قھرمانان یات ھمانند روان شناسی ھا، نقش بازینسل ھا، تجل

خ یالسفھ کھ بھ تاراری از فین جھت بسیده می شود بھ ھمی د  عرصھ زمان

آن را اراده آزادانھ افراد : ستینھ جامعھ قانونمند ن« : ندیمی نگرند می گو

ت یک خالقی. در آن تکرار وجود ندارد. ستینی نیش بیمی سازد در خور پ

م کھ بھ یم و نمی دانیکی راه می رویابان تاریما در ب. نامنتظره است

  .»م گذشت یا از چمنزاری خواھیم افتاد یپرتگاھی خواھ

ک یعت نشناسد و ی اگر کسی تکامل جامعھ را دنبال تکامل طب                

ن سردرگمی یخ انواع جدا کند دچار ھمیخ نوع انسان را ازتاریمرتبھ تار

البتھ جامعھ کھ در آن عنصر سازنده انسان دارای اراده و آگاھی . می شود

ار بدوی یر بسن عناصیاھان و جانوران کھ درآن ایو ھدف است با جھان گ

خ نوع بشر را از آغاز یفی دارد ولی وقتی ما زندگی تاریاست فرق ک

نما از نظر می یلم سیش تا امروز مانند فی ھزار سال پ۵٠ب یش آن قریدایپ

، در جا زدن ھا، یيرھای قھقرایم علی رغم ھرج و مرج سینیم می بیگذران

ده تصادفات، ده سرنوشت، نقش کند و تند کننیوسیشعبده بازی ھای ناب

ن داستان نظمی یره درایره و غیی، خصال قھرمانان و غیایط جغرافیشرا

توالی نظام « تی وجود دارد کھ آن را جامعھ شناسی علمی یقانونی و عل

روھای یت و بھره کشی رشد نیتحول شکل مالک» ھای اجتماعی، اقتصادی
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عنوی ت مادی و میجی سطح معرفت، تکامل مدنیمولده، باال گرفتن تدر

د است کھ از ین تکامل، افزارھای تولیجامعھ می نامد، استخوان ھای ا

ک امروزی می یکرو الکترونیده بھ دستگاه ھای خود کار میسنگ نتراش

ن انسان و یعت ، بین انسان و طبیژه ای بیرسد و بھ تناسب خود روابط و

  .د می آوردیانسان پد

ش ھای ین آن گرایوانق:  نسج جامعھ فوق العاده بغرنج است                

ت و یبھ ما بدھد و عل» سفسطھ«س ھستند کھ می تواند جای یپر تضار

س را بالکل منکر یش ھای پرتضاریخی و وجود آن گرایقانونمندی تار

حتی دراروپای . ستیخ جامعھ ھرگز ھمانند نیده واحد در تاریک پدی. میشو

ھ یھ سرمایول بروز و تکامل مراحل ا١٨ تا ١۴غربی در فاصلھ سده ھای 

وقتی . کسان انجام نگرفتھ استیچ دو کشوری یداری ما قبل انحصار در ھ

کا، فرانسھ را کھ در فاصلھ یی ھلند، انگلستان، امریما انقالب ھای بورژوا

م در کنار ھمانندی یسھ می کنیرفتھ مقایک بھ ھم تحقق پذیزمانی نسبتا نزد

خی شود ینکر تکامل تاراگر کسی بخواھد م. مینیھا، اختالفات جدی می ب

لی یچ دلیھ«: دیات متفاوت را برجستھ کند و بگویمی تواند انبوھی از واقع

عرضھ » ییانقالب بورژوا« ن چھار واقعھ را تحت عنوانیندارد کھ ما ا

چنان کھ اگر کسی تفاوت ھای مھم نژادی گوناگون مثال سگ را ... م یکن

ھا را منکر شود، آن گاه ت آن یبرجستھ کند و وحدت نوعی آن ھا ، کلب

  .گر سگی وجود نداردید

ده ھا یاء و پدیت اشیت و ھویادی کھ شخصیت بنیفیت کی ماھ                

آن را نمی . ل استیده ھا مستحیدر انبوه پد. ن می کند پنھان استیرا مع

ن خود جا برای یم درک کرد و ھمید با انتزاع و تعمیآن را با. دیتوان د

  .ت باز می کندیدرانکار و سفسطھ و الا

م بروز جوانھ ین مقدمھ کلی ، سودمند می شمردی پس از ا                

اگر از . می بررسی کن١۶ و ١۵ا سده ھای یھ داری را در اسپانیھای سرما
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م کھ ینیم می بی افکن  ده در اروپای غربی نظرین پدین بھ ایلحاظ شکل تد

 حتی تا حدودی در کا ویھ داری در آلمان و ھلند و انگلستان و آمریسرما

تا آنجا کھ برخی . ا اصالح مذھبی ھمراه استی» ونیرفورماس«فرانسھ با 

ک ھا و پروتستان ین کاتولیھا انقالبات شمال اروپا را جنگ ھای مذھبی ب

ست ھا، پوری یانیتریھوگھ نوت، پرسب: با اسامی مختلف(ھا می دانستند 

  ...)ست ھا و یتان

زابل کھ از کثرت یناند و ھمسرش ملکھ ایا شاه فردی در اسپان                

معروف بودند در ھم کوبنده دژھای فئودالی، » کیکاتول«نی بھ یتعصب د

انوس و بھ راه یگستراننده روابط بازرگانی، آغاز گر فتوحات ماوراء اق

 Monomania) ایمونومان(فتگی یا زرشیاندازی جنون زرپرستی 
  . ھ داری ھستندیسرما  

زابل ملکھ آراگن و کاتالونی یل و ایادشاه کاستناند پیدربار فرد

ی بود و بھ یی قرون وسطایک و سنت گرایی کاتولیمظھر مطلق پارسا

سم، یشمال و پرتستانت) ییانسان گرا( سم یعنوان واکنش در مقابل ھومان

.  را بھ راه انداختInquisiton» دیش عقایمحاکم تفت«دی از یموج جد

نال یاموران آن روزی اروپا مانند کاردن مین دربار قسی القلب تریا

ژنرال تماس ده تورکھ « و » س نھ روسیم نتس دو سیخ«فرانسوا و 

جالد مردم فالندر را بھ » ژنرال فرناندو آلوارز دو تولد «رتر یو د» مادا

. ل داد کھ آدم سوزی وآدم کشی برای آن ھا مثل آب خوردن بودیاروپا تحو

  :میان کنیبخی آن یب تاریمطلب را با ترت

در . ا مرکب استیبری از کشور پرتغال و کشور اسپانیره ایشبھ جز

ن آراگن یپادشاه نش: م می شدیا بھ سھ بخش تقسیسده پانزدھم خود اسپان

ن ای» بارسھ لونا«ترانھ با بندر معتبر یای مدیو کاتالونی در سمت در

 بھ ت و بورژوازی رباخوار معتبری داشت کھ سختین اشرافیپادشاه نش
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ی، ناوگان بزرگی داشت کھ بھ یایبھ علت سواحل در. شاه وابستھ بودند

  . ل و ساردنی را تصرف کندیسیر سیاری آن توانست جزای

گرسنگی لعنتی » دیانھ ئ«ل در منظومھ یرژی آنچھ کھ آن را و                

ن حکمروا بود و ین پادشاه نشی می نامد در اAuri sacra Fames طال

زابل را راضی کند کھ سھ یستف کلمب توانست ملکھ این جھت کریبھ ھم

ارش بگذارد تا او از راه مغرب بھ ھند یکشتی بادبانی کاراول در اخت

ار ین شاھزادگان آن دیابد و حال آن کھ کلمب اھل ژن بود و ایدسترسی 

اری کنند ولی دربار محافظھ کار یانورد بزرگ را یست دریبودند کھ با

  .دیمعھ آن را می طلبن کرد و جایزابل چنیا

ھنگام مرگ .  مرد١۵٠۴ متولد شد و در ١۴۵١زابل دری ا                

ا یسی سال ملکھ پر قدرت و عبوس اسپان. ادی نکردی سالھ بود و سن ز۵٣

عنی یل ین دوم کاستی سالگی با وارث پادشاه نش١٨ در سن ١۴٧٩در . بود

 ۶۴ود و در کسال از زنش کوچکتر بیناند یفرد. ناند ازدواج کردیفرد

  .ستیسالگی مرد و سال ھا پس از مرگ ملکھ پارسا ز

با ھم » لیکاست«و »  کاتالونی–اراگن «نسال دو پادشاھی ی بد                

وجود ) گرانادا(متحد شدند ولی در جنوب خالفت عربی مراکش غرناطھ 

حی یی ھای مسیایداشت کھ صدھا سال بود در آنجا استقرار داشت و اسپان

ن مسلمانان را از آنجا برانند و مجاھدانی ی می سوختند کھ ان شوقیدر ا

ا یدائما در نبرد برای اخراج مسلمانان از اسپان» ستیره کن کھ ئ«بھ نام 

سرانجام جنگ بزرگ با غرناطھ در گرفت و پس از ده سال . بودند

در محلی بھ نام    Maureن مسلمانان مراکشی یی سخت و خونیارویرو

زابل توانستند یناند و ای شکست خوردند و فرد  »لوزاالس نواوس دو تو«

  . ا را متحد سازندیسراسر خاک اسپان

ن یا.  وجھ اوضاع زنش را نداشتیچل بھ ھیناند در کاستی فرد                

با غرناطھ می » روزانینو پ«وستھ بھ دست یچون پ. ری بودیکشور فق
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 ھای کوچک و ھیل مجبور بودند بھ دھقانان و شوالید، شاھان کاستیجنگ

ن یمجبور بودند ب. ھ کنندی تکHidalgoدا الگو یر بھ نام ایاشراف فق

نوعی دمکراسی بھ . د آورندیپد) Hermandaبرادری (کی یشھرھا نزد

 اشرافی کاتالونی و آراگون –ن جامعھ برخالف جامعھ استبدادی یناچار در ا

ادا در مجلس دا الگوھا، اھالی ھرمانی ا  دھقانان آزاد،. رخنھ کرده بود

شان خواه یل نفوذ داشتند و شاه و اشراف و کشی کشور کاستCortesای

می خواستند وخواه نھ، روابط خود را با آن ھا در سطح دوستانھ ای حفظ 

ان رفت و دو یالبتھ بھ محض آن کھ غرناطھ مسلمان از م. می کردند

ربار خشن د، دیان رسیاری مردم بھ پایاز از ین متحد شدند و نیپادشاه نش

ی قرار یک روش خود را عوض کرد و مردم مورد بی اعتنایو عبوس کاتول

  .گرفتند

وی از . مینروس سخن گفت سیمنتس دو سیھ نال خی از کارد                

و اسقف شھر ) زیشان طرفدار سن فرانسو داسیکش(سکن ھا یسلک فرانس

» ریاعتراف گ« مقام ١۴٩۴شاه در سال .  بودToledeطھ یطل

Confisseurر کل یمد« پس از مرگ ملکھ . زابل را بھ او دادی ملکھ ا

ت دربار ینال برای تقوین کاردی اAdministrateurشد » لیکشور کاست

د شود و یون تجدیسیزیشنھاد کرد کھ محاکم انکیبا جلب موافقت پاپ پ

ان و مسلمانانی کھ یھودیعنی ی( منافق   انیحیان و مسیھودیمسلمانان و 

)  خود دلبستگی داشتندبقن سایت می کردند ولی در دل بدیحیتظاھر بھ مس

. کن محاکمھ شوندیسکن و دلی نیشان فرانسیدر دادگاھی مرکب از کش

محکوم را کھ اعتراف می کرد برای اجرای مجازات بھ . شکنجھ مجاز بود

ژنرال تماس ده ترکھ مادا می سپردند و چون » زتوربزرگیانک«دستگاه 

 Ecclesia no movit» ردیلکھ خون را نمی پذسا یکل« : می گفتند
Sanguienem لذا محکوم را می سوزاندند و مراسم سوزاندن 

امر «عنی ی» آتو دافھ«ن مراسم بھ زبان پرتغالی یا. ن جمعی بودیمحکوم

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 94 

دان یناند با شکوه و جالل در میزابل و فردیا. نام گرفتھ بود» دتییعق

ازھا و سرودھای مذھبی می شان آویکش. افتندیسوختنگاه حضور می 

اری از آن ھا بی گناه بودند و ھدف یکھ بس( ره روزیمحکومان ت. خواندند

می ) سا بودیی آن ھا از طرف دربار و کلیاز سوزاندنشان مصادره دارا

جان عمومی آن ھا را زنده زنده بھ شعلھ ھای آتش یدر شور و ھ. آوردند

  .می سپردند

 ھزار ٨ات خود یام حیکرد و در ا سال عمر ٧٨ژنرال تروکھ مادا 

ت ی جنا  خ است کھیتار» بی مھبالیاي  ی از یكانسان را زنده سوزاند و 

  .انجام داد» مان مقدسیا«خود را بھ نام 

ل، آراگن، کاتالونی یجاد کرد، کاستیون ایسیزی وحشتی کھ انک                

  . ر قبضھ شاه و ملکھ آوردیو غرناطھ را سخت در ز

ران کردن دژھای فئودالی، مصادره اراضی عده ی بھ و آن ھا                

ن یدرع) وحدت شھرھا(» ھرمانداد مقدس«ای از اشراف، توسعھ اصل 

ام ین قین سرکوب خونیدرع(محدود کردن خودمختای آن ھا، الغاء سرواژ 

  . پرداختندPedro juan sala رھبر شورش –دھقانی پدر و خوان ساال 

خ سرشار از خشونت یو تار( ت آن ن اقدامات با ھمھ خشونیھمھ ا

شھ یجاد تمرکز استبدادی بھ سود قشرھای بازرگان و پیدر جھت ا) است

م کھ یاگر ما بھ خاطر آور. ی بودیم مبانی دولت متمرکز بورژوایور و تحک

 در Vern taliatات ی بھ رھبری ورن تال١۴۶٢شورش دھقانی در 

گر نظام ی جامعھ دنشان می داد کھ» ساال«آراگون و شورش دھقانی 

ناند و دربار آن ھا ثمره یزابل و فردیسم را رد می کند اصالحات ایفئودال

ک بلکھ بھ سود ین کاتولیھ پاپ و دیم مردم است منتھا نھ علیفشار مستق

ن مجرا یان رباخوار مطلب را در ایھودیرا وجود غرناطھ و نفوذ یآن ھا ز

  . مذھبی مطرح نبود  انداخت و اصالح
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تنی و ھوگنوتی و لوتری و ی پس محتوی انقالب ھای پور                

در : کی استیکی در شمال و جنوب اروپای غربی یاصالحات درباری کاتول

ت واحد وجود دارد و یک سرشت و ماھیار متنوع ی بسيساتر ظاھر ھا

وان مخوف در یس و فرانسوای اول در فرانسھ و ایھانری ھشتم در انگل

  .خند یک فرمان واحد تاریا مجری یابل دراسپانزیناند و ایھ و فردیروس

جھ کامل تکامل فن و یر ضرور خود کھ نتیخ در مسی تار                

بی گام یسطح معرفت جامعھ است بھ تناسب زمان و مکان با گوناگونی عج

ھ عثمانی یران قاجاری و در ترکیی در این انقالب بورژوایھم. بر می دارد

ن یل ترین محی ا–بورژوازی . ردیانجام می گگری یستم بھ نحو دیدر سده ب

عامھ (سانھ گاه از مردم ی با استفاده ابل– طبقھ زرپرست   نیص تریوحر

سم یت وفئودالیاشراف(و گاه از دربار، دشمن خود ) شھر و دھقانان

ھرگاه الزم بداند : را آھستھ آھستھ عقب می راند) ارتجاعی سر سخت

ھ گر مدد می طلبد، الزم بداند روھای مداخلیانت می کند و از نیخ

الزم بداند . فراماسونر می شود و وارد حلقھ جاسوسی استعمار می گردد

در ھر حال ھدف . ن نشان می دھدیا خود را متدین می شود و یمنکر د

کارگر (د یھدف آنست کھ نظام بھره کشانھ جد. سھ پول استیتسلط ک

رد و یرا بگ) تی رع–گ مالک بزر(جای نظام کھنھ ) ھ داری سرما–صنعتی 

  . است جامعھ استیعنی اقتصاد و سیت یز حتی وجدان و حاکمیھمھ چ

ده یت و پدیخ تنھا در اختالف ماھی پس تفاوت جامعھ و تار                

ر تکامل را شناخت ید بھ جامعھ شناسی علمی مجھز بود تا سیاست و با

یھ نال خیو کاردم یدر مصر قد» رع«ن فالن کاھن معبد یواال چھ تفاوتی ماب

  منتس؟
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  بییادی از جنگ ھای صلی

 کھ ١٢٩١افتند تا یم دست یان بر اورشلی سلجوق١٠٧٧از سال 

خارج می کنند مدت » نویبیصل«ز از دست یمصری عکا را ن» کیممال«

) ژه اروپای غربی یبھ و(ن کل اروپا یبی بی سال آشوب جنگ ھای صل٢١۴

ام کھ ین ایدر ا. م و شگفتیظآشوبی ع: ک برپاست یانھ و نزدیو خاورم

ستاده یسم غرب ایالیکھ در پس سر او امپر( ل یستی اسرائیونیحکومت صھ

ھ اعراب براه می یک بار حمام خون تازه ای علیگر ھر چندی یبار د) است

  .ردیگر جان می گین صفحات زرد شده گذشتھ دور، بار دیا. اندازد

نوسان سوم، پاپ یپ، از پاپ اوربان دوم پایام نی در آن ا                

کفار «ح را کھ یمس» تربت مقدس«د یگور اصرار داشتند کھ بایگر

 آن ھا مدت دو سده و یقبنا بھ تشو. دیآن را آلوده اند نجات بخش» مسلمان

ر، سپس یست نخست سپاه انبوھی از دھقانان فقین کم نیشتر و ایاندکی ب

( لشکری از کودکان ھ ھای غارتگر،آنگاه یسپاھی تا دندان مسلح از شوال

سپس شاھان ) ت آن ھا حتما کار جنگ را خاتمھ می دھدیا معصومیکھ گو

شارد ی، ر)ازفرانسھ(پ دوم یلیی و فیسن لو: نامدار اروپای باختری

عازم شرق ) از آلمان(ش اول یدری و فر٣ و ٢کنراد ) از انگلستان(ردلیش

                   .شدند

بود ولی کار بھ غارتگری سی یتربت مقدس ع» نجات« ھدف                 

حی ین ھای مسین و سپس سرزمین ھای مسلمان نشینخست سرزم. دیرس

د تا یست سال طول کشیالبتھ دو. دیونان و قبرس کشیزانس ، یعنی بین ینش

ن یج آتش باور ساده لوحانھ مردم سرد شد و دانستند کھ راز ایبھ تدر

وبی و سلطان یان ید سلطان صالح الدیاز تسلط پل» سیینجات تربت ع«

رازھا را در . گری استیزھای دیگر شاھان مسلمان بھ کلی چیبرس و دیب

زی دم می زنند کھ منظره ای ینھ پنھان می کنند و از چیصندوقچھ ھای س

  .ر داردیدلپذ
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  زه واقعی چھ بود؟یانگ

سای رم ین کلی و انشعاب بزرگ ب١٠۵۴پاپ رم کھ پس از سال ) ١

ھ سلطھ خود خشمناک بود و می خواست زانس از محدود شدن عرصیو ب

ول ین را تیھای اسالو نش نیرا بکند و سراسر زم» ارتدکس«شھ مذھب یر

ھ یق قسطنطنیخود سازد لذا در درجھ اول نظرش خرد کردن قدرت بھ طر

  . بود

ل بودند در یز کھ مایژه ونیزا و بھ ویبازرگانان ثروتمند ژن و پ) ٢

ھ و قبرس مراکز بازرگانی یانطاکفاء و طرابلس و یشھرھای صور و ح

را خاص » ن ثروتمند و درخشانیخاور زم«خود را دائر کنند و بازرگانی 

زانس ناراضی بودند و می یخود سازند از رقابت شاھان و اشراف ب

  . ف آن ھا امپراطوری بازرگانی خود را بسط دھندیخواستند با تضع

م ینی ھر دو از صما قدرت روحانی و قدرت بازرگایتالینسان در ایبد

حی را بھ چھ بھانھ ای یزانس مسیزانس بودند ولی بیدل خواستار محو ب

ند؟ لذا یز نمایھ آن ھا بر روی چھ اساسی تجھیسرکوب کنند؟ مردم را عل

  .سی و نبرد با مسلمانان شروع شدیم و نجات قبر عیمطلب از اورشل

 Piacenzaاسن تسا یپ) نود یس( پاپ اوربان در اجالس                 

. دین خاور برویر و عسل، بھ سرزمیمردم را دعوت کرد کھ بھ بھشت ش

. دید نجات بخشیان می آالیح را کھ چکمھ سلجوقیسی مسیقبر سرور ما ع

ر با شورسوزاننده بھ عنوان ی بھ نام پAmeinن یراھبی ازاھل شھر آم

ھشت ن بیدستان را بھ سوی ایوپا بھ راه افتاد و تھرز در ایمروج مردم انگ

صد ھزار دھقان بی سالح از شط ھای یس. ر وعسل دعوت کردینی شیزم

ای یان جنگاور ترک در آسیرن و دانوب گذشتند و وقتی سر انجام با لشگر

  . ھزار نفر باقی ماند۴٠ر روبرو شدند از آن ھا تنھا یصغ

ده و طوالنی ھشت جنگ یچیخ پیم داور تاری ما نمی خواھ                

) ریای صغیآس(ھ یقیم، عکا، ادسا، نیانست در اورشلم کھ تویبی باشیصل
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جاد کند کھ برخی از آن ھا ینی تابع پاپ ایونان و قبرس حکومت ھای التی

دژھای . حی بودندیھ ھای بی رحم وغارتگر مسیب قرنی در دست شوالیقر

  . ان مسلمان بود یاستوار آن ھا مرکز برده سازی بوم

گاه شاه : ھای گوناگون حادث شددادیست سال روین دوی طی ا                

ردل، یشارد شیگاه ر. ر می افتادیگاه شاه فرانسھ اس. آلمان غرق می شد

ن یگاه صالح الد. م می کردیر بھ دو نیک ضرب شمشیمسلمانان را با 

ن یون را بھ شکستی خونیبیک جنگ منھدم کننده صلیدر ) ١١٨٩(وبی یا

ح نابود یصوم در راه مسگاه کل کودکان مع. و پر ھراس دچار می ساخت

ز دم بھ دم رونق می گرفت و یولی قدرت پاپ و بازرگانی ون. می شدند

ر یھ بھ اروپای غربی فقیھ و قسطنطنیشکوه و جالل بغداد و قاھره و قون

نش از یدن موزه مخملیجناب پاپ کھ بوس. وعقب مانده منتقل می شد

ل خون را یخورد سط احترام بود بی آن کھ از مسندش تکان بین شرایکمتر

  . بھ باران طال بدل می کرد

خی اش یست سالھ در اعمال رنگارنگ تارین صحنھ دوی ا                

ز یصحنھ ھا ھم غم انگ. ره روح انسان ھای عصر را بر مال می سازدیذخ

در » اراسم« بالھت انسانی کھ چند قرن بعد آن را . و ھم خنده آور است

پاپ . ن دوران فورانی استیمی کند در ا   وانگی افشاءیش دیدرستا« کتاب 

ھ ھا از ساده لوحی و فقر و ناتوانی مردم حداکثر یھا، شاھان و شوال

ختھ می یل آسا ریحی بی گناه سیاستفاده را می کنند و خون مسلمان و مس

  .شود

ز ما یھ ھا، سعدی عزین ھمان جنگ ھاست کھ طی آن شوالی ا                

 واداشتند تا سرانجام مسلمانی عرب او را را در خندق طرابلس بھ کار گل

  . د و دختر زشت روی زشت خوی خود را بھ او دادیخر

  .نین وزشی بود از غرب بھ سوی خاور زمی باری ا                
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غار مغول ھا و تاتارھا آغاز شد و یل از شرق با ایبسپس وزشی مھ

ج رغم رنین دو وزش علیده است و ایان خود فرا رسیی جھان بھ پایگو

اء، آداب و یشھ ھا، تمدن ھا، اشیھای خون آلود برای انتقال انسان ھا، اند

شد و یس بدی می اندید کھ ابلیگوتھ می گو. بی بازی کردندیرسوم نقش عج

  . ندیکی می آفرین

ست سال پر آشوب و پر ین دویلی ایخ تفصی مسلما کسانی تار                

ست یخ واقعی انسان جذاب نیچ رمانی مانند تاریھ. داد را نگاشتھ اندیرو

انسان از . ن حوادث عصاره تکاملی است کھ می خزدیولی در پس ھمھ ا

ش می رود و در یزه ھای دھشت آور بھ پیچ طی ستیچاپیجاده ھای پ

ک با مسلمان ھا می یحی ھای کاتولیزانس نھ تنھا مسیم و بیاورشل

. دندینگز می جیحی ھای ارتدکس نیک با مسیحی ھای کاتولیدند مسیجنگ

جنگ ھمھ : دندیک ھم می جنگیحی ھای کاتولیک با مسیحی ھای کاتولیمس

ن ی و چخماق ھمھ اBella   Omnum, Contra Omnesھ ھمھیعل

ست کھ سعدی یھوده نیب. بود، سود بازرگانی» سود«ک ھای ترس آور یشل

  : می گفت

  د سر فرود آوردیھر کھ زر د

  ن دوش استیور ترازوی آھن

بی نھ فقط دروازه خاور و باختر یای ھشت گانھ صل جنگ ھ                

شھ ور و افزارمند متعصب و جاھل یرا بر روی ھم گشود چشمان دھقان و پ

ک یا مردان تاری Viei obscureاروپای غربی را کھ اراسم آن ھا را 

  . داری بودین آغاز بیا. ز گشودیمی نامد ن

اصالح « و »سمیھومان« دروازه ای بھ سوی نور کمرنگ                 

کا و یو سپس انقالب ھای ھلند و انگلستان و امر» رنسانس«و » يطلب

ت نو کھ یک بشریده یسپ. م علمی و فنی باز شدیفرانسھ و تحوالت عظ
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نک ین آغاز آغازھا بود و ما ایا. دیھنوز بھ سوی طلوع کامل می رود دم

  . میان قرار داریدر مرحلھ آغاز پا

ر در یمھ عور را با ارابھ ھای حقیای نان سرف ھی صف بی پا                

ر ابرھای یانھ ھای باران ھای سرد، زیر تازیسواحل رن و دانوب در ز

ن مجسم می کنم کھ با زمزمھ دعاھا و یک بھ زمین و دوده آلود و نزدیسنگ

ی بود ثمره ین جستجویا. م می رفتندیسرودھای مقدس بھ سوی اورشل

ن جستجوی ی از جھت سرشت خود اولی. ن ھای گمراه سازیباورھا و تلق

ان یی کھ ادامھ دارد و از پایی بود جستجویواقعی بشری برای رھا

  .افت کھ جستیست آن کسی یروزمندانھ خود چندان دور نیپ
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 خی از تاریيجستارھا
  د و فرھنگیتول

مادی و (عی و اجتماعی ید طبیبررسی کوتاھی درباره اشکال تول

    : دنا تمیو محتوی فرھنگ ) معنوی

  د اجتماعی یعی و تولید طبی ـ تول١

انجام ) » دیباز تول«ا ی( د مجدد ید و تولیعت و در جامعھ تولیدر طب

  .ردیمی گ

م کھ یاد آوری می کنی يبرای دوستداران واژه ھا واصطالحات فارس  

ا فر آوردن ترجمھ کرده ید کردن را بھ فارسی فرا آوردن یمدت ھاست تول

ا ید ید تولیا فرآوری و تجدید را می توان فرآورش یلن اساس توی بر ا  اند

دردائره المعارف فارسی مثال . د را می توان نو فرآوری ترجمھ کردیباز تول

د یک روند تولی) تاحیوانو ه ا یدر جھان گ( ی یی و کودک زانتخم افشا

  . عی است کھ تکرار می شودیطب

جا رو یعنی تدریت د در برخی موارد کاھنده اسین باز تولی ا                

: ندیبھ زوال می رود و بھ کلی منقطع می شود چنانچھ در مواردی می گو

د در حدی ثابت می ماند یش باز تولیاما در مواردی کماب. »نسلش ورافتاد«

چنانچھ در . نده استید بالنده و گسترنده و فزایگر باز تولیولی در موارد د

ون سال نسل یلیب سھ میعنی طی قرین بوده است یمورد انسان ھا چن

ر شد و از تعداد یافت و جھانگیانسان وارھا و سپس انسان ھا گسترش 

  .دیاردھا رسیلیصدھا ھزار بھ م

ح می یستی آن را توضین زیعی کھ قوانید طبید و باز تولی تول                

خی، ین تکامل تارید اجتماعی است کھ قوانید و باز تولیدھند بھ جز تول

  .و اجتماعی روشنگر آن ھستندن اقتصادی یقوان

  :م کردید اجتماعی را می توان بھ دو نوع تقسی تول                
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  .د نعمات معنوییا محصوالت مادی و تولید نعمات یتول

د یل تولید وساید محصوالت مادی را بھ نوبھ خود بھ تولیتول

) معروف بھ گروه ب ( د وسائل مصرف یو تول) معروف بھ گروه الف(

ار گفتھ شده و ی بسند مادی و مقوالت آن سخیدرباره تول. ند م می کنیتقس

ل و درون کاوی و دقت عملی یھ داری با تفصید سرمایوه تولیژه شیبھ و

  .ل قرار گرفتھ استیمورد تحل» ھ یسرما« شگرفی در کتاب 

د معنوی یحاتی درباره تولین نوشتھ، دادن توضی ھدف ما در ا                

سخن گفتھ اند ولی ) ا جمالھ گرچھ ب( متفکران اری ازیاست کھ از آن بس

حد و رسم مطلب کامٌال روشن نشده است و موضوع قابل پژوھش ھای 

  . شتری استیب

د ید و باز تولیتول«دن مقوالتی مانند یان کشی پس بھ م                

سنده یک امر ابتکاری نوی - » مولدان معنوی«، محصوالت معنوی »معنوی

رفتھ و ین اصطالح ھا را پذیری است کھ ایلمی دنش عیب. ستین سطور نیا

ن مقوالت باز ھم دقت یآن ھا را بکار می برد و لذا جا دارد کھ در اطراف ا

  . شود

 ھمان طور کھ در قشرھای مختلف و متنوع کشاورزان و                 

د و باز یان تولیب در جریبھ ترت) ن کلماتیع ایبھ معنای وس(کارگران 

) محصوالت مادی(عتی نعمات و خواستھ ھای مادی د کشاورزی و صنیتول

را بھ وجود می آورند قشرھای مختلف و متنوع دانشمندان، ھنرمندان، فن 

کارکنان موسسات علمی ) مانند مخترعان و مھندسان(شناسان و فن آوران 

) ن واژه ھایع ایآن ھم بھ معنای وس(ران وسازمان گران یو آموزشی، مد

ا ثروت معنوی یا نعمات ومحصوالت معنوی بھ نوبھ خود خواستھ ھ

  .ھ معنوی جامعھ را بھ وجود می آورندیوسرما

کار ھدفمند ) ا معنوییاعم از مادی (د ی منبع ھر دو نوع تول                

ا کار فردی کھ یواجتماعٌا ضرور است و نھ کار دلبخواه و بی ھدف و 
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خت و سو«ن کاری نوعی تبادل و یچن. ستیدارای ضرورت اجتماعی ن

ن انسان و ید معنوی بیژه در مورد تولیعت و بھ وین انسان و طبیب» ساز

  .ز ھستیجامعھ ن

 انسان اصوٌال بھ کمک کار ھدفمند و آگاھانھ خود از جنبش و                 

ج بھ یز است، بھ تدریاھان وجانوران متمایزی و ناخود آگاه گیتالش غر

ک زبان کھ آن ھم افزار اء بھ کمیمرحلھ افزارسازی و نشانھ گذاری و اش

رون می کشد و یعت بیتفکر است می رسد و خود را از چنبره و خرگاه طب

  .ازجھان جانورن جدا می کند

عت را مورد مصرف قرار می ی جانوران محصوالت آماده طب                

عی را یمصالح طب) افزار(ل کار یولی انسان در پرتوی کار و وسا. دھند

ون می کند و از مجموع اجزاء وعناصر ر شدن دگرگیبرای مصرف پذ

ری و یل ارتباط و بارگیا بنای کار، وسایمانند افزار کار، محل (ئی یش

ل را ین وسایعنی کل افرادی کھ ای(زعناصر شخصی یو ن) رهیترابری و غ

روھای مولده ای ین) مورد استفاده قرار می دھند و بھ حرکت در می آورند

ار و نشانگر یده در تکامل دائمی است و معروھای مولین نیا. دید می آیپد

روھای مولده مکمل یھر چھ ن. عت استیدرجھ حکومت و سلطھ آدمی بر طب

   .رامون فرمان رواتریتر و متشکل تر، بھ ھمان اندازه انسان بر جھان پ

ل شده یئی و عناصر شخصی تشکیروھای مولده از دو جزء عناصر شیلذا ن

  .است

د یعی را با تولید طبین فرق تولیکوتاه آغازن بحث ی پس درا                

د اجتماعی کھ عبارتست از یاز دو نوع مھم تول. م یاجتماعی باز شناخت

با برخی مقوالت مھم مربوط بھ . میآگاه شدمعنوي د ید مادی و تولیتول

خ یو نقش دوران ساز آن ھا در تار) روھای مولدیمانند کار مولد، ن(د یتول

د معنوی باز یعنی مسئلھ تولینک بھ بحث اصلی خود یام، لذا یافتی یيآشنا

    .مھیشتری مورد بررسی قرار می دیم و آن را با گسترش بیمی گرد
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  د معنویی ـ شمھ ای درباره تول١

 کار آگاھانھ و ھدفمند انسانی حتی وقتی اجتماعا ضرور ھم باشد   

اشکال کار . ستیشھ کار مولد محصوالت مادی و نعمات معنوی نیھم

عنی محصول ی .ر مولد استیجتماعٌا ضرور و ھدفمندی وجود دارد کھ غا

بھ وجود نمی آورد ولی آن کار برای ) ا معنوییاعم از مادی و (خاصی 

از آن جملھ است کار در . ستن انسان و جامعھ الزم و سودمند استیادامھ ز

ت اداری و یع، ارتباط ، فعالیبھداشتی ، آموزشی، توز(رشتھ خدمات 

ر مولد یز از نوع کار غیی و مادری بانوان در خانھ نیکار کدبانو). رهیغ

ن نوع کارھا، با آن کھ نام یضرورت ا. ولی ضرور اجتماعی است

ر مولد یمعنای غ. ر استیا نا فرآور بر آن ھشتھ اند انکارناپذی» رمولدیغ«

د کھ محصول ین معنی فھمید بھ ایبا. دید فھمیرا بھ معنای ناسودمند نبا

  .صی کھ برای مبادلھ باشد بھ وجود نمی آورندخا

. ستی ن  شھ مادییم ھمیز چنانچھ در فوق اشاره کردید نی تول                

د محصول مادی ید می آیننده، پدیعنی محصولی کھ از کار مولد کار آفری

ھ، تئوری علمی، یش فرضیدایمثال کار دانشمند بھ پ. محسوب نمی شود

ا یتم ھا یتم ھا و ھوروریلکول ھا و الگورن و قواعد علم، کایکشف قوان

اضی کھ دارای کاربرد علمی و عملی است یاشکال مختلف محاسبات ر

گر رستھ ھای روشنفکر بھ خلق آثار منظوم و یا کار دیمنجرمی شود 

   کره سازییقی، نقاشی، پیگر ھنری در رشتھ موسیمنثورادبی، آثار د

نمودارھا و پروژه ھا برای جاد طرح ھا و گرده ھای فنی و ین و ایتزئ

ن قانونی ومقررات ین موازییات و رھنمودھا، تعیافراز سازی، دادن نظر

ک مبارزه اجتماعی و جنگ و یب استراتژی و تاکتیرفتار سازمان ھا، ترت

  . ره منجر می گرددیره و غیت و غیریاست وسازماندھی و مدیس

انی خود را روی کار عضالنی و جسمیدی نی اگر زحمتکشان                 

ت جسمی یروی کار دماغی و گاه ھمراه فعالینجا نیصرف کرده اند در ا
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د توجھ داشت کھ ھم در یبا. مصرف شده است) مثال در اشکال مختلف ھنر(

دی سھم کار دماغی وجود دارد و ھم در کار صرفا دماغی سھم یکار صرفا 

ا ی(ک یش شمارگرھای الکترونیدایژه کھ امروزه با پیبھ و. دییکار 

ت مغزی ما ی بخشی از فعالRobotا یو آدمک ھای خودکار ) وتریکامپ

ت نورون ھای دماغی ما ازانسان یو سلسلھ اعصاب و فعال» برونی شده«

بھ ھر جھت ھر دو کار . افتھ استیا ھمبودگی یوز ین سمبیجدا و با ماش

  .ننده محصول استیآفر

ستن انسان یه ز عمدتایجاد ضرورید مادی، ای ھدف ازتول                

د معنوی بسط یولی ھدف از تول. است) مانند مسکن، پوشاک و خوراک(

افت اسلوب ھا یعی و اجتماعی، یرامون طبیادامھ شناخت آدمی نسبت بھ پ

ن ھای نو، ینش آثار ذوقی، طرح افزارھا و ماشیوه ھای کار، آفریو ش

ت نمی یاھمازجھت . اتی استیت حین فعالیم و تامیاداره سازمان ھا و تنظ

ن سخن درست است کھ یولی ا. د تفاوتی قائل شدین دو تولین ایتوان ماب

ازمندی بھ نعمات معنوی ناچار است حوائج مادی خود را یش از نیانسان پ

ر باشد در پناھی بسر برد، جامھ ای برای حفظ خوداز سرما و یرفع کند، س

ھ یور اجتماعی بر پاشع. شدیاندیگرما بھ تن کند تا بتواند بھ دانش و ھنر ب

  .ر متقابل استین آن ھا تاثیوند بیھستی مادی جامعھ قرار دارد و البتھ پ

د، افزار کار استفاده می شود یل تولید مادی از وسای در تول                

د یدر تول. دیلھ اعضاء انسان، دست و پا بھ حرکت در می آیکھ بھ وس

ار و تالش جسمی وجود ن بھ نظر می رسد کھ نقش افزار کیمعنوی گاه چن

مثال وقتی شاعری غزل می . ن استیدر واقع در مواردی ھم چن. ندارد

د تالش جسمی او در حدود حرکت انگشتان و افزار او در حدود قلم و یسرا

ا دانشمندی درجستجوی حل مسئلھ ای است یلسوف یا وقتی فی. کاغذ است

م در ینچھ اشاره کردولی چنا. اختھ ھای دماغی اوست کھ کار می کندیتنھا 

  .ستین نی چن  د معنوی ابدا وضعیمجموع تول
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ل تجربھ و حتی وسائل یاری کاربرد وسای در موارد بس                

ستگاه ھای مداری، یم، دستگاه ھای شتابگر، رصد خانھ ھا، ایماوراء عظ

شگاه بزرگ و یآزما) سفریبات(ی ھای پژوھشی یایر دریکشتی ھا و ز

برای شکافتن ھستھ (» توکاماک « شی از نوع یان ھای آزمیمجھز، ماش

  .ره ضرور می گرد یو غ) اتم

ش ی، کاوش ھای باستان شناسی، آزمایيایش ھای جغرافی پو                

نما و امثال آن گاه کار بدنی یھای فنی، تالش ھای کارگردانی در تاثر و س

زی را از مولد معنوی می طلبد کھ با انواع دشوار کار جسمی یعرق ر

  .اس استیکارگر و کشاورز در خورد ق

ل ی البتھ افزارھای مورد استفاده در کار معنوی مانند وسا                

ره، چنانچھ در مورد یون و غیل دکوراسیا وسایقی یا سازھای موسیتجربھ 

مانند سنگ، (عی یر در مصالح طبییجاد تغیم برای ایده اید مادی دیتول

   ستیل آن ھا بھ محصول نیمنظور تبدبھ ) رهیچوب، فلز، گندم، پنبھ و غ

نقش عمده آن ھا . د معرفتی نقش کمکی و فرعی دارندیاء در تولیاش

 و ادامھ قوای فکری و جسمی مولد معنوی است تا او   دیت و تشدیتقو

تی خود بھتر یرینشی علمی، فنی، ھنری، سازمانی و مدیبتواند بھ کار آفر

  . ابدیدست 

ن دو نوع ید معنوی، اید مادی و تولی تولنیی کھ بین جدای ا                

. د فرھنگ انسانی افتاده، حاصل شگرد تکاملی اجتماع بشری استیتول

نش یافتن بھ مقام الزم آفریزمانی بود کھ مولدان معنوی، چون برای دست 

 و استعدادھای   تی قبلی جدی و طوالنیی ترب–لی یاز بھ تدارک تحصیخود ن

دستان جامعھ اصال قادر یتھ. ادشان محدود بوددماغی خاص داشتند، لذا تعد

ست سالھ فرزند خود را یستند کھ تدارک بینبودند و ھنوز ھم چندان قادر ن

د معنوی یلذا تول. نش تحمل کنندینھ ھای سنگیل با تمام ھزیدر امر تحص

د و خود ید و آن زمره خاص بھ خود می نازیھ زمره ای خاص می گردیآرا
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وندھای اجتماعی بھ یوه زندگی و پشیرتر می شمرد و را از مولدان مادی ب

  . ھ نبودیھم شب

نندگان نعمات ین زمره آفری در جامعھ ھای بردگی و فئودالی ا                

البتھ بھ شرط آن کھ با . د آمدند و قشری محترم و ممتاز شدندیمعنوی پد

نظام موجود و قدرتمندان موجود سر سازگاری نشان می دادند و بھ گفتھ 

ختند واال روزگارشان یناصر خسرو درھای خود را در پای خوکان می ر

ده در تنور یره بود و ای چھ بسا کھ ابن مقفع وار اندام آن ھا را بریت

شرط ضرور زنده ) سمیکنفورم( سازگاری با قدرت . ان می ساختندیبر

  .ماندن و کارکردن بود

ند فردوسی، ن مولدان نعمات معنوی ھر قدر ھم کھ مانی ا                

ر صاحب نبوغ و دھاء کم یا شکسپیا گوتھ یا مانند باخ یسعدی وحافظ 

ست در مقابل فالن سفلھ یکتا بودند می بایده ھای واال و یر ودارای آفرینظ

ک نادان ابلھ، و یددمنش از اشراف کمر اطاعت و بندگی دو تا کنند و 

وھا را چون رونی ھا و رازی ھا و ناصرخسریمعربد می توانست امثال ب

سرنوشت غمبار مولدان بزرگ معنوی حتی . ز در پای بمالدیحشره ای ناچ

آن ھا کھ با زورمندان سر سازگاری داشتند وتنھا گاه بھ خود اجازه ابراز 

ا بانوی دانشمند یخ ذکر شده سر گذشت ھپپاتیدر توار. ت می دادندیشخص

ور یوه، جشل سرین القضاه، میاسکندرانی، سھروردی، عارف بزرگ، ع

لھ ئی و صدھا و صدھا یلھ ئو گالیدانو برونو، کامپانال، دکتر ھاروی، گال

ش معنوی برخود یندان آفرین شھیبزرگان بھ نام، نمودار رنجی است کھ ا

گاه زندگی مولدان معنوی بداراز می . گفتنش آسان است: ھموار کرده اند

 فقر مادی می ر وید و شکنجھ و تحقیم و امیکشد و عمری در دلھره و ب

  :گذرد، آن ھم برای کسی کھ امثالشان در جامعھ نادر است بھ قول فردوسی

  ستییر ایمبادا کھ در دھر د

  ستییری و نیبت بود پیمص
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ن چھره ھای ارجمند عالوه بر صاحبان زر و زور، ی دشمن ا                

ک یرزنی گوژپشت با وسواس و دقت یھنگامی کھ پ. جھالت پروران بودند

را می خواستند در آن زنده » ان ھوسی«ر بر پشتھ آتشی گذاشت کھ بغل خا

ن مجاھد راه عدالت، یال خود از صواب سوزاندن ایبسوزانند تا بھ خ

و چھ اندازه » آه ای سادگی مقدس«:اد زد یان ھوس فری. برخوردار شود

ن جھل معصومانھ، افزاری در دست ستمگران بر ضد ین سادگی مقدس ایا

  . ن روان ھا قرار گرفتیابناک ترن و تیپاک تر

. نندگان معنوی چھ بسا در عصر خود ملعون ومطرود شدندیآفر

. دیر افتراء بھ قتل رسیکر، روانشان با تیش ا ز زوال پینامفھوم ماندند و پ

ھزاران ) کورھایت ھاو اپیمانند دمکر(ھنوز کھ ھنوز است برخی از آن ھا 

خ یی تاری گرچھ در حکم نھا   اند،ن لعنت نرستھیسال پس از مرگشان از ا

  .ت خواھد نشاندیقت را بر مسند حاکمیست کھ حقید نیترد

د مادی، در جامعھ، موسسات ید معنوی، مانند تولی تول                

ژه ین ویجاد می کند و دارای قوانیکارکنان و روندھای خاص خود را ا

توازی ھمھ د مادی ین با تولین آن قوانیخوداست و البتھ نمی توان ما ب

  . جانبھ قائل شد

ن پابستگی ید معنوی آنست کھ درعین تولیکی از قوانی مثٌال                 

د مادی دارای نوعی استقالل است کھ ناشی از وراثت یآن بھ درجھ رشد تول

 اجزاء آن بر   ر متقابلین فرھنگ و تاثیفرھنگ معنوی و تبادل درونی ا

  .گر استیکدی

قالل نسبی را درک نمی کنند و تحوالت ن استی کسانی کھ ا                

نش معنوی را حتما می خواھند تنھا با تحوالت یفرھنگ معنوی و آفر

ح دھند، گاه یتوض) مانند مبارزات طبقاتی(ساختار اقتصادی و اجتماعی 

. ی را تباه می سازندیت و واقع گرایمطلب را سخت ساده می کنند و علم
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نش معنوی گاه مع الواسطھ و یدر آفرر عامل اقتصادی واجتماعی یتازه تاث

  .م الخطیاز بی راھھ است نھ مستق

نش مادی، یط آفرینش معنوی بھ شرای البتھ در پا بستگی آفر                

بھ شکل بواسطھ و بال ( اجتماعی - ط اقتصادییرومند محیر نیدر تاث

ن ید ایست و حتما بایدی نینش معنوی تردیوه تکامل آفریدر ش) واسطھ

ق بھ ید با توجھ جدی و عمین کار باید ولی ایقا بھ حساب آیعوامل دق

ک یل ید معنوی باشد و اال تحلیژه رشد تولین ویاستقالل نسبی بھ قوان

ن سطور در ینگارنده ا.( دیھ خواھد بود و کار بھ ابتذال خواھد کشیسو

ده است بعضی از جھات تکامل فرھنگ یبرخی بررسی ھای جداگانھ کوش

ن یی آغازین ھا ھنوز پژوھش ھایولی ھمھ ا. ح دھدی توضمعنوی جامعھ را

  ) ان دراز دنبال شودید سالیو نارس است کھ با

د می آورد کھ دارای یا نعمت مادی را پدید مادی، محصول یتول

ارزش استعمال و ارزش مبادلھ است و چون دارای ارزش مبادلھ است بھ 

 –و رابطھ کاال . دیی آد میپد) عنی پولی(کاال بدل می شود و کاالی عام 

جھ یارزش کاال کھ نت. ردیان دوران کاالھا شکل می گیپولی کاال درجر

مت یا قیھ بھاء یروی کار مصرف شده از سوی مولد بال واسطھ است پاین

د یھ را پدیکارمتراکم سرما. کھ خود تابع عرضھ و تقاضاست. ردیقرار می گ

فاء ید مادی اید و باز تولیھ خود نقش بزرگی را در تولیمی آورد و سرما

  .دیمی نما

تمام جوانب کاال را کھ آجر » ھیسرما«ع یل علمی وسی تحل                

حجاب . د مادی است در روندھای شگرفش بر مال می سازدین تولیادیبن

ده یشھ رو پوشیکھ ھم(ات و بواطن را یظواھر را می درد و از پس آن ماھ

عت و جامعھ است کھ در پرده یطبن شگرد یا. رون می کشدیب) و نھان است

سر یی و پرده دری میق پژوھش علمی رازگشایراز نشستھ و تنھا از طر

ن یرد قوانید ھا انجام نگیم ھا و تجریتا تعم. است تا سرشت ھا بر مال گردد
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ان داشت و تا از ین سرشت ھا را نمی توان بیمسلط بر روابط درونی ا

م و از جزئی یی صرف نظر نمان عرصھ ھایژگی ایعرصھ ھای محدود و و

و . میابیم و بھ عام دست نمی یم در مفردات باقی می مانیبھ کلی توجھ نکن

تنھا پس از شناخت سرشت ھا و . م داشتین را نخواھیدرونھ روند مع

گر بھ عرصھ ھای مشخص بازگشت و آن را ید بار دین است کھ بایقوان

 سپس از عام بھ مفرد و از مفرد و خاص بھ عام فراز رفت و. ح دادیتوض

  .خاص فرود آمد

ن مقوالت و یا ھمھ اید کھ آیش می آین سئوال پی اکنون ا                

ھ یاگر شب. ز صادق است؟ آری و نھید معنوی نید مادی در تولین تولیقوان

ن ھر روندی را در درون خود آن یم و قوانیسازی مصنوعی انجام ندھ

ن ی نعمات معنوی، و اشکال مختلف اد معنوی،یم کھ تولیید بگویم باییبجو

ولی . ن خود را طی می کنندیقوان) علمی، ھنری، فنی، سازمانی(نعمات 

  . ستید شباھت ھا کم نیبدون ترد

ن و ید نعمات کشاورزی کھ با زمیز در مورد تولین تمای ا                

ده می شود کھ یز دیابد نین رابطھ می یبھره مطلق و تفاضلی و بھای زم

ق قرار گرفتھ و عاری از ھمانند یمورد بررسی عم» ھیسرما «در کتاب

ز ین) بھ فارسی(کی است و در کتب درسی ما راجع بھ اقتصاد یسازی مکان

  . ح شده استیتشر

ز دارای ارزش استعمال است ولی بھ ی در واقع نعمت مادی ن                

ک یک چکامھ، یک تئوری علمی، ینمی توان ارزش استعمال . وه خودیش

ک رھنمود یک تابلو نقاشی، یک سمفونی یک پروژه فنی، یشنامھ، یمان

ل از جھت یسازمانی را با ارزش استعمال صندلی و نان و خانھ و اتوموب

  . کسان گرفتیسرشتی 

ز دارای ارزش مبادلھ است و یز در واقع نعمت مادی نی و ن                

 آن کھ کاالی ن ارزش، بر حسبیبھ کاال مبدل می شود ولی در نواسانات ا
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ھ یسرما» ییھمھ کاال«جامعھ . ن خاصی حکمرواستیمعنوی چھ باشد قوان

غ یھ بھ بلین نکتھ در سرمایست کھ بھ کاال بدل نکند و ایزی را نیداری چ

ولی تابلوی نقاش گاه در زندگی خود او . ف شده استین شکلی توصیتر

 «رومند یارزشی ندارد تنھا پس از مرگش و در مواردی بھ مدد افزارن

در . ن جواھرھا گرانبھاتر می شودیبازرگانی، ناگھان از گرانبھا تر» رکالم

ھ ارزش نعمات یروی کاراجتماعا الزم کھ در پاین مصرف نییحالی کھ تع

نش گری یری، درجھ آفریتی است بھ ھرحال قابل اندازه گیمادی است کم

غرنجتر است مولد آن ارزش معنوی، مقداری بھ مراتب ب) ا نبوغیحھ یقر(

افت و بھ آسانی عرضھ یعلمی و ھنری می توان آن را » نقادی«اری یو ب

  .ستیو تقاضای بازار کاالھای مصرفی ن

زی سودآور مانند ی تراکم ارزش ھای معنوی در ھمھ موارد چ                

نا با گنجی از نعمات یارسطو و ابوعلی س.ھ بھ وجود نمی آوردیسرما

. ازمند شوندیی می توانستند بھ نان شب نستند ولیمعنوی در ذھن می ز

قت یری نبودند در حقیا امیاری از آن ھا کھ در خدمت سلطانی یچنان کھ بس

ھ داری، مجموعھ ای از ین حال درجامعھ سرمای ا  با. ن می شدندیزچنین

ھ ای بھ معنای صرفا یکاسو می تواند سرمایپ» دوران آبی«تابلوھای مثال 

  .ونر کندیلیحبش را ماقتصادی کلمھ باشد و صا

د معنوی، بھ زبان و بھ یم بھ سرچشمھ ھای تولی اگر بخواھ                

ک متفکر در حکم پول برای یکھ بھ قول (عدد بھ مفھوم، بھ منطق 

ار یم بحث خود را بسیسم شناخت باز گردیبھ مکان) روندھای معرفتی است

ری غرق یگ دم کھ خود را در گستره ھاییم و در خطر آن ھستیدور برده ا

 Summatifد معنوی کھ جمع بند یلذا مطلب را در کادر مقولھ تول. میساز
م وبھ بحث خود ادامھ می ی است نگاه می دارIntegratifeوندگی یو پ  

  .میدھ
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د و نعمت و ارزش معنوی یژگی ھا موجب شد کھ تولین وی ھم                

) رسی می کندکھ دانش اقتصاد آن را بر(د و نعمت و ارزش مادی یبا تول

ست کھ ارزش ھای معنوی در ین بدان معنی نیا. ھم سنگ گرفتھ نشود

ابند یھ داری مختصات اقتصادی کاالوار نمی یسرما» ییھمھ کاال«دستگاه 

ن بدان معنی است کھ ارزش ھا یبلکھ ا. و تابع ھوس ھای بازار نمی شوند

خت و تنھا شان نمی توان شنایو نعمات معنوی را تنھا در عملکرد اقتصاد

د از یست کھ سرشت آن ھا را بر مال می سازد بلکھ بایعملکرد اقتصادی ن

خ یدئولوژی، نقد علمی، نقد ھنری، تاریدگاه شعور اجتماعی، فرھنگ، اید

ره بدان ھا پرداخت و برخی از اشکاالت نعمات معنوی یره و غیشھ و غیاند

ن یقوان.  می سازندشتر بر مالیل بین قبیی از ایل ھایسرشت خود را در تحل

ل ھای یشتر نشان می دھند تا در تحلین دست بیی از ایل ھایخود را در تحل

گر کاالھای یھ داری تمبر پست و در بطری و دیواال سرما. صرفا اقتصادی

ز بھ ارزش بدل می سازد و آن را وارد قمار یک را نیالتھ لیبھ اصطالح ف

  .خود می کند

 پس از انقالب علمی و بھ کمک انواع ژهیھ داری بھ وی سرما                

ی سخت یقی را در تمام اشکالش بھ کاالیک مثال موسیدستگاه ھای الکترون

ا یج بدل کرده است ولی کار بتھوون و ارزش سمفونی ھای کرال یرا

 )شركت(رمین اقتصادی مثال حاکم بر فیپاستورال او را، بھ اتکاء قوان

گری ینجا بھ پارامتر ھای دیا.  نمی توان شناختSony»  نیوس «ژاپنی 

  .از استین

جھ ید مادی و معنوی، خود نتین دو نوع تولین توازی بی ا                

ھ داری است و در جامعھ ای یدر جامعھ سرما» کاال بودگی«ه اصل رطیس

د معنوی ارزش خود را یعام وجود نداشتھ باشد تول» کاال بودگی«ن یکھ ا

ک اصطالح مارکس از نفقھ ینا بھ ھ خودش برقرار می کند و بیبر پا

 Formelleا نفقھ خواری صوری ی» بازار «خواری بھ حساب 
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subsomption ی علمی ، اثر بخشی یعنی کارای بھ نفقھ ذاتی خود

  .ره باز می گرددیذوقی، سودمندی اجتماعی و غ

ن جوامع رھا از بھره کشی، ھنوز افق ی در مراحل نخست                

ھ داری ومقوالت ناشی از آن ولو با محتوی نو یاقتصادی حقوقی سرما

ولی ھنگامی . ز داردید معنوی نین بازتاب خود را در تولیباقی است و ھم

»  بند ناف «کھ جامعھ بی طبقھ و رھا از بھره کشی انسان ازانسان ھمھ 

ابد بر ساقھ خود یھای خود را با جھان کھن ببرد و بھ نفقھ خود قوام 

  .ن تحول جان بخش را طی خواھد کردیز ھمیعنوی ند مید ناچار تولیبرو

د معنوی روز بروز یھ داری در تولیگری کھ در سرمای روند د                

دانشمندان وھنرمندان . ن نظام استید شدن آن بھ ایافتھ است مقیشدت 

ر و صلھ خار شاھان و اشراف بودند بعدھا یامثال آنان کھ زمانی را تبھ گ

ن طبقھ یا. سرنوشت ھمان است. ھ دار وابستھ شدندیبھ لطف اربابان سرما

. ت فئودال اطاعت و سازگاری می طلبندیز مانند برده داران و اشرافین

 صاف و ساده بھ فقر و non-conformisteروشنفکر ناسازگار 

وانھ و یسازگاران ھمھ نابغھ اند و ناسازگاران ھمھ د. گمنامی محکوم است

  .بی استعداد

ن سخن مارکس را بھ کار یکا با دقت ای داری امرھی سرما                

ندگان ین نمایشتر بتواند برجستھ تریھر طبقھ کھ ب: برده است کھ گفتھ بود

شتر ساختھ یطبقات مخالف خود را جذب و ھضم کند دوام و قوام خود را ب

ن طاووسان و یبھتر» نقدی «کا با دان پاشی ھای یھ داری امریسرما. است

ھ می کند و ین سرمایت را وارد دام زریرین وھنر و مدتذروان دانش و ف

نکلر و ھووارد یسندگان انقالبی از نوع اپتون سید کھ نوینیک مرتبھ می بی

مانند جان  (ن آورند و برخی از آنامي ھ سر در یفاست از قرق گاه سرما

ھ یکا علید و پلشت امریھ گر جنگ پلیشگر و توجیتا حد ستا) ن بکیاشت

    . ان تنزل می کنندتنام قھرمیو
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  د معنویی ـ دگرگونی ھای بزرگ عصر ما و مسئلھ تول١

ک و دو کوشش مقدماتی بھ عمل آمد تا حد و رسم یدر بند ھای 

ک بررسی کننده پر یبرای . د معنوی و نعمات معنوی روشن شودیتول

ن نعمات یم فھرستی از مھمتریھ می کنیحوصلھ ما بھ نوبھ خود توص

خ شکل و نام و ین نعمات کھ در تاریتی از مولدان از فھرسیمعنوی و ن

مثال روشن است کھ بنا و دردگر . ب دھدیافتھ اند ترتینشان خاص خود را 

اد و شبان وغلھ کار و امثال آن مولدان نعمات یو تراشکار و نفتگر و ص

ست کھ ما برخی از زمره ھای مترجمان و یمادی ھستند ولی روشن ن

د درزمره مولدان نعمات یره را بایدان ھنری وغعکاسان و خطاطان ونقا

ا نھ و گاه خط مرزی ی) مید بگذارینجانب بایکھ بھ نظر ا( م یمعنوی بگذار

بھ ھر جھت بررسی . د مادی محو استیا حتی تولید معنوی با خدمات یتول

د معنوی بررسی پر اجری است و بھ یم کار در تولینوع نعمات و تقس

. واردتر می سازد» د معنوی یتول« ده یچیدر ھم پج ما را در مقولھ یتدر

  .مین کار بپردازیم بدینک نمی خواھیولی ما ا

ار ین بند توجھ بھ برخی تحوالت اجتماعی بسی قصد ما در ا                

د و مولدان ی تول  مھمی است کھ در اثر دگرگونی ھای عصر ما در وضع

  .معنوی رخ داده است

ژه پس ازجنگ دوم جھانی کھ دو ی ون بھی در جامعھ امروز                

د و انقالب علمی وفنی در یانقالب اجتماعی در مناسبات تول: رومندیعامل ن

جھ آور تکامل اجتماعی یری سرگیروی مولده نقش مھم را در شتاب گین

ار یت بسیریفا می کند، پرورش کادر علمی و فرھنگی و ھنری و مدیا

  .ردیع انجام می گیوس

ن و ید و رخنھ ژرف ماشیه دراثر خودکار شدن تول بھ عالو                

گر روندھای علمی در کشاورزی کار مولد در یست شناسی و دیمی و زیش

ز در سطوح کامال مدرن ید مادی را نین رشتھ ھای صرفا وابستھ بھ تولیا
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بدون آموزشی . محتاج تدارک مقدماتی علمی مولد بال واسطھ کرده است

ک ین ھای ارگونومیاندن تمرا گذریرستانی و یدر حد دب

Ergonomique   )نمی توان در دستگاه ھا و روندھای ) کارورزانھ

افتھ یار رشد یدر کشورھای بس. ماورا بغرنج امروزی بھ کار مولد پرداخت

م رھنمودھای یمراکز گردآوری خودکار اطالعات و مراکز خودکار تنظ

ا یآن با ھم بودگی نده نگری کھ در یاسی و مراکز خودکار آیاقتصادی و س

اضی و یوترھا، روبوت ھا با کارشناسان رین و انسان، کامپیوز ماشیسنب

  . ره ھمکای می کنند بھ وجود آمده استیمنطق و جامعھ شناسی و غ

ک تحول مھم رخ داده است ین اوضاع و احوال یجھ ایدر نت                 

بھ عناصر عنی می توان آن را یروی مولده بدل شده است ی بھ نعلمعنی ی

  .روھای مولده افزودیشخصی در ن

در کنج .  در سابق علم و علماء بھ راه خود می رفتند                

عت و غالبا بھ شکل انفرادی بھ یا درآغوش طبیشگاه و کتابخانھ و یآزما

. ابندیشھ کاوی خود مشغول بودند تا بھ فرضی، نگره ای، کشفی دست یاند

تس، یب نینچی، الی لئوناردو داودس،یی مانند ارشمیالبتھ گاه علما

اری ید یما کارشان بھ تولیدند مستقیگر می کوشیاری دیلومونوسوف و بس

ل رنج انسانی اختراع کنند و در تماس با جمع ینی برای تسھیرساند و ماش

ن کارھا نمونھ ھای منفرد یولی ا. استادان و کارگران بھ جستجو بپردازند

ر یستند و بھ عالوه تاثیوند ساز ناست کھ ھر چھ ھم فراوان باشد ر

  .ار مھم بوده استیار بسید بسیکارشان درتول

شرفتھ را اساس می یالبتھ ما کشورھای پ(ای ما ی در دن                

ده و بھ نام با دانشمندان جوان و یجمع دانشمندان آزموده و ورز) میریگ

ات م با بنگاه ھای صنعتی و موسسیوند مستقیگر در پیکارکنان علمی د

ن یبنگاه مع: ره مشغول کارندیبزرگ کشاورزی و ارتباط، ترابری و غ

ار جمع علمی می گذارد و ید دراختیمسائل و معضالت خود را در روند تول
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 فنی آن را بھ شکلی کھ در خورد بھره برداری –جمع علمی حل علمی 

د، ینسان تکامل افزارھای تولیار بنگاه قرار می دھد و بدیباشد در اخت

گر بھ شکل خموشانھ و خودبھ یک تدارک محصول، دیندھای تکنولوژرو

ا فالن زحمتکش درگوشھ ای انجام نمی یخودی با ھمت فالن استاد کار 

وند یاس جامعھ وجھان در پیرد بلکھ افزارھا و روندھای مکمل تر در مقیگ

رد و دم بھ دم فاصلھ کشف و اختراع عالمانھ از ید و دانش انجام می پذیتول

کھ گاه یگر کم تر می شود بھ طوریی دید از سویی و کاربرد آن در تولیسو

ن فاصلھ زمانی بھ ھم می رسد و حال آن کھ در گذشتھ پنجاه سال و یکار ا

اجتماعی ( ا دو انقالب ین دو تحول یپس ا. صد سال امری عادی بود

  :جھ دارد یدو نت)  فنی –وعلمی 

   روی مولدهیل علم بھ نیتبد ـ ١

ط کمی فوق العاده مولدان نعمات معنوی در رشتھ ھای علم، بس ـ ٢

کی از سوی ی   ردیز از دو سو انجام می گین بسط نیو ا. تیریھنر، فن، مد

گر از سوی ضرورت اوج یع تر کادرھا و دیتدارک آموزش دائم وس

ازمندی ھای یتا سطح ن) کارگر و دھقان(اطالعات مولدان بالواسطھ مادی 

  .نیک امروزیتکن

ستی یالیافتھ اعم از سوسیب برخی کشورھای بزرگ رشد ین ترتیدب

ونی کارکنان یلیبھ سپاه م) کایمانند شوروی و آمر( ھ داری یا سرمای

ران مجھزند و سطح علمی کارگران یعلمی، فنی، ھنری وسازمانگران ومد

ن ھای صنعتی و اگرنوم ھا باال رفتھ است و بھ یو کشاورزان تا حد تکنس

وه تفکر و زندگی یادی از جھت درجھ آگاھی و حتی شیکی زیاصطالح نزد

قھ  ی« و روشنفکران Blue collars» قھ آبی ی«ن کارگران یروزمره ب

  .ده استید گردی پدWhite collars» دیسف

سم علمی آن را یالیان سوسیشواین ھمان روندی است کھ پیا                 

روستا و شھر و کار ز یجی تمایدند و آن را بھ زوال تدریش می دیاز پ
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ونی مولدان یلین سپاه می بدون شک در ا.ر می کردندیدی تعبیفکری و کار 

ھ داران ھم مقام و ھم یمعنوی زمره ممتازی ھم وجود دارد کھ با سرما

ر بودن و شرکت یت مطلق از جھت مزد بگیھ اند ولی اکثریسھم و ھم ما

  .زه شده اندید و خدمات پرلتاریبالواسطھ در تول

ی از روند یشھ پردازن بورژوای از جنگ دوم جھانی اند   پس                

ا در ینجاست کھ پرولتاریسفسطھ در ا. ی جامعھ سخن می گفتندیپرلترزدا

ن بود کھ ین جنابان ایاستدالل ا. دستان بودیگان و تھزویم نام دریرم قد

ا یخچال ید یافتھ امکان خریای امروزی درکشورھای رشد یچون پرلتار

گر چھ یافتھ است پس دیل ولو بھ قسط را یون و حتی اتومبیزیتلو

  . پس سخنان مارکس پوچ از آب در آمده است  ؟.پرلتری

ا در ین غافل بودند کھ اصطالح پرلتاری سفسطھ گران از ا                

ا کشاورزی اطالق یسم علمی بھ مولد بالواسطھ در گستره صنعت یالیسوس

ع و یوند با صناید باشد و در پی تولمولدی کھ خود فاقد افزار. می شود

شھ ین اصطالح علمی ربطی بھ ریا. د کندیرد و تولیک امروزی مزد بگیتکن

ز امروز مانند جامعھ رم ین زمره نین جھت کھ ایش ندارد مگر از ایخیتار

باستان محرومان و فرودستان جامعھ اند و در واقع اعقاب و اسالف 

. د نویھا در جامعھ ای نو و در سطح تولا ھستند منتیاجتماعی ھمان پرلتار

عی یندگان نظام طبینانھ ستایپس از آن کھ آن ھمھ جوش و خروش خوش ب

ز ین مسئلھ نیز کنونی فرو نشست ایھ داری در سال ھای بحران آمیسرما

ن یروشن شد کھ اتفاقا در دوره پس از جنگ دوم دوره ژرف تفاوت مادی ب

ای صنعتی یی با پرلتاری گتی ھا از سوراکفلرھا و دوپن ھا و ھانت ھا و

. گر با مردم جھان سوم باز ھم ژرف تر شده استیکا و از سوی دیامر

. دیتفاوت طبقاتی بھ حدی بی ھمتا رس. افتینبرد طبقاتی شدتی بی سابقھ 

ی ھای مبلغان جامعھ رفاه و اقتصاد اجتماعی بازار دود شده بھ یی الیال

  . ھوا رفت
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زه تر یی رخ نداده بلکھ جامعھ پرلتارینھا پرلتارزدا باری نھ ت                

ھ یقا یھ آبی یقد اعم از یران وابستھ بھ تولیعنی بر شمار مزد بگیشده 

افزوده شده و ) ھ داری استیکھ اصطالح خود جامعھ شناسان سرما(د یسف

شھ، کارگران، سازمانده متوسط یای چھ بسا مھندس، کارکن علمی، ھنر پ

ست و یش از کارگر و کشاورز عادی بھتر نیکھ زندگ) لقت مطیعنی اکثری(

  .در مواردی بدتر ھم ھست

روشنفکران امروزی افزون % ٩۵ل انبوه کھ از ین خی بھ ا                

  . ان و دانش آموزان وکارآموزان را افزود ید دانشجویترند با

عنی ی(د معنوی ید مادی و تولیزی تولیپس در کنار درآم                 

دی و فکری شھر یزی کارکنان یر با درآمیما ناگز) ده شده علمروی مولین

سم یالید اوائل آن روندی است کھ سوسین شایا. میز روبرو ھستیو روستا ن

ن یا. ریان و انکار ناپذیقتی است عیگر حقینی کرده ولی دیش بیعلمی پ

ل یاست کھ از تما» ھیسرما«گر اثر ینی دیش بین حال نشانھ پیامر در ع

ھ یسرما. ر بھ سوی انقطاب سخن گفتھ استیھ داری بھ سیسرماجامعھ 

ن دو قطبی شدن و انفراد اجتماعی خود، بھ یری از ایداری برای جلوگ

ولی روزی . متوسل شده و می شود) غییاز اقتصادی تا تبل(وسائل   انواع 

ر را علی ین انقطاب ناگزینی آن دانشمندان کھ اید بھ دور بیمی رسد کھ با

را یز. ندینی کرده است احسنت بگویش بیی ھم کھ بشود پیتقالرغم ھر 

نی کھ بر اجزاء آن ینی کھ بر کل روند حاکمند علی رغم خرده قوانیقوان

ن از اھم یند و ایموقتا حکومت می کنند راه خود را بی رحمانھ می گشا

  :ک است بھ قول حافظیالک تیمسائل در منطق د

  دمھر چھ سعی است من اندر طلبت بنمو

  ر قضا نتوان کردییآن قدر ھست کھ تغ

ن ھر چھ اجتماعی یشتر تضاد بید باز ھم بیانگر تشدین وضع نمایا

د است کھ سراپای جامعھ ای را بدرون چنبره خود می یتر شدن روند تول
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از (د و بھره حاصل از آن یو تصرف خصوصی وسائل تول) ییاز سو(کشد 

در سطوح باالتر بھ ( جامعھ %۵از طرف کسانی کھ فوقش بھ ) گریسوی د

  ) . بالغ می شوند% ٢ تا ١عنی بھ یمراتب کمتر 

ر عادی بودن یانگر حد اعالی نابھنجاری و غین وضع نمای ا                

ھ داری است کھ جراحات عفن درونی یجامعھ سودورزانھ و بازاری سرما

  . ان شده استیآن با ھمھ پرده پوشی ھای مزورانھ ع

ست ینوی و کار فکری کھ غالبٌا با رنج تن ھمراه ند معی تول                

گر یبھ نظر برخی د. ست و استراحت استیبھ نظر برخی ھا اصال کار ن

د معنوی ولنگاری و وقت تلف کردن است مانند شاعری یبعضی انواع تول

  .ا نقاشیی

ک سطر درست از یاری کسان درک نمی کنند کھ نوشتن ی بس                

ھ ھای منطقی یجاد تکینش واژگان و ایء و گزجھت صرف و نحو و امال

ی چھ کار ماوراء دشواری است یوایان و مراعات بالغت و شیدرست در ب

ند کھ یمی ب. ازمند استیحھ موھبتی نیو بچھ اندازه تدارک رنج آور و قر

دفترچھ ای، کتابی، مقالھ ای در برابر آنھاست و چون ھر کس کھ نوشتن 

فھ ین صحیاه کند تصور می کنند تفاوتی بیرا سبداند می تواند صفحھ ای 

کی از ی. ستیگر نیاه شده دیفھ سیا ادبی و ھر صحیک اثر علمی ی

ھنگامی کھ مزد نگارش داستانی را از ناشر : سندگان معاصر می گفتینو

ع، فروش، با یح، توزیتدارک کاغذ، چاپ، تصح: ، او با تعجب گفتددنیطلب

د؟ یای دشوار آن با من است شما چھ کردتمام بدو بدو ھا و بست و بندھ

د کھ چاپ می یلی راضی باشیخ. دید کنج اطاق قصھ ای بھ ھم بافتینشست

ک داستان ید روشن نبود کھ تا یگر چھ مزدی؟ برای آن ناشر شاید. شود

دار داشتھ باشد ین نام مھم بشود و کتابش خواننده و خرینگار در خورد ا

  د تحمل کندیباچھ رنج ھای تنانی و روانی را 
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ست کھ اکثر اشکال کار فکری از اکثر اشکال کار یدی نی ترد                

ی و تالش جسمی بھ مراتب کمتری می طلبد ولی بھ تدارک و یایدی پوی

فی . ازمند استیروھای روانی مختلف نیحھ و صرف نیکارشناسی و قر

ھر وان حافظ یا دیالمثل نمی توان گفت مسجد شاه اصفھان مھم تر است 

  . ار با ارزشندیدو بس

ازمندی ھای ید مادی کھ برای رفع نیدی و تولی البتھ کار                 

سودمندی ) د و وسائل مصرف استید وسائل تولیمانند تول( اتی انسانیح

ازمندی ید معنوی از نیولی کار فکری و تول. ان تر و آشکارتری داردیع

ره فاصلھ یرتباط و غن انسان مانند خوراک، پوشاک، مسکن، ای نخستيھا

ان یت خصوصی و عمومی خود را بھ مین تئوری نسبیشتیوقتی ان. ردیمی گ

ا یمی آورد وقتی آراگون اشعار اجتماعی خود را می نوشت، وقتی مار

 خود را می خواند وقتی ئوالنوا بالت مرگ قو را اجرا یيای اپرایکاالس آر

 ھا ھم می توانم زندگی نیند کھ من بدون ایمی کرد، ھمھ می توانستند بگو

  .فکر نان کن کھ خربزه آب است: کنم

 ولی زائد است کھ ما درباره نقش علم وھنر، نقش مھندسی                 

ک گره بند ھمھ یجامعھ . مییات جامعھ سخن گویت در حیریو طراحی و مد

ک گوشھ ای بھم بھ خورد در ھمان نان یھ است کھ اگر قانونمندی یسو

  .دید می آیروزانھ اختالل پد

م کھ امروز علم و فن، ھنر و مد ییگر ما از آن نمی گوی د                

نفک تمدن انسانی بدل یبھ اجزاء ال) سازمان گری دولتی و اجتماعی(ت یری

ا فرھنگ فرازتر می برد و با انجام ین بحث ما را بھ بحث تمدن یا. شده اند

  .میان می رسانیزه را بھ پاین وجیآن ا

  د معنوییو تول) ا تمدن ی( گ  ـ محتوی فرھن١

م در زبان ھای یک معنی گرفتیبھ را ن بحث فرھنگ و تمدن یما در ا

گری ی و دCultureکی ی: ز دو لفظ وجود داردیی نیاروپا
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Civilisation    )م بھ فارسی شھری گری ین تمدن را ما می توانیو ا

فھوم ا شھری گری را نسبت بھ میکسانی ھستند کھ تمدن ). میترجمھ کن

زات مطلب را مغشوش ین نوع تمایا.عام تر فرھنگ محدود تر گرفتھ اند 

  . دیمی کند و گرھی نمی گشا

ک بھ ھم بھ کار یا نزدین دو واژه ھمسان یدر متون جھانی آنقدر ا

. میریست کھ آن ھا را ھم معنی بگ  اآن»  احوط «رفتھ کھ بھ اصطالح

سی جداگانھ ای نگاشتھ و نگارنده درباره فرھنگ و انقالب فرھنگی برر

د و یان رابطھ فرھنگ با تولیھدف ب. ستینجا تکرار آن مطالب نیھدف در ا

در جامعھ شناسی غربی علومی مانند .(دمعنوی استیژه تولیبھ و

عنی جامعھ یولوژی یعنی فرھنگ شناسی و اتنوسوسیکولتورولوژی 

. ازمندندیف مفھوم فرھنگ نید شده کھ بھ تعریشناسی نژادھا و اقوام پد

ھ یده می شود کھ فرھنگ را تنھا در چارچوب جوامع اولیادی دیکشش ز

ک کل مستقل و در یا آن را بھ صورت یح دھند یتوض) دودمانی، قومی(

ک ینجا فرھنگ را بھ معنای یپ بندی کنند ما در ایبستھ عرضھ دارند و ت

ھنگ م و ھدف ما تنھا فریان گذاشتھ ایخی سراسر بشری در میمقولھ تار

ست و لذا بھ فرھنگ ھای در بستھ و یک نیا فرھنگ ھای اتنین یھای آغاز

  .)م یز نمی پردازینمونھ بندی آن ھا ن

ک جامعھ نعمات مادی و معنوی و تشکل ی در مفھوم فرھنگ                 

 گره بند بغرنجی است از یكن یا. ک جامعھ وارد می شودیت یریو مد

ر یاسی و اجتماعی و نظایلف سارزش ھای مادی و معنوی و روابط مخت

ھ زمانی کل توشھ و رھاورد مادی و یک جامعھ در پویکل دستاوردھای . آن

ا حرکت یاز فالن جنبش ابرو و . ن مفھوم وارد می شودیش در ایمعنو

ا سمفونی فالن یا کاتدرال فالن اپرا یدست بھ ھنگام گفتگو تا فالن مجلس 

درک مطلب ابدا .  وارد شده استن مفھومیره در ایا دانشگاه و غیعالم 

جاد یرا ایز. محصوالت معنوی در فرھنگ جای خاصی دارند. ستیدشوار ن
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ک تبلور یان یپا. ستیمحصوالت معنوی دارای سطح باال کار ساده ای ن

د آورد یا پاولف پدیشتن یبرای آن کھ جامعھ ای بتواند ان. طوالنی است

وت بھ مدار بفرستد، برای آن یبرای آن کھ جامعھ ای بتواند ماھواره سال

د راه یشگام باشد بایاسی پیل اجتماعی و سیکھ جامعھ بتواند در نبرد فضا

  .درازی طی کرده باشد

کھ فرھنگ معنوی در آن جای ( لذا رشد فرھنگی جامعھ را                 

کل جامعھ ) ک یارگان( می توان عالمت رشد عضوی ) ژه ای داردیو

رشد : ن شاخص ھای مختلف رشد قائل شدبرای جامعھ می توا. دانست

ا قومی، رشد فنی، رشد عضوی حرکتی یک ی اجتماعی، رشد اتن–اقتصادی 

کی، یزیستم ھای فیاست درباره بلوغ اجتماعی و از آنجا کھ برخالف س

را در کلش طی ) کینگانتروپ(ک یر آنتروپیک حرکت غیستم اجتماعی یس

ش یی او افزوده و نظام درونعنی بر کدھای اطالعی و عملکردی. می کند

ک جامعھ یلذا رشد ارگان. ردیش فزونی می گیائیمکمل تر می گردد و پو

ر یرغم مسیا اجتماعی خاصی قطع نشود علیعی یلھ عوامل طبیاگر بھ وس

شی یی و افزایمژی کھ طی می کند در مجموع اعتالوا کژیس یپر تضار

  .میک افاده می کنیتروپن است کھ ما آن را با واژه علمی نگانیو ھم. است

ن فرھنگ مادی و یرومندی بیزی نی در فرھنگ انسانی درآم                

. دی و کار فکری انجام گرفتھ استین محصوالت کار یفرھنگ معنوی ب

مثال در کاخ ھای مشھوری مانند ورسای، سان بوسی، پترھوف، شرون 

ی ھای یاا کاخ ھای عالی قاپو و گلستان کھ مجموعھ ای از ھنرنمیبرون 

  .دی و کار ھنری است بھ زحمت می توان آن دو را از ھم جدا کردیکار 

ست کھ آن را ھنرمندی بھ یچ کاالی مصرفی نی حتی اکنون ھ                

. اورده باشدید نیر و متناسب پدیا طراح با اشکال دلپذی» نریدی زا«نام 

 بندی ن و بستھیزایابی از رکالم و دید بازار یھ داری برای تشدیسرما

  . ھنری حداکثر استفاده را می کند
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منتھا . است) ناتور (  عتی تکامل طبھدنبال) کولتور(تمدن                  

ستاده یفی بزرگی را طی کرده و سپس در برابر آن ایدنبالھ ای کھ جھش ک

زاد بی پناه را با شبح ارباب یعت بود کھ آدمیطره با طبینخست س. است

عی بودند بھ حد کشت یده ھای طبیھر پدک مظیانواع اسطوره ای کھ ھر 

بسط افزارسازی و . عت بودیطره طبیآری تمدن در آغاز در س. می ترساند

کمک کرد کھ ) ژه شناخت و زبانیبھ و(د معنوی ید مادی و بسط تولیتول

عت واستاند و خود یطره را معکوس سازد آن را از چنگ طبیتمدن مرکز س

  .طره در آوردیعت را در سیطب

ری را بھ یتر رب االرباب پرومتھ اساطی زمانی بود کھ ژوپ                

ان درمانده در ظلمت و سرما، بر صخره ھای قفقاز یگناه دادن آتش بھ آدم

نک سوخت شگفت آور موشکی، ماھواره ما را از ید و ایخ کشیبھ چارم

ز ابوعلی، یبر خالف سخن غلو آم. ز فراتر می بردینانی نیوان یالمپ خدا

  :دیاقعا بشر می توان بگوامروز و

  اه تا اوج زحلیاز قعر گل س

  تی را حلیکردم ھمھ مشکالت گ

طره یاره ما و منظومھ ما در سیعت سیست آن زمان کھ طبیدور ن

  .انسانی باشد

ک یو اتن) یيایجغراف(ک یزی در آغاز رشد تمدن عوامل ژئو ف                

دات، رسوم، معتقدات لھ ای مانند عایو سنن قب) قومی ـ وراثتی(ک یوژنھ ت

ره ھای ین گلھ ھای انسانی و دودمان ھا و تیدر فرھنگ ھای در بستھ آغاز

ولی اندک اندک جوی ھای تمدن ھای بستھ بھم . ر قاطع داشتیل تاثیقبا

نک ما در یبده بستان تمدن ھا باال گرفت و ا: زیوست و نھرھا و شط ھا نیپ

است » تمدن جھانی«جاد ی ام کھ در کارین شط غرنده ایکی شدن ایآستان 

وه زندگی روزانھ ما را در ھمھ عرصھ ھا در بر می یز و حتی شیکھ ھمھ چ

لذا سخنانی کھ درباره بازگشت بھ اصالت قومی خود گفتھ می شود . ردیگ
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اس ینی حتی سود برساند در مقیسخنانی کھ می تواند در زمان و مکان مع

ی توان خانواده متحد انسانی از ھم اکنون م. خی سنگی و ارجی نداردیتار

البتھ آنچھ کھ آن را رنگ . گانھ ای بھ سوی اوج می بردیرا در تالش 

ط یولی در شرا. ری بر جای خواھد ماندیمحلی تمدن می نامند مسلمٌا تا د

ز فرو ین رنگ محلی نیق اقوام، ایزی عمیی جھان و درآمیایاصالح جغراف

تھ ای برای خانواده انسانی اره کوچک ما کلبھ آراسیخواھد سترد و س

ان کمال ادامھ یی راه بی پایی و نکویباین خرد و زی کھ موافق آئ  خواھد شد

اری خواھد یز سخت یگانھ جھانی نیش زبان یداین روند پیبھ ا. خواھد داد

  .رساند

خ بارھا نشان یز است ولی تارین سخنان پندار آمی امروز ا                

. ق بدل می شودین حقای روزی بھ عادی ترن پندارھایداد کھ شجاعانھ تر

ن دورند و ھنوز ین افق زریک از ایمسلم است کھ نسل ما و نسل ھای نزد

اری یکاری بسید کار و پید مادی و معنوی تشکل جھانی باینھ تولیدر زم

نک در برابر ما یا. د شودیرد تا مقصد پدین، طوالنی انجام گیسخت، خون

ن ید از ایت و شھسوار تمدن انسانی باسیدره ژرف جنگ جھانی ھستھ ا

ر وجھان غنی ینده جھان فقیگر شکاف فزایدره فراجھد، معضل بزرگ د

  .است کھ حل آن شرط حل تعادل درونی جامعھ بشری است

» مسئلھ زا«ک امر یجی ولی مستمر مدنی ی خود تکامل تدر                

د شود یا پدخیلش تارحط یز کھ شرایفھ ای نیاست و ھر وظ» فھ زایوظ «و 

ناچار طرح و حل خواھد شد و بھ تعھد اخالقی و اجتماعی افراد انسانی 

کھ بھشت خود را بھ ( روھای محافظھ کار جامعھ یالبتھ ن. دیبدل خواھد گرد

 ین ا  مخالف اجراء) د آورده اندیگران پدیبھای دوزخ سازی برای د

می و درنده یھروھای بین نیتعھداتند و کارنامھ انسان نشان می دھد کھ ا

  .اه آن ھا را گرد زمانھ خورد خواھد کردیوار عناد سیچھ سنگدالنند ولی د
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رفرھنگ مادی و معنوی یتاث( موتورمحرک تمدن در درون                 

عت و یر طبیتاث( و در برون آن ) ر فرھنگ ھای جوامع درھمیگر تاثیکدی

ستم بغرنج ی سکیستمی اگر تمدن را یان سی بھ بیا. قرار دارد) تمدن درھم

ستم در تحرک آن و یط خارجی سیر و رابطھ متقابل محیم تاثیریا بگیپو

ھ یری پاین درھم تاثیت ھای نو بھ نو در آن موثر است و ایفیش کیدایپ

م طبقاتی و انقالب ھای افق یی انسان ھا تا حد نبردھای عظیایی و پویجنبا

ا فالن ین مستبد رومند تالش گذرای فالیسم نین مکانیدر قبال ا. گشاست

ا ین ھا می توانند بنده و یخرپول برای مدت دراز چھ تابی دارد؟ آری ا

ی یقت و عدالت جز انسان ھایما دوستداران حق. سرکار را بھ قتاره بکشند

قھ مارا خون یی می تواند شقیم کھ حتی لگد چارپایستیناتوان و سپری ن

ند تا چھ رسد بھ یا برچاھی می تواند دانھ چشم ما ریآلود کند و کالغ س

لھ گذشتھ پرستان و ین وسیبد. ن جھنمی قدرتیگروھی ستمکار بھ ماش

نظام . نده را چند گامی بھ عقب برانندیاکنون پرستان می توانند پھلوان آ

ن کار است ولی ین روزھا درست مشغول ھمیکا ایسم امریالیی امپریایماف

طره ھای ی شکستھ، نھ سنھ رزمندگان بھ خون خفتھ نھ انقالب ھای درھم

دن شبانھ روزی یچکدام در قبال جویروز شده ھیبازگشتھ، نھ مغلطھ ھای پ

ست در کدام سوراخی می خزد و از یخ کھ معلوم نیتار» موش نقب زن«

. م شوندیبگذار ترسوھا تسل. کدام حفره ای سر بر می کشد ارجی ندارند

ن یی کنند ولی آخرن خود شادین و ننگین ھا بھ فتح خونیبگذار کوتھ ب

دان یشکرخنده از آن تکامل است کھ نوشداروی خود را در کاسھ سر شھ

 Rira bien qui rira le dermier: بھ قول فرانسوی ھا. می نوشد

  :ا بھ قول مولویی

  پس مسافر آن بود ای ره پرست

  ر و روش در مستقبل استیکھ مس
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انسانی د معنوی در سازنده ھای مختلف معجون فرھنگ ینقش تول

واژه نو .( ش است و بھ سازنده عمده تمدن بدل می شودیدمبدم در افزا

شنھاد کرده اند کھ یپ    Formationرا برخی برای واژه» سازند«ساختھ 

با را چنان ین واژه درست و زیستم ولی ایلی با آن موافق نینجانب بھ دالیا

: فرانسھ» هب کنندیاجزاء ترک«شنھاد می کنند می توان برای یکھ برخی پ

Composant سییا انگلی:Componentن معنی ی بھ کار برد و بھ ھم

ک و آدمک ھای خودکار یبرنتین ھای سیرا ماشیز.) بھ کار رفتھ است

ھ، یدھند و خودکار سازی ھمھ سوي ز انجام میف عقلی را نیبخشی از وظا

 ندهین ھای تعمل آیحتی احتمال می رود کھ ماش. دی می شودین کار یجانش

 ) هندیک آیاتیمن ھای آنزید ماشیو شا(ابند یسم رشد می یکھ تا حد ارگان

  . ی کنندیحتی بتوانند افزار زا

ر خود بھ خودی یر ناگزی تکامل فرھنگی جامعھ کھ دارای س                

رد یش شکل آگاھانھ بھ خود می گیش از پیخی است بیبھ صورت جبر تار

 خرد انسانی در ساختن ن خود نمودار باال رفتن نقش تفکر ویوھم

خود سازی جامعھ و فرد در دستور روز قرار می . سرنوشت خود است

ست کھ آن را ین کاری نیا). ازخودسازی جسمی گرفتھ تا روحی(رد یگ

ش یت خالق، آگاھانھ، ھدفمند، ھمراه با پیفعال. ان حل کندیاضت جوکیر

. رددنی سراپای جامعھ بھ موتور محرک فرھنگ انسانی بدل می گیب

ننده جامعھ انسانی بدل یا و روشنفکر شھر و روستا بھ عضو آفریپرلتار

د گفت کھ کوشش جامعھ یم، بایان داشتین احکام کھ بیدر پرتو ا. می شود

ژه دارای دو خصلت یح تمدن بھ ویی غرب برای توضیشناسان بورژوا

  :است

نانھ است کھ آن را مثال در نزد ی خصلت اول خصلت بد ب                

شپنگلر از غروب . مینی می بToynbeeن بی ی و توspenglerپنگلر ش

ی مغرب کھ خود طلوع ید و نھ از غروب تمدن بورژوایتمدن سخن می گو
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گر را می ین بی در اواخر زندگی طلوع تمدن دیتو. تمدن بزرگ تری است

 ٠یيوه ھستی بورژوایان شیک روشنفکر غربی کھ پاید ولی با بدگمانی ید

 امان   ز بییاد انحطاط رم و سر ریز می شمرد او را بیغم انگانی یرا پا

  .ال می افتادیک و آتیک، ژانسریی مانند آالریبربرھا

ک ھا، یی است کھ آالرین غرب بورژوای ولی عجالتا ا                

تی و یزھا را بھ صورت ھشت پاھای چند ملیالھا و چنگیک ھا، آتیژانسر

ل جھان می یبمب نوترونی تحواستمداران یژنرال ھای عربده کش و س

  .دھد

است استعماری و نو یھ سین بحث ھا توجی خصلت دوم ا                

ر در یبورژوازی غربی در کار خود طی چند قرن اخ. استعماری غرب است

ند و اگر یا تنھا فرھنگ گستری می بین، استرالیکای التیقا ، امریا، آفریآس

کھ ین دگرفرھنگی دچار غربت و یدر اثر ا) ده اویبھ عق(اقوام عقب مانده 

ی آن ھا زندگی مدون را بر نمی یست ابتدایا برای آنست کھ زی گو  شده اند

ی ھا، فرار مغزھا البتھ یم، مغزشویم کشتار عظیدرباره غارت عظ. تابد

جھ یر و تازه نتیده اخین پدیسند ولی ایافراد شرافتمند در غرب کم نمی نو

ی بخش است و اال ھمھ ما سالمندان یھاسم و جنبش ھای ریالیر سوسیتاث

م کھ در آن یقا بھ خاطر داریوود سال ھای سی را درباره آفریلم ھای ھالیف

  .د مظھر فرھنگ و بشر دوستییاه مظھر آدمخوار است و سفیس

  ری ھایجھ گی ـ برخی نت١

د معنوی در مجموع فرھنگ یبحث کوتاه مدت ما درباره جای تول

ن یروشن است کھ ا. دیان کشیلو در حد طرح بھ مانسانی برخی مسائل را و

ست و می تواند بھ ما کھ در کار نوسازی جامعھ یک بحث نظری صرف نی

  .اری کندیافتن سمت ھای درست یم در یھست

م یستاده ای ا  ک دوران بزرگی چنان کھ گفتھ شد ما در مطلع                 

ولی . ستیه ما نی رایا جبھھ سائی در قبال تمدن بورژوایی یو گذشتھ گرا
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وه ین و شید تمدن مادی و معنوی امروزیی ما ابدا نبایبا نفی تمدن بورژوا

م درجھت یم، می توانیم انکار کنیمی توان. میست ناشی از آن را انکار کنیز

ن مضرت یبزرگ تر. ده استیولی در طول مدت بی فا. میانکار خود عمل کن

ی را مدتی تباه می کند، واال ست کھ روزگار عده ا نیتالش ھای غلط تنھا ا

تلر بھ آن آرزوی یز فراموش شد، ھیاگرچنگ. ی نمی رسدیخاطر جمع بھ جا

  . ولی سرانجامش روشن است. کھ فراموش نشد» ش ھزار سالھیرا«جاد یا

 بشری است و نھ یخ خردمندی در قبول جنبش کمال جوی تار                

ود لجوج و عنصر لجاجت خ موجیبولدوزر در تار. زیی عنادآمیدر ذھن گرا

. میخ را ورق بزنیکافی است کھ ما تار. ھر دو را بھ زبالھ دان می افکند

  . میطاغوت سرنگون شده بنگر» تمدن بزرگ«کافی است بھ سرنوشت 

د مادی و یتول. ھن ما از کاروان تمدن واپس مانده استی م                

 ما دارای ھنیمعنوی در کشور ما در سطح نازلی است و حال آن کھ م

م از انقالب ید است بتوانیام. ش تاختن استیاستعدادی شگرف برای بھ پ

ن ھمھ رنج یز کھ ایم تا نسل معاصر نیینی بھره جویبزرگ خود با روشن ب

  برده از ثمراتش برخوردار شود 

   تھران– ١٣۶٠ور یشھر
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دیصبح ام  گو برون آی کھ                                 ب یمعتکف پرده غ د کھ ُب

  ب تار آخرشدکار ش

  انید پاینو
نام دارد » خوشبختی«ھ داری یدگاه سرمایھمھ آنچھ کھ از د         

ال ھا و ربطی بھ یاء و در خیت است در اشیز از واقعیگر. سکھ تقلبی است

رک یخی ندارد کھ سرانجام زین و بازنداشتنی رویدادھای تاریالب آھنیس

معضل خوشبختی بھ .  متفرعن را خاکستر می سازد ين خوشبخت ھایتر

اکنون .ن ھوس بازی ھای حل شودیده تر از آنست کھ با ایچیمراتب پ

نشی، زبانی، یت از جھت طبقاتی، ملی، نژادی، جنسی، بیمتاسفانھ بشر

ن تفرقھ ھر کدام منشا واکنش ھای یا. سنتی و تمدنی دچار تفرقھ است

 ت و رنج ھاییز بشریط تفرقھ خصومت آمیدر مح. زندیخصومت آم

  .افسانھ مضحکی است» سعادت«گوناگونش 

ط می تواند از او ی انسان دارای قدرت انعطاف است و مح                

تجربھ نشان . ا مارکس بسازدیسمارک ین، بیا حسید یزیح ، یا مسینرون 

داده است کھ ھم دگر سازی انسان وھم دگر سازی نظم اجتماعی شدنی 

نده پندار است یرنج زا«: راگنی آیبھ قول شاعر معاصر فرانسوی لو. است

ن پندار یمن رنج می کشم لذا زنبورھای شھد آفر» ی عسل رایچون کندو

نم کھ با یت متحد را می بینده سفر می کنند و در آنجا بشریمن تا الژورد آ

مانند فقر، (عت است یای شوم اجتماع و طبیدشمنان واقعی خود کھ ھدا

  .می رزمد) گریای دیماری و بالیجھل ، نابرابری ،مرگ و ب

گر ین کھ گروھی ثمره کار گروه دید، ای در دوران کمبود تول                

ند نوعی ضرورت شوم یرا در سطح طبقاتی، خواه در سطح ملی بربا

د بھ فربود و فراوانی امری یل کمبود تولیدر دوران کنونی تبد. خی بودیتار

صرف کوه انباری ارد دالر کھ ساالنھ یلی م۵٠٠کافی است آن . ساده است

ی ھا و تانک ھا و موشک ھای کالن یایردریماھا و کشتی ھا و زیاز ھواپ
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کافی است آن چھار . ابدیبھ آباد سازی جھان اختصاص . کر می شودیپ

حات ده سالھ اختصاص یگان آن را برای تسلیدنت ریون دالر کھ پرزیلیتر

  .داده صرف آباد سازی جھان گردد

ا کرد، تندرھا را گداخت، انسان ھا یا را در می توان صحراھ                

را آشتی داد، گرسنگی و نادانی را باقی نگذاشت، بی آن کھ از شکوه و 

. وانھ واربودید روزی آرزوی دور و دین شایا. ی زندگی کاستھ شودیبایز

کای شمالی را کشف یما قاره امر. ن آرزو امروز برنامھ عمل استیولی ا

با نظام کاسب . نظام ستم ملی و طبقاتی بدل شودم کھ بھ دژ مدافع ینکرد

ت تنھا بھ بدبختی ھای بزرگی می رسد کھ خوشبختی ھای یکاری، بشر

خوشبختی چند تن در درون . دیکوچک فردی و خانوادگی را خواھد بلع

  .بدبختی ھمگان؟ چھ رذالتی

س یخطر جنگ دراثر دسا.  است١٣۶١بھشت ی اکنون ارد                

درجھانی . ختھ استیت آویاه بر فراز سر بشریی سیوالیند ھسم مانیالیامپر

ده کاسبکاران مجھز بھ اتم و نوترون وسالح یکھ علم و خرد بھ اوج رس

   د برای حفظینیی، بمب ھای خوشھ ای و ساچمھ ای ببیایمیکروبی و شیم

ان متعصب و ھمھ یش چھ می کنند و ملت گرایمنافع کوتھ نظرانھ خو

د کار را بھ کجا رسانده اند؟ دست ھای ینیی ببخادمان تفرقھ انسان

ی از پکن تا واشنگتن چھ رده خطرناکی یاستخوانی سود ورزی وملت گرا

ط وحشت و اضطراب بھ وجود آورده یاز نارنجک بدستان برای حفظ مح

  .است

انی یا غمنامھ انسان را پایآ: متیادداشت نوشین یدر آغاز ا         

لب ناتوان و دردکش ما می تواند ما را بھ سوی است؟ با آن کھ اعصاب و ق

بھ : ولی خرد انسانی بھ ما حکم می کند. ن تصورات براندیرنج آورتر

ا زود یرید. مینان پاسخ مثبت بدھیبا اطم. میپرسش خود پاسخ مثبت بدھ

ست کھ آن ساعت ستاره نشان کی خواھد ین مھم نین خواھد شد و ایچن
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ست، مردم یا نید ما را در آن سھمی ا ست ست کھ افراین مھم نیبود؟ و ا

  . کشور باستانی ما با انقالب شکوھمند خود سھم بزرگی را ادا کرده اند

سندگان و شاعران یمبران و از فالسفھ تا نویا از کاھنان تا پ                

اس مور و کامپالند و موری از بابوف تا ومو در عصر ما از افالطون تا ت

د و نبرد در راه آرزوی یھرگز از آرزومندی و امن یمارکس و انگلس و لن

نی یت واقع بینی از علمیک با حد معین آرزو را ھریا. خود خستھ نشده اند

  .و استدالل مطرح کردند

اس مونتسر را می ومش آلمانی تین روزھا داستان کشی ا                

ن مرد بھ شکل شگفت یا.  سالگی مرد٣۵ در ١۶خواندم کھ در آغاز سده 

چک اسلواکی (زی در اثناء جنگ ھای دھقانی در آلمان و بوھم یانگ

ی زحمتکشان را آرزو می کرد و یت ھا رھایبھ ھمراه تابور) کنونی

ک بھ شش ینزد. ازات طبقاتی می دانستیدر لغو امترا ت واقعی یحیمس

د راه درازی در یھنوز شا. ف می گذردیر و شریش دلین کشیقرن از مرگ ا

خی یک و تاریولوژیدگی ھای بیچیب را کھ در آن پش باشد و ما مطلیپ

ی و یرھای قھقرایعلی رغم دشواری ھا، س. میریفراوان است آسان نمی گ

م بشر تشنھ یرا تکرار می کنیز.... روزی ھای موقت ارتجاع یحتی پ

 الکل و عشرت و قمار ومقام دولتی و نگھداشتن   سعادت است و پول و

و شھرت ھای رکالمی و امثال آن سعادت ختن طال و الماس یچاکران و آو

رتر از آنست کھ در یاو خردمند تر ودل. ن سعادت ابلھان استیا. ندینمی آفر

  .ن دام بماندیا

ن سخنی است مقدس و بزرگ و ھمھ بشری سعادت ی سعادت ا                

ن ید کھ درست ھمیو زمان آن خواھد رس. ھانجعنی صلح و برادری مردم ی

عنی یروز بدل می شود » خییضرورت تار«ت بخش بھ ی و سعادینظام رھا

ازمندی ھای زندگی و رشد یبھ تنھا نظامی بدل می شود کھ می تواند بھ ن
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ت یک واقعیبھ » آرزوی انسانی«ک یدر آن ھنگام . انسانی پاسخ دھد

  . ابدیر بدل می گردد و تحقق می یکار ناپذنا

خ از یا تاریم؟ آی کنا ھم اکنون ما در آن زمان زندگی نمیی آ                

ن یت نمی کند؟  باز ھم در ایا انقالب ما از آن حکایت نمی کند؟ آیآن حکا

  :میمبحث سخن خود را ادامھ می دھ

و خرده سنگی ) کیمزولی ت(ان سنگی ی اگر دوران م                

ی حلوان کھن در مصر سفلی و فرھنگ یو تمدن ابتدا) کیکرو لی تیم(

کھ از ده ( ن را ین النھریدر ب» سارسی«ن در مصر و تمد» ل ھایسی ب«

 ھزار سال ١٢م، اکنون یریبھ مثابھ مبداء بگ) الد می شودیش از میھزار پ

  . خ شناختھ طبقاتی بشر می گذردیاز تار

 سال حساب ۴٠ ھزار، ١٢ن ی اگر سن متوسط انسان را طی ا                

 را می ن دوران دوازده ھزار سالھی است کھ انسان ا  صد نسلیم سیکن

 سده بھ ١٢٠ن یدرست است کھ تمدن مادی و معنوی انسان طی ا. گذراند

افتھ ولی چون مناسبات اجتماعی چنان کھ بارھا یشگفت آوری اعتالء 

م بھ علت کمبود محصول و سطح نازل معرفت و فن، عمال مبتنی بر یگفت

 ی شد، آرزوھای پاک دور و دراز وتتقدم قدرت زور و زر بر ھر گونھ قدر

 الی ٣٠٠: ار کم ثمر مانده استیز انسان درباره عدالت بسیان آمیگاه طغ

 و حتی لحظھ ای   شدیچھار صد نسل است انسان مبارزه می کند، می اند

ای سعادت و عدالت را بھ معنای مختلفی کھ بدان می داده رھا نکرده یرو

ا تماما بھ چنگ یاورده است یاست ولی ھنوز گوھر مقصود را بھ چنگ ن

  . اورده استین

ک فرمول موثر یش تنھا یا بین دوازده ھزار سال کم ی درا                

: ن کھیبرای برخورداری از مواھب مادی و معنوی وجود داشتھ وآن ا

بدزد و ثروتمند شو تا قدرتمند باشی، و سپس بھ اتکاء ثروت و قدرت «

ثمره کار مولدان محصوالت مادی و نعمات معنوی را بھ سوی خود و 
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زور بگو و ستم بران و قدرتمند شو و سپس «ا ی» خانواده ات غصب کن

» جھ مطلوب قبلی برسیاندوز و بھ ھمان نتیلھ، ثروت بیبھ اتکاء قدرت وح

گران را ید. گران را بدبخت کن تا خود را خوشبخت سازیید: ک کلمھیدر 

 ر پا گذار تا ترا بر فراز سریو جوان را ز. چاکر ساز تا خود سرور شوی

  . جای دھند

ن کارھای جانورانھ را نداشتی، آنگاه دست بھ ی اگر عرضھ ا                

ر، خود را فراموش ی در تخدEscapismeت بزن یاز واقع» زیگر«

الت و امثال آن فرو برو تا جھان واقعی را و یکردن، در پناه بردن بھ تخ

دگی وغ بریر یواال پشت را در ز. خود را فراموش کنی و از رنجش وارھی

زند یت می ریان بروی کھ سرب داغ در گلویخم کن و مبادا بھ سوی طغ

  . قت بزنی کھ بھ قول ولتر ترا خواھند کشتی حق  ومبادا دم از

روھای مولده و ارتقاء سطح معرفت، ی بھ تناسب رشد ن                

 گوناگون بوده و علم تاکنون اشکالی از آن ھا را بر   ن جامعھیاشکال ا

ن ساختھ است، و ای چھ بسا یخت اقتصادی و اجتماعی معھ بررسی سایپا

ی یقایی و آفریایاس جوامع آسینھ بررسی ھای تازه ای در مقین زمیکھ در ا

گری را روشن کرده و می کند ولی سرشت ستمکارانھ جامعھ در ینکات د

از نظام :  توان گفت  نان میین را با اطمین دوران فرقی نکرده است و ایا

ی یقت و عدالت جایستی معاصر حقیالیھ داری امپریا سرماپدر ساالری ت

ی برای تسلی وجدان ھای پاک نداشت و اگر ھم داشت یرویبرای تجلی و ن

  . در آن حدی بود کھ آن را با نبردھای دشوار بھ دست آورده بودند

ن بوده کھ اگر انسان یژه در ای سرشت ستمکارانھ جامعھ بھ و                

افت یچنگ نمی زد و دست نمی » ثروت«و » قدرت«دبھ دو چماق خون آلو

قت و وجدان و عدالت و بشر دوستی می رفت در آن حالت یو بھ دنبال حق

از سر باز یژه اگر از اطاعت صاحبان امتیبھ و. اس تلخی چشم براھش بودی

ار و چشم باز بماند و بازو بھ نبرد یمی زد و می خواست آزاده و ھش
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د دیارانش را تھی نبود کھ خود و خاندان و د در آن صورت خطرییبگشا

  . کند

منی بر مبادی انسانی طی دوازده یروزی دائمی مبادی اھری پ                

و فاجعھ » سمیپان تراژ« نسل انسانی، احساس ۴٠٠- ٣٠٠ھزار سال طی 

و دردی . د آورده استیز بودن کامل سرشت و سرنوشت انسانی را پدیآم

  .ختھ استیناک بر انگن را در جان ھای تابیزھر آگ

دند کھ علی رغم ظفرمندی دائمی ظلم، ینان نمی دی ولی بدب                

عت و جامعھ و ین جبری طبیپرتو عدالت، بھ صورت غلبھ انسان بر قوان

ست کھ ین نیافتن است و چنیست، در کار اشاعھ یط زیبھبود کم کمک شرا

ت یت در اکثریردند کھ بشینان نمی دیبدب. اھی باشدیجھان غلبھ مطلق س

ن یدر واقع ا. کار می کندیش است و برای آن پیفتھ آزادی و رھایخود ش

ا سرور ستمکار واال حلقھ دار و یا برده ستمکش باش یانتخاب دشوار کھ 

. ن، انتخابی بود سخت دشواریرغضب را برگزیتپھ سوختن گاه و سکوی م

ن ھا و افتن بھ زر و زور امثال نروین طرف دست یرا حتی از ایز

تلرھا و محمد رضاھا یمورھا و ھیک ھا و تیالھا و ژآنسریگوالھا و آتیکال

 پادشاه Cresusوقتی کرزوس . را بھ معنای واقعی سعادتمند نساخت

 اد سخن سولونیدی مغلوب کورش شد بھ یار ثروتمند و زراندوز لیبس
Solonاد یافتاد کھ گفت طال خوشبختی نمی آورد و وی در دم آخر فر

  .»سولون . آخ سولون « : وردبرآ

ان ین شب دراز و زجرآور وحوصلھ سوز در کار پاینک ای ا                

ب یثار عجیفاجعھ واقعی در آنجا بوده و ھست کھ رنج و ا. افتن استی

طره زر و یان سیان، پاین پایانسان طی ده ھا و صدھا نسل الزم بود تا ا

، معرفت علمی، تشکل روھای مولدینی از رشد نیسطح مع. زور فرا رسد

توده ھا، نبرد بی امان آن ھا، الزم بود وھست تا سعادت تقلبی افشاء شود 

ده یده ولی سپیان نرسیگرچھ شب بھ پا. و معنای سعادت واقعی بر مال گردد
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ھ افتخار ما یکار است و ماین ثمره دانش و نبرد کار و پیده است و ایدم

ن جاده بزرگ و یگر در ایدران است کھ سراسر کشور ما بار یمردم ا

  . دشوار گام نھاده است

گر بھ ید نسل ھای دیصد الی چھار صد نسل و شای س                

زندگی را . خ فروکش نکرده بودیگورستان رفتند در حالی کھ ظلمت تار

ب، دگرگونی ھای پرادبار، فشارھای موحش و یسرشار از قواعد عج

ادھای ینھ اش از ینھ سی گنجافت و در آستان زوالیانھ می ینظامات وحش

م کھ نسل ھای یم و در راه آن می رزمیما آرزو می کن. جانسوز انباشتھ بود

ل برخوردار یک از عدالت و سعادت ھمھ بشری ناب و پاک و اصیھ نزدیآت

م کھ راھش نبرد آگاھانھ یابند و می دانیشوند و بھ مراد انسانی خود دست 

علمی و خواه در عرصھ عدالت قت یر است خواه در صحنھ حقیگیو پ

  :مییفزایز بی را نینا. اجتماعی

» نسیھموساپی «ت امروزی از نوع ی با آن کھ کل بشر                

ک بھ یالبتھ با برخی اختالفات جزئی ارثی کھ موافق محاسبات ژنھ ت( است

طبقاتی، ) کیرارشیھ(در دوران جامعھ پلکانی ) ک صد ھزارم می رسدی

ان شب یبا پا.  را از دو تبار متضاد می پنداشتند»بد اصل«و » آزاده«

د است کھ وحدت نوعی انسان وحدت او را از ھمھ جھان یخ، امیک تاریتار

ل یکا ساختھ اسرائیگر شاھد ھجوم امرین روزھا ما بار دیا. ن کندیتام

 ١٣ز کھ یچھ اندازه غم انگ. مینین بھ خاک لبنان و کشتار مردم فلسطیبگ

ل در خاک ئیل اسرایز قبایش نی سال پ٣٣٠٠عنی ی الدیش از میسده پ

ل ین رخنھ بردند و بعدھا در زمان پادشاه شاعول سلطنت اسرائیفلسط

  . د آوردندیھودا را پدیو

ن کار شاعول را ی جھان ھنوز چنان عقب مانده است کھ بگ                

ستی و ھمبودی انسانی از روی یتکرار می کند و خلق ھا بھ جای ھمز

ت بھ جان خلق ھای ھم نوع می افتند کھ جانوران یا ھمان سبعفرھنگ، ب
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ل خون کھ از زمان شاعول تا ین سیآخر بھ ا. جنگلی می افتادند و می افتند

ی یت معاصر رسواین برای بشریا. د ختامی نھادین جاری است بایزمان بگ

زی جز ھستی جانورانھ و جنگل منش انسان در جامعھ چیبرخی بھ . است

چھ از درختی در ین. ر از آن را محال می دانندیز غیستند و ھر چیمعتقد ن

ازد و بر فراز ھمھ درختان با نور ید کھ باال می یشھ سخن می گویب

خ را ینست کھ تاریا. د تابان گل ھای سحری خود را می شکوفاندیخورش

م یلیم و مایخ می دانیند ولی ما توده ھای انسانی را سازندگان تاریمی آفر

م و امروز ھمھ یھ انسان ھا را بھ ابر انسان ھای واقعی بدل کنکھ ھم

ن راه خون خود را با دالوری، یت و از آن جملھ جوانان ما در ایبشر

  .ز نثار می کنندیاعجاب انگ

  دید عاقبت صبح سپیآن دم کھ دم

  دیما را بھ شب خاک، سرا شد جاو

  دیبای امیاد مبر آن گل زیاز 

  يم چکز باغ دل خون شده دستان
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