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قاره در سه  یاسيشه سير انديس« ها مبناسبت انتشار يورآادي

ک به ربع قرن از زمان يبار دوم، بعد از نزد ی، برا» 
  :ن آر يحتر
   
که  یم دارد با دوام امور واقع و مسائليک اثر ربط مستقي یدوام زندگ  - 1

ک يات يادامه ح یبرا ین ربط کافياما ا. ن اثر هستند آموضوع مطالعه در 
فها روشن و روش يرق و تعيموضوع مطالعه دق ید شناسائيبا یم  .ست يق نيحتق

. ک به کامل باشند يشنهاد شده ، اگر نه کامل، نزديپ یو راه حل ها
  و، هنوز،. ند ير بپايند و ديان رشد، کمال جبويدر جر  چنانکه

از تناقضها  –الف   یعنيگوناگون رها ،  ید و بندهايمطالعه از ق – 2
ض ياز تبع –و د  یمالحظه قدرت خال  از –و ج  یاز اهبامها خال –و ب   یخال

چون زمان و   یاز حمدودکننده هائ –و و   یاز ظن و گمان خال –، ه  یها خال
چنانکه . باشد   یاز اهبامها خال –و ز  یخال... ت ويمکان و مقام و موقع

ز مسائل روز يامور واقع ، مهواره و در مهه جا، امور روز و مسئله ها ن
  و هنوز ، . باشند 

شوند و نه  یکه دارند شناسائ یتهائيئله ها ، در واقعامور واقع و مس  - 3
ا يا ، خواه ساخته ذهن مطالعه کننده و چه ساخته ذهن کس آ یدر وجود ذهن

و . ن باشد آت در خود يل وجود و چند و چون واقعيچنانکه دل. گريکسان د
    هنوز،

ند و ش باشيدهند، خود زبان خو یل ميکه تشک یامور واقع در جمموعه ا  - 4
ل يورنده و راه حلها هم، خود دلآد يانگر عوامل پديز ، بنفسه، بيمسائل ن
  و هنوز . ا را بکار برند آش باشند و مهه کس بتوانند يصحت خو

  کردن ینيش بيت به قالب و پيخنت واقعير یعني یقالب  ینده شناسيآ  – 5
   است و یعلمکار   نه  د ،يآ یرون ميکه از قالب ب یورده اآچند و چون فر

اما هرگاه ذهن مطالعه گر از . ن شهادت دهد آبر صحت   تواند ینه زمان م
ک به مهاا که هستند يت ها را نزديحمدود کننده ها رها باشد و بتواند واقع

  . شود  یکند ، ماندگار م یکه حاصل م یو علم یمشاهده کند ، کار او علم
کم يست و ين سال از قرن بيممثال ، امروز که در ماه اول شش یبرا     
ر يز –روابط سلطه گر  یان مطالعه هايدهد از م یم ، زمان شهادت ميهست

مده اند، آبعمل   ن روابطيا یها یائيپو  که از يیهايو شناسائ  سلطه
ت امروز مهان شده است که يده و وضعيت را مهان سان که بوده ديک واقعيکدام

اگر . ورده اند آ یم  د بباريبا یطه مر سليز –روابط سلطه گر  یهايائيپو
ر يز –جامعه ها را در روابط سلطه گر   یحتوهلا یها یابيجهت  یمطالعه ا

ن ، جهتها مهاا يقيک به يکرده باشد، پس به احتمال نزد یک شناسائيسلطه ن
  . خواهند ماند 

 ريز –رون رفنت از روابط مسلط يب یبرا یو هرگاه مطالعه گر راه و روش    
مده و جتربه بر صحت آشنهاد، به جتربه درين پيشنهاد کرده باشد و ايسلطه پ

ان ياز م گر، يافته است ، ديکه   یداده باشد، روش و راه حل ین گواهآ
غش روش را مسلم کرده باشد، روش   جتربه   چنانکه هرگاه حمک. ست ين یرفتن

  .ست ين یزنده کردن  گر،يمرده است و ، د
 یاي، خود گو یشنهادين در روش و راه حل پآو عدم حضور حضور زور       

است  ید بکار برد، حکميبا یکه به زور م یروش  رايز. نست آعدم صحت و صحت 
دن به قدرت يهدف از بکار بردنش ، رس. ست ير نيلذا، جتربه پذ.  یو نه جترب

 یر سلطه ، رابطه هائيز -  مثال، روابط مسلط یبرا. است و نه حل مسئله 
رون رفنت ياز به بين روابط، نيرون رفنت از ايب  پس،. هستند قائم به زور 
توان  ین روابط، هرگز به استقالل منيبا ماندن در ا. از روابط قوا دارد 

  . افت يدست 



و رها از حمدود کننده ها  یمطالعه علم ین خاصه هاين سان، عمده تريبد     
گذارم تا بداا ،  یم ینده گرامار خوانيرا ، کوتاه اما روشن ، در اخت

کنند،  یرا که مطالعه م یگريد  قيق و هر حتقين حتقيا یرپائيزان صحت و ديم
گذرد ، شهادت  یق مين حتقير ايامروز که ربع قرن از حتر  .رند ياندازه بگ

ا روابطه مسلط يآد يگو یزمان م. نست آار مطالعه کنندگانيز در اختيزمان ن
ر ياحتاد مجاه« ن زمان، آر ؟ يا خين جهت ها حتول کرده اند ر سلطه در مهايز –

بر حمور دو ابر قدرت از  ینظام جهان. ست ينک نيبود و ا»  یه شورويروس
، » تنها ابر قدرت جهان « بر حمور  یا نظام جهانيآ. ان رفته است يم

کا ، مبثابه تنها ابر قدرت جهان، در يامر  رد ؟يپذ یکا، ساخت ميامر
از   است در حال بزرگ و متمرکز شدن ؟ یا قدرتياحنطاط است و  بيسراش

است که  یر سلطه علميز –رامون روابط سلطه گر ين مطالعه پآمطالعه ها، 
پس احتمال دارد به . ح داده استيزمان شهادت دهد پاسخ به پرسشها را صح

ه ، ر سلطيز –سراجنام روابطه سلطه گر   ، به پرسشین پرسش و ، بطور عموميا
  . پاسخ در خور بدهد   ز،ي، ن  چه خواهد شد ؟

 –مسلط   رون رفنت از روابطيب یرشد مبعنا -ش، جتربه رشد، يربع قرن پ     
 یروهاين  چنانکه بتوان یو باز و قابل حتول کردن نظام اجتماع  ر سلطهيز

. مد آ یدر م  ران، به عملي، در ا  -حمرکه را در رشد انسان بکار برد 
ران يتوانست به قصد متوقف کردن جتربه و بازگرداندن ا یمن 60خرداد  یکودتا

ن روابط و در آرا جز در يز  .ر سلطه ، اجنام نگرفته باشد يت زيبه موقع
موفق   ن جتربهآاما . ران ممکن نبود يت، استقرار استبداد در اين موقعيا

تنها جتربه رشد  «هستند ، عنوان  یق علميحتق یکه در پ یحمققان یبود و از سو
ر سلطه رها نشده و به يز –ن پس، هم مطالعه روابط سلطه گر آاز   .افت ي» 

راستنش از نقصها ادامه يبه قصد پ  ک گشته است و هم نقد جتربهيکمال نزد
ران ، روش و راه حل رشد را در ين ، جامعه امروز ايبنا بر ا. افته است ي

  . ار دارد ياخت
ن يزان و ايبه مثابه م یتقالل و رشد و عدالت اجتماعو اس یزادآ           

ن يزم یرو یمهه جامعه ها  یاصل یز ، موضوعهاين ، امروز نيان دين بآا ي
ار خواننده امروز هستند، خاطر نشان ي، در اخت  که يیقها يدر حتق. هستند 

و استقالل و رشد و عدالت  یزادآ  اصول  ک ازيشده است که تقدم هر 
ن ، بر يو د) نست آزان است و هدف کردنش انکار کردن يکه م(   یاجتماع

ر سلطه يت زير سلطه با موقعيز -  گر، ماندن در استبداد و روابط مسلطيکدي
قدرت پرست مهچنان  یلهايران، وطن ما، متايدهد که در ا یزمان شهادت م. است 

 یف روشنياست، تعر یابيا قدرت آ یچون هدف اصل. مشغولند  یبه تقدم باز
قت، يدر حق. دهند  یگردانند، بدست نداده اند و من یکه مقدم م یاز اصل

 –ست الف يباشد، ممکن ن یزادآمثال به  یبرا  دنيهرگاه بنا بر تقدم خبش
ف ناقض ين تعريا –بدست داد که مبهم نباشد و ب  یزادآاز  یفيبتوان تعر

  بر یوردنآعمل در به –نباشد و ج   استقالل و رشد یفهايخود و ناقض تعر
    . زان عدالت باشديم

، زورپرستان از  1384ماه  ید ین روزها ، در روزهايمثال، در ا یبرا     
و قائل شدن به اسالم و   تيت و بسا تضاد اسالم با مجهوريتقدم اسالم بر مجهور

و استقالل  یزادآن، اسالم را مقدم بر آش از يپ  .خوانند  یت را شرک ميمجهور
ست يزور پرستان ن  هم که در اسالم  حقوق انسان. ز خوانده بودند يد نو رش
از  یو حقوق انسان ، خال یزادآاز  یم، اسالم خاليحال از خود بپرس. 

( = ت مجهور مردم ياز وال یمسلمان، خال یجامعه ها یاستقالل و حقوق مل
جز  یزياز چه چ  زان داد و وداد،ياز رشد انسان بر م ی، خال) ت يمجهور

بود قدرت  یزادآقت، نبود يتواند پر باشد ؟ در حق یم یخشونت و قدرت پرست
،   است) زور( = ، بود قدرت  یاست، نبود حقوق انسان و حقوق مل) زور ( = 

ست ، بود استبداد يک ملت نيک تن بر يت يوال  ت مجهور مردم ، بودينبود وال
کردن  یتن و حتت زور زندگ کين آلت فعل قدرت خودکامه شدن آ  .ر است يفراگ

در خود او است  یهر موجود زنده ا یاستعداد رهرب  چرا که. مجهور مردم است 
بنا . رون برد و از او سلب کرد يب یتوان از انسان ین استعداد را منيا. 

. است   اآافراد و مجع  یماند تابع کردن استعداد رهرب ینچه مآن ، يبر ا
ابد که تنها عامل زور است که ي یبدهد، درجا در م زمودنآهرکس به خود زمحت 

ار يپس اخت. رون او کند يدر ب یاو را تابع مقام یتواند استعداد رهرب یم
ملت   نآان او با ياز به استقرار رابطه زور ميک ملت ، نيک تن بر يمطلق 
مهه افراد را در  یر که متام ابعاد زندگين فراگيچن) زور ( =  یقدرت. دارد 

ش يلت توقعات خوآرا   »امر یول«   است که یک به مطلقيرد، قدرت نزديگبر



ادت يرا اگر او خنواهد توقعات قدرت را که، بنا بر سرشت ، زيز. کند  یم
شود و اگر خبواهد برابر توقعات قدرت عمل  یعمل م یورد ، بآبر  طلب است،

ه ، بر هر ين نظريروان اين رو است که پياز ا  .شود  یلت فعلش مآکند، 
عت انسان بگردانند ير شده اند، خشونت را طبيبوده اند ، ناگز ین و مراميد

جنگ و « کتاب . ز کنند ين خشونت ناچيئآا مرام مطلوب خود را در ين يو د
و  یخامنه ا یقاآ» النصر بالرعب « و   یزديمصباح  یقاآ» جهاد در اسالم 

، »ه يفق« ک تن ، يد يا بسط ب  است یمساو(  ینيمخ یقاآه يت مطلقه فقيوال
  . ن پرسش هستند ي، پاسخ روشن به ا) بر جان و مال و ناموس مهه 

م يچون خود توان بر انداخنت رژ: ستند يکار نيگر بيزورپرستان د      
ران هستند يبه ا ینه ساز محله نظاميرا ندارند و زم یمال – ینظام یاهايماف

ت داشته است اما يستم ، موضوعيقرن ب مه اوليشوند استقالل در ن یم ی، مدع
له کار کرده اند، ين را وسيکه د ین سان، زورپرستانيبد. امروز ندارد 

ز کرده اند، يوآرا دست  یزادآکه  یکنند و زورپرستان یت را انکار ميمجهور
که حتققش به انکار  یزادآن آن که يغافل از ا. کنند  یاستقالل را انکار م
از روابطه  یجامعه مل یزادآ یعنيل که از استقالل ين دلياستقالل است، به ا

ست ، قدرت است که دست يانسان ن یزادآ  است ، یر سلطه ، خاليز –سلطه گر 
ا است بر دولت و حمروم ماندن مردم آ  ره شدنيند و چيجو ینشاندگان م

 یاگر بنا  قت،يدر حق  . یو حقوق انسان و حقوق مل یزادآران است از يا
با  یزادآر سلطه باشد ، استقالل و يز –مدن از روابط مسلط آرون يبر بکار 

ن روابط باشد، تکرار دو آد خواسته شوند و اگر بنا بر ماندن در يهم با
 یمال – ینظام یاهايماف ↔ا يجتربه مالتار یگريها و د یجتربه لو یکيجتربه ، 

ه ، دولت نسبت به ر سلطيز –قت، در روابط مسلط يدر حق. ش خنواهد شد ي، ب
و  یاقتصاد یخود ، هم زندگ یو ملت ، در زندگ. شود  یم یخارج یجامعه مل
، وابسته به دولت یاجتماع یو هم زندگ یفرهنگ یو هم زندگ یاسيس یهم زندگ

 یابند و نه مبثابه ملت استقالل مي یم یزادآنه  ین ملتيافراد چن. شود  یم
زان عدالت يخود را در رشد بر م حمرکه یروهايتوانند ن یند و نه ميجو

  . بکار اندازند  یاجتماع
 – یفکر یشهايگرا یت هاينه ، واقعيئآن کتاب، بسان ين قرار، ايبد    

ق و يز نشان و پاسخ دقير که امروز نيرا ، نه تنها در زمان حتر یاسيس
که گل را بر  یانقالب یچرا در پ: دهد  ین پرسش خواننده خود ميبه ا یشفاف
 یرهايمس  یاسيس – یفکر یشهايروز کرد، استبداد بازگشت و چرا گرايله پگلو
   ديدر واقع، اغتشاش شد–را  یتيا هوآش گرفته اند که به يرا در پ یحتول

رها مبانند، چه ين مسينک دارند و هرگاه در مهيده اند که ايخبش –ت يدر هو
  .کنند  یدا ميرا پ یسرنوشتهائ
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
   

  مقدمه
، از ذره تا کهکشان، هر جمموعه     یپذيرند و آسان که در جهان هست      یمهه م      

برون دارد  یا م  . درون و  يات       یمهه  يت ح که فعال سان  ند و آ هر    یپذير حتول  و 
پذيرند و آسان که تنظيم روابـط   یمهه م. دگرد یحمرکه ممکن م یجمموعه به نريوها

 یحمرکه در آا جريان م     یاست که اين نريوها     ی، تنظيم جمراهاي  یو بريون  یدرون 
تواند هويـت خـود    یم یتا وقت یپذيرند و آسان که هر جمموعه ا یمهه م. يابند

ديگر را با استمرار با هويت       یرا نگاهدارد که بتواند روابط با جمموعه ها        
  .سازگار گرداندخويش 
م           ياد  که از  سيارند  ما ب عه ا   یا ند، جام ضو     یبر خو د ع ند،   یکه  از آن

 یبا جامعه ها   . دارند  یو روابط بريون   یروابط درون  . دارد ینيز درون و برون  
خود را   یو بريون  یکوشد روابط درون    یم  یکند و هر جامعه ا    یديگر مبادله م   

ند        سازگار ک خويش  يات  مه ح مه . با ادا ن    ادا يت معي يات در هو ظيم   یح به تن  ،
ها   يت  ها  یفعال ن    ینريو بط درو که در روا ن  یحمر م   یو بريو کن  ت  . شود  یمم  یتا وق



نزديک و دور، معني نگردد     یتدبري منزل پيدا نشود و تدبري روابط با مهسايه ها         
ها     کاربرد نريو تدبري  که ا  یو  م      یحمر يد  عه پد يا از راه    یکه در جام ند و  آي

شوند، مشخص نشود و اين سه تدبري در         یديگر، حتصيل م    یه ها مبادله با جامع   
مس  پذير           یراه و ر حتول  فروع  با دوام و  صول  که ا شوند  يان ن شد،    یب شته با دا

  .آيد یبوجود من یهيچ جامعه ا
 یاز دو بنياد آزاد  یتدبري منزل، تنظيم روابط افراد و گروه ها بر يک              

ديگر بر    ینظيم روابط با جامعه ها      ، تیتدبري سياست خارج   . يا استبداد است   
گر        سلطه  يا  ستقالل  ياد ا ست  یبن ها   . ا تها     یتدبري نريو ظيم فعالي که، تن  یحمر

اين سه تدبري در    . حمرکه بر بنياد باز يا بسته نگاهداشنت جامعه است           ینريوها 
اين مرام تا عصر ما، دين       . شوند  یبا دوام و فروع حتول پذير، بيان م       یمرام 
ايدئولوژيها نيز بتدريج    . ر ايدئولوژيها نيز در کار آمدند    در اين عص  . بود 

حتول                 فروع  يدار و  صول پا ند و ا بر بگري تدبري را در  سه  هر  شدند  ناگزير  که 
با آن   یبه يکسان   یپذير پيدا کنند، يا در برابر دين رنگ باختند و يا رو          

  .آوردند
ه در وجه دين   بدون اين تدبريها ک     یو چون چنني است، چون هيچ جامعه ا            

گريز از برابر واقعيت است، نه         یآيد، نه جا    یشوند، در وجود من    یبيان م  
کرد که    یرا آورد و جايگزين بيان   یتوان هر بيان    یانکار است و نه م     یجا 

بيان نيست که اول پيدا     . کند  یراه و رسم ادامه حيات يک جامعه را معني م        
پذيرد   یشود و حتول م    یپيدا م   بيان در جريان پيدايش و قوام جامعه     . شود  یم 

در روابط   یجامعه ا  یبرند که وقت    یاز ياد م   یبسيار . کند  یو قوام پيدا م   
متناسب بـا ايـن رابطـه     یشود، وقت یبا جامعه ديگر سلطه گر يا زير سلطه م

ن  م      یبريو غيري  نيش ت بط درو ت    ی، روا ند، وق يا        یکن غيري  ين دو ت جه ا در نتي
ستانند، وجه    یحمرکه اش را م   یستاند و يا نريوها    یحمرکه ديگران را م    ینريوها 

شوند و يا خود     یو چون يا از اين امر واقع غافل م       . شود  یدين نيز ديگر م    
م     لت  به غف ها           یرا  له  ماج مح حاکم را آ مرام  يا  ين  ند، د  یم » سهمگني «  یزن

آيد و به ظـاهر   یشود که دين و يا مرام زيرضربات از پا در م یبسا م. کنند
م  ن   یمرا يا دي م     یو  کار  گر در  يد  یدي خري        . آ قرن ا صوص در دو  ما، خب يران  ا

  آزمايشگاه اين آزمايش فرساينده نيست؟
که    یبدين خاطر است که از پيدايش جامعه ها تا اين زمان و تا زمان                   

و  یکه مهه جاي    یتشکيل شود، حبث    یجهان  یاگر جامعه ا   یجامعه ها هستند و حت    
  :و مهه وقت، حبث روز است، حبث از اين چهار است هست و مهه جا یمهه زمان

  یاستقالل و سلطه گر     -1
  و استبداد یآزاد     -2
  یرشد و از رشد ماندگ     -3
  دين يا مرام     -4
 ینظام اجتماع  . هم عنان کرد    یرا با سلطه گر    یدر باستان، آتن دمکراس        

ته کردن جامعه و رشد، در    حمرکه، به سخن ديگر، بس      یفعاليت نريوها   یو چگونگ 
توانست ثروهتا و    یآتن مسلط بود و م     یتا وقت  . شوند  یفلسفه بيان م    -دين  

بزور    ستعدادها را  س      ا ندازد، دمکرا کار ا ستاند و ب يد  یب که     . پاي بار  هر 
م     سلطه  ير  س   یبز فت، دمکرا م     یر ست  هم از د ت  . داد یرا  يپ     یتا وق که فيل

قدون  تن را     یم شينانش آ سکندر و جان ي  و ا ند و      یجز خويش گرداند مرو  از قل
س  پذيرفت        یدمکرا باملره زوال  يز  تن ن سوفان و        . آ به فيل مره  به روز جتر

گر        سلطه  که  ند  شمندان فهما س یاندي م    ی، دمکرا سد  ساد      یرا فا به ف ند و  ک
پيدا شدند و    یاين بود که تفکرات    . افتد  ی، موجوديت جامعه خبطر م    یدمکراس 

خود   یردند تا مگر آتن در استقالل، دمکراس      بياا تدوين و روشها پيشنهاد ک    
ب         شد،  مين ر به  گه دارد و  ياز  یرا ن يد  ین گر     . جبو سلطه  ، از راه یسرطان 

دارو بکار  . در سرتاسر جامعه و فرهنگ آتن ريشه دوانده بود         یطوالن  یجنگها 
  .نرفت و بيمار مرد

ت                نها مل يان ت شور و ايران نها ک يران ت تن، ا شرق آ که در   یدر  ند   بود
تارخي     قوام و دوام  يدايش و  ن      یپ بط انريا حلاظ روا سلطه   یخود، از  ستقالل،  ، ا

گ    یگر  سلطه  ير  ستبداد، آزاد ی، ز ندگ    ی، ا شد ما شد و از ر براين    ی، ر نا  و ب
ن   ب      یحتول دي ماال  ند و احت ند  یکم مان ست     یمان يده ا خبود د ب  . را  ماال    یاحت

دارد و در اين   ینند بيما یو سياس  یمانند، زيرا کشور ما موقعيت جغرافياي       
برآمده است که پيش از آن از عهده جامعه        یمانند، از عهده کار    یموقعيت ب  

  .ديگر برنيامده بود و آن ادامه حيات در موقعيت سخت اين قلمرو است یها



 یاين ملت به ادامه حيات در چهارراه برخوردها، جداي           یدليل تواناي       
بود       لت  نگ دو لت از فره نگ م ين دو . فره ند و        ا بوده ا جدال  ئم در  نگ دا فره

  :تا اين زمان، مهواره فرهنگ دولت در فرهنگ ملت حمو گرديده است. هستند
بنا   یبنا بر استبداد و از نظر خارج       یدر فرهنگ دولت، از نظر داخل          

اين فرهنگ از جنبه رشد، تقدم را به رشد        . است  یيا سلطه پذير    یبر سلطه گر   
م   جه   یقدرت  هد و در نتي گر         د سلطه  ستبداد و  با ا سب  ين را متنا شد   ید و ر

  . گريد یاين فرهنگ از زور مايه م. سازد یقدرت، از خود بيگانه م
بنا   یو از نظر خارج   یو آشت  یبنا بر آزاد   یدر فرهنگ ملت، از نظر داخل       

و صلح و تعاون و از حلاظ رشد،      یو يا نبود روابط سلطه گر      یبر موازنه عدم   
در نتيجه دين در طبيعت خويش بيانگر روشن آن سه اصل          . است تقدم با انسان    

شها    نده رو ئه کن ست      یو ارا ا ا با آ سب  نة       . متنا بر مواز نگ  ين فره ياد ا بن
  .يا نبود زور است یعدم
هستند که فرهنگ دولت،      یکه از ميان رفته اند، جامعه هاي        یجامعه هاي     

تدريج جامعه را از پا در    گشته و ب  یکه ترمجان زور است، فرهنگ عموم      یفرهنگ 
امپراطوريها بدينسان راه   . آتن بدينسان از پا در آمد     یدمکراس . آورده است 

که به اين فرهنگ خود سپرده بودند را          یزوال پيش گرفتند و بسا جامعه هاي     
  .نيز بزوال کشاندند

اين دورهايي که در آا فرهنگ      . احنطاط خبود ديده است     یايران دوره ها       
لت   ست    دو سته ا فوق ج ست            . ت مده ا باز آ عتال  به ا طاط  ها از احن ما بار . ميهن 

هاي  شده                 یدوره  نا  لت توا نگ دو ضم فره جذب و ه به  لت  نگ م ا، فره که در آ
ست  ضم                . ا جذب و ه مال  متام و ک لت را  نگ م قدرت، فره نگ  که فره شد  گاه ن هيچ
ات خويش  که سرزمني ما است، حي      یايرانيان بدين هنر در ميدان جنگ دائم      . کند 

  .را حفظ کرده اند و ادامه داده اند
ستبداد رو          لت، در ا نگ دو شگر    یفره يانگر  یبه مناي م    یو ب خالص   یزور 

از اين فرهنگ، در مـيهن مـا، هـيچ جـز     . شده است یاده و در فساد، تباه م
دولت مهه از بني رفته اند،        یساخته ها  . استمرار فساد مهه جانبه بر جا نيست       

هدا   يرا نگ ند  ز شته ا جا             . ر ندا بر  مده،  جود آ لت بو نگ م چه در فره ما آن ا
  .مانده است

در  ینيست اگر محاسه استقالل، شاهنامه فردوس        یشگفت  یبدينقرار هيچ جا        
، در فرهنگ ملت   یمولو  یآيد، اگر محاسه انسان، مثنو      یفرهنگ ايران بوجود م    

م     يد  يران پد يد  یا ندگ     . آ يانگر بال سه ب نگ   یهر دو محا يان   فره لت و در جر م
پديد آمدند و کار اين      -نيز بود    یکه خارج   یدولت  -جذب و هضم فرهنگ دولت     

  .جذب و هضم را آسان ساختند
 یم  یبنياد تفکر فلسف    ینيست که در فرهنگ آتن، موازنه وجود        یتصادف      

جويند و آتن را از درون    یم  یشود و فرهنگ ملت و دولت بر اين بنياد يکسان        
در فرهنگ مـردم ايـران، موازنـه    . کنند یم یو هضم در قدرت بريونآماده جذب 

اگر  . ماند  یاينسان دشوار بر جا م      یشود و ملت ما در شرايط     یبنياد م   یعدم 
عدم   نه  ستني           یمواز مشار خن يان در  مان، ايران شد، بيگ يران نبا مردم ا ته  ، ياف

عدم         نه  به مواز که  ستند  تهايي ه نها        یپ  یمل طع ت طور ق ند و ب ت برده ا  یمل
يگانه، آنرا اساس فرهنگ خويش        یسياس   - یجغرافياي  یهستند که در موقعيت   

به مين اين بنياد بوده است که فرهنگ ملت در فرهنگ دولت              . قرار داده اند  
  .بلکه مهواره فرهنگ دولت در فرهنگ ملت به حتليل رفته است. هضم نشده است

ن      پذيرفت،         یدر دو قر يان  يران پا قالب ا با ان سلطه       که  ير  به ز يران  ا
نوخاسته از راه استخدام دولت با متام توان کوشيدند فرهنگ           یقدرهتا . درآمد 

ند         يل بر به حتل لت  نگ دو لت را در فره يرا        . م ند ز يق نيافت کار توف ين  در ا
  .نبود یبنياد فرهنگ ملت با بنياد فرهنگ دولت يک

رگون شدن رابطه    فرهنگ ملت با موقعيت استقامت کرد و انقالب ايران، آغاز دگ         
اينبار نوبت به فرهنگ ملت رسيد تا فرهنگ دولت را هضم           . اين دو فرهنگ است   

  .آينده ا يران در گرو با موفقيت بپايان رسيدن جريان هضم است. کند
گر              يدئولوژيها بن نها و ا که در دي مور  ين ا تو ا م یدر پر بر    ی،  نيم  بي

ک   ياد ي جود   یبن نه و عدم   یاز دو مواز که   یيا  ست  کرده       ا يدا  فروع پ صول و  ا
  :نيست که یهيچ دين و هيچ ايدئولوژ. اند

  .از ايندو موازنه بنا نشده باشد یبر يک     -1
تقـدم دادن  ( یيا استبداد، برابر ی، آزادیميان استقالل و يا سلطه گر   -2

انساا را از  ) تقدم دادن به رشد قدرت    ( یيا نابرابر  ) به رشد انسان   
اصل ها و   . رکت در اداره جامعه، انتخاب نکرده باشد   و ش یحلاظ رشدپذير



روشها که   . از آن دو بنياد هستند   یکند، ترمجان يک    یفرع ها که وضع م     
م   شنهاد  شها   یپي ند، رو گر        یک سلطه  يا  ستقالل  ست در ا سلطه   ( یزي يا 

  .يا استبداد، در رشد انسان يا رشد قدرت، هستند یدر آزاد) یپذير
يران،         نا      بدينخاطر در ا مهواره دو مع ين  با        ید ضاد  لب مت جدا و اغ

يکسره به تسخري     یبنياد دين زرتشت    یپيش از اسالم تا وقت    : يکديگر داشته است   
بود   ی، دين مقاومت در برابر استبداد دولت     یقدرت در نيامده بود، دين ملت     

آن روز که دين به تسخري قدرت درآمد       . ، دين اطاعت از اوامر دولت    یو دين رمس  
  .خود را به اسالم سپرد یره بيان فرهنگ دولت شد، جاو يکس
بنام دين بقدرت رسيد      یهر بار نيز که جنبش     . از نو، اسالم دوگانه شد         

گانگ     قدرت ي با  گانگ       یو  يان دو نو در جر ست، از  تاد  یج ها : اف  یدر دوره 
نک      صفويان و اي يان « سربداران و  ن . »روحان قا    یدي ن  یکه آ پاريس   یمخي در 

و توحيد، در فرهنگ مردم     یاما بر بنياد موازنه عدم     . د، اسالم بود  اظهار کر  
که   یدين . شد  یو در جريان به حتليل رفنت فرهنگ دولت در فرهنگ ملت اظهار م           

است که بر بنياد موازنه        یکند، اسالم   یاز زمان استقرار بر قدرت اظهار م       
جود  ب          یو گانگيش  مردم و ي نگ  مردم و فره جداييش از  يان  قدرت، در  و در جر ا 

ست     مده ا جود آ فر             . و يک ن بان  سال و از ز ند  صله چ ضاد بفا سالم مت ين دو ا ا
 یسابقه نيست، اما شگفت ترين از خودبيگانگ        یاين امر، ب   : اظهار شده اند   

  .ها ا ست
م                 قوع  مدام بو که  ست  يران ني نها در ا مر ت ين ا ندد  یا يران  . پيو در ا

   قدرت کوشيده است دين را زبان      و گرنه در هر کجا که    . آشکارتر دارد  یظهور 
و  . ضد دين مردم شده است       یخود بگرداند، دين دوگانه گشته و گاه دين رمس          

اگر قدرت با مرام جديد بر سر کار آمده و نتوانسته است دين را از ميان                
از  یمردم و برآورنده نياز به معنويت و روش خالص        یبربد، دين بيان خواستها    

در جامعه  . ، وضع بدين گونه است    یکمونيست  یرژمي ها  در. قدرت حاکم گشته است    
گردد، نياز    ینيز که فشار ماديت روزبروز فرساينده تر م          یسرمايه دار  یها 

سبب رو     يت  ن   یبه معنو به دي شد       یآوردن  قدرت نبا يان  که ب شته  ين   . گ ما ا ا
بيان نياز به     . است  یبيان نياز به طرح متدن تازه ا      : نيست  یمعنويت ميان هت   

ش  تازه ا بردا ند           یاز آزاد یت  سلطة چ ير  هان ز ستقالل در ج شد، از ا ، از ر
اين نياز زودتر    : از اين حلاظ نيز موفقيت ايران يگانه است       . ها است   یمليت 

يد          ساس گرد ها، اح هار راه برخورد مهه در چ يران،      . از  قالب ا نرو ان از اي
برده است و   است که جهان خنست در ايران به اجنام         یانقالب . یاست جهان   یانقالب 

موقعيت ايران از دو   . موج آن زود يا دير سرتاسر جهان را فرا خواهد گرفت         
موقعيت   هت،  هان  یج ست  یج ک : ا جاي   یي هت  گ      یاز ج حوزه فرهن بزرگرتين   یکه در 

  .است» جنوب«با » مشال«از اين جهت که نقطه متاس  یجهان دارد و ديگر
باز            ساط  سو، ب قرن بدين قدم «  یاز دو  ق    دادن » ت شد و تر يا  یبه ر  ،

زودتر از مهه جا و بيشرت از مهه      » دين « و يا  » یدمکراس «، يا  »ناسيوناليسم «
آثار ايرانيان    یوقت . جا و مداوم تر از مهه جا، در ايران گسرتده شده است           

 یکنيم، م   یديگر مقايسه م    یدرباره اين چهار را با آثار موجود در کشورها        
ست         شت ا با م خروار  سه  نيم مقاي ک  .بي هان     یي يت ج تها، موقع يران و   یاز عل ا
ها بر آن فرمانروايند،     یکه ماوراء مل    یدرک اين واقعيت است که در جهان      

اختاذ نکرد که شرکت کنندگان در اعمال آن بر اساس           یجهان  یتوان سياست   یمن 
  .گرد هم آمده باشند یموازنه عدم

ت              ستني مل کان داد، خن مبا ام يت  مهني موقع که    یو  شيم  باز   «به   با قدم  » یت
شيم   يان ببخ عدم          یآزاد. پا نه  ياد مواز بر بن سالم را  شد و ا ستقالل و ر ، یو ا

و بتوانيم  . مانند بگردانيم   یب  یانقالب  یتعريف و اين چهار را اصول راهنما     
را با موفقيت    یجهان  یبر اساس مهراه و هم بنياد کردن اين چهار اصل، سياست          

که در عني حال پريو آن اصل ها و        یرنامه ا باز بتوانيم، ب  . به اجرا درآورمي  
اهل   جديد است که     یاين مهان طرح متدن    . جتربه روزمره بود، به اجرا بگذارمي       

  .کنند یرشد، حبث م یدانش و حتقيق از آن مبثابه اولني آزمايش موفق الگو
سري انديشه   « ، حتت عنوان   یيابد، اول   یکه خواننده در دسرتس م     یدو متن      

که    یبه جملس حبث علم     یکاراکاس و دوم   یبني امللل   یبه جملس حبث علم    » قاره در سه  
. خمتلف برگزار شد، ارائه شده اند        یدر پاريس با شرکت اهل نظر از کشورها       

و  یپذير آزاد  یمفاهيم آشت   یسخن مبيان است که در جستجو       یاز راه  یدر اول 
ط       ين  شد و د ستقالل و ر ما        یا شه راهن تدوين اندي به  يران     یشده و  قالب ا ان

جتربه دوران مرجع انقالب ايران شرح شده        یدست آوردها   یدر دوم . اجناميده است  
دو گروه   یشوند، جا دارد نظرها    یاينک که دو منت يکجا چاپ و منتشر م        . اند 

مشا متعصب ها در دين و مشا متعصب ها در ضديت          : را به اين امر جلب کنم که       



خواهيد بگريزيد؟ سخن در اهبام مگوييد و       یم  یبا دين، از برابر واقعيت تاک     
  :اين پرسشها را روشن بدهيد یبر مشا است که پاسخ ها. در اهبام منانيد 

  استقالل چيست؟
  چيست؟ یآزاد

  چيست؟ یرشد و ترق
  چيست؟ یعدالت اجتماع

تقدم و   ی، بر يکديگر  یو عدالت اجتماع   یو ترق  ی، آيا استقالل و آزاد  ...و 
  ارند؟تاخر دارند و يا ند

  اگر دارند و يا ندارند، بکدام دليل ها؟
کنيد، بايد با دوام باشند و يا از امروز به فردا          یآيا اين تعريفها که م     

  را جانشني آا کرد؟  یديگر یتوان تعريفها یم
مشا جانبدار دين     یبه سخن ديگر اگر تعريف ها بايد با دوام باشند، يعن              

با          يد  گر نبا ستيد و ا مرام ه ن  يا  شند، يع مرام       یدوام با ين و  خمالف د مشا 
ستيد  ستيد       : ه مرام ه ين و  فق د گر موا يف آزاد     . ا يد تکل ضح با طور وا يا   یب

و تکليف اين دو را با رشد و      یاستبداد و رابطه آنرا با استقالل يا وابستگ       
اگر مشا نيز بر اين باوريد که دوره         . تکليف اين سه را با دين معني کنيد        

يد     مردام ا ين و  يد             یئولوژد ها را بده سش  ين پر سخ ا يد پا ست، با سرآمده ا
چهار عامل پيدايش و قوام و      یتواند از هم نپاشد وقت     یم  یچگونه جامعه ا  

م       تاخر، دوا قدم و  يف و ت قاء آن در تعر چه          یب ها،  صب  غري متع مشا  ندارد؟ و 
 یفرصت به پرسشها     موافق با اسالم و چه خمالف با اسالم، نيز بايد در اولني            

کوشند در مفاهيم    یزورپرستان با متام ت وان م     یباال پاسخ دهيد، زيرا وقت      
بوجود بياورند، ضرورتر از هر کار، اينست که          یاهبام اجياد کنند و سر درگم     

ستقالل و آزاد       فاهيم ا يانگر م شه ب ق    یاندي شد و تر ماع    یو ر عدالت اجت  یو 
  .اع قرار بگريدو بلکه امج یمتام بدست آورد و موضوع موافقت عموم یروشن
 یم  یش حمور حبث ها قرار گرفتند، دو حقيقت جتل        ياساس  یاين پرسشها   یوقت      
  :کنند
و استقالل و رشـد و در   یشباهت زورپرستان گوناگون در درکشان از آزاد   -1

صبها  ن  یتع ن    یدي ضد دي شگفت       یو  چار  گان را د ساخت    یشان، مه هد  . خوا
بر ا        شها،  به آزماي ستان  شاندن زورپر صلها  ک ستقالل و آزاد  یساس ا ، یا

اســت، آشــکار  یوحدتشــان را در بنيــاد فکــر و عملشــان کــه زورپرســت
  نگرداند؟

 یگذارده اند، پـ  یخبالص یرو یو نيز آا که دست کم در نظر از زورپرست   -2
  .آورند یاستوار م یبه وحدت یبرند و رو ینظرها در اصول م یبه يکسان

گوناگون اهبام    یاستبداد فراگري است، رنگ ها      که زير ضربات    یو جامعه ا      
بر   یکنند، در او احساس سردرگم    یکه از هر سو در زالل انديشه انقالب حل م        

 یکند و به حرکت در م     یبه حال و آينده پيدا م       یانگيزند، وجدان روشن    یم 
يد  ها      . آ شانه  نون ن با          یهم اک ستيز  شنفکرتاريا در  يا و رو ست مالتار شک

ما   شه راهن ستوار            یاندي که ا ست  قني ا ند و ي شده ا يان  قالب، ع ثاق    یان بر مي
 یساخت ها یمقاومتها. کند  یجبامانده را زايل م یانقالب، اهبام ها و ترديدها

 یشود و ايران کهن به مين متدن یاستبداد در برابر فشار سد شکسنت انقالب متام م
  .گريد یاز سر م یو شاداب ینو، جوان
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  در سه قاره ینديشه سياسسري ا
   

خود را درباره  یاز من خواسته ايد نظرها. از دعوت مشا سپاسگزارم     
درباره آنچه حتت اين عنوان بايد . ناسيوناليسم بنويسم و در مجع مشا طرح کنم

نوشت بسيار انديشيدم و باالخره بر اين باور شدم که بعنوان اهل حتقيق و 
ه يا هيچ و يا بسيار کم مورد حبث قرار گرفته بپردازم ک یجتربه به موضوع

يک قرن حتول  یپردازم که ط یم یمداوم یفکر یبدينقرار به جريان ها. باشد
که يا به متامه زير عنوان ناسيوناليسم قرار داشته  یجريااي. کرده اند

  .خود پنداشته اند یاز عناصر اصل یاند و يا ناسيوناليسم را يک
پردازم و بيشرت    یه انديشه پيش از جتربه باختصار متام م      در اين مطالعه ب      
 یباز در مورد جرياا   . کوشم انديشه بعد از جتربه را مورد حبث قرار بدهم         یم 

ها     عه  شه در جام م       یصنعت  یاندي سنده  شاره ب به ا سلط  طالب     یم به م  یکنم و 
  .ندده یدر رابطه قرار م» سه قاره«  یرا با کشورها» غرب«کنم که  یاشاره م

ناسيوناليسم غرب به مثابه انديشه و بازتاب آن در    -1
  »پيش از جتربه«ديگر  یجامعه ها

   
هبنگام انقالب کبري فرانسه، در  یاين ناسيوناليسم پيش از جتربه يعن  

  :زير بود یبرگرينده عناصر اصل
ما، علم    یبازتاب اين اصل در جامعه ها     . جهان مشول دانسنت قانون رشد     : الف  
  .بود یو الئيسيته و جتددطلب یيگرا

انتقال حاکميت به ملت و حتول دولت و تبديل آن به مظهر حاکميت ملت، از            : ب
جداي      متايالت  بردن  بني  ب  یراه از  ل  یطل ن     یداخ حدت درو تأمني و عه  یو  در . جام

  :نتيجه
  .و جهان مشول مشردن آن یدمکراس: ج
 یخواه متضمن حتول اجتماع   ليرباليسم بر اساس انديويدوآليسم، که خواه نا        : د

ما بيشرت در وجه     یبود و دست کم در جامعه ها      یبسود طبقه جديد و خنبه گراي     
  .کرد یم یجتل یخنبه گراي

کئيسم جديد که در آن جانبداران اصول باال         یثنويت خري و شر يا ماغن      : هـ  
 گرفتند و جهان را بدان در    یاروپائيان بايد نقش پيش آهنگ بر عهده م         یيعن 

ق     شد و تر ند  یم  یجاده ر حتول         . انداخت غاز  شنفکران آ نان در رو باور چ ين  ا
بگذاريد اروپاييان   : دادند  یما رسوخ کرده بود که شعار م        یجامعه ها   یفکر 

  .بيايند و ما را متمدن کنند
و وجدان   یبنابراين، تضاد ميان وجدان مل     . خواهد  یم  یمهه را مرتق   یمرتق  -و 

هان  م   یج يد از راه ک شان از         را با باط ميان جياد ارت تها و ا يدايش مل به پ ک 
 یدانيم تئور   یمهانطور که مي   . حل کرد   یبني امللل   یراه جامعه ها و سازماا   

کار بر    یتنظيم رقابت ميان ملت ها و تقسيم بني امللل         ینيز برا   یاقتصاد  یها 
  .ساخته و عرضه شدند) ريکاردو یمشهورترينشان تئور(پايه ليرباليسم 

ساخنت اصول باال را     یموانع عمل  ) مهانند انقالب کبري فرانسه    (ب بايد  انقال  -ز
آورند، قهر    یانقالب را قهر حبساب م     یاز آجنا که عامل حمور    . از ميان بردارد  

  .آمد یترين روشها در م یدر مشار اصل
که به    یمسئله ا  -اما در گرماگرم حتول اروپا به مرکز سلطه گر جهان                

م   باز  ها    - گردم  یآن  عه  جوي      یدر جام باق  قام انط گر در م باال   یدي صول  ، ا
  یمتناسب با شرايط هر کشور با تغيري رنگ و بوم، کم و بيش بصورت زير در م               

  :آمدند
لف  م              :ا ته  بودنش پذيرف مشول  هان  شد و ج ساس        یقانون ر بر ا ين  شد و ا

ه شد که قانون رشد در مه       یتوضيح آنکه چون فرض م       یناسيوناليسم انطباق جو   
خود   یادامه ترق   یبرا  یمرتق  یشد که کشورها    یاست و باز چون فرض م      یجا يک  

مانع   یخود  یسياس  یخواهند و از آجنا که فرهنگ و ادها      یم  یمهه جهان را مرتق   
. غرب در گشود تا بيايند و ما را مانند خود بسازند         یرشد هستند، بايد برو    

  .شد یم یت نفکه تا آن زمان داش یبدينسان استقالل با معناي
اما اين حاکميت بسيار     . شد  یلزوم انتقال حق حاکميت به ملت، تبليغ م         : ب

 یمتحول کردن کشور باز م      یبايد دست غرب را برا     یچرا که از سوي   . حمدود بود  
  :ديگر یگذاشت و از سو



س : ج  م   یدمکرا ته  خذ و                یپذيرف به ا بود  حمدود  نه  قوه مقن فه  ما وظي شد ا
پاي     قانون ارو صويب  م       یت حمدود  گر  قوه دي ظايف دو  جرا     یو و به ا شت  ين   یگ ا

  .قوانني
 یبر اساس انديويدوآليسم پذيرفته م     ) خبصوص در قلمرو اقتصاد   (ليرباليسم  : د

بعنوان موانع    یاما در اينجا نيز نه تنها مذهب و سنت ها و فرهنگ خود          . شد 
ويد،  تشبه جب  یبه غرب  » انديويدو «آنکه   یشدند بلکه برا    یم  ینف  یترق  یاصل 

  :گرديدند یبايد اصول زير رعايت م
و  یو اجتمـاع  یو اقتصـاد  یاصل اقتبـاس نظـام غـرب در ابعـاد سياسـ              -

  :کامل گردد بايد از یاينکه اين تشبه جوي یبرا. یفرهنگ
افـزودن و کاسـنت از آنچـه     یاز ابداع و ابتکار و يا حت یاصل خوددار      -

ناقص   یگردد تشبه جوي    یداع سبب م  چرا که اب   . کرد  یشود پريو   یاخذ م  
خود خواسنت بود که سراجنام        یهويت خاص برا    یاينکار نوع  . اجنام بگريد  
  .شد یم یدر اخذ متدن فرهنگ یسبب ناکام

بيش از : تسليم کارپذيرانه به توتاليتاريسم بود: و نتيجه اين دو اصل    
کنند، تاکيد  یرا غرب» مغزاستخوان« يابد تا  یکه م یغربيها، بر تغيريات

  :شد و یم
  :شد یتبليغ م یو خارج یکئيسم داخل یدو نوع مان -

در مورد ايران، روسيه ( یخارج یدر پيوند با قدرت ارجتاع یارجتاع داخل
 یکشورها«متحد  یداخل یدر تضاد با ترقيخواه» یارجتاع بني امللل«يا ) یتزار
ذار اروپا ما را بگ«اين ثنويت البته به شعار . شد یپذيرفته م» یمرتق

  .کرد ینيز سازگار بود و آنرا توجيه م» متمدن کند
  :و بنا بر امور باال

ل      - حدت م مل و فق کا ب       یموا بود و غر سم  نه پارتيکوالري حذف هرگو شدن را   یو 
در حقيقــت . مشــرد یمــ یو وجــدان جهــان یتنــها راه حــل تضــاد وجــدان ملــ

کرد که    یتعريف م   یارجخ  یناسيوناليسم را در تضاد با آن دسته از قدرت ها      
  .رفتند یمتدن غرب به مشار من یدارا ینبودند و در مشار کشورها» جتدد«موافق 

. بود » جانبدار جتدد   یخنبه ها  « در جهت جانشني کردن     یالبته موافق دگرگون    -
  .باورداشت یبنابراين به قهر مبثابه روش اصل

را  یت و تقدم قطع  گذاش  یبدينقرار در قلمرو فرهنگ بنا را بر تضاد م            
ق «به   ق  یبرا . داد یم » یتر به           یتر چه  بود و در آن قد  قانون معت مت  به حکو

م     جع  ستقالل را متايل     یا بدار  عدها      یشود، جان که ب بت  «بود  سم مث » ناسيونالي
  .گردمي یعنوان گرفت و ما دورتر به آن باز م

يت               بر موقع عالوه  به  يک جان سم  ين ناسيونالي يک « ا ض » ژئوپوليت رورت از 
 یاول يعن  یروزها  یدر حقيقت شعارها  . گرفت  یو تقدم مطلق آن مايه م      یترق 

است و بگذارمي اروپا ما را متمدن کند، در دوران        یدر مهه جا يک    یقانون ترق  
شعار       به  ستگ     «ما  شد و واب شدماندگ      یيا ر ستقالل و از ر يا ا بديل  » یو  ت

  .گرديد
ــا         ــوه ه ــط ق ــا و رواب ــوه ه ــه، ق ــان جترب ــيني   در جري ــاس تب ــه اس ک

بودند و وجود جو توتاليتاريسم و قبول قهر به مثابه روش         ) انديويدوآليسم (
صل  متدن و    یبرا  یا ميم  ق  « تع يل تر کز        »یحتم به مر پا  بديل ارو ساز ت نه  ، زمي

و شکل   یو فرهنگ  یو اقتصاد ) هم  یشامل نظام  ( یسياس  یتراکم و رشد قدرت ها    
ب فرانسه در هيکل ناپلئون سوار بر      انقال . گرديدند  یجديد  یاجتماع  یبنديها 

انقالب را ديدم   « : بقول فريدريک ويلهم هگل    . اسب سفيد و ارتش او صادر شد     
اما اثرات عبور اين       . »گذشت  یسوار بود و از خيابان م      یکه بر اسب سفيد     

ها         قاره  سفيد در  سب  بر ا بود        یسوار  پا ن ثراتش در ارو ند ا گر مهان در . دي
حال آنکه   . راست و چپ اجناميد    یسياس  یو متايل ها   اروپا به پيدايش ملت ها      

در جامعه  . ديگر را مستقيم يا غريمستقيم باستعمار اروپا در آورد       یقاره ها  
که   یها  شخص                ما  يل م سه متا ند،  قرار گرفت سلطه  يد  بط جد سان در روا بدين

  :شدند یپديدار م
  .که در باال از آن سخن رفت یمتايل انطباق جو -
  .یجانبدار مقاومت در برابر سلطه غرب و خواستار ترق ناسيوناليسم -
  .ناسيوناليسم بسته -

 یخبصوص با استقرار بنيادها    . متايل سوم با هرگونه نفوذ غرب خمالف بود             
س  گ  یسيا گ  یو فرهن م   یفرن فت  س    . کرد  یخمال گرايش سيا به دو  مذهب  یو  با   یو 

انقالب مشروطه ايران،    در جريان  : بعنوان منونه  . (شد  یتقسيم م   یميل مهگراي  
  )سراجنام بوحدت رسيدند» یمشروعه طلب« و  یاستبداد سلطنت



ق                شد و تر به ر که  عني آن يل دوم، در  ما متا م    یا قدم  هان   یت داد و خوا
م              هبا  يز  ستقالل ن به ا بود  قانون  مت  ستقرار حکو فت در     یم . داد یا توان گ

ند و          حدت کرد يل اول و دوم و به، دو متا له اول جتر که در      مرح هايي  قالب  ان
شورها  ل       یک يت م ستقرار حاکم هت ا ها  یما در ج س  یو بنياد ب  یدمکرا جنام   یغر ا

ما جريان    یهبر رو دو جريان اول در جامعه ها    . گرفتند، نتيجه اين وحدت بود     
  .غالب بودند

زير سلطه دچار  –، روابط سلطه گر یمل یجامعه ها یدر جريان حتول عموم     
  .رديدگ یم یتغيريات بنياد

آوردند و از مجله با دو جنگ اول و      یبه احنالل م    یقدمي رو  یامپراطوريها     
هان  هان         یدوم ج قدرت ج کانون  سم، دو  يدايش و زوال فاشي بدنبال پ ست   ی،  را

 یپيدا م   یشکل قطع  ) یانرتناسيوناليسم سوسياليست  (و چپ  ) یغرب  یها  یدمکراس (
در  یه سبب تغيريات عمده ا   جديد سلط   یپيدايش اين دو کانون و ساختها     . کرد 

پيش از جتربه، در جريان     یبدينسان ايدئولوژيها  . گرديدند  یما م   یجامعه ها  
  :کردند یپيدا م یجديد یجتربه و بعد از آن حمتواها

   
زيــر ســلطه و حتــول  -روابــط ســلطه گــر  یديناميــک هــا -2

  ناسيوناليسم
   

  :زير سلطه یدر جامعه ها    
شني، نظ       قات پي يه ا در حتقي کرده ام      یر يان  سلطه ب باره  بر   . در جا  در اين

مشخص   یاما بدون ذکر ديناميک ها     . آن نيستم که آن نظريه را عينا نقل کنم      
ايدئولوژيک ناظر به     یتوان بيان ها    یزيرسلطه، چگونه م    -روابط سلطه گر    

آنرا فهم کرد؟ گذشته از اين شرکت در جتربه انقالب بزرگ ايران، به من جمال               
تا آن نظريه را کامل کنم و اينک بر آمن تا با استفاده از اين فرصت،             داد 

زيرسلطه را در جهان امروز بشرح زير        -مشخص روابط سلطه گر      یديناميک ها  
 یخودمان، پ   یرا در جامعه ها   یفکر  یبياورم و بر اساس آن، حتول جريان ها       

  :بگريم
   

  زير سلطه –بيانگر روابط سلطه گر  یديناميک ها
  :توان در هفت ديناميک مشخص کرد یزيرسلطه را م –روابط سلطه گر     

ديناميک  –ديناميک توسعه در مکان و زمان  – یديناميک تالش –ديناميک ادغام 
 – یو جهـان  یملـ  یديناميـک وجـدان هـا    –ديناميک قهـر   –و ندرت  ینابرابر

  .ديناميک انقالب
   

  :ديناميک ادغام
   

از انسجام   یناسيوناليسم پيش از جتربه، جانبدار     یديدمي که از مشخصه ها        
اما در جريان جتربه، متايل به ادغام از        . و وحدت متام و کمال ملت بود       یمل 

جديـد، عرصـه    یاقتصـاد  – یاجتماع یساخت ها یفراتر رفت و وقت یمل یمرزها
را به   یگرديدند و تقدم مطلق خبشيدن به رشد، رشد اقتصاد         یرشد قدرت اقتصاد   

در جهان رخ داد که    یکردن فرهنگ غرب بدل ساخت، پديده جديد         یر جهان بردا 
پيدا   یقدرت جديد ساخت هاي    . داشت  یو شکل وجود من    یپيش از آن با اين حمتو    

منود، بلکه    یکرد در خود ادغام م     یکرد که نه تنها هر آنچه را جذب م          یم 
توليد و نيز    یکار در ساخت ها    یجذب و ادغام مواد موجوديت در طبيعت و نريو      

ها       ساخت  غيري  ها از راه ت سعه بازار جا     یتو مهه  صرف در  نريو     یم به  هان را   یج
صل    که ا صاد     یحمر قدرت اقت شد  م    یر ند  یبدل  غام     . گردا يک اد سان دينام بدين

س  صاد  یسيا ماع  یو اقت گ  یو اجت ل     یو فرهن عه م ياس جام ها   یدر مق عه   یو جام
مارکس بايد دو قطب     یيش بين که موافق پ    یاجتماع  یديگر، سبب گرديد طبقه ها     

گرديدند و به فرهنگ جديد و وجدان        یخمالف طبقه حاکم، در يکديگر ادغام م       
قات  شت  یطب م      یآ سلح  پذير م م           ینا گون  عه را دگر قالب جام با ان  یشدند و 

شرها     به ق ماع           یساختند،  ظام اجت با ن غام،  يان اد يه و در جر ناگون جتز  یگو
شت  ند  یآ غام،     . کن يک اد گر دينام ما ا ها   ا عه  جه را      یدر جام ين نتي سلط ا م

شد و  یمتحول م) Dislocation( یآورد، در مقياس جهان به ديناميک تالش یبياد م
  .ساخت یم ی، متالشیزير سلطه را در جريان شتاب گري یجامعه ها



   
  :یديناميک تالش

   
کردند   یاز جامعه عقب مانده را مدرن م      یپيش از جتربه، پيشرفته بايد خبش        
. کرد  یين خبش بقيه جامعه را نيز در جريان جتدد جذب و در خود ادغام م             و ا

جذب خبش    یعقب مانده و روش ها و مکانيسم ها      یتا امروز نيز ثنويت جامعه ها      
  .عقب مانده در خبش مدرن، موضوع کار نظريه پردازان است

ش          به، خب پس از جتر ما  ستگ     یا يان واب عه در جر سلط از      یاز جام طب م به ق
ل  جم عه م شد   یمو جداي  . جدا  ين  تازه ا  یا حرف  ست  ی،  يده و      . ني نرا د کس آ مهه 

نيز از ديد    یو اجتماع  یو اقتصاد  یفرهنگ  یشدن جمموعه ها    یمتالش . گفته اند  
سان  ف          یک ند، خم کرده ا عه  سلطه مطال نه  ست   یکه در زمي نده ا شمندان . منا  یدان

ها   باره نريو ش  یدر حب        یمتال يان آن  ها و جر سم  نده، مکاني ند  کن کرده ا با  . ث 
ماع               ظام اجت که، ن ست و آن اين ته ا ها گرخي هم از نظر سئله م يک م ين  جود ا  یو

توضيح آنکـه اگـر در مرحلـه اول    . شود یاستوار م یزيرسلطه بر ديناميک تالش
مرحله ارزمشند کردن منابع و اجياد خبش جديد، ابتکار با سلطه گر است،               یيعن 

 یمعه زيرسلطه اند که صدور ثروت ها        حاکم بر جا   یدر مرحله دوم اين قشرها   
ع  ک  یطبي م             یو مت قرار  خويش  کار  ساس  صرف واردات را ا بر م صاد   یکردن اقت
ند  گ           . ده صر فرهن ها و عنا کردن کاال ستعدادها و وارد  ها و ا ثروت  و  یصدور 
رها گردند    یشوند که به تدريج رژمي ها از تکيه به منابع داخل           یسبب م  ... 

ک     خود مت نابع  ها   به  یو در م يت  صاد  یفعال گ ( یاقت س  یفرهن ظام  یو سيا  یو ن
يز  خارج    ) ن سلط  شوند  یقدرت م م       . ب بدتر  هم  ين  ها    . شود  یکار از ا لت  دو

مدها  م      یدرآ يع  عه توز صل را در جام ند  یحا يدگ  . کن يان بر ها   یجر لت  به   یدو
گرداند   یبدل م   یجامعه مل   ی، دولت را به عامل تالش    یاز جامعه مل   یظاهر مل  

سم     ين مکاني ظام و ا م    یدر ن جنام  ها          یا ثروت  صدور  بر  که  ع  یگريد  و  یطبي
بدين قرار، اگر    . استعدادها و در نتيجه بر پيش خور کردن استوار شده است          

حتول                 يات و  ستمرار ح يک ا حال دينام عني  سلط،  عه م غام، در جام يک اد دينام
لوب « ش       » مط يک تال سلطه دينام عه زير ست، در جام يک      یآن ا  حال دينام عني  در 

جامعه   یاز اينجاست که مشکل پيش خور کردن، مشکل بنياد        . است  یاجتماع  نظام 
  .در عصر حاضر است یجهان

   
  :ديناميک توسعه در مکان و زمان

   
ب         سعه طل قدرت    یتو هر  ست  یدر ذات  طور . ا تازه ا     یامپرا يده   یها پد

مـذاهب و  . کوشـيد قلمـرو خـود را توسـعه بدهـد      یم ینبودند و هر امپراطور
يدئول  ي       ا حدت و مهگرا با و ند،  شيده ا ضادها     یوژيها کو به ت پايني  خمرب   یاز 

ها    عه  شر  یجممو ند    یب يان بده مهني           . پا سم  نام يونيورسالي به  ين  جود ا با و
را  یشکل گرفته و توسعه طلب      یجديد  یجهان  یمذاهب، ايدئولوژيها، قدرت ها     

 یت ها قدر  یپيشني ويژگ   یهخا  یاما بيگمان امپراطور   . اساس کار قرار دادند    
) یو فرهنگ  ی، سياس یاقتصاد (جديد را نداشتند در حقيقت قدرت جديد       یاقتصاد 

نه تنها بر سرتاسر زمني دامن گسرتده و اينک در کار تسخري فضا است، بلکه در              
قدرت جديد   . حبران امروز نتيجه مهني بسط در زمان است       . حال بسط در زمان است    

بو         يد  تاز تول پيش  خود،  شد  ع  . ددر دوران اول ر نابع طبي م   یم هبره ور   یرا 
گرداند اما در مرحله دوم پيش ساز مصرف گرديد و اينک ادامه حيات و حبران             

نريو            نابع و  کردن م خور  پيش  خويش را از  نده  پيش    . کار دارد  یفزاي ين  ا
موقع مسلط    یدارا یکشورها . است  یعموم . ما نيست   یخورکردن خاصه جامعه ها    

  :تندعظيم هس ینيز گرفتار اين بال
  .کنند یدولتها بيشرت از درآمد خرج م یمتام
کنند و قرضه سرانه     یبيش از توليد مصرف م    » رشد يافته  « یدر جامعه ها      

داخليشان به    یرشد نيافته قرضه ها     یکشورها . از توليد سرانه بيشرت شده است     
 یبه سخن ديگر برا    . دارند  یکنار، نزديک به ششصد ميليارد دالر قرضه خارج        

که  يد   آن ستگاه تول يد             ید خدمات با ها و  فرآورده  ناگزير  ند،  شد ک کار و ر
  .شوند
در جريان توليد بايد منابع موجود در زمني را بيش از پيش بکار گرفت،                
  .آينده را از اين جهات حمدود کرد یامکانات نسل ها یيعن
شورها             جه ک مده متو طور ع شار ب ين ف ست   یا يد و      . ما ا ين تول جود ا با و

کنند و در جريان مصرف بايد      یمهه تأمني من    یدات هنوز حداقل مصرف را برا    وار



کار        یهبا  ستمزد  با د خدمات را  ها و  جنام         یکاال نده ا که در آي کرد  خت  پردا
  .خواهد گرفت

که در   یطور . شود  یرشد يافته وارد م    یاين فشار بيشرت بر مردم کشورها          
مر فعال خويش از پيش وام دار و     ع یمتام  یاست که برا    یاين جامعه ها کمرت کس     
  .وام پرداز نشده باشد

م                  يد  متعني و مق يز  نده را ن کردن، آي خور  پيش  ين  سان ا ند،   یبدين گردا
زمان به  یعالج اين بيمار یشود که اختاذ تدابري برا یاين تعيني از پيش، سبب م

 یموم ع یده سال پيش از اين به هنگام مطالعه جهت ياب        . زمان مشکل تر بگردد    
لو      يران در دوران صاد ا شورها       یاقت سئله ک که م شدم  جه  سئله    ی، متو ما، م

نيست، بلکه مشکل بزرگ     » یرشد از رشد ماندگ   «  یو يا حت  » یعقب ماندگ  «ساده  
اين حتقيق در کتاب    . ما پيش خور کردن و با اين کار مقدر کردن آينده است             

باور نيامد و امروز     را یمنود که کس    یآنقدر شگفت م   . نفت و قهر منتشر شد    
شورها  ند             یک کرده ا خور  پيش  قرض و  يارد دالر  صد ميل نده شش شد ما ين  . از ر ا

 یوقت . ما خرج شده اند و آينده ما را مقيد ساخته اند           یپول ها در کشورها   
انقالب ايران پريوز شد و ما بر آن شدمي که با تغيري ساخت اقتصاد ايران خود                 

برهانيم، متوجه     )یايان گرفنت منابع نفت     به هنگام پ  ( یرا از مرگ اقتصاد  
  .که از پيش به ما حتميل شده بود، شدمي یامهيت اين تعيني و جرب

 یتغيري ترکيب بودجه دولت غري ممکن بود و امروز که برنامه پنج ساله ا                  
رژمي  یکم و کاست مهان ساخت اقتصاد       یپنج سال آينده هتيه کرده اند، ب         یبرا 

شده و      فظ  شني ح کرد              پي هد  حتول خوا کردن  خور  پيش  ساس  بر ا يران  صاد ا .  اقت
شوند، نيـز امهيـت    یدرباره حل حبران اجرا م یصنعت یکه در جامعه ها یروشهاي

  .گردانند یاين جرب را بيش از پيش روشن م
مسئله ختريب انسان و طبيعت     . مسئله ديگر اقتصاد با مصرف فراوان نيست            

ست   صرف ا بني   . از راه م مروزه  پنج  ا جاه و  عه         پن يد جام صد تول صت در تا ش و 
اين حبران پيش خور کردن و جرب ويرانگر        . فايده هستند   یو ب  ی، ختريب یغرب  یها 

، در عني حال   یختريب  یاما توليد فراورده ها    . گرداند  یآينده را وخيم تر م    
ساکنان کره    یاست که زندگان    یاسري جرب ديناميک قهر، قهر فزاينده و ويرانگر       

  .را سخت اضطراب آلود و افق آينده اش را بسيار تاريک گردانده استزمني 
   

  : ديناميک قهر
   

اساس روابط افراد در جامعه ها و جامعه ها با يکديگر تناسب قوا             یوقت     
بنابراين از دورترين   . کند  یپيدا م   یگرديد، قهر وجود و حضور شبانه روز      

و  یاما در جريان ادغام و تالش    . زماا وجود داشته و هنوز و باز وجود دارد      
کند که در دوران    یپيدا م   یپيش خور کردن، ناگزير توليد و مصرف قهر ابعاد        

من        یها  يز  صور ن گز درت ند   یپيش هر يده ا عه ا     . گنج هم در جام که  که   یچرا 
 یخويش را صادر م    یکه منابع و استعدادها    یکند و هم در جامعه ا    یادغام م  

که   یگرفنت منابع   یدر نتيجه بزرگ  . (شود  یم  یمتالش  کند و به عنوان زير سلطه     
نياز به قهر    .) آورد یکه پديد م    یروزافزون  یشوند و نابرابر   یپيش خور م   

ن    نگ و ميزا م       یبا آه فزايش  شرت ا تب بي بد  یبه مرا هر از    . يا فزايش ق ضريب ا
و  یو پيش خور کردن بيشرت است چرا که ضرايب نابرابر            یضرايب ادغام و تالش   

 یدر نتيجه خنث  . شوند  یانساا و مقاومتشان، بر ضرايب باال افزوده م        یآگاه 
به منابع و در    یکردن مقاومتها و نيز حفظ موقع هبرت در رقابت بر سر دستياب          

اختيار گرفنت استعدادها، زمان به زمان نياز به قهر را نزد سلطه گرها و               
م       فزايش  ها ا سلطه  هد  یزير ستاا     . د به دا يد  ل  یبا نيم و    م یختي عه ک راج

آورده اند   یرا که آدميان روزگاران پيشني در تصور م        یبزرگرتين قدرت ختريب   
قوا   با  ب  یرا  ها            یختري جه  به بود جه  با تو نيم و  سه ک جود مقاي ظام  یمو   ین

قهريه امروز    یآينده را با قوا   ) ارتش ها  (آينده، قهر سازمان يافته      یساهلا 
اين قهر فزاينده و خطرات عظيمش      از  یمقايسه کنيم، تا بتوانيم تصور روشن      

  .موجوديت بشر بدست آورمي یبرا
ها         ما قهر ته     یا شيطان   (سازمان ياف قدس و  ب یم جتاع  ی، انقال بر  ) یو ار

در حقيقت تعميم   . دهند  یاز جمموع توليد قهر را تشکيل م       یرويهم، خبش کوچک   
قهر خبش   شدنش، سبب شده است توليد        یو مجع  یفرد  یتناسب قوا و اساس زندگان    

  .بشر بگردد) در مفهوم عام(عمده توليد 
 یافزايش م   یختريب  یتوضيح آنکه اگر در قلمرو فرآورده ها، سهم کاالها             

يابد، در ادبيات و    یافزايش م  » یخدمات ختريب  «يابد، اگر در خبش خدمات، سهم      



عشق نيز،    یدر ابراز لطيف ترين احساسها يعن      یهنر، در تغذيه و تفريح، حت    
انقالب ايران که در جريامن آن گل بر       . يابد  یقهر زمان بزمان افزايش م      سهم 

 یگلوله پريوز شد، اين اميد را برانگيخت که شايد با مدد گرفنت از معنويت              
اما  . کند، بتوان دايره توليد و مصرف قهر را حمدود کرد          یکه دين تبليغ م    

ه  پريوز    یرا پس از  هرب    یکه  قالب، ر ين ان ن  یا پي  یدي گر    آن در  بار دي فت،  ش گر
سپرد         يان  هر گرا به ق صه را  باه           . عر يز ت خدا را ن سان و  طه ان هر راب ق

سااي         ستند ان کم ه که  ست، طوري نده ا ظات        یگردا ند و در حل باور دار خبدا  که 
  .کنند یمقاومت ناپذيرطلب من ینيايش، از او قدرت ختريب

سازد، بصورت    یاين اعتياد به قهر که انسان را از درون و بريون تباه م             
انواع قهرها به جان     . کند  یما بروز م    یگوناگون به کشورها    یصدور جنگ ها   

م         باه  ا را ت تاده و آ ها اف شدمانده  ند  یاز ر متام    . گردان ستم   یبر آن ني
را در اينجا شرح کنم اما ناگزير بايد دو نوع          یقهرساز  یانواع دستگاه ها   

  :عنوان کنم دارند یآن را که به دنباله حبث ارتباط اساس
  توتاليتاريست یاستبدادها         -
  از بني بردن زمينه کارانديشه و دست         -
م      ستبدادها                یک قش ا هر، ن صرف ق يد و م ستگاه تول باره د تر در  یدور

از بني بردن زمينه کار و انديشه به هنگام          یتوتاليتاريست و اثرات فرهنگ   
م      بت در دوران خود سم مث کرد   سخن از ناسيونالي خواهم  حبث  م  . ان،  جا   یدر اين

 یما زمان به زمان فضا      یخواهم بر اين واقعيت تاکيد کنم که در جامعه ها          
م          تر  نگ  يز ت غري قهرآم سازنده و  يت  ضاي   یخالق برا   یگردد و ف م  یکه   یم  یآد

 یکه نه تنها به سبب پيش خورد کردن و متالش           یجو قهر  . قهر است   یماند، فضا  
بلکه به سبب توليد و کاربرد قهر، زمان به زمان            فزاينده  یشدن و نابرابر  

شود، با اين     یرا که دارد مهه جانبه م     ینابرابر  یپندار . گردد  یسنگني تر م   
  .توان دست کم جربان کرد یقهر م

   
  :یديناميک نابرابر

   
نابرابر                 بر  يد  قدرت جد که  مر  ين ا باره ا ندرت و      یدر ست و  ستوار ا ا

مهانند دوران   ینابرابر : د، سخن بسيار گفته اند     کن  یرا تشديد م   ینابرابر 
 یو روز به روز بيشرت کيف    یو کيف  یکم . نيست  یو کمرت کيف   یپيشني بيشرت کم    یها 

ست  نابرابر               . ا شد،  يان ر ناگزير در جر قوا،  بط  ساس روا بر ا شد  کم ر  یبه ح
م    فزايش  صنعت       یا ماوراء  له  بد و در مرح يان  یيا سان «، م صر   یها « ابران ع
مقايسه غريممکن    یماقبل صنعت   یها » دون انسان «و چند ميليارد    یعتماوراء صن  

  ...شود و  یم
 یکنم تا ديناميک نابرابر     یاز اين مباحث مهه آگاهيد و من آنرا رها م            

که در   یديگر موضوع حبث قرار دهم و مشا را از حاصل جتربه ا           یرا از جنبه ا 
که مارکس گفته بود در جريان      دانيم   یمهه م  . آن شرکت داشته ام، آگاه گردامن    

يابـد و   ی، متضاد اجتماعيش پرولتاريا نيز پيدايش میپيدايش و رشد بورژواز
جامعه   یبه پرولتاريا نقش پيشاهنگ بنا      یو کيف  یکم  ینابرابر . کند  یرشد م  

م   يد را  هد  یجد م        . د ساز  تاريخ تقدير مان را از  ين فر يا ا . گريد  یپرولتار
استعمار زده بود که    . به استعمارزده سپردند   فانون و ديگران اين نقش را      

  . کرد یرها م ی، خود و استعمارگر را از ازخود بيگانگیبا قهر انقالب
خود را در   یيک . شدند  یدر جريان جتربه، دو نوع متايل با يکديگر رويارو           

ها  هل  « یروش  م  » یحزب ا جا   یبرا . داد یبروز  عد از     یشگفت  یما  نه ب بود چگو
و استقالل، متايل به استبداد توتاليرت با        یب ايران با شعار آزاد   انقال  یپريوز 

قوت   نان  م   یچ پريوز        یبروز  سبب  که  لب را  يل غا ند و متا يد، از    یک قالب گرد ان
از حد   یالاقل وقت   یراند؟ جتربه به ما فهماند که نابرابر         یعرصه حکومت م   

وجود دارد هر   اين احساس در مهه    . شود  یتبديل م   یمعني گذشت، به احساس ديگر     
دستگاه  . ديگر بسيار قويرت است     یبسيار ضعيفرت و در قشرهاي    یچند در قشرهاي  

م            یها  قوت  هان  که در ج نده زور  کار بر به  ساخته و  تاليرت  يل    یتو ند، متا گري
که پديد آمده اند، يا هستند و يا بوجود خواهند آمد، از اين             یفاشيست  یها 

م     يه  يل ما م     یمتا يه  ند و تغذ ت . شوند  یگري حد  ینابرابر  یوق که     یاز  شت  گذ
به                يد  تدريج ام به  سبت داد،  ست ن شه و د شش اندي يزان کو به م توان آن را  ب

 یاز اين زمان به بعد، نابرابر. برد یرا از راه کار و تالش از بني م یبرابر
نواع    گر از ا نها    یدي ست       یکه در ذه ند ني جود دار نابرابر   . ما و نوع   یاز 

کند و بنا بر     یاز ناسيوناليسم القاء م    یکه نوع   ی، از نوع نابرابر  ینژاد 



گريد تا بشريت را     یمأموريت م  ... تاريخ يا     از خدا يا  » برگزيده  یملت «آن 
که بردگان در مقايسه خود با اربابان         یاز نوع نابرابر  . کند، نيست   یرهرب 

که استعمار زده در مقايسه خود       یاز نوع نابرابر  . کردند، نيست   یاحساس م  
که بيشرت خود را در     یاين نابرابر  . کرد نيز نيست    یعمار گر احساس م   با است  

در اين  . خريو شر است    یدهد، نابرابر   ینزديک به مطلق نشان م      یشکل قهر، قهر   
در ديد اين متايـل، ايـن   . گريد یديگر اجنام م یمقايسه بگونه ا ینوع نابرابر

ت و اسباب رشد سريع    آورد سود جس   یکه انقالب پديد م     ینظر که بايد از شرايط    
ظر    يد آورد، ن ق       یرا پد سادانگيز تل نه و ف حت طلبا نابرابر    یم  یرا  یشود، 

ست    لق ا سوي . مط سو           یمن  یاز  کرد و از  پر  نرا  تالش آ کار و   یتوان از راه 
ديگر، اينکار عني فساد است چرا که غرب در جريان حتول خود به فساد مطلب                  

از جنگ و مرگ   . مطلق شد   یايد نف  ب. است  یشر عالج ناپذير   . تبديل شده است   
  ...حبران آفريد و  یراسيد بايد حبران از پ

نابرابر      سان  نابرابر   یبدين م      یبه  يل  شر حتو چون از راه    یخري و  شود و 
« شعار  . مسابقه در رشد امکان حل مشکل نيست، بايد ويران ساخت و برابر شد           

شند      ضت بک يد ريا ست     » مردم با يل ا ين متا تاب ا نابرابر  ر. باز حل  قري و   یاه  ف
... کنـيم   یتوان ثرومتند ساخت، مهه را فقـري مـ   یچون مهه را من: ثرومتند اينست

  پيشني بدينسان تباه نشدند؟ یمتدن ها
نابرابر        ين  موم  یا ست  یع برا    . ا قالب  حمال       یپيش از ان که  شکل و بل ما م

شرها      نيم ق صور ک ماع  یبود ت خود را ا       یاجت نافع  ها و م يت  بط  که موقع ز روا
ماع          شر اجت نوان ق به ع ند و  ست آورده ا ستند،      یسلطه بد بط ه ين روا صول ا ، حم

  .خري و شر بشمارند یرا نابرابر یمهانند انبوه مردم، نابرابر
انقالب پريوز شد، بر ما معلوم گشت که از رأس تا قاعده رژمي از            یاما وقت     

موم     ساس ع ين اح ست   یا شار ا ت . سر سئوليت      یوق سبت م هور  به منا ست مج با   یريا
که در دو سال    یخمتلف در متاس قرار گرفتم و مطالعه گسرتده ا       یمسئوالن کشورها  

جا       برامي  مل آورده ام،  به ع خري  باق   یا يد  شر       یترد که از راه  ست  شته ا نگذا
  .جديد در مهه جا پديد آمده است یمشردن سلطه گران، يک وجدان عموم

  :کنم یبسنده م ین يکاز ميان اسباب و علل اين امر به اي   
حاکم با اعمال قهر ماده خام و مغز          یزيرسلطه، رژمي ها   یدر جامعه ها      

م   م      یصادر  خدمات وارد  کاال و  ند و  ند  یکن هر . کن م     یق مال  هم    یکه اع شود 
صاد  س  یاقت هم سيا ماع  ی،  هم اجت ش ( ی،  ماع  یتال گ  ) یاجت هم فرهن ست  یو  در . ا

عه صادرکننده خود را از مايه کار      شوند جام  یمواد خام صادر م     یحقيقت وقت  
  .گذارد یکند و آن را در اختيار جامعه مسلط م یحمروم م یو يد یمغز
ها      ستگاه  م         ید يت  ستعداد را ترب يد، ا يت جد ليم و ترب ما از    یتع ند ا کن

روند که     یم  یصدور مواد   یآجنا که اين استعدادها به کار ختريب مايه کار يعن          
غز      کار م سيله  يد و من   و يد یبا گردد،  شان ب بر    یي نا برا ند  با    یتوان خود را 

استبداد  ( یآا که قهر سياس    . خري با شر نشمارند     یجامعه سلطه گر، نابرابر    
حاصل از فروش مواد خام از راه      یتوزيع درآمدها  ( یو قهر اقتصاد  ) توتاليرت 
کردن زمينه    یاجياد انواع سانسورها و غرب    ( یو قهر فرهنگ  ) یعموم  یهزينه ها  

و  یکردن ساختمان اجتماع    یمتالش ( یو باالخره قهر اجتماع   ) انديشه و دست   کار 
ها      سان  بوه ان ماع       یگردآوردن ان حميط اجت تاده از  نه اف خود و   یجدا و بيگا
شهرها     شان در  کم کردن م  ) یسرطان  یمرتا کار  بدخيم        یرا ب قش  به ن يز  ند، ن بر
 یکنون  یام جهان بزرگ نظ   یاز ضعف ها   یاست که يک    یخويش آگاهند و مهني آگاه    

  .کند یگردش م یجهان یها دهد که بر مدار قطب یرا تشکيل م
که به قهر پديد آمده است، اين           یدانند در اين مدار    یاينان نيز م        

  یم  یشوند، مغزها و دست ها نيز خال        یم  یتنها رو و زيرزمني نيست که خال      
پريوز     . شوند  پيش از  سال  سرمايه داران      یسه  يران،  قالب ا ل ان خارج  یداخ  یو 

کرده اند در    یبرده اند، چرا که حساب م        یخود را از ايران م    یسرمايه ها  
زير  یدر کدام يک از کشورها. رسد یم  ايران به پايان یذخاير نفت 1990سال 

 یکشورها « کند؟ آيا    یآدميان را آشفته من    یسلطه اين کابوس خواب و بيدار      
ند  ند و       » ثرومت شيده ا سئله اندي ين م م  به ا يارد       یيا  ند ميل که چ شند  اندي

خال             ير  بان و در ز که در رو بيا مني  بر ز ها  سان ر يارد      یان ند ميل ست، چ ا
است که به     یخشن  یانسان که مغزهايشان از قهر انباشته است، حاصل متدن ماد          

  خود و بشريت حتميل کرده اند؟
   

  :یو وجدان جهان یديناميک وجدان مل



ب          جتدد طل غاز  گر در آ خود       ، ناسیا يت  کار هو بر اف سم  ضرورت   یيونالي و 
طرفدار   یجهان، تشبه جوي    یورزيد، امروز در هيچ کجا     یاصرار م   یتشبه جوي  

رشد نيافته ناسيوناليسم     یرشديافته و چه در کشورها    یچه در کشورها  . ندارد 
اگر در نيمه دوم قرن نوزده و اوائل      . گويند  یسخن م  » یهويت مل  «ها مهه از   

متام   ی، اتفاق نظر وجود نداشت، امروز با شگرف        یه جتددطلب قرن بيستم دربار   
گ      یم  يت فرهن باره هو نيم در جود دارد        یبي ظر و فاق ن فاق، ات به ات يب  . ، قر

جوي      شبه  قرار ت به                یبدين  شرت،  نيم و بي قرن و  يک  نه  گر  قرن ا يک  پس از 
  !یچه ديناميک شگرف. متضاد خويش بدل شده است

استعمار شده، وجدان     یتعمارگران، در ملتها لنني گفته است زير فشار اس           
ل  م   یم يدار  ت  . شود  یپد يا واقعي مهان           یآ کرد  ستيم، عمل برو ه با آن رو که 

را » یوجدان مل   یبيدار «است که لنني بر اساس آن نظريه         یديالکتيک ساده ا  
م        ظر  به ن کرد؟  فق               یطرح  بر و حتول  ست و  تر ا غرنج  سيار ب يت ب سد واقع ر
جنام      لنني ا يک  ست  ديالکت ته ا هاي    . نگرف لت  قت م سازمان    یدر حقي شکيل و در  ت

ند      شده ا ضو  لل ع نوع     . م ظاهر  به  نابراين  جوي   یب شبه  حدود   یت يت   یتا  واقع
زيرسـلطه   –روابـط سـلطه گـر     یکه حتول عموم یاما در حدود. پيدا کرده است

م   جياب  ست   یا ها      . کرده ا لت  گر م سخن دي من       یبه  شکل  حد و مت لت مت  یما در دو
 یزيرسلطه، دولتها کارفرمايان    یکه گذشت در جامعه ها     یبه شرح   بلکه . شوند 

ها     که نريو ستند  ل   یه که داخ خارج  یحمر ش   یو  هت متال به      یرا در ج مهه جان کردن 
.  حاکم به اين نقش نيز وجدان دارند         یبرند و قشرها   یخود بکار م    یملتها 

نگر جهات بيا   یما اگر در پاره ا    یحاکم بر جامعه ها     یبدين قرار دولت ها    
و تداوم حيات    یهستند، از جهات ديگر خود را جانبدار هويت مل         یتشبه جوي  

. هستند  یجمسم  یحاکم تناقض ها    یبيشرت از اين، قشرها   . کنند  یم  یمعرف  یتارخي 
ن  عرف     یيع ظاهر م ق « در  جتددطلب  یتر ضاد     » یو  خود را مت ستند و در درون  ه

بدين  . ادغام شده اند    بينند که به او شباهت جسته و در نظامش       یم  یسلطه گر  
چرا که از   . شده است   یداشنت، عموم  » غرب « غري از هويت    یسان وجدان به هويت    

 یجمسم که بگذرمي، دو متايل ديگر جامعه ها         یغرب زده ها به مثابه تناقض ها       
به هنگام حبث از    . از خود داشته باشند    یکوشند در درون و بريون هويت    یما م  

که   یدرباره متايل  . و متايل صحبت به ميان آوردم    از اين د  یديناميک نابرابر  
اين متايل با     . خواند، حبث کردم    یآشکارا خود را خري و غرب سلطه گر را شر م        

گويد ما    یاز راه تشبه، صاف و صريح م    » یجتدد طلب  «توجه به نتايج فالکت بار      
 یلاما متاي  . خواهيم  یخواهيم و اگر نشد، اصال رشد من        یاز رشد م   ینوع ديگر  

که از آن صحبت نکردم و در دنباله حبث به تفصيل موضوع حبث قرار خواهم داد،            
  .داند یشدن من یدست کم رشد را غرب. کند یم یرشد تعريف ديگر یبرا

يده ا          قرار پد م              یبدين  لنني  که  ست  مهان ني ستيم  برو ه با آن رو   یکه 
شت  شکل  . پندا هان  یبا م ستيم   یج برو ه ها     . رو سلطه  نها زير يت    نه ت لب هو طا
که فرهنگ خويش را جهان مشول       یخويش هستند، بلکه در غرب، غرب      یبرا  یمستقل 

.  سپرده است  » یهويت جوي  «خود را به انديشه     یجا  یمشرد، فکر تشبه جوي      یم 
م    نابراين  هان        یب جدان ج يک و يدايش  تها     یتوان از پ بول هوي ل  یبه ق و  یم

سبب شده است که در جامعه      پيدايش اين وجدان،    . با اطمينان سخن گفت     یفرهنگ 
ها       یها  ست  پس از شک صوص  پ  یپ  یما خب يدئولوژ  یدر يل      یها  یا ست، متا چپ و را

  .برانگيخته گردد» ديگر یمتدن یبرا یطرح«تدارک  یبه کوشش برا یشديد
به           ست جتر لت شک قت بع ب  « در حقي شبه  یجتدد طل متايل » از راه ت که در   یآن 

بود،   یه و بازگشت به مذهب و فرهنگ خود      بيگان  یآغاز جانبدار در بسنت برو    
دهد   یايران نشان م    یاما جتربه کنون   . اينک با قوت متام به ميدان آمده است        

 یاز راه تشبه جوي   یفالکت بارتر از سراجنام جتددطلب      یکه اين متايل، سراجنام     
چرا که با چشم پوشيدن از رشد سبب گرديده که در مهان مدار              . کند  یپيدا م  

به حلاظ حمدود کردن     . روزافزون نفت و وارد کردن کاال قرار بگريد        صادر کردن  
 یشدن زمني و مغزها شدت بيشرت      یانديشه و عمل به گذشته، به جريان خال        یفضا 

  .اين است که اين موج در مهه جامعه ها در حال واپس رفنت است. خبشيده است
ريکا در تناقض   ، خبصوص دو قدرت روسيه و آم   یغرب  یديگر قدرت ها    یاز سو     

توضيح آنکه از   . توانند از آن بريون بيايند    یشده اند که من     یگرفتار بن بست   
ديگر خود را    یبينند و از سو   یشکست خورده م    یرا جتربه ا  یتشبه جوي   یسوي 

شود،   یکه زمان بزمامن بر حجم آن افزوده م        یبينند به زور و قهر    یناگزير م  
  . هستند یتشبه جوي یجمردفاع کنند که مظهر و  یاز رژمي هاي

کا     کز  یآمري پا   یمر ستان و ارو گر     ... و  یشرق  یو افغان هر ويران صحنه ق
قدرهتا      که در آن  ند  هان  یشده ا م      یج سلطه  مردم زير هويت     یبه  مشا  ند،   یگوي
  !!دهيم یاما اجازه بروز آن را من. بيگانه از هويت ما داريد



يدايش و             لت پ به ع شاه،  به رژمي  ست جتر گر شک موم  ا بار      یجدان ع صيبت  به م
به    ب  « بودن جتر ها        » یجتدد طل چار رژمي به نا پس  شد،  شبه با ثل آن   یاز راه ت م

  یچرا که خنبه ها    . قادر به ادامه حيات خنواهند بود       یمهه کمک خارج     رژمي، با 
کنند، خود از موفقيت جتربه مأيوس       یکه اين رژمي ها را اداره م     یغرب زده ا 

  .هستند
به ا         جه  ها             تو يات رژمي  مه ح کان ادا عدم ام به  جدان  يت و و  یين واقع

صاد  به دارد و          یاقت يد غل بر تول صرف  جدان     ... که در آن م يدايش و سبب پ
که در آن هويت    یرشد      .و مهاهنگ گرديده است    یبه ضرورت رشد مهگان     یجهان 

  .شوند یها از خالقيت و کار هر جمموعه حاصل م
دهد رشد    یازد بلکه به طبيعت نيز امکان م       س  یکه طبيعت را ويران من      یرشد 

  .روزافزون جبويد یکند و طراوت و تازگ
اما شکست در هويت بيگانه از      . اين وجدان، در آغاز پيدايش خويش است           

چنانکه در آغاز   (در هويت گذشته ماندن     یخود بيگانه شدن و نيز شکست تارخي      
ح          یجتددطلب  يز طر مروز ن ند ا مت ک ست مقاو يز نتوان با     یبرا  ین ست،  نده ني آي

است و به حکم مهني      یواردات  یکه نتيجه شکست جتربه ايدئولوژيها       یوجود حبران  
  .است یحبران، جهان در جريان يک حتول بزرگ، يک انقالب عموم

   
  ديناميک انقالب

   
. رسيده است   یزير سلطه، مبرحله حبران عموم      -روابط سلطه گر    یحتول عموم       

جهان را در بر    یکند و مهه کشورها    یشکال گوناگون بروز م    اين حبران که در ا   
شرق و غرب بيشرت     ینيست هر چند در کشورها     یگرفته است، تنها حبران اقتصاد      

نيست هر چند     ینظام   - یتنها حبران سياس   . بروز کرده است    یدر شکل اقتصاد  
جنگ  با آنکه اين    . زير سلطه بصورت انقالب و جنگ بروز کرده است         یدر کشورها 

شورها          به ک گران  سلطه  که  م     یها  صادر  حبران        یما  شديد  مانع از ت ند،  کن
کار  صاد   یبي يده اقت م            یو پد عبري  تورم ت با  مهراه  کود  به ر که از آن  يد   یجد

عوامل         ما  ست، ا شده ا ند،  ياد  یکن ند    یبن حبران       . تر دار نها  حبران ت ين  ا
» رشد يافته  « یاست و در کشورها   یايدئولوژيک نيست، هر چند اين حبران جهان        

 یکه رژمي هايش به منايشگاه ها      یزير سلطه ا   یمهانقدر شديد است که در کشورها     
نيست هر چند در     یاين حبران تنها اجتماع    . شکست ايدئولوژيها بدل شده اند      

  یجديد از نسل ها    یسابق، حبران انقطاع نسل ها      یاجتماع  یمهه جا بر حبران ها     
  .است یو مهه جانبه و جهان یران عموماين حب. پيشني نيز افزوده شده است

ب       ل  یجتدد طل ست  یليربا شان را          یو مارکسي شته ديناميسم قري گذ که حت حاکم 
م   شکيل  نده ا     یت بر آي نک در برا خال       یداد، اي هم  شده و  شخور  شده،   یکه پي

که هر حلظه بر      یساکنان زمني زير فشار قهر     . وحشتزده و گيج و گنگ شده اند     
پذير     مت نا م  قدرت مقاو فزوده  جو   یش ا نابرابر   یگردد، در  سر    یکه  نرا سرا آ

خطر، آنان    یآيا بزرگ  . خصومت کرده است، در لبه اين پرتگاه ايستاده اند         
م   بر آن  ن      یرا  قاب دمش ير ن که در ز برادر  یدارد  کديگر  بر    ی، در ي ند و  جبوي

که از پيش بر خود حاکم کرده اند، شورش کنند و از افتادن در خالء              یتقدير 
جديد   یطرح متدن   یبرا  ین ناپيدا سرباز زنند؟ پاسخ اين سئوال تالش عموم        پايا 
  .است

قالب            طرح ره آورد آن ان ين  ما ا موم  ا ست        یع مان ما صه ز که مشخ ست  . ا
خود را در   یو بريون  یکوشند روابط درون    یکه م   یانسان  یتنها تالش جمموعه ها    

در رشد از راه رها    یويتجهت بدست آوردن استقالل و بسط آزاديها، بازجسنت ه        
 یکردن استعداد توده ها و خالق کردنشان، نيست که از آن به انقالب تعبري م              

پديدار شده اند،     یکه در جريان حتول عموم     یشگرف  یبلکه جمموعه تغيريها   . کنند 
ن     کم حبرا گون     یبه ح نيم، دگر ياد  یکه در آ ن  یبن ب  یيع جنام       یانقال که ا ست  ا

که بدنباله حبث      یبنياد  یيک چند از اين تغيريها     به  . گريد  یگرفته است و م   
  :شوند اشاره کنيم یراجع م

مـردم در   یکه بنا بر آن خيز توده هـا  یو افالطون یارسطوي یخنبه گراي      -
خـواه راسـت،   ( یهاست که کم و بيش مخريمايه ايدئولوژيها اطاعت از خنبه

جنگ را تشکيل   دوم و دو دهه بعد از اين     یپيش از جنگ جهان   ) خواه چپ  
»  توده ها  « اعتبار نشده باشد و مشارکت      یب  یداد، امروز اگر بکل    یم 

را در اداره امور خود اگر به طور کامل پذيرفته نشده باشد، دست کم             
  .برخوردار است یشرکت حمدودشان از موافقت عموم



ئور        مروزه ت ها  یها  یا کا  یديکتاتور ها    یآمري تني و ديکتاتور شاه و   یال
  . از اعتبار افتاده اند...) و  یبعثيسم و مدل روس(چپ  یورهاديکتات

ک      هاي      یي ناقض  ين ت گر و از مهمرت ها     یدي قدرت  برو      یکه  با آن رو بزرگ 
کنند که    یهستند مهني است که در عني اينکه اينگونه ديکتاتورها را سرزنش م            

ند       شده ا قادر ن صاد  « چرا  شد اقت س     یر سم سيا با ليربالي ند،  توام کن » یرا 
توانند آنرا توجيه      یکه خود نيز من      یکنند، محايت   یناگزير از آا محايت م     

شود، چون    یآشکار م   یکنند و وقت   یم  یخود خمف   یآنرا از افکار عموم   . کنند 
گوينـد بـا خطـر رقيـب      یقابل دفاع است م گويند رژمي حتت محايتشان  یگذشته من

 یالتني و هر جا    یر آمريکا آمريکا با دخالت خود خطر روسيه را د       (روبرويند  
!). کند و روسيه خطر آمريکا را در مناطق زير سلطه خود          یديگر دنيا دفع م    

به آزاد     جدان  توده در            یبدينقرار و شرکت  به  جدان  ضرورت و و يک  به  به مثا
با آنکه ما در    . گريد  یشده و زمان به زمان قوت م       یاداره امور خويش، جهان   

توانيم با اميد بسيار بگوييم که         یستيم، م  ه یبزرگ  یآغاز اين انقالب ذهن    
  .بازگشت ناپذير است

ما در يک قرن، بلکـه يـک قـرن و نـيم      یتضاد روح با ماده که کشورها      -
مذهب         ضاد  شکل ت با آن در  شته  بود    (گذ يت  سم   ) که دژ هو با ماتريالي

ب  جا      یغر بود،  برو  هاجم رو شت        یم يل آ به متا جا  مهه  روح و  یخود را در 
روح سلطه   یهيچ بر آن نيستم بگومي دو عصر که در اول    . رده استماده سپ

جست و با    یکه ماده سلطه م     یشد و در دوم   یداشت و ماده پست مشرده م     
م      صحنه  ظاهر آن را از  سانس روح و م به         یرن مل  طور کا نک ب ند، اي را

 یعلم  یآزمايشگاه ها   یروح به مهه جا حت     یاما وقت  . پايان رسيده اند   
 یدوران ما، مذهب با رشد آشت      یدر جريان انقالب ها یوقت جويد، یراه م

م      یم  کم  ست  ند، د سخن            یک مشول  هان  بزرگ و ج قالب  يک ان غاز  توان از آ
واپس مانده نويد يک جهش بزرگ       یجامعه ها یکه برا یانقالب. مبيان آورد

  .است
سخن مبيان آورم که به نظرم       یو فرهنگ  یاجتماع  یجا دارد از يک واقعيت       

ت  و جد امهي ست   یا مام ا که            . بت شدم  مر  ين ا جه ا يران متو قالب ا مايش ان در آز
به سخن ديگر وجدان     . بارور است   یشرط بروز استعدادها    یارتقاء وجدان عموم   

. در باغ الله رويد و در شوره زار خس     . توان به زمني تشبيه کرد      یرا م  یعموم 
ن         ين مع گر ا فتم ا خود گ م       یبه  صدق  عه  يک جام سطح  ند  یدر  سطح   ک يد در  ، با

هان  ند     یج صدق ک يز  م  . ن نک  جه            یاي ين نتي به ا مرا  عامت  گومي، مطال خواهم ب
شورها       که در ک ند  سانده ا موم          یر جدان ع نها و نه ت يز  شديافته ن ظره   یر من

سخت زشت و حتمل     یجزيره کوچک رشد را در اقيانوس بزرگ فقر کامل، منظره ا         
در  یکه رشد سريع تکنولوژ     شود  یيابد، بلکه متوجه اين واقعيت م       یم  ینکردن 
که با تعميم علم و ارتقاء فرهنگ چند ميليارد انسان مهراه نگردد،               یصورت 

را نيز با خطر عقيم شدن استعدادها        یغرب  یاز خطرات ديگر گذشته، جامعه ها     
م    برو  ند  یرو لوژ      . گرد لم و تکنو گر ع قت ا ند و        یدر حقي شد کن سرعت ر به 

جامعه   یو معلمان و مهندسان و تکنسني ها    پزشکان   یکارگران و دهقانان و حت   
منطبق نکنند، حبران     یعلم  یرشد يافته زود به زود خود را با پيشرفتها       یها 

نون  ک            یک به ي يد  ناگزير با شد و  هد  شديد خوا سل    یکار، ت حل تو از دو راه 
  : جست
 یدر آن صـورت آدم هـا  . گـردن گـذارد   یيا بايد به حکم رقابـت کنـون        -

صنوع  بر          آد یجا  یم به روز  ها روز  عه  فت و در جام ند گر ها را خواه م 
  .افزوده خواهد شد» یبيکاران فن«

  .چشم پوشيد یو فن یعلم یيا بايد از استفاده از پيشرفت ها         -
ت       م         یوق ياورمي،  ظر ب هان در ن ياس ج سئله را در مق خور      یم پيش  نيم  بي

ل و با عدم ارتقاء وجدان     با از دست رفنت زمينه کار انديشه و عم        یکردن وقت  
 یشود، آينده را از هم اکنون تاريک، سخت تاريک به نظر م             یمهراه م   یعموم 
  .آورد
گاه      م          یآ شد عل که ر يت  ين واقع سلط     یبر ا بط م به     -در روا سلطه،  زير

اجنامد و شعور به اين واقعيت که بـدون ارتقـاء    یاجناميده و م یتوسعه نادان
ها    نگ  ها    یفره عه  شر  یجممو بارور     یب ها از  نگ  م       یرو یفره شدن  قيم   یبه ع

  .رشد خويش است یآورند، در مراحل ابتداي
شت        سان آ برا      یبدين ماده، راه را  يان روح و  ياد      یم غيري بن در  یيک ت

در حقيقت احساس هم    . نسبت به يکديگر باز کرده است       یبشر  یاحساس جمموعه ها   
کرده است و متايل به فراهم       ميان ساکنان زمني را تقويت     یو هم سرنوشت   یسرشت 



هنوز زود است بگوييم    . آوردن اسباب رشد مهه انسانيت را افزون ساخته است        
اينقدر هست که    . شود  یديگر ناسيوناليسم بر پايه تضاد با ديگران تعريف من          

  .اعتبار شدن است یبگوييم اين تعريف در حال ب
گرفـت، در   یاجنام م یل ملبه خاطر استقال یدر گذشته، انقالب، خصوص وقت      -

 یاين متايل دچار دگرگون    . انگيخت  یغرب احساس خصومت بر م      یجامعه ها  
اجنام   یمهه جانبه و جهان    یانقالب ايران به کمک محايت     . شده است   یبنياد 
گرفت و   یاجنام م   یدر کشور  یبطور قطع خنستني بار بود که انقالب        . گرفت 

  :نتيجه عوامل زير بود اين امر. شد یدر مهه جا حسن استقبال م
جهان را از  یشاه، ا فکار عموم یسال خمالفان رژمي استبداد 30 یط     -1

  .حقايق اوضاع ايران آگاه کردند
کرد که  یحتمل من یرفت و ديگر افکار عموم یفرو م یغرب در حبران عموم     -2

  .و فاسد دفاع کنند یاستبداد یدولتهايشان از رژمي هخا
نه تنها انقالهبا را ديگر  یغرب یجامعه ها یرسد مردم عاد یم و به نظر   -3

انقـالب  . مشردند یخود م یيافتند، بلکه الزمه هبزيست یمضر به حال خود من
با مردم ايران     یجهان  یباشد که افکار عموم     یايران، اگر خنستني انقالب    

بود             هد  سني آن خنوا ند، واپ سته ا شرکت ج يش  يل      . در پريوز غم متا به ر
، یغرب  یدر جامعه ها   یتاريا به استبداد و اثرات آن بر افکار عموم  مال

لب است           يل غا هبا، متا فاع از انقال به د نوز متايل  قالب در طرز    . ه ين ان ا
شگرف تر اينکه اعتبار     . عصر ما است  یو از شگرفيها یفکرها، نيز جهان

  ینسبت مستقيم با کم و کيف هدف ها        یجهان  یعموم   هر انقالب در افکار   
از وسيع ترين محايتها در     یاينکه انقالب   یدر جمموع برا. آن انقالب دارد

برخوردار گردد بايد بدست آوردن استقالل و اجياد         یجهان  یافکار عموم  
را هدف قرار دهد که      یهويت  یو بنا یو دمکراس یاجتماع یتغيريات بنياد

  .از راه رشد، گذشته و حال و آينده را به هم پيوند دهد
زيرسلطه نسبت به سلطه گران        یش از اين گفتم که حاکمان جامعه ها       پي      

قضاوت مسئوالن    یگومي وقت   یمشارند و اينک م    یآا را شر م   . احساس خمالف دارند   
شورها      یقدرهتا  سئوالن ک باره م م      یبزرگ را در شان  سلطه  ير  ت   یز  یخوانيم، وق

توانيم با    یيم، م کن  یرا نسبت به اين مسئوالن مشاهده م        یاحساس حتقري عموم   
ک      گوييم، ي خاطر ب نان  ها        یاطمي حتول  نع  بزرگرتين موا گر از  ب  یدي در  یانقال

ناي           به توا بزرگ  يد  ين ام ته و ا يان رف هان از م حل      یج يافنت راه  سان در  ان
  .بوجود آمده که از روابط سلطه پديد آمده است یحبران یبرا
ها            قالب  ين ان شته از ا ياد  یگذ ها و    یبن طرز فکر م    در  قالب عل و  یان

ن       قالب عي يد از ان يک با م  یتکنولوژ يان        یمه که م يان آورد و آن اين سخن مب
ب     قدرت ختري فزايش  س             یا سبت معکو هان ن بر ج ا  کنرتل آ قدرت  قدرهتا و   یابر

انقالب ايران بر ضد سلطه آمريکا بدون اينکه مردم            یپريوز . برقرار شده است   
فغانستان بر ضد سلطه روسيه در       ايران به روسيه تکيه کنند و قيام مردم ا        

هان          جدان ج يدايش و يانگر پ که ب ها        یعني اين قدرت  بط  فنت از روا بريون ر  یو 
هان  بارز           یج شانه  قدرت و ن حبران در درون دو ابر شد  جود و ر شاگر و ست، اف  یا

بر حمدودتر شدن امکان مداخله، از نوع مداخالت که پيش از جنگ دوم و دو دهه            
کوشـند   یاين راست است که اينک مـ . و قدرت بزرگ استاول بعد از جنگ، اين د

ها     صوص جنگ ها، خب ش  یاز راه جنگ به          یفرساي مور  هار ا که م شوند  مانع از آن 
ل  فزون               یک ضعف روزا يانگر  حال ب عني  ها در  مهني جنگ ما  بدر رود، ا شان  از دست

ستند     يز ه ا ن کار     . آ بر اف که  موم   چرا  هان  یع م   یج ضح  هلا      یوا که غو ند  کن
قدر   ستند                  آن خوردن ني کان  به ت قادر  سابق  ثل  گر م که دي ند  شده ا . بزرگ 

  .ناگزير کار را بر عهده کوچکرتها گذارده اند
رسيده امي که بتوانيم بگوييم نسبت به توليد و مصرف قهر           یآيا به جاي        

بوجود آمده است؟ با وجود افزايش سرسام آور بودجه           یو خطراتش وجدان روشن   
توان گفت جهان     ید توسعه شتابگري بازار سالح، چگونه م       و با وجو   ینظام  یها 
سليحات        یم  سابقه ت ناک م حبران خطر بر  ند  ين        یتوا مهواره ا ته  يد؟ الب فايق آ

بکار افتند و به     یانبار شده در يک جنگ عموم       یخطر وجود دارد که سالح ها      
 یبه ناتواناي   یبا وجود اين حتول تواناي      . زمني پايان ببخشند    یحيات بر رو  

ما فرصـت آزاد شـدن و    یشود که مردم کشورها ی، سبب شده و میجهان یقدرت ها
به  . خطر بکار افتادن سالح را رفع کنند       یرشد بيابند و دو جريان در نقطه ا    

زيرسلطه استفاده از سـالح را در   –مناسبات سلطه گر  یسخن ديگر تغيري بنياد
هان     نگ ج ن  یب  یيک ج ند  یمع بر ي     . گردا نا  قرار، ب مال،   یک بدين  از دو احت

به استقالل، از استبداد توتاليرت به       یاحتمال خوشبينانه، انقالب از وابستگ    



 یم  یجهان از بزرگرتين خطر    یو از پيش خور کردن به رشد، سبب رهاي        یدموکراس 
 یآيا اين معن   . گردد که انسانيت هرگز در تاريخ خود با آن روبرو نشده بود          

است؟ بنا بر آنچه پيش از اين آوردم، پاسخ         راه جنسته » یمل «  یبه وجدان ها   
  .مثبت است

پيش خور کردن و از پيش متعني       یکه دو جريان نامهاهنگ يک     یو باالخره وقت     
افزايش انفجارآميز مجعيت، زمان به زمان بر شدت  یها و ديگر کردن حتول جامعه

  :ماند یافزايند، دو راه حل بيشرت من یحبران م
کرد و حبران را    یچند ميليارد انسان خال     یقهر را برو   یيا بايد انبارها    -

  .از اين راه حل کرد
جهان گمارد و    یيا بايد علم و تکنيک را به خدمت عمران طبيعت در مهه جا            -

بـه مهـار کـردن     یواقعـ  یاز راه رشـد   از رشد مانـده  یها گذاشت که جامعه
حله گذشته است که     از اين گذشته جهان ما از آن مر    . افزايش مجعيت موفق شوند    

ما در يک قرن و    . پيشني يا تغيري آن باشد     یمسئله، مسئله حفظ نظام اجتماع      
ستيم    پيش ني گر    . نيم  سلطه  بط  بط،         -در روا ين روا حتول ا مهراه  سلطه و  ير  ز
 یها  ی، شکل بند  یبر اثر اين تالش    . شده است   یزير سلطه متالش    ینظام جامعه ها   

شود   یکه امروز طرح م     یمسئله ا . شده اند   پيشني بطور بازگشت ناپذير دگرگون     
ماع    قالب اجت نا   یضرورت ان ين           یبه مع نوع ا سئله  که م ست، بل ساختها ني غيري  ت

اين تغيري بايد به کار برد و نتايج منتظر             یاست که برا    یتغيري و روشهاي  
 یاگر درباره اين مسائل اختالف نظر باشد، درباره ضرورت تغيري ساختها            . است 

اگر جريان انقالب به اينجا رسيده باشد که         . فاق نظر وجود دارد   ، اتیاجتماع 
شده باشد و اگر وجدان به اين        یبودن مسائل و حبراا عموم     یوجدان به جهان   

است، بايد پذيرفت که        یبر باد دادن هست    یبه معنا   یواقعيت که جنگ عموم     
قو     شبينانه و  مال خو بز             یاحت قالب  يک ان به  هبا  که انقال ست  ين ا م تر ا  یرگ 

ند  ندگ    : اجنام شد ما قالب از ر موم     یان شد ع شريت  یبه ر ين     . ب گر ا قت ا در حقي
را بر نيندازد که اينک از شرح        یاحتمال حتقق پيدا نکند، اگر انقالب نظام        

مالحظه  . ديناميک هايش آسوده امي، حبران انسان و طبيعت را تباه خواهد کرد           
يدئولوژي ستا       مهه ا بت و  سم مث ستگ  سراجنام ناسيونالي شگر واب جوي   یي شبه   یو ت

احتمال اول   یدهد که انسان با احتياط و اميد جانبدار پريوز          یامکان م  ... 
  .بشود

   
  :زير سلطه یحتول ناسيوناليسم در جامعه ها -ب
   

حتول                    منود  به  به مثا لب  باق ط سم انط حتول ناسيونالي ست از  ند خن ين ب در ا
حبث  یحتول ناسيوناليسم مقاومت جوزيرسلطه و سپس از  –روابط سلطه گر  یعموم

  .کنم یم
   
  :ناسيوناليسم انطباق طلب -1ب  
   

ل                  شکل فع ما  شر دوران  خري و  يت  سيه، ثنو غيري رژمي در رو خود را   یبا ت
کرد   يدا  ه  یبرا : پ برا       یگرو شد و  لق  شر مط سم،  به     یکموني سکو  بداران م جان

ن     يه لني ستناد نظر که رژمي     یا جنا  سم، از آ ست  امپريالي سيه، سوسيالي بو   ی رو
شواي  ن    یر ست، يع من    یسرمايه دار  یا ست،  شد      یني ست با ند امپريالي . توا

در عوض  . خبش آاست   یرهاي  یجهان و جنبش ها    یخلق ها   یبنابراين متحد طبيع   
بدين قرار دو   . جهان، شر مطلق است     یآمريکا به مثابه سردمدار سرمايه دار     
، ناسيوناليسم، انطباق جو و يک طرفه       نوع طرز فکر پديد آمدند که در آا        

  .کنيم یراست حبث م یخنست از ناسيوناليسم انطباق جو. است
   

  :ناسيوناليسم انطباق طلب راست
   

. شود  یتعريف م   یاين ناسيوناليسم در تضاد با قدرت کمونيسم بني امللل              
صل     نه ا نابراين زمي يت   یب يک « آن را موقع م  » ژئوپلت شکيل  هد  یت ين  به  . د ا

ها              قدرت  سيه و  کا و رو قدرت آمري نازع دو ابر صه ت هان عر که ج يان  جه   یب در
ست  شورهاي    . دوم ا يان ک ين م ع       یدر ا نابع طبي ند و م قدرت ندار ند،   یکه  دار

ند   شرت در خطر گ      . بي گري جن هان در سان ج م  یبدين  فظ       یدائ نگ ح ين ج ست و در ا ا
ل     بات داخ يت و ث ل         یامن قدرت م يک  جياد  شور و ا قا   یهر ک فاع از   که  به د در 



شوند، اساس    یکه ازخارج و داخل برانگيخته م      یدر برابر جنگهاي   یمتاميت ارض  
  .شود یحيات ملت مشرده م

، وحدت  یکنون  یگريند که در موقعيت جهان     یاز زمينه باال اين نتيجه را م         
دمشن    یاست و اگر اين وحدت از بني برود، کشور از سو            الزمه حفظ کشور    یمل 
  .شود یبلعيده م) ینيسم بني املللکمو( یاصل
  :کند یدر چهار شکل زير دائم هتديد م یدائم یرا جنگ یاين وحدت مل    

و آفريقـا   یمرکز یآمريکا یعراق، جنگها –ايران  یمثل جنگها(جنگ کالسيک  -1
  .)شوند یدو يا چند کشور در آن درگري م یوقت

  .شوند یم یکه مانع رشد و ترق یواپس گراي یجنگ با نريوها -2
کمونيسـم بـني   «کـه در خـدمت    یسـازمااي  یکه از سـو » یانقالب«  یجنگها -3

  .گردند یهستند حتميل م» یامللل
در آـا،   یشوند و پريوز یايدئولوژيک که از داخل و خارج حتميل م یجنگها -4

  .کند یسانسور مطلق را اجياب م
ضعيف   یجوديت کشورها  که مو  ی، خطر یگوناگون و دائم   یبا وجود اين جنگها       

از اين . گردند یاست بلکه هر زمان بزرگرت م یکند، نه تنها مهيشگ یرا هتديد م
م     جياب  سم ا برا     یرو ناسيونالي که  ند  هرب        یک يک ر با آن،  له  و  یقو  یمقاب

  :در نتيجه. متمرکز بوجود آيد یفرمانده
  .ماند یمن یغرب یتقليد از دمکراسيها یبرا یحمل     -1
. نـدارد  یمعنـ  یتقالل در خارج از تناسب قـوا در مقيـاس بـني املللـ    اس     -2

ست       بر دو نا را  يد ب نابراين با سم         یب با خطر کموني له  با غرب و مقاب
  .گذارد

طرفـداران   یاز سـو  یيکـ : در داخل کشور، بـا دو خطـر روبـرو هسـتيم       -3
ايــدئولوژي «  یدارا ینريوهــا یاز ســو یو ديگــر یکمونيســم بــني املللــ

اين گرايشها، در مقام     یبا هر دو   یبدين خاطر در عني دمشن. »یيواپسگرا
ل     حدت م فظ و سنت         یح نگ  مذهب و فره سازگار  صر  صالحات     یعنا يده ا و ا

  .را بايد پذيرفت یاجتماع
باال،  یو اصول راهنما) جنگها و خطرها(با توجه به اين واقعيت ها     
  :حفظ کشور در کوتاه و بلند مدت بايد بطور دائم یبرا

و موجوديت کشور مشـرد   یامنيت و ثبات در داخل و خارج کشور را اساس ترق -1
  .آهنني حفظ کرد یو با دست ها

و برنامـه کـار    یرا الزمه جتديد و حفظ وحدت ملـ ) Modernisation(بايد جتدد  -2
م    مره و دائ پا       یروز پيش  نع آن را از  شت  یمشرد و موا ين     . بردا جود ا با و

  .هستند را از بني برد» یهويت فرهنگ« ه حافظ ک ینبايد عناصر فرهنگ
  .بايد در مقياس منطقه و جهان به يک قدرت تبديل شد -3

و از آجنا که اين ناسيوناليستها سخت خنبه گرا هستند، در پاسخ اين سئوال              
  : گويند یاست، م یکه مسئوليت آن جنگها و اين برنامه با چه کسان

ترين عناصر جامعه است که        یترين و مرتق  اين رسالت بر عهده حتصيل کرده           
  .اين سازمان ارتش است. در کارآمدترين سازمان ها گرد آمده اند

  نقش مردم چيست؟ 
، مردم بايد   یجنات حيات مل    یبرنامه ها   یپريوز  یو برا  یدر شرايط جنگ       

اين  . و توتاليرت است   یقو  یو اين مهه در گرو يک رهرب      . از ارتش اطاعت کنند   
. ناليسم از غرب گرايان يک قرن پيش، توتاليرتيسمشان را حفظ کرده است          ناسيو

بايد   ی، ايدئولوژيک و اقتصاد  ی، سياس ینظام  یقدرهتا  یچرا که معتقد است متام     
افراد و گروه ها و کل جامعه در حمدوده         یزندگان  یيعن . باشد  یدر دست رهرب  
  .، شکل بگريدینگو فره ی، اجتماعیاقتصاد یدر ابعاد سياس یتصميمات رهرب

لب                  باق ط سم انط با ناسيونالي سه  سم در مقاي ين ناسيونالي قرار ا بدين 
ليربال، يک قرن پيش، مهراه با حتول مناسبات سطه در جهان اين دگرگونيها را              

  :پذيرفته است
با . رامطلقا کنار گذارده و جانبدار استبداد توتاليرت است یفکر آزاد      -

اقتصاد مسلط جانبدار از     یاز نيازها  یکه در پريو  وجود اين بايد گفت     
  !است یليرباليسم اقتصاد ینوع

  .در زمينه استقالل مهان متايل را حفظ کرده است         -
رها کرده و بـر آن اسـت     مطلق را یدر قلمرو فرهنگ و مذهب، اينک نف      -

عناصر   ترين  یکه عناصر موافق با استبداد توتاليرت را که اغلب ارجتاع          



است و اغلب دوره    یجانبدار هويت مل    یبه نوع. هستند حفظ و تقويت کند
  .کند یرا ايده آل م یتارخي یا

مهانند غرب گرايـان ليـربال يـک    . جز اطاعت قائل نيست یمردم نقش یبرا      -
جانبدار مشارکت    یقرن پيش، خنبه گرا است، با اين تفاوت که آن غربزدگ   

  .جانبدار اطاعت مردم است یمردم بود و اين غربزدگ
اين ناسيوناليسم به اين اختصار اکتفا کنيم و ببينيم در  یدر معرف   

  :توان خواند ینامه اعمالش چه م
   

  کارنامه ناسيوناليسم انطباق طلب
س           جه سيا هار و مه را در چ ين کارنا صاد  یا ماع  یو اقت گ  یو اجت ، یو فرهن

  یاکتفا م   یت اقتصاد، به ذکر امور    بنا بر ضرور   . کنيم  یبه اختصار بيان م    
ها        يک  تاب دينام که باز نيم  يار           یک حبث  مه  ما در ادا به  ند و    یم  یسلطه ا

  .رسانند
   

  :یدر وجه سياس
   

دهند  یقوا در مقياس جهان اجنام داده و م یکه در تناسب عموم یوظايف    
  :به قرار زيرند

  .یحام یجهان یبه سود قدرت ها یمهار منابع ثروت طبيع     -1
اجنام  یبرا یو نيز ديوان ساالر یو پليس یو نظام یتدارک اسباب سياس     -2

که در داخل و خارج کشور بر عهده اين رژمي ها به مثابه متحد  یوظايف
  :در نتيجه. هستند یحام یجهان یقدرت ها

اسرتاتژيک و به منظور حفظ موقع متفوق  یمشارکت فعال در منطقه بنديها     -3
  .قوا یدر تناسب عموم یحام یجهان یهاقدرت 

  .دهند به قرار زيراند یاجنام داده و م یکه در مقياس داخل یو وظايف    
استقرار استبداد توتاليرت و مترکز روزافزون مهه فعاليتها در دولت و در  -1 

  .یارتش و ديوان ساالر نتيجه خالصه شدن رشد، در رشد 
و جديد که مبنظور کنرتل قدرت دولت ) Institutions(قدمي  یبنيادها یتبديل متام -2

  .مهار جامعه یدر دست دولت برا یبوجود آمده بودند به ابزار
  .سازمان يافته یتبديل دولت به دستگاه توليد و استعمال قهر، قهر -3
 ی، ناگزير دولت و بنيادهـا یاصل مشارکت مردم در فعاليت سياس یبعلت نف -4

. گردنـد  یمـ » خنبه ها«، تنها حمل فعاليت استعدادها و شوند یکه اجياد م یجنب
ادغام پذير را از    یاست که خنبه ها      یدستگاه  ینظام  - یبدينسان ماشني ادار  

. کند  یکند و عناصر انطباق ناپذير را حذف م       یراه ادغام از خود بيگانه م    
طوريکه  . بدل شده است   » یخنبه کش  « در عمل به   » یخنبه گراي  « بدينقرار اين   

  .اينگونه رژمي ها از عوامل بزرگ فرار مغزها هستند
توتـاليرت زمـان مـا عامـل مترکـز روزافـزون مهـه         یاز آجنا که استبدادها -5

البته در  . جامعه هستند   یفعاليتها در دولت اند، بناگزير عامل جتزيه سياس        
برخوردهاشان گاه سخت    . راست و چپ وجود دارند     یغرب نيز متايل ها     یجامعه ها  

خصم آلود که قادر به        یجامعه در متايل ها    یاما جتزيه سياس   . شوند  یشن م  و خ
سياسيشان، قهرآميز باشد، خاص      ینباشند و برخوردها   یو رقابت سياس   یمهزيست 

ها   عه  ست        یدارا یجام شده ا ما  تاليرت دوران  ستبداد تو يز     . ا حلاظ ن ين  از ا
 یجبا  یيعن . رند مش یرسيده اند که استبداد را در خدمت آن م        یبعکس نتيجه ا  

  .را بوجود آورده اند یسخت خطرناک مل یها ینفاق و دمشن یوحدت مل
حکومت  یدر اين جو قهر و خصومت فزاينده، فشار و اختناق را به روش اصل -6

  :در نتيجه. بدل ساخته اند
س     - يت سيا يت فعال ت  یامن سان  یبرا  یح جود         یک ند و شرکت دار مت  که در حکو

  .ندارد
يت   - يت فعال صاد  امن ندارد    یاقت جود  يز و گان   یرو. ن به بازر  یخارج  یآوردن 

سرمايه و حداکثر سود است و فرار سرمايه ها از          یکه متضمن حداقل خطر برا     
  .است که از اين نوع رژمي ها دارند یکشورهاي یمشخصات اساس

  .هيچکس وجود ندارد یبرا) statut( یمنزلت قانون -
 یطوريکه اگر کس   . انواع ديگر وجود دارد   امنيت عقيده و تفکر نيز کمرت از       -

  .سازند یمغزش را پريشان م یجرأت فکر کردن بکند، وسيله آن يعن
  .از آب درآمده است یمل ینيز در عمل ناامن یبدينقرار امنيت مل    



  :شگفت تر اينکه
که در آن شرکت دارنـد   ینه تنها در آن چهار جنگ، قادر به کمک به بلوک -7

روزمره   یيچکدام از اين رژمي ها بدون محايت ها و مراقبت ها         نيستند، بلکه ه  
حام   ند        یقدرت  پا مبان سر  بر  ستند  يران را    . قادر ني که ا شاه  يره  « رژمي  جز

 یبا وجود محايت جد     یمشرد، حت   یو رژمي خود را با ثبات ترين رژمي ها م      » ثبات 
گ      ضعف بزر مل  کا، در ع هرب        یآمري ين ر شد ا لوم  مد و مع خود   یقو  یاز آب درآ

  .است یحام یبر دوش قدرت جهان یبار
ها                 عه  کم در جام ست  که د شد  شن  مل رو شرايط    یبدينقرا در ع چک و در  کو

من       تاليرت  ستبداد تو با ا هرب   یسلطه،  جود آورد  یقو  یتوان ر کار   . بو فت اف خمال
به اين رژمي    یکمک مال   یمستقيم و حت   یغرب نسبت به کمک نظام      یکشورها  یعموم 

شته ا   ل ها، گذ کردم، دارا       یز عل شرح  ين  پيش از ا که در       یکه  ست  لت ا ين ع ا
در سياست   یبه تغيريات اساس    یخنواه  یاين امر خبواه   . بينند  یاين کار فايده من    

  .اجنامد یاين قدرت م یجهان
از جتدد بـدانيم، ايـن رژمي هـا سـراجنام      یرا نيز جزي یسياس یاگر نوساز -8

مده      ها از آب در آ سگراترين رژمي  ت     واپ ما ح که در دوران  ند طوري ک  یا از  یي
گذشته افتخارآميز   « توان يافت که مشروعيت خود را از        یاين رژمي ها را من   

خداي  « يا  » یتارخي  سالت  گريد ... و » یر خود را      . ن تو،  شه و موبو شاه و پينو
 یمشردند و م   یخويش م   یملتها  یدر عني حال برگزيده خدا و مظهر وجدان تارخي        

  .مشارند
   

  :یجه اقتصاددر و
   
صاد       جه اقت پريو         یدر و پيش  قرن  يک  شعار  مهان  ند  یم  ی، از  گذارمي  : کن ب

ها   سرزمينها     یسرمايه  ند و  ما را        یغرب بياي نابع  ند و م بادان کن ما را آ
ند    شورها    . هبره ور بگردان مهه ک مروز در  ها اداره      یدارا یا نه رژمي  ين گو ا

از اصل   یپريو . ند مليتيها است   مستقيم و يا غريمستقيم در دست چ     یمنابع طبيع  
، سبب گرديده   یکامل در وجه اقتصاد    یاز ابداع به خاطر تشبه جوي       یخوددار 

حتت   یاقتصاد جامعه ها    یاز آجنا که خطوط اصل    . که مصرف اساس رشد قرار گريد       
جو     باق  سم انط به            یرژمي ناسيونالي نها  جا ت ند، در اين شده ا شناخته  ست  را

کردن اقتصاد جامعه      پيشخور کردن و از پيش متعني     ،یاقتصاد  یاختصار از تالش  
  .کنم یزيرسلطه حبث م یها

  :را هنوز به خود جلب نکرد اند یکه توجه کاف یامور
 یبـه عنـوان مشخصـه اقتصـادها     یجتزيه اقتصاد به دو خبش مدرن و سـنت  -1 –ب 

دانيم که هنوز اقتصاددانان ليربال و       ینيست و م   یما حرف تازه ا    یجامعه ها  
در انتظار وقوع اين معجزه اند، که خبش مدرن رشد کند            ) نيز  یمارکسيست رمس  (

در  یحت (اما نه تنها در هيچ کجا      . را در خود جذب منايد    یو بتدريج خبش سنت   
سلط         يت م بودن موقع جود دارا  با و سيه  ست،       ) رو سته ا قوع نپيو جزه بو ين مع ا

ش     يان متال که جر به           یبل کار را  هم  ته و  شتاب گرف هم  ستگ   شدن  مهه    یيک واب
، بر  یداخل  یفعاليت اقتصاد   یجانبه رسانده و هم با از بني بردن زمينه ها         

علت اشتباه در   . افزايد  یها بطور روزافزون م     یمشاره بيکاران و انواع کسر    
  :به امور زير بوده است یتوجه یب» خبش مدرن« نقش  یارزياب

جويـد و   ین، انطباق منـ خبش مدرن نه با فرهنگ، نه با طبيعت، نه با انسا -1
اگر توجه کنيم که نقش اين خبش انطباق انسان و طبيعت با توقعات ديناميک                

م         ندر  ست، ا سلط ا صاد م سعه اقت ش         یتو مدرن متال خبش  ين  چرا ا نده   یيابيم  کن
  .است

از آن نوع کـه در غـرب    یرابطه ا» یخبش سنت« تواند با  یاين خبش مدرن من -2
جزء  » خبش مدرن  « چرا که   . د داشت، برقرار کند   وجو  یرشد اقتصاد   در جريان  

ل  هان    یمکم صاد ج ست      یاز اقت ها ا ند مليتي صليش        . چ فه ا براين وظي نا  ب
)Fonction (بـا وجـود ايـن    . اين اقتصاد مسلط است یبرداشنت موانع توسعه طلب

 یدر اقتصاد  ینقش ايفا کند؟ حت     یيک اقتصاد مل    ینقش چگونه بتواند در بنا    
از دو ابرقدرت جهان است، از آجنا که خبش مدرن در         یه که يک  مثل اقتصاد روسي   

دولت روسيه است، قادر نيست به خدمت رشد           یخدمت اجياد و افزايش قدرت جهان     
موم  صاد  یع م             یاقت يه  ضاد ما مهني ت قدرت از  ين ابر صاد ا حبران اقت يد و   یدرآ
  .گريد

قرار گرفتـه   »توسعه مصرف«بر اساس  یرشد اقتصاد یاز آجنا که برنامه ها -3
ارضاء   یبرآوردن نيازها   یاند و با توجه به اينکه کاالها و خدمات الزم برا         



اين   یعقب مانده چندين و چند برابر توليد اقتصاد سنت          ینشده در جامعه ها   
تکيه کرده است و بنا بر       یواردات  یکشورهاست، خبش مدرن ناگزير فرآورده ها      
جريان توليد، بلکه از حلاظ مواد و       اين نه تنها وابستگيش از حلاظ سرمايه و      

 یکه خبش مدرن عرضه م      یاما فرآورده هاي   . فرآورده ها به اقتصاد مسلط است       
م     يا وارد  ند و  ن       یک ستند، يع عال ه ل    یشوند، ف يد داخ م    یتول بني   یرا از 

جا   ندو  م  یبر ند  یآن را  کردن          . گري شني  ست جان شورها از سيا نوع ک ين  مهه ا در 
ل   يد داخ صاد    از راه ا یتول سات اقت پريو     یجياد تأسي ساهلا  شده و   یم  یمدرن، 

اما در عمل اين تأسيسات واردات را جانشني توليد        . شود  یم  یهنوز نيز پريو   
صدور ثروت    یو عامل اقتصاد   یدر خبش سنت   یکرده سبب رشد از رشدماندگ     یداخل 

  .و پيشخور کردن شده اند یطبيع یها
شده انـد و   یاقتصاد یور فعاليت هاما حم یاين سخن که بودجه دولتها – 2 –ب 

ل             يد داخ جه و تول يان بود شني م طه پي ين، راب شرت از ا خورده و      یبي هم  بر 
شت      گر بردا جه دي مروزه بود ل   یا يد داخ تازه ا     یاز تول حرف  ست،  ست و   یني ني

دولت از جامعه و    یاستقالل مال  . ظاهرا اهل فن نسبت به آن اتفاق نظر دارند        
 یاين دو به صدور ثروت ها       یو وابستگ  یدولت  یه ها جامعه به هزين    یوابستگ 
قصدم اين   . گريند  یو ورود کاالها و خدمات، مورد حبث قرار گرفته و م         یطبيع 

خواهم به استناد اين      ینيست که به شرح و بسط اين واقعيت ها بپردازم، م           
ن            جه آن يع کردن و نتي شخور  سم پي ها، مکاني يت  کردن      یواقع قدر  پيش م از 

مهانطور که آوردم، اين کار را ده سال پيش اجنام داده         . شرح کنم  آينده را  
ام و اينک نيز که مشکل پيش خور کردن بصورت يک حبران شديد دامنگري مشال و                
جنوب و بيشرت جنوب شده است، بنا ندارم نظر ده سال پيش را شرح کنم بلکه                

ب بر سر کار    انقال  یکه بعد از پريوز    یخواهم با جلب توجه به جتربه رژمي         یم 
  .شايد هنوز دير نشده باشد. آمد، حساسيت ها را برانگيزم

که به حلاظ باال بودن ميل به         (ما   یدولت در جامعه ها    یهزينه ها   یبار     
کند که از     یاجياد م   یقوه خريد  ) مصرف ضريب تکاثر اين هزينه ها بسيار است        

شود که    یسبب م   توزيع نابرابر اين قوه خريد،      . دو برابر بودجه به باالست    
فشار تورم   . که بايد وارد کرد افزايش پيدا کند       یخريد کاال و خدمات    یتقاضا 

دروازه ها را  » یليرباليسم اقتصاد  « دارد که به هبانه     یدولت ها را بر آن م    
شايند     یبرو  خدمات بگ ها و  سرمايه         . کاال ضرورت  تأثر از  لت م جه دو ما بود ا
ها         یگذار  يت  سعه فعال سبب تو به  يز  ظام  یادار یو ن ن   یو ن حداقل   یبا ميزا

ل      يد داخ بر تول م   یپنج برا فزايش  بد  یا سر     . يا ناگزير ک جه  ين بود به   یا رو 
وابسته   یطبيع  یبدين قرار بودجه به افزايش صدور ثروت ها         . دارد یافزايش 

به حلاظ کسر رو به افزايش، ناگزير        : دو جانبه است   یاين وابستگ  . گردد  یم 
ل از صدور ثروت ها و ورود کاالها و خدمات است و        حاص  یاز فشار به درآمدها   

م          باال  يد  قوه خر نه،  فزايش هزي ها     یبا ا يت  يل فعال صاد  یرود و متا در  یاقت
م       غيري  به واردات ت يه  هت تک ند  یج م    . ک ين  جه ا برا     ینتي که ارز الزم   یشود 

اين ارز يا بايد از راه افزايش قيمت       . گردد  یم  یتأمني واردات مسئله اصل   
صادرات   مواد او  يه  هر دو راه         یل يا از  يد آن و  فزايش تول يا از راه ا و 

گردد   ش           . تأمني  خام افزاي مواد  يد  يزان تول سم، م ين مکاني ست    یبا ا گاه بي
يابد بدان حد که نسل آينده، بکنار،         یم  یبرابر افزايش مثال توليد کشاورز     

  .يابد یخود را مأيوس کننده م یانداز اقتصاد نسل امروز نيز چشم
ها        عه  ها       ینه در جام عه  نه در جام کردن        یما و  خور  پيش  سئله  غرب، م

 یگويند که کشورها    یم  یاما وقت  . گريد  ی، موضوع حبث قرار من    یطبيع  یثروت ها  
را بنا بگذارند که با متام شدن ذخاير نفت           یما بايد از هم اکنون اقتصاد      

دانند چه     یم خود بايستند، روشن است که        یبتوانند سر پا   ... يا مس، يا    
ي  شورها      یبال سر ک بر  ند  م   یدار ند  یما  قات  . آور مهان او جه      یدر  قش بود که ن

دولت در پيش خور کردن ثروت ها را با حتليل اقتصاد ايران منتشر کردم، شاه              
فت            خود گ صاد، در رژمي  سئوالن اقت به م طاب  بار خ ند  فت    یم : سابق، چ يد ن گوي

م     . دارمي متام  فت  ته ن يد   یم . شود  یالب مس دارمي  گوي نها را   . گاز و  له اي ب
 یوقت . نفت را پر کند    یخال  یبسازمي که جا    یدارمي اما بايد از حاال اقتصاد    

م                کرار  حرف را ت مهان  که  ندم  يا را خوا فت رژمي مالتار ير ن سخنان وز خريا   یا
کند که     یرا حتميل م   یکرد، تعجب نکردم چرا که اين پيش خور کردن از پيش جرب           

خواهم از آن حرف بزمن مهني      یکه م   یآن جتربه ا . چنگ آن گرخيت   توان از  یآسان من  
  :است
کـه بـه    یپنج سـاله ا  یشده برا یپيش بين یپيش از انقالب، بودجه جار      -

مهـني بودجـه در برنامـه پـنج     . ميليارد دالر بود 50/2شد،  یختم م 1979



أمني در آمـوزش و هبداشـت و تـ    یبدون احتساب سرمايه گذار 1983-87ساله 
 یميليـارد دالر يعنـ   150ميليارد دالر و با اين هزينه ها  142 یاجتماع

هم اکنون مشاره کارمندان     . شده است  یسه برابر بودجه رژمي شاه پيش بين
کنم ارقام گويا و واضح      یگمان م  . دولت نزديک به دو برابر شده است       

بودجه   اين . بود  یدر حقيقت بن بست رژمي شاه، مهني بودجه ادار       . هستند 
را   یديگر فعاليت اقتصاد    یبلعيد و از سو   یمهه درآمدها را م    یاز سوي 
تغيري ساخت    یاوليه برا   یکوشش ها  . گرداند  یکه آمد متعني م      یبه شرح  

من            قادر  که  کرد  لوم  ما مع بر  جه  ين بود غيري       یا جه را ت ساخت بود شومي 
شدمي  بر آن  . تغيري بدهيم   یبدهيم، اما توانستيم نسبت ها را تا حدود        

کرد، از طريق تغيري     یاجياد م   یدولت  یرا که هزينه ها    یکه قوه خريد   
بانک     بارات  تها   یساخت اعت جه فعالي يد  یمتو گردانيم  یتول سخن   . ب به 

سوي    گر از  ها         یدي به کاال يد  قوه خر شار  خدمات  یصنعت  یاز ف که   یو 
ديگر با    یتوانستند توليد کنند بکاهيم و از سو    یپيش رفته م یکشورها
کنيم و   یعادالنه تر درآمدها، قوه خريد را متوجه توليد داخل          توزيع 

خنستني نتايج،   . مصرف، توليد را اساس رشد بگردانيم      یبه اين ترتيب جبا    
اما جامعه جوان و بيکار چگونه      ... اميدخبش و تشويق آميز بودند، اما 

آا کار    یکند تا سرمايه گذاريها بتدريج اجنام بگريند و برا           یصرب م  
شارها     فر  کاران، ف شار بي ند؟ ف ل  یاهم آور خارج  یداخ به      یو  که  گر  دي

مور                    که ا شدند  سبب  کرده ام  شرح  يد  به ام نت  تاب خيا صيل در ک تف
پيشني بازگردانده شوند، بلکه پيش خور کردن          ینه تنها مبجرا    یاقتصاد 

جا دارد از خود بپرسيم حاال که ايران نفت         . پيدا کند   یابعاد بزرگرت  
ما ايرانيها وسيله فعال کردن مغزها       یشود يعن یصادر مداد، نفت خام 

کنيم، که کار     یجبايش کاال وارد م   . کنيم  یخود را صادر م    یو دست ها  
نفت بپايان    یوقت . آورد یما بوجود من    یمغزها و دست ها    یبرا  یتوليد 

است، چه    یکه زير و رويشان خال    یکارنکرده بر بيابااي یرسيد، مغزها
  !ینست پايان مرگبار سرزمني و مغز و دست خالخواهند کرد؟ اي

ها       شت رژمي  س  یسرنو ستگ      یسيا به واب ستقالل  ب  یکه از ا ند،    یطل حتول کرد
، یجهان  یدر مهه موارد، حضور فعال قدرت ها      . ديگر اين جتربه هستند     یمنونه ها  

ک  يافتگ       یي عيني  ين ت مل ا ست    یاز عوا پيش ا صادها    . از  من در اقت عه   یمطال
، مرا به اين نظر رسانده است که         یقب مانده و نيز اقتصاد جهان      ع یکشورها 

سم       هم مارکسي سم و  هان       یهم ليربالي قدرت ج خدمت  قرار      یکه در  سيه  شدن رو
گاه آزاد           عده  بل و طه مقا به نق شر را  ست، ب ته ا م    یگرف شارت  ند،   یکه ب داد

ش، شود که با فعاليت خوي       یم  یانسان هر روز بيشرت اسري جرب      . راهرب شده اند   
مهه جانبه خبصوص     یما تالش   یاثر اين جرب در جامعه ها     . بيند  یپيشاپيش تدارک م   

  .است یو فرهنگ یاجتماع
   

  :یدر وجه اجتماع
   
که گمان    یو متايل مارکسيست   یمتايل ليربال   یپيش از جتربه هر دو متايل، يعن        
ساختها   یم  ند،  ماع  یبرد م          یاجت حتول  ا  يه آ فق نظر ها، موا عه  ن  یجام د، کن

ند       حتول بود ين  بدار ا م      . جان مان  سلط گ سم م سعه        یليربالي ساس تو بر ا برد 
، يک طبقه ميانه بعنوان تکيه گاه رژمي        یو قوت گرفنت اقتصاد شهر     یشهرنشين 

م       یها  يدار  بت پد سم مث بدار ناسيونالي ها      یجان عه  ند جام غرب،   یشود و مهان
ينکـه حتـول جامعـه    مارکسيست ها به گمان ا. سازد یاثر م یخطر کمونيسم را ب

گردد، به    یم  یسبب پيدايش و رشد طبقه کارگر و در نتيجه حتول نظام اجتماع          
حتول   یدر شرايط عموم   یدر عمل حتول اجتماع   . دادند  یخوش نشان م    یاين حتول رو  

 یزيرسلطه، موافق هيچ کدام از الگوها اجنام نگرفت و رژمي هاي         -روابط مسلط   
  .شوند یشده اند و م یعدم ثبات اجتماع یرباناين حتول شدند، خود ق یکه بان

ساهلا     م           یدر  هره  هم چ سيار م يده ب يک پد خري  گر      یا که دي يد و آن اين منا
سرمايه دار         هان  يب ج به رق به مثا سيه  من   یرو ضاي   یقادر  موم  یشود نار و  یع

شود را در احزاب جانبدار خود      یجديد برهم افزوده م     یکه در جامعه ها    یقهر 
  .سرنگون کردن رژمي ها بکار اندازد یو آن را براسازمان خبشد 

بطور روزافزون بريون از اراده دو قدرت      یاجتماع  یاين امر که انقالهبا         
. آينده است   یگريند، مشخصه اين ساهلا و باحتمال بسيار ساهلا         یاجنام م   یجهان 

ن    بدان مع ين  موم      یا حتول ع که  ست  ها      یا قدرت  قدرت و  بط دو ابر ضو دو   یروا ع



له ا    لوک، مبرح ماع            یب ظام اجت حتول ن کان  که در آن ام ست  سيده ا ست و   یر ني
  .بايد خارج از اين روابط اجنام بگريد یبناچار هر حتول

که در مدار اين دو بلوک قرار گرفته اند، از حلاظ           یدر حقيقت کشورهاي      
ل با آنکه ميزان رشد و درجه حتو      . هبم دارند   یشباهت بسيار   یاجتماع  یشکل بند  

  :ینيست اما از حلاظ شکل بند یاجتماعيشان يک
در هر دو تيپ جامعه، يک طبقه فونکسيونل بوجود آمده اسـت کـه بطـور          -

ل     عه م فزون از جام م   یروزا يده  ها      یبر شته  با ر به    یشود و  ناگون  گو
اين طبقه به حلاظ موقعيت      . جويد  یطبقه حاکم بر جامعه مسلط پيوند م        

را در جامعه سرمايه    یادر نيست نقش بورژواز   بسيار ناپايدار خود، ق     
س     یدار قش بوروکرا يا ن س  یو  فاء      یو تکنوکرا سيه اي عه رو را در جام
که در   یسراجنام اين طبقه را با سقوط رژمي شاه در ايران و وضعيت    . کند

  .شوند، مهه ديده امي یبا آن روبرو شده اند و م یشرق یاروپا
را توسـعه   یبيشرت از مهه ديوانساالر یاجتماعدر هر دو تيپ جامعه، حتول       -

زيرسلطه در مقياس  –که سازمان دهنده روابط مسلط  یديوانساالر. خبشيده
  .است که تکيه اش بر مصرف است یبه رشد یو متک یداخل

 یپيشني، شهرنشـين  یشدن نظام اجتماع یدر هر دو تيپ جامعه ها با متالش      -
 ی، مورفولوژ یشهرها با رشد سرطان    . است با ميزان بزرگ افزايش يافته      

  .مهه جانبه جامعه ها هستند یتالش
 یکه بر اثر رشد نامهاهنـگ و نـابرابر، در جامعـه هـا     یپديده اجتماع      -

 یکه رشد م    یميان خبشهاي   یانقطاع اجتماع   یرشديافته پديد آمده، يعن    
زيـر   یامانند، در جامعه هـ  یکه بريون از جريان رشد م یکنند و خبشهاي

 یقرار من  » رشد « از کشور که در مسري    یخبشهاي. سلطه، سخت چشم گريتر است
م        تر  فزون فقري طور روزا ند ب ها        یگري شته  عه، ر يان دو جام  یشوند و م

  .شوند یبطور روزافزون پاره م یمهبستگ
 یکـه مهبسـتگ   یشدن جامعـه، روابطـ   یو باالخره از آجنا که بر اثر متالش      -

ماع  تأ  یاجت م را  قع              یمني  صيت و مو بات شخ يد ث سل جد به ن ند و  کرد
 یآيد و نسل   یکه رو م   یرود، ميان نسل   یخبشيدند، از بني م    یم  یاجتماع 

از آجنا که اين    . بوجود آمده است    یکند، انقطاع اجتماع    یکه افول م   
يدئولوژيها           کردن ا به  صل جتر به حا مهه جان طاع  ما  یانق ها  یراهن  یرژمي 

بر   یرا مذهب و عناصر فرهنگ    یر نياز به مهبستگ ما است، ناگزي یکشورها
اصليشان مهني حفظ  یاز وظيفه ها یما يک یها گريند که در جامعه یعهده م
ستگ  ل  یها  یمهب ست   یم ها  . بوده ا عه  سم       یدر جام که ماتريالي يز  سلط ن م

ندها     به روز پيو م     یحاکم روز  يز  نده را ن به   یبرد، رو  یجباما آوردن 
شود و اگر آغاز قرن بيست و       یپيشني تشديد م    یمذهب و به عناصر فرهنگ    

يد از آن                تد نبا قارن بيف يت، م مذهب و معنو قش  گرفنت ن قوت  با  کم،  ي
نيم   جب ک ماع       . تع جه اجت که در و حبث اين صل  گ  یحا ها   یو فرهن يز رژمي  ین

نه  . جانبدار ناسيوناليسم مثبت، به نقطه مقابل هدف خويش رسيده اند           
دخلواه آا به مثابه تکيه گاه مطمئن          طبقه ميانه و نه طبقه کارگرد     

مروز در               ست و ا شده ا يز  يت ن ته، تقو بني نرف مذهب از  مده،  جود نيا بو
  .کامل قرار گرفته اند یها در انزوا ما اين رژمي یجامعه ها

    
  یدر وجه فرهنگ

   
رسيد   یانطباق طلب در وجه فرهنگ به عکس هدف هاي         » ناسيوناليسم «جتربه     

  :در حقيقت اثرات سلطه در وجه فرهنگ بسيار وخامت بارترند داد یکه وعده م
   

  در رابطه با فرهنگ مسلط
   
کردن مصرف سبب صدور مـداوم   یکردن زمينه انديشه و عمل از راه غرب یغرب   -1

. مسلط گشته است    یما به جامعه ها     یو رو به افزايش مغزها از جامعه ها     
سوي   قت از        یدر حقي يد آ يت جد ليم و ترب ل  تع يت م نه و   یا را از هو بيگا

ديگر در جامعه ها به علت از بني رفنت روزافزون           یکند و از سو   یم  یغرب 
 یوقت . متناسب با حتصيالت وجود ندارد       یکارانديشه و دست، کار    یمايه ها  

م              فزوده  يز ا تاليرت ن ستبداد تو شکل ا شکل، م ين م ضاد از    یبر ا گردد، ت



ما عميقا ضد     یين حلاظ عمل رژمي ها    از ا. گردد  یحل م  » فرار مغزها  «طريق  
  .است یناسيوناليست

خود را بـه صـدور فرهنـگ از     یجا ی، مبادله فرهنگیاز رهگذر انطباق جوي   -2
سبب از   یاما در اينجا نيز واردات فرهنگ    . مسلط به زير سلطه داده است      

رشد   یابداع و ابتکار که از عوامل اصل      یبني بردن باز هم بيشرت زمينه ها       
در حقيقت اگر فرهنگ را دست آورد انديشه و دست        . است، شده است    یهنگ فر

ما با    یمعني تعريف کنيم، جامعه ها      یبا طبيعت   یجامعه ا  یدر زمينه تارخي  
نگ               کردن فره با وارد  عت و  خدمات از طبي ها و  هتا و ورود کاال صدور ثرو

ب  م       یغر نه  جدا و بيگا خود  تاريخ  ين د      یاز  ست دادن ا با از د و، شوند و 
» یاخذ متدن غرب   «به سخن ديگر    . شود  یاستعداد ابداع و ابتکارشان عقيم م     

. آيد  یفرهنگ شدن از آب در م    یکه ب   یفرهنگ  یدرعمل نه از خود بيگانگ     
ما با اين مشکل      یمهانطور که پس از يک قرن و بيشرت جتربه، اينک جامعه ها          

  .بزرگ روبرو شده اند
ما راه پيدا نکرده اند چـرا   یرب جبامعه هاغ یبا اينهمه مهه عناصر فرهنگ   -3

مثـال از ورود   یبـرا . ندارنـد  یزيرسلطه سـازگار  یها که با موقعيت رژمي
شود، در عوض    یبزور ممانعت م   ... آزاديها، منزلت فرد، انتقاد، ابداع و      

وابسـته   یاينست که رژمي ها. باز است) Anti-Valeurs(ضد ارزشها  یدرها برو
خوانند، عامل توسعه انواع فسادها       یجامعه از فساد م    که خود را نگهبان   

 یمسلط شده اند طوريکه جامعه ها        یجامعه ها   یاز راه وارد کردن فسادها  
  .هستند) Pathologie Sociale( یاجتماع یما گرفتار انواع نابسامانيها

بريدن از تاريخ، از طبيعت و از . اغتشاش در هويت، حاصل سه امر باال است   -4
ديگر فعال    یو طبيع  ی، اجتماع یعه، بدون اينکه انسان در زمينه تارخي      جام

نا    گردد، مبع گ     یب خالء فرهن ست در  ست  یزي به       . ا پيش از جتر گر  قت ا در حقي
. کامل ممکن نيست    یمشکل بود، بعد از جتربه آسان است بفهميم که تشبه جوي          

ها    عه  ط           یجام حتول رواب يان  يد و در جر شرايط جد گر     یما در   -سلطه 
و  یاز سوي  یکردن خارج   یجريان داخل  . بازماندند  یزيرسلطه، از حتول طبيع   

خارج    يان  ل    یجر سو  یکردن داخ ب       یاز  شاش  سبب اغت گر،  در  یسابقه ا  یدي
طوريکه ما امروز نه خـود هسـتيم و نـه    . ما گرديده است یها هويت جامعه

ن متدن  امروز را بايد حبرا    یاز اينروست که حبق حبران عموم      . شده امي  یغرب 
 یهر چند واضح ترين قيافه خود را در کشورها        یاين اغتشاش فرهنگ   . خواند 

م     شان  ها      یما ن عه  ما در جام هد، ا ست      یصنعت  ید شده ا يدار  يز پد در . ن
حقيقت در جريان رشد قدرت، انسان نقش خويش را مبثابه هدف رشد از دست               

م       یم  شد در  سطوره ر خبدمت ا هد و  يد  ید خود ر    . آ قش  جا ن نوان  از مهين ا بع
 یمشخصه رژمي هاي  . شود  یدهد و موضوع تاريخ م      یسازنده تاريخ از دست م     

دهد، تبديل    یآا را تشکيل م    یکه ناسيوناليسم انطباق طلب ايدئولوژيها     
از « شکل بگريد که     یبايد در قالب تارخي    یکه م   یکردن انسان است مبوجود    

  .شود یبه او حتميل م» باال
   

  یددر رابطه با فرهنگ خو
   

خود را بـه ضـرورت    یکه در آغاز دوران شعار بود، اينک جا یتشبه جوي   -1
ل     يت م فاع از هو ست    ید شگرف . سپرده ا که      یها  یاز  ست  ما اين دوران 

 یدم م  یديگر از هويت مل    یناسيوناليسم انطباق طلب، بيش از متايل ها      
سخن  کند بدين    یزند و البته آنرا بر پايه استبداد توتاليرت استوار م  

  :فهمد که یاينرا م یکه از هويت مل
  .ندارند یما سنت دمکراس یکشورها         -
خدشه دار شده است  یرا که در آن هويت مل ی، دوره هايیاز گذشته تارخي      -

کرد      حذف  يد  شورها (با سالم  یدر ک سالم       یا ين دوره، دوره ا عرب ا  یغري 
  ).است

شـود و دولـت    یگذاشته م) Etat-Nation( ملت -اساس هويت با تشکيل دولت         -
  .است که بيانگر هويت هستند یمظهر اصول

کند و از اين نظر به فاشيسـم   یديگران تعريف م یهويت را بر اساس نف         -
  .برد یشباهت م



از عناصر اين    یبدينقرار اصل جهان مشول مشردن فرهنگ غرب درباره بسيار              
بتمام تر    یحال در قلمرو مصرف مهچنان و با شدت      با اين   . فرهنگ رها شده است    

  .است یبنا بر تشبه جوي
جا            شته  به از گذ مهه جان طاع  صل انق يدن از دوره ا     یا به بر از  یخود را 

صر      به عنا يا  شته و  ست،           یگذ سازگار ا تاليرت نا ستبداد تو با ا که  شته  از گذ
  .سپرده است

خوددار       لزوم  صل  م       یو ا ست ا شده ا ها  بداع ر کردم      از ا شرح  که  مهانطور  ا 
توان گفت که قلمرو      یم . شوند  یزمينه و امکانات ابداع روزبروز حمدودتر م       

  .شود یخالق تبديل م یقهر، بطور روزافزون به زمينه و ابداع استعدادها
ها                نگ  نداخنت فره عه ا يات جممو ضرورت از ه صل  يه آن،  یخود  یاز ا ، جتز

  .شود یم یمهچنان پريوديگر  یو طرد عناصر ینگاهداشنت عناصر
برا              عت  تاريخ و طبي سان و  گرفنت ان خبدمت  صل  باالخره از ا پيش    یو  سهيل  ت
گر                 یرو سلطه  ظام  مل در ن غام کا گر و اد سلطه  نگ  صاد و فره به اقت مهه جان

حفظ ثبات رژمي ها و از پا در        یفکر غالب اين است که برا       . گردد  یم  یپريو 
. بيش از پيش ادغام شد      یدر نظام جهان  چهارگانه، بايد    ینيامدن در جنگها  

از اينجاست که تضاد    . درهر دو بلوک يک عنصر مهم ايدئولوژي غالب مهني است           
 یبا تشديد جريان ادغام راه حل       یتضاد قبول هويت مل    : عارض شده است    یمهم 

  :که پيدا کرده اند، هويت حمدود مثل حاکميت حمدود است در نتيجه
  :، جامعه ها دچار اغتشاش مضاعف هويت شده اندحتت حاکميت اين رژمي ها -2
گو  - ل                  یال يت م نام هو نک ب ما اي ست ا غرب ا نان  يده آل مهچ خذ   یا « ا

  .خمرب ممنوع است یو ارزشها» ايدئولوژيها
ين رو     - جود ا جوه        یبا و يز در و خود ن نگ  به فره ستبداد      یآوردن  با ا که 

  .توتاليرت ناسازگار است ممنوع است
ضا  - گ  یف مس        حتت  یفرهن سان ر يد ان لت، با مل دو ند   یکنرتل کا يد ک ما از  . تول ا

بـه   دولـت قـادر   ) و آسيا نيـز  یشرق یدر اروپا( ما  یها آجنا که در جامعه
به  یسابقه ا یب یشود، در عمل جتزيه فرهنگ یدخلواه من یسانسور فرهنگ یبرقرار

ها   عه  م     یجام يل  ند  یما حتم ت . ک ل      یدول حدت م سالتش و مر   یکه ر و بود، در قل
گر       مرو دي هر قل بيش از  نگ  م    یفره يه  مل جتز ضا   . شود  یعا که در ف جنا   یو از آ

بسته، شکل دهنده دولت و شکل پذير افراد اند، دولت خود به عامل                یفرهنگ 
ضد فرهنگ بدل شده است چرا که فرهنگ واقعيت خود را از فعاليت خالق انسان               

گ     . گريد  یم  يه فرهن سان جتز ها   یبدين  عه  حبرا   یجام منان،   ما و  يت روزافزو ن هو
که   ینتيجه ا . توتاليرت به خود داده اند     یاست که استبدادها    یحاصل رسالت  

  دانند کيستند؟ یبدان رسيده اند، اين است که خود نيز من
ما است، حاصل کـار اينگونـه    یتشديد جو اهبام که مشخصه فرهنگ جامعه ها -3

ست   ها ا سياه     . رژمي  پرده  چون  هبام مه يدئولوژ   یا تاريخ و      یبر ا بر  مذهب،  و 
تارخي   يت  گونگ           یهو بر چ ست،  حميط زي با  سان  بط ان بر روا ندگ  ی،  حال و   یز در 

جهان، و   یو تضاد با کشورها    یديگر، مهکار   یآينده، بر رابطه با جمموعه ها       
  .سايه افکنده است... 
ستبدادها      ن       یا به دورا نک  تاليرت اي بر         یتو خود  که در آن  ند  سيده ا ر

چرا که جو اهبام، سبب کارپـذير شـدن و   . ورزند یاهبام اصرار متشديد اين جو 
که   یخبالف دوران  . گردد  یم  یدر نتيجه کاهش فشار جامعه در جهت تغيريات اساس        

  توتاليرت راست و چپ    یداشت، اينک هيچ کدام از استبدادها       یبيانشان روشن  
و يک سر   ايستاده اند    دادن باز   یطالي  یندارند و از وعده ها    یبيان روشن  

 یخواهند جامعه ها    یم « گويند   یديگر من  . بر تشديد جو ترس تکيه کرده اند        
گويند کشور را از خطر کمونيسم بني        یبلکه م  » ما را به متدن بزرگ برسانند      

ل  طر        یاملل يا از خ سم و  طر امپريالي يا از خ م  ... ،  فظ  ند  یح  یناتوان . کن
شوند،   یکه با آن روبرو م    را هم   یمسائل  یاين رژمي ها راه حلها   . کامل است  

حام   قدرت  ند  یم  یاز  ها  . خواه شته  کا در         ینو لت آمري سران دو سابق و  شاه 
ستند    سرتس ه کارتر در د شده و        . دوران  ناتوان  صميم  خذ ت کارانش در ا شاه و مه

شد   یجو اهبام   یبدين سان رژمي از مجله قربان    . طلبيدند  یاز آمريکا راه حل م   
در مورد هلستان هبرت نيست در آجنا هم حزب حاکم          وضع  . که خود پديد آورده بود    

آيد و اين دولت روسيه است که راه حل حبران را القاء            یوهم از آب در م   ، 
 یاين ناتوان  . التني نيز وضع از مهني قرار است        یدر آمريکا . کند   یو حتميل م  

در  یما زندگان   یدر جامعه ها  : است  یآن مثال آوردمي عموم   یکه از وجه سياس   
به حلاظ سنگني شدن جو       . يابد  یسنگني از اهبام بطور روز به روز ادامه م        یوج 



نيز اين اهبام روز به روز دست و پاگريتر        » رشد يافته  « یاهبام در جامعه ها   
  .رود یما در خالء فرو م یانسان جامعه ها یپندار. شود یم
در عمل  بود بگريد، یفرهنگ رکود را که خود یفرهنگ رشد که قرار بود جا - 4

مد      ترس از آب در آ يب و  نگ ختر طه ا  : فره مه راب لت دارد       یقائ با م لت  که دو
. کند، ختريب است    یکه انسان با طبيعت برقرار م        یمشخصه رابطه ا  . ترس است  

بر فشار و اختناق است و      ینظم اجتماع   یبنا . زور است  یاساس روابط اجتماع   
 یرا فرآورده ها   ینيز فرهنگ  و  یو اجتماع  یو اقتصاد  یسياس  یباالخره تعادهلا  
م    قرار  هر بر ند  یق هر  . کن قت ق م        یدر حقي يل  ناق حتم شار و اخت شکل ف  یکه در 

  :شود مهه جانبه است
  .و استقرار انواع سانسورها یو فقدان آزاد یاستبداد سياس         -
به احتمال زياد  یمرگ از گرسنگ یو فقر و حت یو ترس از بيکار یبيکار         -

  .فشار و اختناق است یين روشهامؤثرتر
برنـد کـه از    یکه خبصوص جوانان از آن رنج مـ  یاجتماع یترس از انزوا      -

ش      سها نا ها و تر نواع فقر يران      . شود  یم  یا به ا جا از جتر ست در اين جبا
 یاين ترسها فرو رخيت و عشق معن       یمدت  یياد کنيم که پس از انقالب برا      

کردند بدانند عشق     یکه فرصت پيدا م     یبسيار بودند جوانان   . پيدا کرد  
ن           تاليرت دي ستبداد تو که ا تدريج  به  ست؟  م     یچي حمدود  ضا را  کرد،   یف

در اين اواخر کم نبودند دخرتان و       . کردند  یجوانان نيز عشق را گم م      
جرأت ملس کردن بدن خويش       یکه در آن آدم یکه ترس خود را از جو یپسران

بکنار، شدت ترس سبب شده       یدوست عشق و  . کردند  یرا نيز ندارد، ياد م    
 یکه با حمرم بکار م      یزبان . دو زبان بشوند   یما دارا  یاست جامعه ها   
  .برند یکه با ناحمرم بکار م یبرند و زبان

در قلمـرو  ( یو فرهنگ یترس از انديشيدن و ابداع خبصوص در قلمرو سياس      -
صاد  ضعيت    یاقت حاظ و جز در           یبل بداع  کان ا کردمي، ام شرح  حمدوده  که 
  .بسيار حمدود است ناسازگار با رژمي حاکم) Speculation( یسوداگر

بـر   یعمـوم  یآگـاه . شـود  یبر اين ترس، ترس از آينده نيز افزوده مـ       -
، بر افزايش مجعيت و نيازها و کاهش امکانات       یپايان گرفنت منابع طبيع    

ر اين  د. گردد که ترس از آينده بصورت يک کابوس بزرگ در آيد          یسبب م  
ما که مشروعيت خويش را از ترس        یحاکم بر کشورها    یمورد نيز رژمي ها   

پيش رفته، بسيار     یکه در آن کشورها   یگريفتند، آينده ا   یاز آينده م  
شورها       ند و ک ته ا قب              یپيش رف جرب ع کم  به ح نده و  قب ما سيار ع ما ب

ندگ  ض          یما ها و را ته  پيش رف تابع  يد  ندگان     یبا يک ز ياه  یبه   -  یگ
ما   یمردم جامعه ها   . بشوند، اينک خود مظهر مهان ترس شده اند         یحيوان 

ما را بر باد دهند و در آينده       یطبيع یترسند اين رژمي ها ثروت ها یم
بدين قرار،   . را نيز از دست بدهيم    یدر عقب ماندگ یامکان مهان زندگان

سها   يان تر ضاد      یم نده ت ترس از آي ست     یحال و  مده ا جود آ ترس از  : بو
  .ها ترک بردارد شده است که ديوار ترس از رژمي آينده سبب

توتاليرت بوجود    یاستبداد  یکه رژمي ها   یدر اين حبران، حبران بر بن بست           
کـه   یحرکت. ماند یجز بازگشت به خود من یما مفر یها جامعه یآورده اند، برا

 بريون رفنت   یبرا  یکوشد راه   یاست که اينک م     یشود حرکت   یدر مهه جا مشاهده م    
آورد، آيا بـه تـدريج در    یم یدر ابتدا به هر جهت رو. از بن بست پيدا کند

حتول مذهب، ناسيوناليسم و    . از دو احتمال است   یافتد؟ اين يک    یخط مستقيم م   
  .دهد که خوشبني باشيم یما مبا اجازه م یسوسياليسم در جهان ما و در کشورها

   
  ناسيوناليسم انطباق طلب چپ

   
 یتارخي  یعريف استالني از ملت و اينکه او ملت را مقوله ا       با توجه به ت       
داند که در جريان اضمحالل فئوداليسم و رشد کاپيتاليسم پيدايش يافته             یم 

که و        به اين جه  با تو ست و  ست    یا نبش ناسيونالي ش  یج م    یرا، جنب  یبورژوا 
م             نه  که چگو جا دارد  سئوال  ين  ند، ا شها    یدا ست  یتوان از جنب  یمارکسي

بدار   ست «جان سيه   یدو م          » با رو سخ  کرد؟ در پا حبث  سم  نوان ناسيونالي  یحتت ع
گون              چار دگر به د عد از جتر ظر ب ين ن نبش       یگوييم اوال ا مروزه ج شده و ا

ثانيا مسئله مـورد  . زمحتکش شده است یها بيش از مهه جنبش توده یناسيوناليست
يدئولوژ      عه ا ما جممو جه  عد     یتو که ب ست بل که      یني ست  ظر ا مورد ن با    از آن 

و (سرو کار دارد و ثالثا هم روسيه استالني        یمسئله استقالل و مشکل هويت مل     



عد از  هم   ب ل         ) او  سات م به احسا فزون  طور روزا چنني ب هم  ل   یو  يت م ، یو هو
ند     هبا داده ا شرت  ها     . بي خوش باوري قرار دوران  ها  یبدين  سرآمد و   یروز اول 

ه مثابه رو بنا رها کرده     ظاهرا مارکسيستها، نظر پيشني را درباره فرهنگ ب        
  .اند
شد و نظريه درگذشنت از     یم  یناسيوناليسم، بورژوا تلق    یبه هر رو، وقت       

سرمايه دار    له  سرمايه دار          یمرح بل  له ماق ستقيم از مرح گذار م به   یوا
شد، البته ناسيوناليسم نظريه      یمارکسيسم تبديل م    یسوسياليسمم به نظر رمس    

جتاع  یا ق  یار يد  یم  یتل ستها  ا. گرد ين رو مارکسي مس  یز ا برا     یر بارزه   یبه م
م      قارت  يده ح ستقالل بد برا   یا ستند  يت         ینگري بارزه واقع نوع م يک  نها  ا ت آ

حدود            م در  بود آ سم  با امپريالي بارزه  شت و آن م موم      یدا سب ع  یکه تنا
  .داد یاجازه م یدار و جهان سرمايه» اردوگاه سوسياليسم« قواميان 

حال  . آزاديها تقدم قائل نبودند     یاستقالل و نه برا    یبدين قرار نه برا        
ع                قدم قط کرد، ت گذر  سم  به دوران سوسيالي سر  يک  يد  ستقرار     یکه با با ا

بـا اسـتقرار رژمي   . دهـد  یمنـ  یرشد خارج از سوسياليسم معنـ . سوسياليسم است
ست  ناي  یسوسيالي بط زيرب م   ی، روا غيري  نا   یت ند و روب ن     یکن به آن يع  یناظر 

متام   م    یمذهب و  به زوال  نگ رو  ست    یفره نگ سوسيالي ند و فره شني آن   یگذار جان
بورژواي    یجا . شود  یم  سم  پرولرت    یناسيونالي سم  جا  یرا انرتناسيونالي  یو 

  .گردند یم یپرولتارياي یرا ديکتاتور یبورژواي یديکتاتور
با اردوگاه سوسياليسم     یو دوست  یبه انقالب اجتماع    یبدينسان تقدم قطع       
 یارتش را در ناسيوناليسم راست، حزب پيش آهنگ طبقه کارگر م           یاج . دهد  یم 

توده ها   . لنني و استالني، خنبه گرا است       یبه مراتب بيشرت از نظريه ها      . گريد 
که طبقه کارگر بوجود نيامده و يا در         یخصوصا در جامعه ماقبل سرمايه دار    

در مقام تزاحم   . حزب حتول کنند    یاست، بايد حتت تربيت دائم      یمرحله رشد جنب   
اين  . با منافع اردوگاه سوسياليسم، تقدم با منافع اردوگاه است          یمنافع مل  

 یاست که برژنف اظهار و به استناد آن چکسلواک        یمهان اصل حمدوديت حاکميت مل     
 یبا وجود اين، به حلاظ آنکه از جنگ دوم بدينسو مبارزه برا          . را اشغال کرد  

و مقدم بود و از آجنا که گذار        یعموم  ی، مبارزه ا یبدست آوردن استقالل مل   
شد،   یما ممکن من    یبه سوسياليسم بدون پايان خبشيدن به حاکميت غرب بر کشورها          

ستها  مک                 یمارکسي مت ک سم مقاو يت ناسيونالي به تقو هت  سه ج تدکس از  ار
  :رساندند

فرق اين مارکسيستها با طرفداران ناسيوناليسم انطباق طلب، اين بـود     -1
بنابراين به قدرت    . حکومت را در هيچ کجا در دست نداشتند      که اينان   

را  یبلکه ابتدا ايدئولوژ   . حفظ حاکميت خود نياز نداشتند   یبرا یخارج
رسيدن به قدرت به محايت نياز پيدا       یپذيرفتند و در جريان تالش برا یم
ند  یم  ند        . کرد فدار بود ست آوردن طر ناگزير از بد جا  ين  . از مهين ا

  یميانه و طبقات کارگر و دهقان پيدا م       یشرت در قشرها  طرفداران را بي 
نريو     جا  ند و از مهين يد  یکرد ماع     یجد بارزات اجت صحنه م  یم  یرا وارد 

  .کردند که تا آن زمان فعال نبودند
جانبداران ناسيوناليسم انطباق طلب  یمبارزه مؤثر با اين متايل از سو   -2

با   یاز موضع استقالل طلب   توانستند   یراست ممکن نبود جرا که اينان من        
شد که مسئله استقالل، به تدريج امهيت          یمهني امر سبب م     . آا بستيزند  

  یاز وابستگ  یپيدا کند و ناسيوناليسم مقاومت به مثابه راه حل رهائ         
  .قوت بگريد یبه اين يا آن قدرت جهان

 یاز طبقه ميانه و طبقات کارگر و دهقان سبب م یبزرگ یفعال شدن خبشها   -3
مهني امر   . مورد قبول هر سه گرايش قرار بگريند         یشد که اصالحات اجتماع    

  :شد که یکرد و سبب م یم یبه فعالرت شدن اين طبقات کمک مهم
. از آن جـدا شـوند   یاز رهـرب  یچپ ارتدکس ضعيف گردد و بدنه و خبش مهم      -

ريج دادند و به تد    یشدند، به استقالل امهيت م      یاين متايل ها که جدا م      
  .پيوستند یبه مجع متايل جانبدار ناسيوناليسم مقاومت م

با تقدم پيدا کردن استقالل، متايل جانبدار ناسيوناليسم انطباق طلـب،        -
م   برا   یضعيف  ناگزير به        یشد و  خويش،  ماع  « جربان ضعف  صالحات اجت » یا
ر د. خبشيد  یتقدم م  » یاصالحات اجتماع  « یدر نتيجه حمتوا  . خبشيد  یتقدم م  

زمان به زمان به نظريه چپ نزديکرت         » یاصالحات اجتماع  «  ینتيجه حمتوا  
شورها   . شد  یم  که در ک توا        یطوري مان حم به ز مان  سم   یما ز ناسيونالي

مورد   یشد، بيشرت با حمتوا     یراجع م یمقاومت در آنچه به اصالحات اجتماع
  .جست ینظر چپ انطباق م



به ناسيوناليسم انطباق طلـب راسـت   که جتر یو بن بست یاين حتول از سوي      -
در  یگرديـد کـه جتـدد مـذهب     یديگر، سبب م یشد از سو یبه آن نزديک م

در مفهوم رشد جتديد نظر بعمل بيايد و بر اثر         . دستور کار قرار بگريد    
ب         ستقالل طل که در ا مذهب  ين دو،  مت        یا سم مقاو يل ناسيونالي با متا

ش     بود، نق ستان  ند     یمهدا يدا ک فزون پ ن گ. روزا متام     یفت که در  ست   یا
استقالل  « شده است، خباطر مسئله      یکه مذهب وارد مبارزه اساس     یموارد 

 یبه سخن ديگر استقالل به ديناميسم مبارزات، کشورها        . بوده است  » یمل 
 یجهان خبصوص از جنگ دوم بدينسو بدل گشته و سبب شده است که حتول ها              

يدئولوژ   لوب را در ا با      یمط سنت  باق ج هت انط جنام      در ج ستقالل ا ضرورت ا
ند  ما        . بگري يه راهن حتول نظر هت  قت ج يت       یدر حقي ست امه حزاب مارکسي ا

  :روزافزون دادن به مسئله استقالل است
با دخالت ارتـش سـرخ بـر سـرکار      یمارکسيست یکه رژمي ها یدر کشورهائ   -1

آمدند، ميل به استقالل روز به روز قويرت گرديده طوريکه امروز ميان             
اين کشورها به مثابه عامل سلطه روس و جامعه ها رابطه تضاد       یرژمي ها

ست    قرار ا مذهب             . بر سانس  يز رون شورها ن ين ک گر در ا سخن دي و  یبه 
ب   ستقالل طل ها          یا ست و رژمي  جنام ا حال ا متام در  قوت  ست  یبا  به   یکموني

  .رسيده اند که پيش از جتربه داشتند ینقطه مقابل هدف
حزاب کمونيست بدون اجازه مسکو و گاه با خمالفت که در آا ا یکشورهاي   -2

مسکو، دست به انقالب زده اند اما در جريان مبارزه و بعد از استقرار      
به استقالل    یرو یشده اند، بتدريج از وابستگ     یرژمي به کمک روسيه متک    

ند  ن       . آورده ا شعار چي چني،  شورها،  ين ک ين ا کار     یمهمرت ساس  کردن را ا
اســت و فرهنــگ قــرار داده اســت و پــيش از آن، خــود در اقتصــاد و سي

  .به خاطر استقالل، از کرملني بريده بود یيوگسالو
مـا   یکه به مسکو وفادار مانده انـد در مهـه کشـورها    یاحزاب کمونيست     -3

  .دچار انشعاب و احنطاط شده اند
» اروکمونيسـم « با واقعيت خبشيدن به  یاروپاي یاحزاب کمونيست کشورها   -4

در  یاست اساس   یکم از حلاظ نظر پذيرفته اند که استقالل مسئله ا          دست 
  .اين حتول است یمطلوبشان، اگر نگوييم شرط اصل یرديف حتول اجتماع

نيکسون در جريان جنگ ويتنام و بعد از        یدر نظر بياورمي که آقا      یوقت     
فاع از آزاد    سالت د فاع از            یآن، از ر حق د فويض  ضرورت ت شيد و از  ست ک د

 یگريند، سخن بـه ميـان آورد، مـ    یکه مورد هجوم قرار م یستقالل به دولتهايا
بينيم نه تنها ناسيوناليسم انطباق طلب چپ و راست به بن بست رسيده اند،               

ظر        له ن کم در مرح ست  که د بوليت         یبل ضرور از مق صل  به ا به مثا ستقالل   ی، ا
گان  ست     یمه شده ا خوردار  ک   . بر مان ي شد و      یبيگ هم ر سباب م لوب    از ا حتول مط

  .ناسيوناليسم مقاومت مهني است
   
  ناسيوناليسم مقاومت -2 -ب
   

 یبود و پا بپا    یو بني امللل   یداخل  یاين ناسيوناليسم زاده واقعيت ها         
بدين قرار خـود بازتـاب   . کرد یزيرسلطه، حتول م -گر  روابط سلطه یحتول عموم

قت در آغاز، ناسيوناليسم    در حقي. جتربه ها در مراحل خمتلف حتول بوده و هست        
 یبود که با هرگونه مبادله فرهنگ        یمقاومت، ناسيوناليسم حمافظه کارانه ا     

ايــن . نوخاســته یخمــالف بــود، چــه رســد بــه راه دادن بــه فرهنــگ قــدرهتا 
ها     مت  سم در مقاو پ   یناسيونالي پ  یخويش  خورد   یدر  ست  متايل  . شک جه   یدر نتي

 ی، ناسيوناليسم را بر اساس آزاد   یبوجود آمد که در موافقت با حنلة فرانسو        
درباره جتدد و الئيسيته با انطباق طلبان مهداستان        . و جتدد تعريف و قبول کرد    

بود  جوي     . ن شبه  صل ت خوددار   یبا ا صرف و  با       یاز راه م بود  خمالف  بداع  از ا
جا   خذ يک ب   یا ها           یمتدن غر فن و بنياد نش و  خذ دا با ا ما  بود ا يد   یخمالف  جد

بنا بر مهني متايل، يک وظيفه مهم ايدئولوژيک          . وافق بود  م یو اقتصاد  یسياس 
و خبصوص مذهب و اخذ عناصر      یکرد و آن اينکه، بايد ميان فرهنگ خود       یپيدا م  
و حفظ استقالل    یقدرت مل   یکه الزمه بازساز    یو فن  یو علم  یو اقتصاد  یسياس 

حتول   است که اين متايل از آغاز       یاين نقش  . مشرد، سازش بوجود آورد    یکشور م  
  .ما، در رابطه با سلطه غرب، مهچنان بر عهده دارد یکشورها

در روسيه، اين متايل بنا را بر تقدم         یپيش از پيدايش قدرت سوسياليست        
س    به دمکرا شت  یدادن  س    . گذا به دمکرا قدم دادن  ها         یت يل  که متا شد   یسبب 



وران اول د یگوناگون از طريق اين متايل به هم گرايش پيدا کنند و انقالب ها           
شورها   ند،              یحتول ک جنام گرفت ستم ا قرن بي يل  مان و در اوا مابيش مهز که ک ما 

ي      ين مهگرا صول ا ستند  یحم ن . ه سم          یگفت هم ناسيونالي ستعمرات  که در م ست  ا
م             قدم  يک ت قوق دمکرات صيل ح به حت مت  ضا    یمقاو مه تقا  يیداد و آن را مقد

 یسبات قدرت ميان قدرهتا    هبر رو اين دوران، دوران تغيري منا   . مشرد  یاستقالل م  
و قوت گرفنت امريکا و     یاروپاي  یالتني، ضعف قدرت ها     یدر آمريکا . مسلط بود  

ئه     مون رو يان   « : شعار  کا از آن آمريکاي ضعف     » آمري نه،  ست، در خاورميا ا
انگليس، و در آسيا قوت گرفنت ژاپن و        یو قوت گرفنت امپراطور    یروسيه تزار  

اما اين انقالب ها     . مل اين انقالب ها بودند     شکست روسيه از آن کشور، از عوا   
که گذشت جانبداران ناسيوناليسم      ینياجناميدند، به شرح    یبه استقرار دمکراس   

هان              قدرت ج يا آن  ين  به ا يه  با تک لب،  باق ط تاليرت را    یانط ستبداد تو ، ا
  .برقرار کردند

ديگر   یهستند که در آا حتول بگونه ا       یو ژاپن دو کشور   یمشال  یآمريکا     
 یاين دو حتول در متايالت ايدئولوژيک کشورها       یاز آجنا که چگونگ   . اجنام گرفت  

ها         صه  ست خا ند، جبا مؤثر افتاد سم         یما  کر ناسيونالي حتول ف که در  ين دو،  ا
  :مؤثر شدند را بر مشرمي

را با هم اجنام داد و چون دور از      یاستقالل دموکراس   یامريکا انقالب برا      
مورد   یدمکراس  یقرار داشت، بنيادها    یاروپاي  یکشورها  دسرتس مناسبات قدرت   

تاتور   ظام  یيورش ديک فت         ین قرار نگر ستان  قدرت انگل مل  به عا که   . مبثا با آن
پيت خنست وزير انگلستان گفته بود اگر امريکا يک نعل اسب بسازد با متام                   
چار                  کا، د ستقالل امري گام ا پا هبن ما ارو يد، ا هد کوب هم خوا نرا در  قوا آ

ها  هور            یجنگ ئيس مج مني ر مس دو که آدا بود، طوري ساينده  که در     یفر کا  امري
اينوقت سفري آن کشور در اروپا بود، اين عقيده را اظهار کرد که اروپاييان            

ها   يک              یبه جنگ شمرد و ب تنم ب يد مغ صت را با ين فر کا ا شغولند و امري خود م
هان      برزگ ج شد       یقدرت  چنني  شود و  ستفاده       . بدل  با ا ست  کا توان از امري

ها و مغزها را جلب کند و اسباب رشد سريع خويش  اروپاييان، سرمايه یتضادها
  .را فراهم آورد

خود، درس   یدر دروازه ها  یاستعمارگر اروپاي   یژاپن، از حضور قدرت ها        
به                 خود  شود،  پايني ب قالب از  ظر ان که منت بدون آن فت و رژمي آن  الزم راگر

  .اصالحات الزم دست زد
را  یآملان  یپن در آسيا و بيسمارک در آملان، متايل ناسيوناليست      موفقيت ژا    

را  یدر نتيجه ناسيوناليسم مقاومت بر اساس آزاد     . ما قوت خبشيد    یدر کشورها 
م        شان  که ن چرا  ند  ت  یضعيف گردا ندارد،        یداد وق جود  کا و خاص آمري يت  موقع
است و   یزاداين دوره، دوره ضعف فکر آ   . کرد  یبايد از روش آملان و ژاپن پريو    

  .کند یبدين خاطر در ناسيوناليسم مقاومت، دست کم، استقالل تقدم پيدا م
که ناسيوناليسم را بر اساس      ی، نقش ناسيوناليستهاي  یضعيف شدن فکر آزاد      

س  م     یدمکرا بول  يف و ق ي       یتعر مل مهگرا نوان عا به ع ند را  برد و    یکرد بني  از 
صول         به ا يل  هر متا قد      یناگزير  شان ت ع که در نظر شتند    یم قط شت بازگ . دا

و  یشرق  یدر اروپا  یماند و قوت گرفنت انواع ديکتاتور       یبدون حام   یدمکراس 
و  ینظــام یديکتاتوريهــا یو معجــزه ژاپــن، راه را بــرا یو جنــوب یمرکــز

  .ناسيوناليسم انطباق طلب راست مهوار کرد
ک               ست آورد  جه را بد ين نتي له اول ا به مرح مت از جتر سم مقاو ه ناسيونالي
ماند و از دو جتربه آمريکا و ژاپن اين درس        یبدون استقالل بر جا من       یآزاد

شکست آملان و ژاپن در جنگ دوم،     . شود  یرا گرفت که بدون استقالل رشد ممکن من        
کر آزاد    نو ف شيد و آزاد    یاز  قوت خب مت       یرا  سم مقاو شه ناسيونالي در اندي

  یبرا . با استقالل بود    در کنار استقالل پيدا کرد اما اين بار تقدم           یجاي 
نيز بودند و آن    یاين ناسيوناليسم دو جتربه آمريکا و ژاپن متضمن درس ديگر       

تا  . ، از مجله اسباب موفقيت است    یخارج  یاينکه عدم تعهد در رابطه با قدرهتا      
 یکه بدست م    یو استقالل، پريوز   یفرهنگ خود   یاينجا فهميده بودند، که با نف      

آورد، جامعه   یکه به ارمغان م     یراست و رشد و جتدد   قدرت سلطه گ   یآيد، پريوز  
  .خورد یرا و طبيعت را از درون م

خمتلف باجنام رسيده بودند، اين واقعيت را         یکه در قاره ها    یجتربه هاي      
زير سلطه، هر بار پس از        -گرداندند که در مدار روابط سلطه گر        یآشکار م  

باز             یپريوز  خود  قدم  صل م به ا يل  هر متا نبش،  به       :گردد  یم  ج ها  يربال  ل
صوص آزاد   ها، خ ماي  یآزادي م   یکارفر قدم  ستقرار       یت به ا ستها  ند، سوسيالي ده

دهند، در نتيجه عدم     یها به مذهب تقدم م      یدهند، مذهب   یسوسياليسم تقدم م   
که هيچيک   ( ما   یدر کشورها  یاجتماع  یجتانس مرام ها مهراه با ضعف گروه ها         



) حتميل خود به طبقات ديگر را ندارند       یم برا قدرت الز  یاجتماع  یاز طبقه ها  
استقرار جمدد ناسيوناليست     یگردد و مهني ضعف راه را برا     یم  یسبب ضعف داخل   

  :از اين ببعد دوره انواع تلفيق ها است. کند یانطباق طلب راست باز م یها
م            يق را  ين تلف نوع ا ستني  ق     یخن يق اف ند  یتوان تلف يق   . خوا ين تلف در ا

و مذهب   یو مذهب از سوي   یگريند و ميان آزاد   یپايه قرار م    یو آزاداستقالل  
سو   شد از  جاي     یو ر تا  گر  م         یدي جود  سازش بو ست  کن ا باره    یکه مم يد و در آ

م        سکوت  پذير،  سازش نا صر  باره آزاد     . شود  یعنا گر در سخن دي شد و   یبه  و ر
و بقيه   کند  یانگيزد، بيان م    یآن مقدار را که اختالف بر من      یاصالحات اجتماع  

  . دهد یحواله م یرا به حتول در سايه استقالل و آزاد
جامعه   یچرا که هنوز خبش دهقان     . اينگونه تلفيق ممکن بود     یاز حلاظ اجتماع     
شرها   یها  م  یما و ق شهر   یمه خبش  ند     یاز  شده بود عال ن يان      . ف ين ب بر ا نا  ب

م          کان  ختالف ام موارد ا باره  سکوت در شرتکات و  شها  یم ن  یداد گراي بر  گو اگون 
ــتقالل و آزاد ــور اس ــ یحم ــد یمهگراي ــدا کنن ــه دور دوم . پي ــن دوره ک در اي

ستقالل و آزاد           صل ا هار ا کدام از چ هر  ست،  مت ا سم مقاو ين و   یناسيونالي و د
ماع      صالحات اجت ها و ا توافق    یمرام  سبت  شت، در        یبه ن جود دا شان و بر سر که 

م        قرار  تأخر  قدم و  تب ت سله مرا ند  یسل ستق   . گرفت سر ا فق   بر  شرتين توا الل بي
شت   جود دا جار      . و قدم  ين در ت بر ا نا  م  یآزاد یب فت  یرا  به      . گر بت  عد نو ب

ها          یآزاد ين و مرام به د سوم  به  س  یو در مرت صالحات     یم  یسيا سيد و ا ر
  .شد ی، به بعد از حتصيل استقالل و استقرار حاکميت ملت، گذاشته میاجتماع

ستقالل و آزاد        سان ا م   یبدين  صالحات اجت ها  یاعو ا له  نه ا  ی، مقو  یجداگا
  یرفتند و مهان اهبام که درباره اين مقوله ها با يکديگر وجود م               یبشمار م  

نه تنها استقالل بدون . داشت یاين مقوله ها نيز وجود م یداشت، درباره حمتوا
ماع            یو آزاد یآزاد صالحات اجت که ا بود، بل صور  ستقالل، مت  یتدابري  یبدون ا
بدر آمد و    یز اينکه اختيار دولت از دست قدرت خارج      شدند که بعد ا    یم  یتلق 

  .آمدند یبه اجرا در م یدولت مل یقطع شدند، از سو یمداخالت خارج
 یبزرگ  یگرفتند، وحدهتا   یاز اهبام اجنام م    یاين تلفيق ها با آنکه در جو          

شورها  م     یرا در ک يد  شهاي     یما پد به جنب ند و  سب     یآورد يت ن در  یبا موفق
 -اين جنبشها که ناسيوناليست     . اجناميدند  یم  یبعد از جنگ جهان   اول  یساهلا 

 یهـا  ناسيوناليسـت  یشدند که از سـو  یم یکودتاهاي یليربال بودند، مهه قربان
  .آورند یبه عمل در م یخارج یانطباق طلب راست و با کمک مستقيم قدرهتا

، دوره اين دوره . شود  یاز اين پس دوره سوم ناسيوناليسم مقاومت شروع م          
توان ناسيوناليسم اين دوره را     یم . است  یو بيشرت عمود   یو عمود  یتلفيق افق  

سه   یبودند و ط   یپيشني م   یهر دو نوع نتيجه حتوهلا    . به ليربال و چپ تقسيم کرد     
  .کردند یپيدا م یتغيريات مهم 1950-80دهه 
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ستبداد          جمدد ا ستقرار  مت       یهابا ا سم مقاو يل ناسيونالي تاليرت، در ما تو

مقام اول   یاين بار آزاد  . اصل ها از حلاظ تقدم و تأخر تغيري کرد         یطلب، جا  
فت  ها  . يا عه  شورها         یدر جام که ک فت  ستدالل رواج گر ين ا سلطه    یما، ا ما از 
است و پيش از عالج آن،     یتارخي  یبرند اما استبداد يک بال      یاخريا رنج م    یخارج 
اين استدالل بود که شعار حکومت          یدر پ . توان حل کرد    یاستقالل را من   مشکل 
  .را گرفت یشعار حکومت مل ی، جایقانون
قدم آزاد       شد     یبا ت صل  يز ا سيته ن بهم و       . ، الئي نان م مذهب مهچ با  تار  رف

دين از سياست بود و     یبه جداي   یبه حلاظ دلبستگ    یاين اهبام يک   . دولو ماند  
که در مهه جا پديد آمده       یاين خاطر که با وجود ضت اصالح        ديگر و بيشرت به    

من         قادر  نها  نه ت مذهب  برا      یبود،  ضرور  صالحات  يان      یشد ا شتابگري را ب شد  ر
  .با اصالحات نبود یکند، بلکه قادر به مهزيست

باط         ين راه ارت جود ا ها     یبا و توده  ها   یبه  ند  یمذهب  یمردم بنياد . بود
که اختاذ کرده بود و با       یا روش مساملت جويانه ا  ناسيوناليسم مقاومت طلب ب    

 یکه شعار خويش ساخته بود، ناگزير بود رهربان مـذهب ) Reformisme( یاصالح طلب
از اينرو، زبانش   . بدست بياورد    را نرجناند و تا ممکن است محايت آا را نيز       

به   یداينکه در حتصيل آزا   یو برا . مبهم بود   یدرباره مذهب و اصالحات اجتماع    
يد               هبام گراي به ا يانش  يز ب ستقالل ن باره ا سد، در جه بر جز    . نتي سان  بدين

در نتيجه نه   . اهبام آميز پيدا کرد     ی، درباره اصول ديگر بيان    یدرباره آزاد 
  .نيز فلج شد یبلکه از حلاظ رهرب یتنها از حلاظ جلب محايت عموم



يافنت   یتالش برا  هستند که به     یو روشنفکران چپ دو گروه    یروشنفکران مذهب     
خواستند با پاک کردن      یها م   یاول . به بريون رفنت از بن بست، پرداختند       یراه 

و رشد بدل سازند و     یقرون آنرا به بيان استقالل و آزاد      یمذهب از غرييت ها   
. را با به حرکت در آوردن توده ها متحقق بگردانند        یبدينسان جنبش وحدت مل    

برا      يز  چپ ن شنفکران  غ   یرو جياد ت شتند        ا ياز دا ها ن توده  به  خلواه  .  يريات د
ديالکتيک نسبت به     یليربال و اين دو گروه در نوع     یبدينسان ناسيوناليستها  

  .يکديگر گاه در تضاد و گاه در وحدت فعال شده اند
   

  ناسيوناليسم مقاومت طلب چپ
   

شروع کردند و به حاکميت      یمارکسيست  یکه خواه با ايدئولوژ     یجنبش هاي       
سيد  نام  (ند ر ثل ويت يدئولوژ      ) م يت ا ستقرار حاکم عد از ا يا ب ست  یو   یمارکسي

ند      شکار کرد با  (خود را آ ثل کو ع        ) م قدم قط ستقالل ت به ا بارزه  يان م  یدر جر
پ   شيدند و در  بزرگ  «  یخب حدت  ند » و برا     . رفت حدت  ند در و مون   یهر چ  یخود هژ

ربه ناگزير   پذيرفتند بعد از جت   یمذهب و عقيده را م    یقائل بودند، اما آزاد   
اين جتربه در مهه جا موفق      . پذيرفتند  یو غري آنرا نيز تا حدود     » یهويت قوم  «

شد  هاي . ن مورد             یدر جا به اش را  صل جتر شد، حا فق  که مو ها  هم   یارزيابي
ست     ته ا ناگون قرارگرف کر             . گو طرز ف حتول  به در  ين جتر ثر ا نوان ا به ع چه  آن

ها در درون،   یفقدان آزاد  ناسيوناليسم مقاومت طلب بايد آورد اين است که        
رشد و   یها در بريون منجر شده و اين امر جبهت ياب         یبناگزير به قبول وابستگ    

به هر رو، در   . که جامعه بايد در ازاء آن بپردازد اثر گذاشته است         یهباي 
ست             شده ا قدم داده  ستقالل ت سم و ا به سوسيالي ها  نبش  ين ج گر   . ا مذهب و دي

جتربه،   یاما تا اينجا   . به زوال فرض شده اند    ، رو بنا و رو  یعناصر فرهنگ  
ناي   غيريات روب ناي      یت غيريات زيرب نها از ت هت       ینه ت که در ج کرده بل يت ن تبع

  .به قوت اده است یمعکوس رو
گر            به دي به، جتر ين جتر با ا مان  م      یمهز مل در  به ع ظر  مد  یاز ن ين  . آ در ا

جدا   یبه تغيريات اجتماع   از خبش ناظر    یمارکسيست  یايدئولوژي  یجتربه خبش فلسف   
 یشد و قسمت مربوط به برنامه حتول اجتمـاع  یکنار گذاشته م یخبش فلسف. شد یم

اين جتربه   . گرديد  یاز نظريه راهنماي   یگاه بدون تغيري و گاه با تغيري، جزئ        
  :کشورها به حاکميت رسيد و با اين اصول یدر بسيار

ايرانيت و اسالميت عربيت و . (لتبه مثابه تاريخ م یو مذهب یگذشته مل         -
  ...)اسالميت، مسيحيت و 

  ملت یبنا یرشد و مدرنيسم به مثابه ضرورت بازساز         -
 یاستقالل و رشد و بنا یدر مبارزه برا یوحدت به مثابه شرط ضرور پريوز         -

  :ملت جديد، بنا بر اين سه اصل
رتک و سرزمني مشرتک و زبان مشرتک     به تاريخ مش    یوجدان مل   یيعن  یملت گراي       

 یبدينسان ناسيوناليسم اراده کنون   . و سوسياليسم و وحدت است    یو نيز آزاد 
  :و از مهينجا. شود یحتول در خود، تعبري و تعريف م یيک جمموعه برا

شود و گـاه در   یديگر، تعريف م یناسيوناليسم گاه در تضاد با ملت ها         -
  :عدم تضاد

رشـد و   یو خـارج  یکه از پيش پا برداشنت موانع داخلـ  یدوران کنوندر       -
تشکيل ملت مبثابه جمموعه در حال رشد، با مشکالت بزرگ مهراه است، انقالب      

  .کامل از درون یدگرگون یاست برا یراه
) يا دولت و يا ارتش بنا بر مورد(بنا براين نقش حزب . مردم نادانند      -

ست      نگ اين پيش آه به  ساد           مبثا هل و ف نرا از ج ند و آ لت نفوذ ک که در م
  .برهاند

رشد با دين تضاد دارد بنابراين دين را بـه مثابـه تـاريخ و گذشـته           -
شود، بايد بنا را بر      یبايد پذيرفت اما در آنچه حبال و آينده راجع م 

  .الئيسيته گذاشت
  .نيز وجود دارد یو جهان یو قدرت منطقه ا یمتايل به اجياد عظمت تارخي         -

   
از اعراب قائل نيست و از حلاظ      یحمل  یآزاد یاين متايل به حلاظ آنکه برا           

نقش حزب و دولت به نظر ناسيوناليسم انطباق طلب راست و چپ نزديک است، در             
بعد از جتربه مشخصات زير     . مورد نظر نرسيد    یکه حاکم شد به هدفها      یکشورهاي 

  :را پيدا کرد



  ديگر یسياس یتاليتاريسم و عدم حتمل گرايش هاتو         -
  یبا سلسله مراتب شديد و مترکز قدرت ها در رهرب یسازمانده         -
با روسـيه و تضـاد بـا     یدوست(و يک خصومت  ی، يک آشتیدر سياست خارج      -

 یبه دوست   یو دمشن  یبه دمشن   ینيست و مناسب شرايط آشت یکه قطع) آمريکا
ا در مجع مهه اين نوع ناسيوناليسم ها، در جريان جتربه،      ام. شود یبدل م

توطئه گر    یخارج  یبه ناسيوناليسم رسيدند که بنايش بر تضاد با قدرهتا  
  .است

آزاديهـا و حـذف    یموارد بلحاظ راه نداشنت به مردم و نفـ  یدر پاره ا      -
ها   يل  گر و   یمتا ست       ... دي جرم فاشي يا  خالص  سم  بديل   یبه ناسيونالي ت

  .ه اندشد
با جتـدد  ) یاز هويت تارخي یمبثابه خبش(از حل مشکل تضاد مذهب  یدرماندگ      -

در حقيقت اين نوع ناسيوناليسم گرفتار مهان مشکل شده است که      . دور شد
 یآنکه از گذشته نريو برا     یجبا  یناسيوناليسم ليربال گرفتارش بود يعن      

ها   هش  سته است        یج له برخا با آن مبقاب گريد،  به عکس    سريع ب جه  ، در نتي
  .هدف خود رسيده و سبب تقويت مذهب گشته است

مشرد، سبب شده اسـت   یدر اين حد که مردم را تباه م یافراط یخنبه گراي      -
رشد شرکت دهد و در نتيجه به مهان         یکه نتواند مردم را در کوشش برا      

  .رابطه تضاد دولت با ملت بازگشته است
به حلاظ درک نادرست از مفهوم استقالل، به دنبال  در قلمرو اقتصاد نيز      -

صنعت    سطوره  صاد          یا سراجنام اقت مهان  به  شور  که      یکردن ک ست  سيده ا ر
و پيش خور منودن و از پيش متعني کردن       یاقتصاد یمبادله نابرابر و تالش

  .آينده، مشخصات آنند
توده  یماعاجت یهر چند در هببود وضعيت قشرها یدر قلمرو روابط اجتماع      -

ماع            ساخت اجت حتول  ما  ست، ا شيده ا شرت کو ندان   یمردم بي فاوت چ با   یت
گو  ها      یال عه  ست          یحتول در جام لب را باق ط ست انط حتت رژمي ناسيونالي
  .ندارد

 یچرا که استبدادها. چشم گريتر است یو باالخره در قلمرو فرهنگ، ناکام      -
را بسته اند، در نتيجه     یفرهنگ  یچپ بيشرت توتاليرت هستند و عمال فضا       

با بريدن از گذشته، بدون خالق کردن انساا، انسان متحري پديد آورده            
 یايدئولوژيک در موقعيت کنون    یاينست حاصل استقرار استبدادها     . است 

بـرد کـه بـدون     ی، پـ 67ناصر بعـد از شکسـت   . زيرسلطه -روابط مسلط 
 ید کرد که دمکراس   منجر خواهد شد و پيشنها   ی، استقالل به وابستگیآزاد

  ...اما . برقرار گردد
را  که يا ناسيوناليسم اساسشان      یبدينسان مهه انواع اين ايدئولوژيهاي         

م   شکيل  ي   یت يا جز س  یداد و  سيدند         یاسا ست ر بن ب به  به  بود در جتر . از آن 
تواي        شکل و حم يدئولوژيها در  ين ا مان ا سرآمد     یز شتند  موم  . که دا  یحبران ع

با اين حال     . ما تظاهر اين بن بست ها است         یبر کشورها   ايدئولوژيک حاکم  
توان آنرا    یخنستني اثر اين حبران که م      . است  ینو  یاين حبران، باردار افق نظر     

 یما خواند، اينست که اسطوره ها       یآغاز جريان انقالب ايدئولوژيک در کشورها     
 یداراصاحب نظران    یدر مهه جا و از سو   . شوند  یشکسته م  » مقدس  یمطلق ها  « 

که يک قرن و     یآزمايش جتربه بزرگ    یراه را برا  یگوناگون شک علم    یطرزفکرها 
دومني اثر اين حبران اينست که اينبار نه بر          . بيشرت ادامه يافته، گشوده است     

مل                   شه و ع به اندي به  قرن جتر يک  يه  بر پا که  ها، بل يد از تئوري ساس تقل ا
ته است که گذشته چه نقش تعيني         پرداخته امي و مهني امر در عني حال به ما آموخ       

و  ینظر  یمطالعات درباره کوشش ها    . به آينده دارد   یدر يافنت راه   یکننده ا 
خبشد که مطالعه و      یدر قاره هاميان، به من اين باور را م         یعلم  یجتربه ها  

 یبدين خاطر از اينجا به بعد مطالعه ها و جتربه ها           . جتربه ها مهسو هستند     
که در يک بيان     یکنم، مطالعه ها و جتربه هاي       یرح م نسل معاصر ايران را ش    

  .مجع شدند و گل را بر گلوله پريوز گرداندند یعموم
   

  کردن نفت تا انقالب یاز مل
   
کردن صنعت نفت     یمل  یشامل دو ماده يک    یدکرت مصدق با برنامه ا     یدولت مل     
ستقالل ( گر ) ا بات         یو دي قانون انتخا ساندن  صويب ر به ت يه و  شروع  ) یدآزا(هت

با وجود اين    . نيز دست زد   یدر جريان کار، به اصالحات اجتماع     . به کار کرد   



م           قدم  ستقالل ت به ا قع،  بر مو نا  حلاظ        یب ين دوره از  بدينقرار در ا شيد  خب
  .سوم بودند یدوم ، اصالحات اجتماع   یتقدم، استقالل اول، آزاد

فاهيم آزاد            که م ست  يدا ا ماع    یپ صالحات اجت مذهب      ، دریو ا با  طه  راب
م      يدا  هبام پ حق رأ      یا له دادن  ند، از مج يد         یکرد قانون جد نان در  به ز
اما مسئله بسيار مهم که شاخص       . را برانگيخت  یبسيار شديد   یانتخابات حبثها  

گ    ن  یحتول فرهن مذهب       یو دي شنفکران  که رو ها     یبود، اين قدم  م  یکه  در  یمه
يامشروعه   یجانب مذهب سنت   زمينه جتدد مذهب برداشته بودند، در اين کشاکش         

مـرداد   28 یانگليسـ  - یآمريکاي یکودتا(را رها کردند و پيش و پس ازکودتا 
  .وفادار ماندند یو تا ا مروز به خط استقالل و آزاد) 1332
از مذهب، اصول و ارزشهايش در حال ارتقاء        یبه سخن ديگر بيان جديد           

ستقالل و آزاد     که در آن ا يک    یبود  صول تفک ند    از ا پذير بود قت  . نا در حقي
پـذيرفت و در   یرا با هـم مـ  ) Iranite ß Islamite(مصدق بزرگ ايرانيت و اسالميت 

پيش از او  . خواند  یم  یبود که آنرا موازنه منف       یو پريو روش   یسياست خارج  
ن      بزرگ دي هرب  بارز راه آزاد  یمدرس ر ساس       یو م نه را ا ين مواز ستقالل، ا و ا

  .دين خوانده بود
س       نه                یئله ام که چگو بود  ين  بودمي، ا برو  با آن رو تا  عد از کود که ب

با آزاد    ستقالل  يان ا ل      یم نگ م با فره ين دو  شد        یو ا با ر سه  ين  سالم و ا و ا
شت  جود آورمي  یآ شورها       . بو ثل ک يز م ما ن شور  قدم دادن و      یدر ک مهان ت گر  دي

بعد از   در دهه اول . تأخر خبشيدن به اين و آن اصل، از نو و باز، جتربه شد          
ن   تا يع پريوز   یکو قدم              یتا  شکل در م حل م که  بود  ين  مان ا ير، گ قالب اجلزا ان

که انقالب اجلزاير     یدر روزهاي . يا اسالم يا جتدد است      یداشنت استقالل يا آزاد   
« با شعار    یجبهه مل  . شدند  یرسيد، در ايران سه جريان فعال م       یم  یبه پريوز  

قانون     مت  ستقرار حکو م    » یا يت  يد فعال شعار       یجتد با  شاه  قالب  «کرد و رژمي  ان
رژمي شاه، روحانيان را فعال     یالئيسيته ضد مذهب   . آمد  یبه مقابله م   » سفيد 

شعار     . کرد  یم  با  نان  ست    « اي طر ا سالم در خ به       » ا سالم  به ا قدم دادن  و ت
 یکه رهربان و بسـيار  یدر حال) 63ژوئن  5( 42خرداد  15در . آمدند یميدان م

بودند، رژمي شاه موفق به سرکوب خونني اين جريان          یزندان  یاز اعضاء جبهه مل   
خرداد  15 یدر فردا. نيز سياست صرب و انتظار را حتميل منود یشد و به جبهه مل

يا سوسياليسم   (، اسالم  یاستقالل و آزاد  یبر اهل انديشه روشن بود که جاجباي        
اه نيز روشن   بيالن انقالب سفيد ش    . کند  یو رشد مشکل را حل من    ) يا ليرباليسم  

بنا بر اين    . برد  یساخت که تقدم دادن به جتدد و رشد نيز جز به شکست راه من           
  چه بايد کرد؟. توان حل کرد یمشکل را از راه تقدم و تأخر من

ها      م  یبرخورد طوالن    یقل حث  مذهب      یو مبا شنفکران  يان رو هلا و  یم ، ليربا
 یميان روشنفکران مذهب   . شدند و با شدت متام     یروشنفکران چپ، از سر گرفته م     
اين بود    یيک  یحمور  یاز حبثها . شد  یبرقرار م   یو روحانيان نيز رابطه تازه ا    

توان بدنبال تقدم اين اصل و آن اصل         یکه بنا بر جتربه و نتايج حاصل هم من        
چرا که هر     . دادن اين اصول و با هم خواستنشان غري ممکن است         یرفت و هم آشت   

يان و        هبام در ب سبب ا جداي   بار  جه  شها  یدر نتي س  یگراي کديگر و   یسيا از ي
دهه   یدو متايل مشخص نتيجه حبث ها و برخوردها       . از مردم گرديده است    یجداي 

يـا   یکه بـر آن بـود بايـد در قالـب يـک ايـدئولوژ       یمتايل: بودند 70-1960
  .پاسخ جست یاساس ینيازها یاز ايدئولوژيها، برا یالتقاط

گرفت که پيش از آن چند نوبت آزموده         یسر م   را از یاين متايل جتربه ا       
از استقالل، از رشد، از    یمتايل دوم بر اين بود که برداشت تازه ا       . شده بود  

کرد       یآزاد يد  ين با صوص د نگ و خب بني        . ، از فره کان از  يد ام شت با ين بردا ا
هد            صول را بد ين ا کردن ا مهراه  ها و  قدم و تأخر طه    یبرا . بردن ت جياد راب ا

ي  یتازه ا  چاره ا          انم يد  يز با ين ن ها و د سم  ضاد      یاي که ت شيد، طوري اندي
 یبر اسـاس حبـث آزاد و آزاد   یفرهنگ – یخود را به رقابت سياس یقهرآميز جا

که   یرسيدن به اين نتيجه، الزم بود درس       یاما برا  . عقيده و بيان آن بسپرد   
  :دادند، آموخته و بکار گرفته شود یناکام گذشته م یروش ها

، یو فرهنگـ  ی، اجتمـاع ی، اقتصـاد یسياس یواقعيت ها یايد شناخت علمب      -
بر سر نظريه     یاساس اين تالش بغايت مشکل قرار گريد و مباحث عقيم ذهن           

يت ها         (ها   ستناد واقع ها و به ا يت  ها   یدر بريون واقع عه  گر  یجام ) دي
  .پايان يابد

سخت ببار آورده و  یوحدت، اختالفها یبنا بر جتربه، زبان اهبام آميز جبا      -
يد      ين با بر ا نا  گردد    ب ها  ماع     . ر ضع اجت جا و مو يد  ن  یبا را  یمعي

انتخاب و بر اساس اين انتخاب که خود متأثر از تبيني جديد و مؤثر در      



موم       ست، بيان ع بيني ا ين ت کرد    یا تدوين  قالب را  خاب بايد    . ان ين انت ا
 یو پايه تازه ا  رابطه ايسم ها را نيز با يکديگر از اهبام بريون بربد           

  .خمتلف بنا گذارد یها یوحدت و تضاد جانبداران ايدئولوژ یبرا
تازه ا               يه  بر پا شنفکران،  تالش رو قرار،  م    یبدين  فت  یقرار  کار  . گر

هر چند دنباله کار اصالح طلبان گذشته بود، اما از پايه             یروشنفکران مذهب  
، یاينک مسائل سياس   . تگرف  یبا آا متفاوت بود، يک انقالب بود که اجنام م           

صاد  ماع یاقت ل       ی، اجت نگ م سئله فره صوص م نا     یو خب قش آن در ب يت و ن  یو هو
که بايد طرح و     یهبر رو، مسائل  . گرفتند  یآينده حمور انديشه و جتربه قرار م      

  :شدند اينها بودند یحل م
  سلطه کدام است و استقالل چيست؟         -
به سـود   یاجتماع یه، احتمال تغيري ساختهازيرسلط –در رابطه سلطه گر          -

  زمحتکشان وجود دارد؟
  چيست و رابطه آن با استقالل از چه قرار است؟ یآزاد         -
  چيست؟ یو رابطه آن با فرهنگ و هويت مل یفرهنگ چيست؟ جتدد فرهنگ         -
ول بـاال  توان مشکل رابطه دين را با اص یدارد؟ چگونه م یاسالم چه نقش         -

  حل کرد؟
برا       تالش  شنفکران         یدر  سئواهلا رو ين  به ا سخ دادن  شها   پا مهه گراي  یاز 

  .ايدئولوژيک کم يا بيش شرکت کردند
کنم، بطور کامل     یکه در زير شرح م     یتوان گفت در پاسخهاي    یهر چند من       

م                ما  شان داد، ا نرا ن خالف آ قالب  به ان که جتر چرا  شدند،  فق  فت    یموا توان گ
ضمن     مو يا  صريح  قت  موم     یاف يان ع کامل     یبا ب حدت  قالب و ساخت و    یان کن  را مم

بدين قرار از اينجا به بعد به تالش ها و جتربه           . بدان رژمي شاه سرنگون شد    
در اين تالشها و   . انقالب اجناميدند   یپردازم که به تدوين بيان عموم       یم  یهاي 

شها     ها، تال به  ها     یجتر به  ظر  یجتر ل  ین قرن و    یو عم يز      يک  شته و ن نيم گذ
که گذشت    یانتشارات و مباحثات بيست سال اخري اساس قرار گرفتند و به شرح            

  :در مجع، نتايج زير بدست آمدند. به انتقاد آا پرداخته شد
   

  سلطه کدام است و استقالل چيست؟
که ما با آن روبرو بودمي و در صفحات پيش شرح شدند، بر             یواقعيت هاي       

  :کرد که یروشن م ما اين امر را
ستگ         شد در واب گر ر شخور            یا ست و پي شده ا کام  جا نا مهه  ستبداد در  و ا

ب      نده ختري هر فزاي هاي        یکردن و ق مهه رژمي  گر  ست، ا بار آورده ا براه    یب که 
ستگ  گر           یواب سيدند و ا ست ر بن ب به  ند  ستبداد رفت با      ...و ا ست  بن ب پس   ،

م     شوده  ستقالل گ شن     . شود  یا حال در رو ين  ند        با ا با چ ستقالل  هوم ا کردن مف
  :مشکل روبرو بودمي

اسـتقالل را بـه وجـه     یهر يک به حنـو  یدو نظريه ليربال و مارکسيسم رمس      -
، حبث عمده شان    یو فرهنگ  یاقتصاد  یکردند، در قلمروها   یحمدود م   یسياس 

 یيکجانبه يا دوجانبه کردن وابستگيها بود و آنرا شرط استقالل سياس            
  .مشردند یم

شد بيـان   یبا منافع خمتلف سبب م یاجتماع یدرباره گروهها یاگر نگران      -
در جامعه جديد    یفرهنگ و دين خود    یو رشد و جا   یدرباره آزاد  یسياس 

قدرت ها       باره  گردد، در بهم ب س  یم سبب        یسيا سيار،  ظات ب يز مالح هان ن ج
و  یمبهم شدن مفهوم استقالل و در نتيجه معلوم نشدن رابطه اش با آزاد     

  :گرديدند یم یرشد و فرهنگ مل
اين بيم وجود داشت که اگر استقالل در بعـد فرهنـگ نيـز     یبسيار یبرا      -

شود از بازگشت به فرهنگ      یقابل طرح و مطالعه باشد، استقالل عبارت م       
 یحبق، فرهنگ از رشد ماندگ     یو تا حدود زياد    که در نظر    ی، فرهنگ یمل 

ين بيم داشتند که استقالل عبارت گردد        نيز از ا  یدر بعد اقتصاد  . بود 
  ...از بازگشت به اقتصاد رشدناپذير و 

شباهت به نظر انطباق طلبان درباره        یبوجود آمد که ب     یاز اين رو نظر       
در اختاذ تصميم و حمدود     یآزاد یبنا بر اين نظر، استقالل يعن       . نبود  یآزاد

. جتربه آا در مدت کوتاه    رشد يافته و تکرار     یشود در رسيدن به کشورها     یم 
اين متايل درباره رابطه با      . که برغم مارکسيسم، استالينيسم رفت      یمهان راه  
با غرب     یمتايل مهکار  : شد  یپيشرفته به نوبه خود بدو متايل تقسيم م         یکشورها 

گو     جرا درآوردن ال به ا کار        یو  فدار مه يل طر يربال و متا شد ل گاه    یر با اردو
  .یروس یآوردن الگوسوسياليسم و به اجرا در



 یرژمي هـا  یبا يک سئوال مهم نيز مهواره روبرو بودمي و آن اينکـه متـام        -
، با بنا گذاردن بر تقدم      یمداوم خارج یبعلت جتاوزها و هتديدها یانقالب

، پيش کش که هرگونه      یبورژواي  یبيشرت از آزاديها   یاستقالل، آزاديهاي  
کوچک بتوان بازگشت     یه کشورها اگر دربار  . را از بني برده اند    یآزاد

مثل روسيه و چني      یبه موقعيت زيرسلطه را دليل آورد، درباره کشورهاي      
 - توان گفت اين دو کشور نيز به رابطه مسلط       یچه بايد بگوييم؟ آيا م
  زير سلطه بازگشته اند؟

غري از ما   . کشاند  یطوالن  یآن حمدوديتها و اين سئوال ها کار را به حتقيق           
گران  شورها    دي يز در ک ند         ین ته بود کار پرداخ هان ب گر ج ها از  . دي انتقاد

دربــاره رشــد و از  یمکتــب ليربالــ ینظريــه امپرياليســم لــنني و برداشــتها
شدماندگ  ستگ   یر ستقالل و واب ياپ ... و  یو ا م   یپ شر  بر     یمنت کار را  شدند و 
  .ساختند یما آسان م

ل        کار عم ين  ه      یطوالن  یا يه  قاد نظر به انت ما را  سلطه     یاي،  باره  که در
جامعه ايران در    یشدند، راهرب شد و کوشيدمي با مطالعه حتول عموم          یمنتشر م  

ها       ها و امر يت  تو واقع گونگ    یپر قع، چ هان        یوا ياس ج قدرت را در مق شد  ر
قدرت در جهان    یاز حتول عموم   یمطالعه کنيم و متوجه گردمي که اين حتول جزي         

ست  برا  . ا نابراين  سئوال      یب به  سخ  ست؟   «پا ستقالل چي ها    یمن » ا توان در مرز
ند  ن  . ما يان درو ن     یدر جر بريون و بريو م     یشدن  نه  به    یشدن درون، چگو توان 

  درباره استقالل بسنده کرد؟  یتعريف قدمي
. تناقض آميز دارد   ینيز متوجه شدمي که قدرت، بيان و عمل         یاز حلاظ نظر     

اگر اين اصل صحيح . گذارد یم) Rapport de Force(از مجله اصل را بر تناسب قوا 
من          قرار  سب بر ها تنا قوا در مرز ين  شد ا ند  یبا سب در     . کن غيري تنا ناگزير ت

 یبروز م   یو فرهنگ  یو اجتماع  یو اقتصاد  یدرون مرزها و بصورت تغيريات سياس    
عمل دولت در    یتوان حفظ حدود مرزها و آزاد     یبنا بر اين استقالل را من     . کند 

مشرد     ها  خل مرز تا . دا ين آزاد و  ت       یزه ا مروز ح ها ا خل مرز مل در دا  یبرا  یع
  . ابرقدرهتا نيز وجود ندارد

فنت از                    بريون ر شت از  بارت گ ستقالل ع شد و ا گر  کار دي عد  به ب جا  از اين
روزافزون، رهـا شـدن از    یرها شدن از جتزيه و تالش. زير سلطه –روابط مسلط 

و پوک شدن، رها     یآن خال مهه جانبه، مبادله نابرابر و بيشرت از        ینابرابر 
که جلوه کنونيش فقر روزافزون و جلوه آينده اش، پيش           یشدن از جرب اقتصاد   

 یکه از درون و بريون آتش به هست      یرها شدن از قهر ويرانگر    . خور کردن است   
 یاجنام بگريد که به معنا       یانقالب بايد با روشهاي      یحت . زند  یما م   یملتها 

  .باشد یاين رهاي
زير سلطه است، ما      -ر اگر استقالل بريون رفنت از روابط سلطه گر        بدين قرا     

مبارزه با    یتوانستيم برا   ی، من یبه عنوان مبارزان با رژمي عامل سلطه خارج        
خارج        قدرت  به  سلطه،  ين  گر رو آورمي  یا پريوز    . دي سباب  يد ا را در درون  یبا

  :شد ینو م یشهاجسنت رو یامر، سبب تالش برا  آوردمي و توجه به اين یفراهم م
ت      يدن     یوق ستقالل بر س    ا بط سيا صاد یروا ماع ی، اقت گ  ی، اجت  یو فرهن

است، بناچار در داخل کشور با       یمسلط خارج   یارگانيک ميان کشور با قدرت ها      
از  یبنابراين مسئله تقدم و تأخر و حت     . کند  یيکسان پيدا م    یمعناي  یآزاد

ستقالل و آزاد      شنت ا جدا پندا له  ش یدو مقو طا  ی، نا ظر   یاز دو خ بوده   یبزرگ ن
ست  ک : ا ست      یي يف ليربالي بول تعر يج از         یآزاد یق يف را بول تعر گر ق و دي

  .استقالل
هاي      سان آزادي ظري آزاد  یبدين يان، آزاد  ین عات، آزاد  یب يده و   یاجتما عق

برا         ...  مؤثر  سيله  ستقالل و و سط ا ضمن ب سه مت ياب   یبنف ست  مل    ید بدان و کا
ست    که   . کردن آن جرا  مهانطور  سط آزاد       یا ضمن ب ستقالل، مت مه ا ست  یبرنا . ها

ل         هه داخ ما در دو جب که  بود  خارج  یبدينخاطر  م     یو  بارزه  حد م  یدر آن وا
  .شناختيم یو دفاع از استقالل را يک مبارزه م یدفاع از آزاد. کردمي
بودند و   یباالتر گفتيم، مصدق و پيش از او مدرس معتقد به موازنه منف              

بود     ته  ف   مدرس گف نه من ست      یمواز ما ا ين  ستور د ين        . د طرح ا سبب  سخن  ين  ا
سئوال شد که آيا فرهنگ هر جامعه از مجله متضمن مظاهر، ارزشها تورم ها و               

توان تصور کرد     یدر استقالل نيست؟ از مجله آيا م      یادامه حيات مل    یبرا ... 
و  کند که چهار راه برخورد     یم  یزندگان  یمثل ملت ايران که در سرزمين      یملت 

حفظ   یمداوم برا   یاصول و ضوابط فرهنگ    یصحنه مداوم جنگ ها بوده است، دارا      
هر                  يا  ين و  يا د که آ ين، اين مرت از ا سئوال دوم و مه شد؟ و  ستقالل نبا ا

) باال  یمبعنا (فرهنگ استقالل    یبدون اينکه در اصول با مبان      یديگر  یايدئولوژ 
م     شد،  عه ا   یسازگار با ند جبام ند و    یتوا يدا ک يد؟ و     راه پ تد و بپا جا بيف



استوار است، اوال اين اساس کدام است و ثانيا          یاگر استقالل بر اساس فرهنگ     
کرد و مانع رشد مشرد؟ اين پرسش ها سبب شدند            یتلق » گذشته «توان آنرا    یم 

در هر جامعه بوم و رنگ خاص آن جامعه را        یکه بدانيم چرا دين و ايدئولوژ     
که حال سلطه و     یو چرا ايدئولوژيهاي  ) شود  یماندگار م   یوقت (کند   یپيدا م  

حتقيق  . روند  یآورند و از بني م    یيا بيگانه هستند دوام من     یحاکميت قدرت خود   
مهان اساس فرهنگ استقالل      یدر فرهنگ ايران ما را متقاعد کرد که موازنه عدم        

ست  نا . ا ف  یمبع مام و           ین شدياب، ا سئول، آزاد، ر ضمن م ستبداد و مت مل ا کا
در مهه   یو تعاون است با ثنويت يونان      یکردن انسان ها در مهبستگ     یق پيشرو تل 

ماع       نه اجت له در زمي ها از مج نه  ن  یزمي گان       یيع به  به خن عه  سيم جام که   یتق
از  یموازنه عدم  . که بايد اطاعت کند خمالف است       یبايد حکومت کنند و توده ا    

 یمـ  یود بيگـانگ شناسد و تناسب قوا را از خ یرا اصل من) Force(آجنا که زور 
  .زيرسلطه ميان کشورها خمالف است –مشارد، بناگزير با روابط مسلط 

بدينسان ما در حتقيق به اين نتيجه رسيدمي که مناسبات و تناسبات مترکز و               
گرفنت ميزان ختريب     یسبب پيش  ) که گذشت   یبه شرح  (تراکم قدرت در مقياس جهان،     

)Taux de Estruction  ( یدر روابط قدرت، استقالل معنـ . گردد یمبر ميزان توليد 
. بريون رفنت از مناسبات و تناسبات قدرت است       یاستقالل به معن   . کند  یپيدا من  

را پذيرفت   یاست که نبايد سلطه خارج      یبدينقرار استقالل نه تنها بدين معن      
را مستقيم و غري مستقيم وسيله حل       یيا سلطه گر شد، بلکه نبايد قدرت خارج         

خمالفت قاطع    یاز مجله بدين حلاظ بود که با گروگان گري         . گرداند  یخل مشکالت دا 
  ...کردمي  یم

نا          گر مبع ستقالل دي سان ا سگراي       یبدين کود و واپ نگ ر به فره شت   یمن  یبازگ
چرا  . کند  یو رشد سريع را پيدا م     یاجياد حترک فرهنگ خود     یشود، بلکه معنا   

و تشويقها ) Sanctions(نبيه ها که اساس زور و مظهرها، ارزشها، تورم ها و ت
ف      ... و  ستند را ن ياد ه يانگر انق ند  یم  یکه ب به       . ک ستقالل  گر ا سخن دي به 

نا  گ   یمع قالب فرهن شرهاي   یان شد و مب ماع   یو ر بط اجت که از راه    یاز روا ست  ا
  .زيرسلطه پديد آمده اند-روابط سلطه گر

   
گر      سلطه  بط  يا در روا ساختها        -آ غيري  مال ت سلطه احت ير   یز

  یاجتماع
  بسود زمحتکشان وجود دارد؟ 
، جريان احنالل طبقات به جريان      یسوسياليست  یمسلم شد که در کشورها     یوقت    

برگرديده است، کار مبادله افکار و جتربه ها ميان           یجتديد شکل نظام طبقات    
وفادار بکنار،    یطوريکه قشرها  . سه گروه روشنفکران مذکور در پيش آسانرت شد       

بکنار،   یزيرسلطه، انقالب اجتماع    -ودند که در روابط سلطه گر     مهه پذيرفته ب  
ماع   صالحات اجت يز  یا سراجنام    ن م   یمهان  يدا  به         یرا پ ين  پيش از ا که  ند  ک
مسکو و پکن و پيدا     یجريان استقالل مارکسيست ها از قطبها     . تفصيل شرح کردمي   

ان گرفنت  از اسطوره ها و پاي    یبا شکسته شدن بسيار    » چپ مستقل  « شدن اصطالح   
سيار  ها  یب کر  یترور م   یف خبش مه م     یو  مهراه  سورها  جه    یاز سان بود و دو نتي

  :آورد یبسيار مفيد ببار م
  .شد یمهه گرايش ها ارزش م یاستقالل برا         -
در نظر مارکسيست ( یميان استقالل و انقالب اجتماع یرابطه علت و معلول      -

مهه گرايشها پذيرفته      یاز سو ) اهلا در نظر ليرب ( یو اصالحات اجتماع  ) ها 
. يا انقالب بود   ) رفورم (ماند اختالف بر سر اصالح   یم یآنچه باق. شد یم

اجناميد   یالبته اين اختالف، بغايت بزرگ بود و پس از انقالب به وضعيت           
  . که اينک در آنيم

به درون                    يد  ناگزير با ستقالل،  قراردادن ا صل  با ا تيم،  باالتر گف ما  ا
عه  غيري داد     یرو جام غيري آن رژمي را ت با ت ستقالل در      . آورد و  ين ا بر ا نا  ب

س     غيريات اسا عه             یگرو ت قاطع جام يت  غيري اکثر گر ت غيري، ا ين ت ست و ا درون ا
من      يدا  يت پ شد، واقع ند  ینبا ت    . ک براين وق نا  نا   یب ستقالل مبع ظام    یا غيري ن ت

ماع  گوي        یاجت بهم  يد در م چرا با ست،  با      یباق  یا کس  ند؟ بع کردن    ما شن  رو
ماع   غيريات اجت يت            یت کان داد، موقع عه ام يد جام ستند، با ستقالل ه مه ا که الز

بدينسان بيان   . دريابد و حبرکت درآيد    یو وضعيت آينده خويش را بروشن     یکنون 
ساالر           يوان  سيونل و د قه فنک که طب مر  ين ا گر    ... و  یا سلطه  بط   -زاده روا

حباکميـت ايـن طبقـه و تغيرينظـام      پايان خبشيدن یاند و استقالل مبعنا زيرسلطه
  .گرديد ی، آسان میاجتماع



برا        يب راه  شنفکران    یبدين ترت حدت رو شها  (و لف  یبا گراي ش ) خمت از  یو خب
در اين وحدت توده ها نقش        . شد  یوسيع مردم مهوار م      یروحانيون و توده ها   

به  که از آن ینقش فعال. پذيرفتند یکردند و نقش فعال م یکارپذير را رها م
ش «  پذير    یخودجو م   » سازمان  عبري  م      یت سبب  که دو       یشد و  بدون آن يد  گرد

قوا          سب  مرز تنا حد و  يران  که ا قدرت  شوند،        یابر مانع  ند  بود، بتوان ا  آ
  .سرنگون شود یرژمي
نظام پيشني حتول     یهر چند بعد از سقوط رژمي شاه رژمي جديد در جهت بازساز            

مهه روشن نشده     یداد، مسئله برا   ینشان م  گرايشها که    یکرد و برغم برخوردها   
که در   یبا وجود اين کمرت سخن     . گردمي  یکه در پايان بدان باز م      یاست، موضوع  
شد    یتوان گفت اينست که جتربه بعد از انقالب نيز دليل تازه ا            یحال حاضر م   

از يک مقوله اند و     یو آزاد یبر اين امر که استقالل و تغيري نظام اجتماع         
  .شود یيگر حتقق هيچکدام ممکن منبدون يکد

   
  چيست؟ یآزاد

   
. که بروزگاران در اين باره ادامه داشته و دارند، بگذرمي         یاز حبث هاي       

  :که در آن بودمي، با دو نظر روبرو بودمي یو موقعيت یاز حلاظ سياس
سـرمايه و اسـارت انسـان     یو بازتـاب آزاد  ی، صوریبورژواي یآزاديها      -

بايد به آا    . براين، نبايد بنام مبارزه، توده ها را فريفت  بنا. است
تاتور       يد ديک که با فت  تاتور     یگ شني ديک يا را جان شاه   یپرولتار رژمي 

  .سازند
 یدمکراتيک اسـت، نبايـد مبـارزه بـرا     یرژمي ها یاز آجنا که غرب دارا      -

م استقالل درآميخت و سبب شد که غرب با متا          یرا با مبارزه برا    یآزاد
ستبداد   ستبداد            یتوان از رژمي ا يت از ا به محا يت  ين محا ند و ا يت ک محا

  .توتاليرت بدل گردد
پديد آوردند، اما رد     یاين دو نظر، پيش و پس از انقالب مشکالت بزرگ             

ثات       شدند مباح سبب  حال  به حتق       یعني  ما را  که  ند  ته گرد يافنت  ي برانگيخ ق و 
که امروز با توجه به جتربه انقالب            یطور . پاسخ به دو مسئله باال بکشانند      
ظر       حلاظ ن کم از  ست  يد، د برا     یرژمي جد باال  شکل  سيار  یدو م شنفکران   یب از رو

  .خمتلف حل شده اند یگرايشها
نادرست و سه تناقض عمده که در خود نظريه         یاما در نظريه اول يک ادعا        

  .وجود دارند، توجه ها را جلب کرده اند
. به ارمغان آورده، نادرسـت اسـت   یها را بورژواز یآزاداين ادعا که       -

بورژواز     حتول،  يان  ه   یدر جر هاي   یبا مهرا شان آزادي قه   یزمحتک را از طب
ند      ته ا شني گرف سط آزاد    . حاکم پي يز ب پس ن بارزه    یاز آن  ها از راه م

  .و سخت ممکن شده است یطوالن یها
  .نده داشته اندها نقش تعيني کن یزمحتکشان در گرفنت و بست آزاد    
 یواقع یهستند، چرا آا را به آزاديها) Formelles( یها صور یاگر آزاد      -

از  یزمحتکش نيز امکان برخوردار     یتبديل نبايد کرد؟ چنانکه توده ها       
کردن آزاديها شد و کار      یتوان خواستار واقع    یمن . آا را پيدا کنند   
  !شروع کرد یصور یرا با حذف آزاديها

از بـني بـردن    یاست، چرا جبـا  یبورژواي یسرمايه، ديکتاتور یاگر آزاد      -
مبارزه   یرا از بني بربمي که زمحتکشان ط       یسرمايه، آزاديهاي   یديکتاتور 

بسط آزاديها، کار     یبدست آورده اند؟ به سخن ديگر چرا جبا        یطوالن  یها 
م                نک  ستيم و اي به ه عد از جتر ما ب نيم؟  شروع ک ها  حذف آزادي با   یرا 

که مستقر شد، هر چند       یدر کشورهاي  یپرولتارياي  یدانيم که ديکتاتور   
 یشروع کرد، اما از ديکتاتور     » یبورژواي  یآزاديها « کار را با حذف    

  .نگشود یواقع یبه آزاديها یراه
و باالخره تناقض بزرگرت اينکه، اگـر زمحتکشـان هسـتند کـه بايـد آزاد            -

« . بايد خود در پراکزيس شرکت کنند بنا بر اين) Emancipation(بگردند 
عموم جامعه رشد کند و يا بزور آا          یتواند جبا   یمن » حزب طبقه کارگر   

هد   شد د س    . را ر که ک جبا   یمن  یمهانطور  ند  گر  یتوا شود،    یدي شمند ب دان
  .ارتقاء وجدان زمحتکشان در گرو شرکت آا در جتربه است

وجود دارد،   یواقع  یو فرهنگ  یبه تغيريات اجتماع    یبنا براين اگر راه         
  .ها است و نه حذف آا یبسط آزاد



سم                    گذاران مارکسي ثار بنياد عه آ به مطال کار را  سائل  ين م به ا جه  تو
بردن به اين واقعيت شد که بنا بر رسم، که             یکشانده و اين مطالعه سبب پ     

  :سازد یقدرت توتاليرت مفاهيم را از خود بيگانه م
ــز       ــم ني ــاتور استالينيس ــوم ديکت ــر    یمفه ــه در نظ ــا را ک پرولتاري

سط آزاد    گذاران، ب ها     یبنياد بديل آزادي ها    یصور  یها از راه ت  یبه آزادي
ع  هاي  یواق مزدور    یو ر ظام  شان از ن تاتور     ... و  یزمحتک يه ديک به نظر ست،   یا

  .توتاليرت خويش برگردانده است
  :وجود دارند یاساس یدر نظر دوم تناقض ها   

، یو فرهنگـ  یو اجتمـاع  یو اقتصاد یسياس یتقاد انواع سلطه هاآيا ان      -
مشار آزاد  ف          یدر  جواب من گر  خري؟ ا يا  ست  به       یها ا گر مطال که دي ست  ا

دهد و اگر جواب مثبت است، انتقاد        ی، واقعيت خود را از دست م    یآزاد
از آا   یرهاي  یانتقاد از سلطه ها برا   . تغيري نادرست بدرست است یبرا
است، به عمل در آوردن انتقاد،       یانتقاد استفاده از آزاد  اگر  . است 
  .است یاز سلطه ها، خود آزاد یرهاي یيعن

 یبر استقالل وجدان کردن مبارزه خباطر آزاد       یبنا براين مقدم مشردن آزاد        
  .است یمبارزه خباطر آزاد یو نف یاز مبارزه در راه استقالل، تناقض گوي

تواند آزاديها را در    یاد بفهميم چرا سلطه گر من     امکان د  یمهني تالش نظر       
تاريخ استعمار کهنه و نو و حتول روابط سلطه        . زير سلطه حتمل کند     یجامعه ها  

حاک    -گر  سلطه،  قدرهتا     یزير که  ست  مانع           یاز آن ا توان  متام  با  گر  سلطه 
ها   یبسط آزاد  در حقيقت استقرار و   . شوند  یشده اند و م    یاستقرار دمکراس  

است   یو فرهنگ  یو اجتماع  یو اقتصاد  یسياس  یحذف سلطه ها    یخود مبعنا   خود به  
دانند که مبارزه     یآا هبرت م   . شوند  یو البته تا بتوانند مانع اين کار م        

يز  یآزاد یبرا  برا     یچ بارزه  من           یجز م يب  ين فر بر ا نا  ست، ب ستقرار ني   یا
  خورند

. که مردم فعال بگردندگريد  یفرض پايه م ن ي، بر ایآزاد یمبارزه برا      -
که به سرنوشت     یاساس  یمردم در تصميم ها . حاکميت به مردم منتقل بشود

نون  م      یک جع  شان را  نده کشور ند    یو آي شرکت کن برا  . شوند،  ها   یآزادي
اينک چگونه ممکن    . آنند که مردم از آا برخوردار گردند و رشد کنند         

س       سائل اسا ين م ست از ا بار     یا به اعت مرو   یکه  قرار    در قل ستقالل  ا
قيام کننـد؟ اگـر    یآزاد یگريند، سخن مبيان نياورد و باز مردم برا یم

برا      یآزاد شن  سخ رو س   یها در پا سائل اسا نه       یم شوند چگو طرح ن عه  جام
  شوند؟ یقابل ملس و درک م

 یمبارزه بر سر قدرت، حمدود م       یآزاديها، به نوع    یاينگونه مبارزه برا        
که از   یقشرهاي  یز اين ندارد که نودولتان يعن      ج  یاين مبارزه معناي   . شود 

خواهند در حکومت و    یزيرسلطه بدولت رسيده اند، م       -رهگذر روابط سلطه گر    
ند       شريک گرد شرت  هايش بي يان            . امتياز به پا شده  شروع ن نوز  بارزه ه ين م ا

در حقيقـت  . ناکـام اسـت   یتاريخ معاصر سرشار از اينگونه جتربه هـا . رسد یم
که مردم    یمردم هستند و از ديگر سو، سلطه هاي       یاديها برا  آز یاز سوي  یوقت 

در ادعا و نظر هست که تا        یشوند، تناقض بزرگ    یبرند طرح من    یاز آا رنج م   
  . توانند در مبارزه شرکت کنند یرفع نشود، مردم من

از حساب استقالل، بيان را دربـاره چنـد و چـون     یجدا کردن حساب آزاد      -
که در اين مبـارزه   یقشرهاي یدر نتيجه حت. گرداند یها مبهم م یآزاد
 یدارند، به علت اهبام در مفهوم آزاد       یسود » حمدود  یآزادي ها «  یبرا 

من        شرکت  بارزه  ند  یها در م خبواه   . کن جه  نوع     یخنواه  یدر نتي ين  ا
  :شود یزير استوار م یبر دو مبنا یآزادخيواه

نطباق طلب، که اسـتقالل جـز در   ا یبازگشت به مهان نظر ناسيوناليست ها      -
وجود ندارد و آن نيز حمدود به حدود اين روابط       یجهان یروابط قدرت ها

  :بايد پذيرفت در نتيجه یامللل است و اين امر را به عنوان جرب بني
کننـد،   یحکومـت مـ   یحـام  یکـه بنـام قـدرت جهـان     یبا تغيري خنبه هاي      -

را به عمل آورد، تا     یاصالحات را برقرار کرد و به تدريج       یآزاديهاي 
  .شرائط بيشرت کردن حدود استقالل فراهم گردند

کردم                 شرح  نرا  لل آ به و ع ين جتر ست ا ين، شک عد از   . پيش از ا به ب در جتر
خواهم   یدر اينجا من  . انقالب ايران، نيز اين جتربه بعمل درآمد و ناکام شد           

له بپردازم که اين خنبه      خواهم به اين مسئ     یبه شرح و بسط پيشني بازگردم، م      
ئ  ط  یگرا خيواه     یافرا با آزاد يربال        یخود  سم ل با ناسيونالي ست و  سازگار ا نا

 یدر حقيقت در ليرباليسم، عموم مردم فعال م      . جويد  یمن  ینيز سازگار   یاروپاي 



ستگ          عالرتين و خ که ف ها  به  پذيرترين و   یشوند و خن يان    ... نا ستند، از م ه
پريوز     با  نواع ر    یمردم و  م      بر ا بر  سر  تها  ند  یقاب عال     . آور مردم ف گر  ا
که بنا بر آن خنبه      ینظر . است  یفئودال  ی، مهان خنبه گراي   ینشوند، خنبه گراي   

بدين قرار هر مبارزه     . حکومت خلق شده اند     یو برا » نژاد ويژه اند   « ها از  
ستقرار آزاد  یبرا  یا هد و              یا قرار د هدف  عه را  کردن جام عال  يد ف ها با

  .شوند یمردم قابل ملس نباشد، فعال من یبرا ی تا آزادمهانطور که ديدمي
است که مردم خود به خـود آب   یو باالخره، اين نظريه بر اين فرض مبتن      -

بنا  . خواهند  یدانند دردشان چيست و چه م      ینادانند و من  . راکد هستند  
آا الزم است با توجه به       یبراين وظيفه خنبه ها است آنچه را که برا         

که بنا بر آن مردم       یفرض . طرح کنند  » یو بني امللل   یمل  یعيت ها  واق«
شورها  يد                یک نه با هر زمي ين در  بر ا نا  ند، ب نده نادان شد ما از ر

بر  1980 یدانسته ها و جتربه ها و روشهاشان را ناديده گرفت، تا ساهلا
نان      فن دا سان و  تار کارشنا م        یرف ستاده  شورها فر ين ک به ا شدند   یکه 

بود و ن   کام حاکم  ست         یا سخن روز ا نوز  نان، ه به اي لخ جتر مهان   . ت ين  ا
ظر  ها       ین قدرت  مات  که مقا ست  م      یا ستناد آن  به ا مردم    یبزرگ  ند  گوي

  .را هنوز پيدا نکرده اند یدمکراس یما آمادگ یکشورها
ملس   یمردم وقت  . گويد اين نظر نادرست است      یبه هر رو، جتربه انقالب ما م          
م    یم  ند  چه چ    یکن ند از  هاي فهم م    یيز نج  ند  یر مريض       . بر ند  ست مان کن ا مم

 یحمرک آـا رهـاي  . دانند که رجنورند یچيست، اما م یندانند علت و نوع بيمار
که   یبا وسايل و امکانات   . آيند  یبنابراين به حرکت در م    . از رنج ها است   

  .دارند
بر اين امر شد که روش کار تا اين           یتوجه به اين واقعيت، سبب آگاه            
نيست که جامعه را بايد در آن تغيري        ینظريه قالب  . نادرست بوده است    زمان 

آيد   یاست که از شناخت واقعيتها بدست م       ینظريه جمموع راه حلهاي   . شکل داد 
  .و بايد دائم در جريان جتربه انتقاد و تصحيح بگردد

نابراين آزاد      بهاي     یب هم قال شکل         یها  عه در آن  يد جام که با ستند  ني
اساس آن با   . از رابطه سلطه است    یرهاي  ی، آزادیا بر موازنه منف   بن . بگريد 

کنند   ینوع و حدود آنرا مسائل تعيني م      . است  ی، يک یمل  یآزاد یاستقالل، يعن  
  .که جامعه با آا سروکار دارد

 یو فرهنگ  یسياس  یها  یآزاد یتوان در پاره ا   یبدين قرار، آزاديها را من       
هستند   یو فرهنگ  یو اجتماع  یو اقتصاد  یا، سياس ه  یآزاد. خالصه و حمدود کرد   
و  یشروع به تشخيص و استقرارشان کرد که سبب انقياد مل           یو بايد از مسائل  

  .شده اند یو رکود فرهنگ یاز رشد ماندگ
ت        باالخره وق ستقالل           یآزاد یو  ست آورد و از ا خود را بد صريح  هوم  مف

در  یاز افکار عموم   یه خبش مهم  آيد ک   یناپذير شد، اين امکان بوجود م       یجدائ 
سلطه گر به سود جنبش جلب گردد و محايت قدرت يا قدرت               یکشور و يا کشورها   

مهانطور که جنبش    . را از رژمي وابسته غري مؤثر و دست کم حمدود کند        یجهان  یها 
انقالب، در خارج    یمردم نيازد دارد، حبکم خصلت جهان       یدر داخل به نريو    یمل 

مو      کار ع به اف يز  ياز دارد  یمن ها  . ن به  هبا  یجتر م   یانقال فق  که    یمو ند  آموخت
و  ینه تنها ممکن است، بلکه هر اندازه مفاهيم آزاد          یبرانگيخنت افکار عموم   

 یجهان  یاستقالل و رشد روشنرت و با يکديگر مهراه تر باشند، محايت افکار عموم           
  .گردد یقويرت م

نشان داد که حق     یجهان  یبعدها، فلج شد رژمي شاه زير فشار افکار عموم            
  .جانبداران اين فکر بوده است

آمريکا منتشر کرده     یکه مسئوالن وقت قدرت جهان      یامروز بنا به کتاهباي        
اين تصور اجنام گرفته      یبه پاريس در پ    یمخين  یدانيم که انتقال آقا     یاند، م  

که و   ست  پاريس   یا ها  «در  يه  جتاع  ینظر کرد و ا     » یار هد  يان خوا ين  خود را ب
ايران   یبر ضد حرکت انقالب     یجهان  یسبب خواهد شد افکار عموم       یامر از سوي  

شدن             جدا  جب  گر مو سوي دي گردد و از  ته  شرها «برانگيخ گاه  یق نبش  » آ از ج
گان  م     یمه يران  ند، از          . گردد  یمردم ا شيده بود تدبري را اندي ين  که ا ا  آ

تند که از زبان   دانس  یشوند، آگاه نبودند و من     یکه شرح شدند و م     یتالشهاي 
انقالب، در برنامه    یو رشد و اسالم در بيان عموم     یاستقالل و آزاد  یمخين  یآقا 

هاي       یبرا  یا نبش ر به ج قالب مبثا گر     یان سلطه  بط  هار     -از روا سلطه، اظ زير
ي      بر مهگرا شد و  ند  ل  یخواه موم      یداخ کار ع يت اف شديد محا هان  یو ت ند   یج خواه

  .افزود
بردن به احساسات سران رژمي شاه نسبت         یب و پ انقال  یو باز بعد از پريوز      

حام      قدرت  سئوالن  پيش            یبه م بيش از  شاه،  سران رژمي  به  سبت  سئوالن ن و آن م



و استقالل صريح تر باشد، ميل       یروشن شد که هر اندازه بيان و مفاهيم آزاد        
گردانـد چـرا    یزيرسلطه و مسلط ضعيف تر م یبه مقاومت را در مسئوالن رژمي ها

 یو رشد، ارزشها   یحترک فرهنگ   ی، آزادیاز انقياد مل   یوه بر مهه، رهاي   که عال  
صورت               ست در  ين خوا بر ا مت در برا ين مقاو بر ا نا  ستند و ب مشول ه هان  که   یج

  .گردد یروشن و بدون اهبام بيان گردد، بسيار مشکل م
   

  یو روابط آن با فرهنگ و هويت مل      یفرهنگ چيست؟ جتدد فرهنگ    
  چيست؟

   
ميان روبنا و زيربنا    . روبنا است؟ جمموع روبنا و زيربنا است        فرهنگ      

م               غيري  نا ت نا، روب غيري زيرب با ت جود دارد و  متغري و تابع و  طه  ند؟   یراب ک
هم نتيجه جتربه در دسرتس بود و مهه شاهد          . زمان ما زمان بعد از جتربه بود       

دمي و هم  دي  یهم شکست اين نظر را در عمل م       . تغيري نظر در اين باره بودمي      
ديدمي که بر اين        یرا م  یشکست جتربه ا  . ديدمي  یرا م  یشکست جتربه تشبه جوي     

که  ... جمموعه عرف و عادات و حقوق و هنر و       ینظر استوار بود که فرهنگ مل      
ست        ته ا ستمرار ياف مده و ا يد آ شته پد شرت        . در گذ حل بي سه راه  ين  بر ا نا  ب

  :وجود ندارد
نداشـته اسـت و    یو بپذيرمي که قابليت بـارور  به عنوان تاريخ بپذيرمي      -

را جانشني آن کرد که بارور است و       یبنابراين مرينده است و بايد فرهنگ
  .کند یرشد جامعه را تضمني م

از آن را نگاه دارمي و بقيه را  یآنرا به عنوان تاريخ بپذيرمي، عناصر         -
  .بدورافکنيم

بنابراين هر جامعـه  . قابل تغيري نيستنددارند که  یفرهنگ ها ساختهاي      -
بيهوده نبايد وقت را    . توان آنرا تغيري داد   یدارد که من یفرهنگ یهويت

کرد    لف  ند          . ت خود را بک کار  نازع  قانون ت شت  يد گذا ندگارها  . با ما
  .مبانند و مرينده ها مبريند

جا  در اين. نتايج اين راه حلها را پيش از اين، موضوع حبث قرار دادمي              
 یناکام و جتربه ها    یبايد برخورد با اين راه حلها را با توجه به جتربه ها           

  :بنظر رسيد. باال را بيابيم ینظرها یکوشيدمي هسته عقالن. موفق شرح کنيم
اما حال و آينده را نيـز در  . شود یفرهنگ، گذشته را به متامه شامل م   -1

جهان، در رابطه با    هر جامعه در رابطه با تاريخ خود و        . گريد  یبر م  
او را تشکيل   یکه حميط زيست    ی، در رابطه با طبيعت   یجهان  یحميط فرهنگ  

ماع        یم  بط اجت حمدوده روا باالخره در  هد و  م     ید سر  برد،   یکه در آن ب
ست    عال و خالق ا شکيل م          . ف نگ را ت بارور فره نده و  خبش ز ين فعاليت   یا

  .نيستمرينده  یبدين قرار، در شرائط آزاد، هيچ فرهنگ. دهد
ميان نوع مالکيت با عناصر ديگر يک فرهنـگ بطـور قطـع رابطـه وجـود         -2

است   یاما اين رابطه يکطرفه نيست و نيز فرهنگ جمموعه و نظام           . دارد
من   صر      یکه  خلواه عنا به د گر      یتوان  صر دي کرد و عنا جدا  را  یرا از آن 

يم شدن  اجنامد و سبب عق    یم  یفرهنگ یاين عمل به تالش. آن قرار داد یجبا
  .اينگونه راه حلها مهني است یعلت ناکام. گردد یآن م

فرهنگ نازا وجود ندارد چرا که فرهنگ حاصـل ابـداع و کـار خالقـه در        -3
 یبنابراين، اين سخن که هر فرهنگ نظام     . است که در باال شرح شد یفضاي

م             قيم  خود ع به  خود  که  عا  سمت دوم اد با ق م   یدارد،  مريد،   یشود و 
که   یزيرسلطه است که فرهنگ به شرح        -در روابط سلطه گر   . ست متناقض ا 

، ما را به   یعقالن  یيافنت هسته ها  . گردد یپيش از اين شرح کردم عقيم م
 ی، فرهنگ یبازگشت به فرهنگ مل    : اين نتيجه رساند که ميان دو بن بست       

عقيم،   یکه ديناميسم و قابليت رشد خود را از دست داده است و غربزدگ    
 یماند انتقاد   یم  یجز انتقاد فرهنگ مل   یچه راه. انتخاب کردتوان  یمن

  .شد یو بنابراين باروريش م یکه بايد سبب رهائ
 یساخت که استقالل بيش از مهه امر       یدر حقيقت، حتقيق و جتربه بر ما روشن م          

گرداند، با    یآنرا آماده بارور    یاينکه استقالل فرهنگ    یاست و برا   یفرهنگ 
ببار آورد و پيش از اين     یکه سلطه فرهنگ    یوخامت بار   یاتوجه به وضعيت ه    

  :يک به يک برمشردم، بايد
جامعـه از   یالزمـه ايـن کـار رهـاي    . کرد یعرصه انديشه و عمل را خود   -1

و از بني بردن انواع سانسورها و      یو خارج  یتوتاليتاريسم مضاعف داخل   



است که اين     یگفتن . (است  یو فرهنگ  ی، اجتماع ی، اقتصاد یموانع سياس  
بازگو               ند و  شده ا مشرده  شخص و بر صله م صرب و حو با  نع  سورها و موا سان

  ).کردنشان در اينجا خارج از موضوع است
ديگـر مبادلـه    یخبشيد تا بـا فرهنگهـا   یبا کار باال به فرهنگ تواناي   -2

ند     قرار ک بارور بر هاي   . آزاد و  به فرهنگ ضا    یجتر آزاد، از  یکه در ف
له آزاد    گذر مباد جا          ره ند،  کرده ا سريع  شد  بارور، ر من    یو  يد   یترد

ست         ستحکام و س يان ا که م گر     یگذارد  سلطه  بط  شد     -روا سلطه و ر زير
 یدر روابط قوا وقت    یبه سخن ديگر حت  . ، نسبت معکوس وجود داردیفرهنگ

م                سطح  هم  طه،  ظروف مرتب ثل  ها م ستند، فرهنگ عادل ه با مت  یقوا تقري
است که فرهنگ نظام و      یستقالل و آزاد بنابراين تنها در شرايط ا. شوند

م      باز  خويش را  م   یحترک  بد و  هان     یيا حميط ج ند از  يه    یتوا نگ تغذ فره
 یاستقالل مل   یو هم مفيد و هم سبب حتکيم مبان    یاين تغذيه هم شدن. کند

  .شود یم یها و ارتقاء وجدان مل یو توسعه آزاد
عـالوه بـر دو    یيعنـ . يدپايان خبش یبايد به اغتشاش مضاعف هويت فرهنگ     -3

  :کار باال
دولت نيست که ملت را     . را از کنرتل و سانسور دولت رها ساخت      یفرهنگ  یفضا  -
ن              . سازد  یم  کار يع نوع  سه  عال در  شرکت ف با  که  ست  لت ا هرب   یم و  یکار ر

. کند  یو کار ابداع در قلمرو دانش و فرهنگ، رشد م         ی، کار توليد  یارزياب 
  .ف رشد استهد. انسان وسيله رشد نيست

يدئولوژ          - ين، از ا شته، از د ها را از گذ هبام  يد ا نده    یبا حال و آي ، از 
شت، آزاد       . زدود سورها را بردا گر سان سخن دي سط داد و     یبه  ستقالل را ب و ا

  :بويژه
 یفرهنگ قهر ويرانگر را که در شکل فرهنگ ترس به جامعه زيرسلطه حتميل م -4

، یروابط اجتماع   یور به عنوان اساس جرب    ز یشود به تدابري باال و خبصوص با نف       
رشد، از ميان برداشت بنا بر اين نه تنها با           یاز موانع اصل   یبه عنوان يک   

سها  ها       یتر نواع قهر با ا يد،  ها          یجد نواع قهر با ا که  يد، بل گر جد  یويران
خود        نگ  که در فره سها  گر و تر ستبدادها   یويران گذر ا تاليرت و از   یاز ره تو

گانگ  جي  یمذهب  یخودبي سنگين      ا نها  بر ذه نان  با      یم  یاد و مهچ يد  ند، با کن
  :بنابراين. مبارزه آا را طرد کرد

 یتشـبه جـوي   یبعکس نظر تشبه جويان چپ و راست، ابتکار و ابداع را جبـا  -5
  .نشاند

اما به حکم اين واقعيت که       . جهان مشول وجود دارند     یدانش و فن و ارزشها    -
دارد، فرهنگ  ... معني و   یني، مهبستگيها خاص، تاريخ مع    یهر جامعه حميط زيست     
. وجود دارد  یبنابراين هويت مل   . تواند جهان مشول باشد     یبعنوان يک جمموعه من    

کار و تالش خالقه در    . شود  یتنها تعريف من    اما اين هويت در رابطه با گذشتة       
  .تعريف آنند یزمان حال و چشم انداز آينده است که پايه و مايه اصل

ت     نوع          کار  یوق که در  سيد  ظر ر سيد، بن جا ر مده     یبه اين تار آ ناقض گرف ت
گوييم فرهنگ جمموعه است و نظام دارد و شرط رشدش انسجام            یم  یاز سوي : امي

از رشد مانده عقيم شده      یجامعه ها   یمل  یاست، از سوي ديگر فرهنگها     یفرهنگ 
توان   یم اينک با باز در آوردن فرهنگ بصورت جمموعه هبم پيوسته، چگونه          . اند 

توان فرهنگ را انتقاد کرد و      یبازنگشت؟ و چگونه م    یبه فرهنگ عقب ماندگ    
ها  شها و         یمظهر ضد ارز شها و  بد، ارز کرد،     ... خوب و  جدا  کديگر  را از ي

ديگران را افزود؟    یبدها را طرد کرد و خوهبا را نگاه داشت و بر آن خوب ها         
خواستند   یلب راست و چپ م    انطباق ط  ینيست که ناسيوناليست ها     یاين مهان کار   

  و مهانطور که شرح دادم ناکام شدند؟
اما  . اينک که مطالعه به جتربه درآمده بازگو کردن حل مشکل آسان است                  

به هر   . بسيار ممکن شد    یدر دهه قبل از انقالب ايران، حل مشکل با سختيها          
و حتقيق  که صاحب نظران در اين باره اجنام داده بودند          یرو، مطالعه کارهاي  

انـد، مـا را بـه     آن شده یکه سبب حتول تارخي یدرباره فرهنگ خودمان و عوامل
  :اين نتيجه رساند

جود دارد        ساس و نگ دو ا هاي   زور : در فره عدم زور، فرهنگ م     یو  شد    یکه ر
هاي   ند فرهنگ هاي        یکن حلاظ ر به  که  ستند  سب  یه عدم زور      ین سلطه،  ثرات  از ا

توان گفت در    یم  یبه اعتبار  . گردند  یم  یهنگ بيشرت و زور کمرت اساس حتول فر    
که بيانگر حاکميت زور و روابط      یفرهنگ : دو فرهنگ وجود دارند    یهر جامعه ا  

سلط  گ      -م ست و فرهن سلطه ا شها         یزير بارزه و رو عدم زور و م يانگر   یکه ب
برا    بارزه  ست  یآزاد یم بل            . ا مال متقا بط اک نگ، روا ين دو فره بط ا روا



)Complementarite (هـر   یبدين قرار ميزان بـارور . روابط تضاد هستند. تندنيس
 یو خارج  یدارد که در روابط داخل    یفرهنگ نسبت معکوس با ميزان زور و قهر       

م     لور  عه متب ک            . شود  یجام که ي ند  جود دار نگ و تر، دو فره ساده  سخن    یبه 
و بازتاب متقابل    یخارج  یو با قدرهتا   یترمجان تناسب قوا در روابط اجتماع      

ميان   یو تعاون و مهکار   یترمجان موازنه منف    یدر يکديگر است و ديگر    ن دوي ا
بدينسان فرهنگ رشد با     . است  یملل و کاهش بار زور و قهر در روابط اجتماع      

  .یموازنه منف: کند یاستقالل يک اساس پيدا م
گ           حذف فرهن قرار  ل        یبدين  نگ م ست، فره مجان زور ا يات   یکه تر را از ه

من   عه  نداز  یجممو ع      ا سجام واق سبب ان کس  که بع م  ید بل تاريخ   . گردد  یآن  به  جتر
جا     ها،  من   یحتول فرهنگ يد  ت      یترد شد وق که ر ن  یگذارد  م   یمع يدا  که    یپ ند  ک

ست        نر دو نش و ه نگ دا عدم زور، فره نگ  بريون     یفره صلح در درون و  فاهم و  و ت
 و قهر و جنگ   یکند و فرهنگ سلطه، فرهنگ زور، دمشن      یپيدا م   یمرزها، شکوفاي  

  .گردد ی، ضعيف و ضعيفرت میو خارج یداخل
ها                  عه  که جممو سيدمي  جه ر ين نتي به ا باال  يل  شرح و حتل گ  یاز  ل  یفرهن  یع

هستند که    یباز هستند و هر يک از دو فرهنگ مهانقدر مل         يکديگر  یاالصول برو  
ند  حمدوديت              . جهاني سور و  نه سان هر گو شان از  ها  له  گر مباد ين ا بر ا نا   یب

 ی، جامعه ها  یاما از ناخبتيار  . گردد  یحتولشان مهاهنگ و شتابگري م     رها باشند،  
ش         کردن خب حرف  با من گر  م  یسلطه  شگر   یمه هر و پرخا شان      یاز ق عه  که در جام

را حتميل   یبر ديگران، مبادله نابرابر فرهنگ       یآيد، به سلطه جوي     یپديد م  
ند  یم  م  : کن شها را  م     يگ یارز شها را  ضد ارز ند و  ند  یر ق   . ده لت ع شدن  ع يم 

حاکم، زور قدرت مسلط     یدر حقيقت بر زور قشرها   . زيرسلطه مهني است    یفرهنگ ها  
م   یخارج  فزوده  ها را            یا چاره جويي ضاعف،  ين زور م شار ا فزايش ف گردد و ا

شد   یتدابري  یبايد در پ   یبدين خاطر است که در چاره جوي       . گرداند  یمشکل م  
ن           يد و از امکا سلطه بيفزا مردم زير نات  بر امکا خود    که  گران  سلطه  و  یات 

و فرهنگ بايد هم     یاستقالل و آزاد : رسيم  یبه مهان نتيجه م    . بيگانه بکاهد  
ند   ساس گرد م     . ا ين  جود ا بر           یبا و عه و  بر جام نگ زور  به فره که غل نيم  دا

  .گريد یاجنام م یفرهنگ عدم زور، از راه دين يا ايدئولوژ
و  یدين  یاين استبدادها   گويد که   یجتربه گذشتگان و جتربه زمان خود ما م           

سازترند             نه  خود بيگا تر و از  خمرب  يت  يدئولوژيک، بغا ين و  . ا از راه د
کننـد و کارپـذير و    یاست که باور به زور را در انسان القاء مـ  یايدئولوژ
م   قادش  ند  یمن يدئولوژ    . گردان ين و ا ش         یبا د چه نق سالم  کرد؟ ا يد    یچه با

م    نه  ين را       یدارد؟ چگو طه د شکل راب ستقالل و آزاد    توان م شد و   یبا ا و ر
  فرهنگ حل کرد؟

صطف      مال   یم تاتورک (ک فت  یم ) آ ل   « : گ مر و ع بريون      یع يه  يد از ترک با
ند  لو » برو فت  یم  ی ست   «: گ ين عرهبا سالم د صطف . »ا ل    یم فت و ع مال ر مر   یک و ع
تظاهرات ميليوا نفر در    . بنام اسالم رفت    یرفت و با انقالب    یلو . ماندند 

« کارشان را   یدهد که بنام مارکسيسم بنا      یرا نشان م   یکست رژميهاي  هلستان، ش 
ي   ند  » یمذهب زدا کردم        . قرار داده بود حبث  ها  ين بار ين در ا در . پيش از ا

 یبا وجود اين پيش از بيان راه      . اينجا بنا ندارم آن مباحث را تکرار کنم      
انتقاد   یکه روشنفکران غرب در پ     یکه خود رفته امي، جا دارد که از راه حل      

کنند، سخن    یمهينگونه راه حلها خبصوص بعثيسم و مارکسيسم ارتدوکس پيشنهاد م        
  :به ميان بياورمي

که پايه ذهنيت ناخودآگـاه تـوده    یاسالم – یتداوم شخصيت و منيت عرب«     
م          شکيل  حدت ت به و جع  شت     یمردم را را شکل آ هد، م جتدد        ید با  يت  ين ذهن ا

)Modernite  ( و صريورت)Devenir (مـا بـه    یوقتـ ... آورد  یرا پـيش مـ   یتارخي
يا  سالم و                 یدن ندن در ا بر ما صرار  يان ا خاب م ناک انت ناتيو خوف عرب الرت

فادار  شدن را                 یو نو  نده و  شجاعانه راه آي گرفنت  پيش  يا در  شته  به گذ
ما  . کنيم  یحمصور م   یکنيم، اين دنيا را در ديالکتيک نگون خبت        یپيشنهاد م  

تدوکس   يد ار ست     نبا شه مارکسي شه ا     یترين اندي بال رومي، اندي به دن که   یرا 
در حقيقت،  . کند  یمهان طرز فکر شرق شناسان خدمتگذار استعمار را بازگو م           

وجدان بايد رها گردد تا       یبنا بر اين طرز فکر، اسالم به مثابه بعد مرکز           
ز مردم ا  یدانيم وقت   یاما ما م   . فرهنگ از سکون رها شود و رشد ممکن گردد        

شوند و گفنت نـدارد کـه کارپـذيرها     یوجدان حمروم شدند کارپذير م یبعد مرکز
قادر نيستند رشد کنند از اين رو است که اين راه حلها در مهه جا با شکست               

  ».روبرو شده اند



کنند که خطوط عمده آن به       یرا پيشنهاد م   یبدنبال اين استدالل راه حل         
  :اين شرحند

امـا جامعـه را در   . سيستماتيک وجداا خطر بـاال را دارد  یياسالم زدا         -
  :یکرد، يعن یو کارآمدش بايد اسالم زداي یمرکز یهسته ها

  را به اجرا درآود که ضداسالم نباشد ) Laicisme( یبايد الئيسيسم         -
در اسـالم و بـا اسـالم و در عـني حـال      . رفورم نبايد بر ضد اسالم باشد      -

را از نو  یدين) Foi(توضيح آنکه باور . ز آن بايد اجنام بگريدمستقل ا
بايد حساب   . حتويل و خالصه گردد    یدر آورد که به يک باور شخص یبه بيان

  .دين از حساب دولت جدا شود
ماند امـا   یم یجدا کردن دولت از دين اين است که اسالم مذهب رمس یمعن      -

  .کند یمقاصد خود تبديل من دولت آنرا به اسباب و وسيله پيشربد
ما ارائه    یکه از اينگونه که در جامعه ها      یاين راه حل و راه حلهاي        

  :هستند یآشکار یچرا که متضمن تناقض ها. کنند یشده اند، مشکل را حل من
بايد بکند؟ اگـر مـردم بايـد از     یو يا چه مقام یباال را چه کس یکارها -1

فرض مسئله اين است که مردم تن به اين حتول             راه حتول به اين نتيجه برسند،     
را بايد از قوه به فعل      » بايد ها  « که اين    یبنا بر اين مقام     . دهند  یمن 

در اين صورت گذشته از خطر خنبه      . آورد، يا دولت، يا حزب، يا خنبه ها هستند        
کند که آيا خنبه ها از طريق اعمال          ی، اين پرسش حمل پيدا م      یافراط  یگراي 

 یباال را بعمل در م    یاست که کارها    یو يا از راه مبارزه قلم    یت قدرت دول 
آورند، بناگزير    یاين کارها را بعمل در م     یآورند؟ اگر از راه قدرت دولت    

 یرأ یچرا که مردم مسلمامن چگونه به کسان       . تواند منتخب مردم باشد     یدولت من  
اين پيشنهادها    دهند که قصدشامن به عمل در آوردن تدابري باالست؟ بدينسان         یم 

متضمن اصل قرار دادن استبداد توتاليرت است و نتيجه کار اين استبدادها را           
  .پيش از اين شرح کردم

باال را   یو اگر از راه انتقاد و حبث آزاد قرار باشد جامعه پيشنهادها            
شومي که بنا بر فرض توده ها در جريان          یبپذيرد، باز با اين مشکل روبرو م       

ق     حث  ين مبا من ا ند  یرار  شنفکر      یصداها . گري حميط رو حث از  ين مبا ماال   یا و احت
  .رود یبريون من یروحان

غـرب  . نيست ی، در واقع راه حل تازه ایپيشنهاد حتويل اسالم به باور شخص -2
درجه موفقيت اين راه حل بعد       . دو قرن و بيشرت پيموده است     یاين راه را ط  

توانيم مهان راه را برومي که      یونه م  از دو قرن در غرب چه اندازه است؟ و چگ     
کامال متفاوت با ما رفت؟ در حقيقت غرب موقع مسلط داشت و              یغرب در شرايط  

سلطه   یو فرهنگ  یو اجتماع  یو اقتصاد  یما شب و روز زير فشار اثرات سياس       
  .قرار دارمي

گذشته از اشکال باال، چگونه بتوان عمل و ايده را از يکديگر جدا کرد؟               
ايده را مقدم بر عمل گمان       . سخت متأثر است    ینهاد باال از انديشه هگل   پيش 

اين نظر و هم نظر خمالف آن که عمل را         ) کيش شخصيت  (ديگر   یدر جا . برد  یم 
م     ساز  يده  کرده ام     یا قاد  سه          . مشارد را انت ين  يک از ا هر  بر  نا  هبر رو ب

ظهر قدرت است    دولت که م  . توان از يکديگر جدا کرد     ینظر، ايده و عمل را من    
دين از دولت در    یجدا کرد؟ بنا بر اين جداي      » ايده « توان از   یرا چگونه م  

اين  . ديگر گذاشت   یرا در اختيار ايدئولوژ   یقدرت اجراي   یما يعن   یجامعه ها  
يا از راه                 ست و  کن ا ستبداد مم ستقرار ا مال زور و ا يا از راه اع کار 

 یاجنام م   یغرب جتربه دمکراس    که در  یما در اين دو قرن    یجامعه ها  . یدمکراس 
يل     شگاه حتم فت، آزماي جتدد  « گر يده  ها » ا به     یاز راه رژمي  ند و  تاليرت بود تو

مهان جتربه    یو چرا از راه دمکراس  . که ديدمي جتربه ها به شکست اجناميدند        یشرح 
شورها  س           یدر ک ستقرار دمکرا که ا حلاظ اين به  شد؟  کن ن سلطه    یما مم شرايط  در 

اجنام گرفت و   ... ه در غرب نيز از راه يک رشته انقالهبا و       ممکن نبود و تاز   
    .نه چندان اطمينان خبش یبا نتيجه ا

 یماند اما ابزار قـدرت دولـت منـ    یم یبنا بر اين راه حل، اسالم دين رمس -3
يدئولوژ      . شود  ين و ا که د سخن  ين  ت  یا م    یوق قدرت  بزار  ناکرتين    یا شود، خطر

چگونه وسيله را بدست دولت بدهيم و از او       اما . گردد، صحيح است    یخطرها م  
غري از قدرت    یرا چه کس   یخبواهيم از آن سوء استفاده نکند؟ دين و ايدئولوژ       

شان       که مهمرتين ته  قدرت           سازمان ياف بزار  به ا نه و  خود بيگا ست از  لت ا دو
  حتويل کرده اند؟



کـه دو  ما اينست  یجامعه ها یاز عوامل بزرگ از رشدماندگ یو باالخره يک -4
و پايان ناپذير    یآشت  یما را به عرصه نربد     یوجدان فرد   یو مذهب  یقدرت دولت  

  .بدل ساخته اند
فرد  . کند  یعمل به آن را حرام م     یگذارد و مقام مذهب    یدولت قانون م       

 یشود بلکه در وجدان آن خويش گرفتار درگرييها       ینه تنها از حلاظ عمل فلج م      
 یا» الئيسيته « يک از دو تکليف عمل کند؟      شود، به کدام    یپايان ناپذير م   

کاش مسئله،    یا. دارد یآورند، اثر فلج کننده ا     یما بعمل در م    یکه رژمي ها  
م       کردن آد حمروم  سئله  کز   « از  یم عد مر جدان  یب ماده     . بود » و سنت  شکل کا م

  .و فلج کردن آنست یو متالش یدر وجدان آدم یانفجار
شنهاد      حل پي حل     یراه  شکل را  ين م ند  یمن  ا ين         . ک به ا جه  که از تو چرا 

توان   یبا تعريف جمدد اميان من     . واقعيت غفلت شده است که اسالم يک نظام است          
  .رفتيم یديگر بايد م یراه. حتويل کرد یآنرا به يک اميان شخص

رفتـيم، ايـن بـود کـه      1342خـرداد   15که خبصوص پس از قيام خونني  یراه    
و در  یکه پيدا کرده بود با رشد و با آزاد        یو شکل  یپذيرفتيم مذهب با حمتو    

، بلکه بلحاظ   ینه تنها به دليل نظر      . جويد  یمن  ینتيجه با استقالل سازگار     
، استبداد  یآنچه به نسل ما رسيده بود، از رشد ماندگ         . ، جتربه تاريخ  یجترب 

اسالم يا مستقيم و يا غريمستقيم       یسرتاسر دنيا  . بود  یتوتاليرت و انقياد مل   
س   بود حتت ا ها    . تعمار  نبش  به و ج هاي  یجتر يت          یر يز حکا ما ن خود  خبش دوران 
شن  ساي   یرو ست از نار تو   یا ين در حم شکل  ید ه . و  ه      یرا تيم، را ما رف نو   یکه 

ها   ين               یبود راه به ا ا  قاد آ با انت کردمي و  عه  شني را مطال بان پي صالح طل ا
در . ه است ها شد   یبدترين از خودبيگانگ   ینتيجه رسيدمي که اسالم خود قربان       

شد           نه  سم از خودبيگا سم در استاليني که مارکسي بودمي  يده  خود د ست  . دوران  خن
اما حتقيق   . کردمي که اسالم نيز از راه دولت از خودبيگانه شده است          یگمان م  

در رابطه با نياز قدرت، اسالم را در       یبه اين نتيجه اجناميد که بنياد دين        
فروع از        جه در  صول و در نتي ساس، در ا ست      ا کرده ا نه  از  ینوع . خود بيگا

پوشيده   یچنان در ظواهر دين رو   . است  یرا کشف کردمي که بسيار قدمي      یغربزدگ 
در حقيقت با تبديل پايه     . به آن با اشکال متام ممکن گرديد       بردن   یبود که پ   

اسالم در ) Helenisation) (یزدگ یيا يونان(به پايه موازنه قوا،  یموازنه عدم
خود    ساس، از  ست    ا شده ا نه  يز          . بيگا خدا ن با  سان  يان ان جود م سالم مو در ا

عظيم   ی، توده ها  یدر نتيجه بنا بر فلسفه ارسطوي      . رابطه قوا برقرار است    
صغري  « مردم   کم  ها  « شوند و   یم » در ح به  عادل و      یخن سا و  قانون دان و پار

ند    » ... ا را اداره کن يد آ برا     . با نها  نه ت عت  ست،       یاطا خوب ا مردم  خود 
 یاگر اطاعت نکنند در اين دنيا به عنوان مفسد ف          . لکه بر آا واجب است     ب

جامعه  . شوند و در آن دنيا نيز به آتش جهنم خواهند سوخت          یاالرض جمازات م  
، یاين باور به سيستم حقوق      یتواند رشد کند؟ وقت     یبا اين باور چگونه م      یا

توان در   ی، چگونه م  شود  یبدل م   یو فرهنگ  ی، اجتماع ی، اقتصاد ی، سياس یاخالق 
  بريون اين الئيسيته را مستقر کرد؟

 یاز خود بيگانگ   ی، مکانيسم ها  یبردن به اين از خودبيگانگ      یپس از پ      
آوردمي، در حقيقت زور از   یفرهنگ عدم زور را در فرهنگ زور در حيطه شناساي     

 یفرهنگ نفوذ م    یدر ريشه و بدنه و شاخ و برگها    ) یيا ايدئولوژ  (راه مذهب  
بدينسان مسموم شد،     یفرهنگ  یوقت . گرداند  یکند و آنرا به فرهنگ قدرت بر م       

م   شک  تازه ا         یخ نه  عدم زور، جوا شه  نو، از ري م     یشود و از  بر  : آورد یسر 
  :ديناميک انقالب

کار            به  يد  قرار با س  یبدين  تن در داد      یاسا شکن  قت  با    . و طا يد  با
ساخت تا چشم     یموس  یمهچون عصا   یعصاي . ساحران عصر خود مبارزه کرد      یفريفتار 

بدر آورد و   یدروغني ساحران شده اند، از خريگ      یخريه را که مسحور مارها     یها 
و بيان   یحاصل اين انتقاد اساس     . که در آنند، رهاند    یآدميان را از فريب  

و رشد   یبه عنوان اساس دين، اين شد که دين و استقالل و آزاد           یموازنه عدم  
حاکم بود،    یاز خود بيگانه بيانگر منافع طبقه ها       شدند دين    یدر اساس يک  

بيانگر حقوق حمرومان شد و اين چهار رکن در بيان          یدين بر اساس موازنه عدم     
بيان   یمخين  ینو، در پاريس از زبان آقا     یانقالب برنامه اجياد جامعه ا     یعموم 

  .شد و وحدت بزرگ را ممکن بگرداند
دارد از خود بپرسد، چرا در ايران      رسد، حق   یبه اينجا م    یخواننده وقت      

ستبدادها       بدترين ا ست  نک در د م       یاي پا  ست و  تاليرت د ين      یتو يا ا ند؟ آ ز
انقالب،   یاستبداد دليل شکست جتربه باال نيست؟ پاسخ اين است که پس از پريوز             

  . گرداندند یانقالب رو یسه گرايش از بيان عموم



  .رفت یزاديک گرايش بدنبال تقدم خبشيدن به آ         -
يک گرايش بدنبال تقدم خبشيدن به سوسياليسم رفت و در صدد برآمـد کـه            -

  .از راه قهر و به تقليد از لنني، انقالب را به انقالب دوم بکشاند
دنبال مشروعه طلـب دوران  (يک گرايش بدنبال تقدم خبشيدن به اسالم رفت       -

  .فرو افتاد یل اسالم سنت، در نتيجه از نو در گودا)انقالب مشروطه
کرده و حتولشان خود     یآا که از دوران مصدق تا انقالب در جتربه زندگ             

و نقد يک قرن و     یبيان مراحل گوناگون اين جتربه بود، آا که بکار گردآور           
و انتقادشان پرداخته بودند، آا با هر سه گرايش           یو عمل  ینيم جتربه نظر   

ند و فر     فت کرد برا  یصت آزاد باال خمال ضرورت         یرا  بزرگ و  به  ين جتر ضيح ا تو
نتيجه اين   . و رشد و اسالم، تا ممکن بود مغتنم مشردند        یاستقالل و آزاد  یمهراه 

ند و                   تاده ا ست اف بن ب ستبداديان در  تا، ا عد از کود سال ب که دو  ست  ا
شهاي  شان    یگراي باز  «که کار قدم  ند    » یت ته ا ست، وارف قق      . ا ما حت يد  گر ام ا
ند   يدا ک موم     پ کار ع مک اف هان  یو ک ند و       یج تاه گردا يد را کو قق ام مان حت ، ز

شود   یم  یزود سرآيد، انقالب ايران خنستني انقالب       یعمر استبداد توتاليرت دين    
  .آيد یدر م یآنکه دوام کند، از پا یپس از انقالب، ب یکه رژمي استبداد

اين متايل،    .است  یشود چرا که جهت رشد از استبداد به آزاد         یو چنني م       
ست      یتارخي  یمتايل  مشول ا هان  س        یروز. و ج ستبداد سيا بدنبال ا رژمي ( یکه 

ستبداد  ن   ) یسلطنت  یا ستبداد دي م       یا گون  مردم واژ ست  شود،   یاز درون و بد
به سخن ديگر با     . از ميان برداشته شده است     یموانع رشد در استقالل و آزاد   

ــلطنت   ــتبداد س ــاال، اس ــه ب ــارج  یحرب ــلطه خ ــل س ــا از یعام ــد یپ . در آم
يدئولوژيهاي  م         یا شکيل  ا را ت جوهر آ ستبداد  ب  یکه ا شده    یداد،  بار  اعت

 یاز اين مهه مهمرت وجدان فرد     . حاکم در سراشيب زوال است    یاستبداد دين  . اند 
 یکه رنگ دين به خود گرفته بود، آزاد شده و م            یجامعه از زورپرست   یو مجع 
  .شود
   
   
   
   
   
   
   

  سه راه حل رشد
   

  مه قسمت دوممقد
   
   

دانشگاه پاريس عرضه شده اند، سه منت،          یکه به جملس حبث علم       یاز متون      
  .رشد راجعند، آورده ام یکه به راه حل ها

که خود به آن جملس ارائه کرده ام، راه حل ها را انتقاد کرده             یدر متن    
علم مبيان   انقالب ايران و در دوره مرجع انقالب را با اهل        یام و دست آوردها  

رشد، برنامه    یمباحث را دربارة الگوها    یاين متون، سطح کنون     . گذاشته ام 
انقالب ايران    یانديشه راهنما   یپيشني رشد و جا    یرشد و علت شکست الگوها     یها 

شد   مه ر ل         یو برنا شکالت داخ جود آن م با و جع  خارج  یکه در دوران مر به  یو   ،
شن      شد را برو شته  جرا گذا م   یا شان  هد  ین گو  از . د ظر ال قالب      ین يز ان شد ن ر

ما     شه راهن يران و اندي ها   یا ست آورد ياب      یآن و د هت  جع، ج به دوران مر  یجتر
  .دهد یديگر را نشان م یمتدن یرشد، برا یاست که راه کامل کردن الگو

   
  کار و راه حل حبران رشد یتقسيم بني امللل

   
که           يد  شنيده ا سيار  صرف    « ب صنايع م به    یغرب  يک را  يا و مکان سوم   یدن

م   قل  ند  یمنت ت . »ک ها  یوق ستبداد  یرژمي خدا         یا غرب  که از  ا  شدند آ سرنگون 
پ    ند در  ستبدادها          یساخته ا چون ا که  ند  شف کرد ند و ک يه رفت ها   یتوج هه   ید

 یجديد کار تناسب ندارند، غرب عذرشان را م        یگذشته ديگر با تقسيم بني امللل      
  .خواهد



درباره رشد    یسوم، در جملس حبث علم     یبه دنيا   یمسئله انتقاد تکنولوژ        
راه  یکه جستجو   یاز حلاظ امهيت تعيني کننده ا    . نيز موضوع حبث واقع شده است       

که به اين جملس       یحبران بزرگ عصر دارد، کار را با ترمجه مقاله هاي         یحل برا  
  .کنيم یحبث ارائه شده اند، شروع م

تاريخ   یو. ل و پاريس است  لي  یمقاله اول از سرژالتوس استاد دانشگاه ها         
  :آورد یسه حتول را باختصار م

  ها یحتول چند مليت     -1
  اين دنيا یسوم و تبديل رشد به يک خواست ضرور برا یحتول دنيا     -2
  سوم یدر غرب درباره رابطه با دنيا» ايده« حتول      -3

   
ستها  هان         یشک صاد ج يد اقت ظم جد لخ ن يت   یماورا « و  یت مل
  »یاقتصاد

   
 یجهان  یاز راه شکست تلخ نظم جديد اقتصاد     » یمل  یماورا «مطالعه  ...      

اما از  ... ، تنها شيوه و هبرتين شيوه ها نيست        یاقتصاد » مليت  یماورا « و 
هلا       ها و معلو لت  که ع جنا  م  یب  یآ صاد  ینظ يت اقت م     ی، ماه ين روش  ند، ا  یدار

ماورا     شناخت  ند در  ل  یتوا شد    یک مدتر با عه را . کارآ ظم     مطال يدايش ن از پ
  :کنيم یو شکست آن شروع م یجديد اقتصاد جهان

   
   یجهان ینظم جديد اقتصاد یتاسيس حقوق -1
   

در ايـن روز بـود کـه اجـالس فـوق      . شـد  1974شروع و پايان در اول مه      
 یدرباره نظم جديد اقتصاد جهان      یسازمان ملل متحد، بيان     یالعاده جممع عموم   

کرد   صويب  ب   . ت يان  ين ب طه          ا جياد راب بر ا نا را  شد و ب صويب  فاق آراء ت ه ات
  .رشد نيافته گذاشت یرشد يافته و ملتها یميان ملت ها یجديد
 یزيـرا بيـان  . ، به پايان رسيد1974و مهه چيز در مهني روز، اول ماه مه      

س             صعود سيا طه اوج  سيد، نق صويب ر به ت فاق آراء  به ات يا  یکه  سوم در   یدن
بود     لل  ي . سازمان م ستعمارزداي    ا با ا صعود  بود     ین  شده  فرانس  . شروع  در کن

گرديـد و از آن پـس بـا     ی، قطعـ 1955غريمتعهد در باندوک بسال  یاول کشورها
در سال  . ، سال به سال قوت گرفت      یجديد به صحنه سياست جهان       یورود دولتها 

امـا  . سوم باز هم قوت بيشرت جست ی، با چهار برابر شدن قيمت نفت، دنيا1974
ين   پريوز            ا تا  شت  يد دا ظم جد ستقرار ن شان از ا مرت ن يت ک طه    یموفق قت راب مو
  .ديگر یقوا

م             شروع  طاط  مان احن ين ز يا . شود  یاز ا م     یدن هم  شد و   یسوم از  « پا
  .گردد یآغاز م» پايان جامعه ملل 

، که عبارت باشد از    یبيانيه راجع به استقرار نظم جديد اقتصاد جهان             
توضـيح آنکـه   . ن ملل متحد، به آيني امجاع به تصويب رسيدسازما 3201قطعنامه 

خمالف     هيچ  ق      یچون  شده تل صويب  شت ت که         . شد  یندا يه  ين بيان مل ا مه ع برنا
ايـن  . سازمان ملل متحد بود، مهزمـان بـه تصـويب رسـيد     3202موضوع قطعنامه 

خبش دارد    مه، ده  هارم آن    . برنا صاد       « خبش چ کاليف اقت قوق و ت شور ح  یمن
بدخبتانه از آجنا که منت آماده نبود، قرار شد که بعد            . نوان دارد ع» دولتها 

 100بـا  ) 3281قطعنامه ( 1974دسامرب  12منشور به اشکال در . به آن منضم شود
  .ممتنع به تصويب رسيد یرأ 10خمالف و  یرأ 6موافق و  یرأ
 یرأ 16وزنـه ايـن   . هستند یصنعت یکه داده نشده اند، آراء کشورها یرأي 16
. خمـالف دادنـد   یآمريکـا و آملـان و انگلـيس رأ   . بيشرت بود یرأ 100ز وزنه ا

  ...فرانسه و ژاپن ممتنع دادند و 
مسـلط، آشـکارا نسـبت بـه      ی، کشـورها 1975درکنفرانس پاريس در دسـامرب      

حفظ ظاهر گفتند     یاظهار کردند و برا    یسوم، نظر منف    یافزايش کمک به دنيا    
مشال      يان  ست م نو  -الزم ا ند     ج باز مبا گو  باب گفت بني       . ب،  فرانس  سال کن مهان 

ل  گان    یاملل باره بازر برا      یدر ما  شد در لي باز        یو ر عد  کردن قوا شخص   یم
صاد  کرد      یاقت ختاذ  تدابري ا شته  يک ر ها،         . ،  صميم  ين ت ياترين ا شک، گو بدون 
بايد از آن  یدرصد توليد صنعت 25بر اينکه تا پايان قرن،  یبود مبن یتصميم
  .بيش نيست یترديد ندارد که اين تصميم آرزوي یاما جا. گرددسوم ب یدنيا



. بنا گرفته است   » یجامعه جهان  « بر مفهوم    ینظم جديد اقتصاد جهان    ...     
هان  «  عه ج بر     » یجام خود  به  سااي » یبرادر « بنو خاک      یان کره  ين   یکه در ا

ندگ  م    یم  یز ساس  ند ا جا      یقرارداد . گريد  یکن يد  ها با يان برابر مر  یم و  اوا
مشرتک   یداراي « تسهيم   یبرا  یقواعد منصفانه ا  . گرفت  یترها را م   یقو  ینواه 

سوم با    یدنيا  یدولتها  یبدينسان استقالل حقوق   . شدند  یبايد تنظيم م   » بشريت 
 ی، با قبول حق رشد برا     یاراده استقالل اقتصاد  . شد  یکامل م   یاستقالل اقتصاد  

  .گشت یمهه، بايد وارد مرحله اجرا م
   

  یو منابع نظم جديد اقتصاد جهان یبانم   -2
   

بيانگر آنست،    یسوم که بيانيه نظم جديد اقتصاد جهان         یقوت گرفنت دنيا       
و حرکت در   یواقع يا استعمارزداي    یحرکت در قلمرو امرها   : مثره دو حرکت است   

يدئولوژ         کوين ا يا ت ها  شه  مرو اندي يد   یقل ظم جد به      . ن نان  کت ع ين دو حر ا
و حق رشد    یخواستار استقالل اقتصاد    یاستقالل حقوق   یتا در پ  عنان پيش آمدند    

  .شدند
تها        ست دول برا      یخن که  ند  شيد بود ها      یر لت  بال م يف    یخود در ق صغري تکل

منشور ملل متفـق   22چنانکه ماده . شدند که به عمران آا بپردازند یقائل م
ملت هـا رسـالت   رفاه اين « کند که  یتصويب شد، اظهار م 1919ژوئن  28که در 

ست      ها ا مدن  قدس مت تها     . »م ين مل سو ا نگ دوم بدين که      یاز ج ستند  سلطه ه زير
م         خويش  حق  شد را  ستقالل و ر ند  یا بان       . مشر خود را قر ها  ستعمار زده   یا

 یبا وجود اين دولتها    . شوند  یخوانند و خواستار نظم جديد م      یامپرياليسم م  
بيشمار که    یدهند و اهبام ها    یمسلط مهچنان بروش واليت مآبانه خويش ادامه م         

شود، نتيجه دسـت شسـنت سـلطه گرهـا از      یمالحظه م ینظم جهان» ینوي« درباره 
  ...واليت است 

وجـدان  « به تصـويب رسـيد بـر     1945منشور سازمان ملل متحد که در سال     
هان  ک  » یج ستند و مت ست  یم شورها    . ا ستقالل ک صل ا م     یا يت  ضو را برمس سد   یع شنا

با . مشارد یاين منشور حق دفاع از خويش را مشروع م 51ماده ) 2بند  1ماده (
آن،  1بنـد   2مـاده  . تقريبا ساکت است یاينهمه منشور نسبت به حقوق اقتصاد

شناسد و اين ماده مانع از آن نشد       یبرمسيت م   یحق دولتها را بر منابع طبيع     
نفت  یکمپانکه  یدولت. دولت مصدق را با کودتا سرنگون کنند 1953که در سال 

دارد که  یمنشور مقرر م 55کرده بود و باالخره ماده  یانگليس و ايران را مل
و رشد   ی، اشتغال کامل و شرايط ترق    یملل متحد اسباب باال رفنت سطح زندگ        « 

ايـن دو   1973تـا   1948از سـال  » .، فراهم کندیو اجتماع یرا در نظم اقتصاد
  :دندگر یحرکت به يک رشته دست آوردها نائل م

را  1514سـازمان ملـل متحـد قطعنامـه      ی، جممع عموم50 یدر اواخر ساهلا      -
ها             لت  شورها و م به ک بر آن  نا  که ب کرد  صويب  يد    یت ستعمار زده با ا

استقالل   یدر پ  یاز اين زمان، استعمارزده ها، پ   . شد یاستقالل اعطاء م
 1963 در سـال . سـوم گرديـد   یيافتند و سازمان ملل، سازمان ملل دنيا

  .در کار آمد» یجامعه جهان« هبنگام حبث از استفاده از فضا، مفهوم 
سـازمان خـوار و بـار و     یاز اسناد منتشره از سو یدر يک 1964در سال      

  .بکار رفت» ینظم جديد اقتصاد جهان« ، فرمول یجهان یکشاورز
امضـاء  که در وين به  یدر قرارداد» مشرتک بشريت یداراي« ، فکر 1968در سال 

  .درباره منابع دريا به اجرا در آمد 1970رسيد، اساس کار قرار گرفت و در 
زير قابل    ی، تاريخ ها  یسوم در صحنه جهان    یدرباره عالئم رو آمدن دنيا        

  :ذکرند
  .اوپک بوجود آمد 1960در سپتامرب          -
و رشـد، گـرد    یبازرگـان  یدر ژنو خنستني کنفرانس بني امللل 1964در سال          -

  .آمد
از رشـد مانـده    یکشـورها . منشور اجلزيره به تصويب رسـيد  1967در سال       -

بايد در دومني    یکه م   یرا تصويب کردند مانند برنامه ا     یبرنامه عمل  
نـو   یدر دهلـ  1968و رشـد کـه در سـال     یبازرگـان  یکنفرانس بني امللل

  .شد یشد، طرح و تصويب م یبرگزار م
نفـت   یکنفرانس اوپک در کاراکاس تصـميم بـه افـزايش هبـا     1970در سال       -

هتـران و   یموافقت نامـه هـا   یدر پ 1972و  1971نفت در سال  یهبا. گرفت
  .ژنو افزايش يافت



در  1972سازمان ملل متحد درباره رشد سال  یسومني اجتماع کنفرانس عموم      -
شيل     کز  شد    یسانتياگو مر شکيل  لوي    . ت شنهاد  ج  یبه پي ئيس  را دريا، ر

هور  صاد          یمج ظايف اقت قوق و و شور ح فت من صميم گر يک، ت تها را   یمکز دول
  .هتيه کند

غريمتعهد در اجلزاير تشـکيل   ی، چهارمني اجتماع سران کشورها1973در سال       -
يد  اي           . گرد يه  ير، در بيان هور اجلزا ئيس مج بودمني ر کار  ين   یبه ابت ا

حاصل  ... اظهار گرديد    یجهان  اجتماع، خواست اجياد نظم جديد اقتصاد       
سازمان ملل    یاين تالشها و دست آوردها، قبول حق رشد و اعالم آن از سو   

  .متحد به اتفاق آراء شد
-70اعالم اين حق مسبوق به اين سابقه نيز بود که سازمان ملل متحد دهه     
آن دهه و اين اعالم، دو دهـه رشـد ديگـر     یدر پ. را دهه رشد اعالم کرد 1960

شدند     عالم  يز ا سو     . ن شناس فران شناس سر عه  هه      یجام يان د يه در پا ژرژ باالند
ايدئولوژيک و نقص    یبلحاظ ترديدها  . شد  یاول نوشت که اين دهه رشد دهه بور       

ببار   ی، مثره هبرت  یواقع در دهه رشد بعد     یو اهبام ها و نيز امرها     ینظر  یها 
  ...نياوردند 
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  :در کار آمدند یديگر ینظم ها ینظم جديد اقتصاد یدر پ    
سـخن  » یفن شناسـ  ینظم جديد بني امللل« در کنفرانس ليما از  1975در سال    

باب   ی، نظم هبداشت  ی، نظم تعليم و تربيت   یآن، نظم فرهنگ   یدر پ . مبيان آمد  
 23يونسکو است که در  یموضوع قطعنامه کنفرانس عموم ینظم جديد فرهنگ. شدند

 ینظم جديد اطالعـات موضـوع قطعنامـه کنفـرانس عمـوم     . تصويب شد 1978امرب نو
  ...در بلگراد تصويب شد  1979نوامرب  24يونسکو است که در 

پ            که  ها  مه  ين قطعنا پ  یا م   یدر  صويب  من     یت مل در  ند  یشدند، بع . آمد
م           ناتر  مه توا صويب قطعنا ندازه در ت حد هرا لل مت جراء    یسازمان م شد، در ا

بـدين   1975سوم از سال  یدنيا یکشورها. داد یاز خود نشان م یبيشرت ینناتوا
اختالف   یو ديگر  یصنعت  یسوء نيت دنيا    یشدند يک   یسو، با دو مشکل روبرو م      

، سـازمان ملـل دهـه    1981در ژانويه . مابني یف یخصومت ها و جنگها یها و حت
  .است یان هتمي یدانستند، سخن یاما از آغاز مهه م. اعالم کرد یرشد سوم
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. دارد و در عمل ندارد   یسوم، در حرف تواناي    یگويند و حبق که دنيا     یم      

 یاين نظم با اتفاق آراء نظر     ! ، هبرتين دليل  یجهان  یتصويب نظم جديد اقتصاد    
ل                غذ باط شده، کا شک ن مه خ کب قطعنا نوز مر ما ه سيد، ا صويب ر شده   یه ابه ت

  .بود
ناي    یبرا      هم آن توا ناي    یف ين ناتوا فاق آراء      یو ا سر از ات يد  ، با

مه ا  . درآورد قت            یچرا قطعنا شت؟ حقي جرا نگ شد ا صويب  فاق آراء ت به ات که 
لت رأ    که ع ست  لت رأ       یآن با ع ها  کرده  شد  ک      یدادن ر ها ي کرده  شد ن  یدادن ر

د قرارداد پيشني که آا     سوم موضوع عبارت بود از جتدي      یدنيا  یبرا ... نبود  
م      قرار  سلطه  ير  هان           . داد یرا ز ظم ج ند ن مهه بپذير که  بود  ين   یقدم اول ا

ست  یقرارداد  نا . ا هان     یقرارداد  یمع ظم ج به      یپذيرفنت ن تن دادن  خبود  خود   ،
سوم با وجدان      یدنيا . اين واقعيت بود که نظم پيشني تنها بزور استوار بود           

تغيري   یرا در اقتصاد جهان   یاند قواعد باز   تو یبرد م   یبقدرت خويش، گمان م    
دهد    یکه بدست آورده به او امکان م      یبر اين باور بود که قدرت سياس       . دهد 

در قرن   یفعاليت سياس   یاقتصاد موضوع اصل   . نيز بدست آورد   یکه قدرت اقتصاد   
نبايد بتواند به قلمرو اقتصاد بسط        یبنابراين چرا قدرت سياس    . بيستم است  

  بيابد؟
دليل اينها البته    . مرکز يا مسلط نيز خواهان نظم جديد بودند         یکشورها     

جنبه هـايش   یآغاز گرفته و پاره ا 1973که از سال  یحبران اقتصاد: ديگر بود
م     یطوالن  ند و  شورها   یشده ا فر        یصنعت  یشوند، ک که م ست  شته ا بر آن دا را 

 یبرا  ینفت  یالرها سوم با د   یکردن دنيا   یصنعت . سوم جبويند   یحبران را در دنيا  
شورها  ها  یصنعت  یک م     یبازار جود  يد بو ند  یجد پان . آور سا در    یها  یکم غول آ

ضا  شورها  یف م         یک سرمايه  شت  يد انبا نات جد نوب، امکا ند  یج حلاظ   . بين بدين 



خبصوص که ورق   . دهند  یمورد اعرتاض، ترجيح م     یرا بر سلطه ا   یقرارداد  ینظم 
  ...ماند  یم یز سلطه باقمهچنان در دست مرک یتعيني کننده باز یها

شورها     یم  یباق      که ک ند  شورها   یما کز و ک سطوره       یمر صول و ا بر ا مار  اق
  :مهمرتين اصول و اسطوره ها عبارت بودند از. توافق کنند یهاي

توانـد بـه    یمنـ  یهيچ کشور. متقابل اقتصادها یاميان به ضرورت وابستگ     -1
  . ابل ضرورت داردمتق یرفاه جبويد بنابراين وابستگ یتنهاي

بيانيه به صراحت و به عمـد بـر   » منافع یمهگراي«باور به اصل موضوعه    -2
 یمهبسـتگ « : گويـد  یمـ  3در نکتـه  . کنـد  یتکيه مـ » منافع مشرتک«فکر 

گاتنگ  شورها      یتن فاه ک شرفت و ر يان پي شد       یم سعه و ر ته و تو شد ياف ر
به پيشرفت و     جامعه  یپيشرفت و هبروز  . در حال رشد وجود دارد    یکشورها 

  »...تام دارد  یاعضاء آن بستگ یهبروز
و فن و سرنوشـت   یترق یاشرتاک نظر درباره آنچه که حبق بايد اسطوره ها   -3

کردن و رشد است که      یو فن و صنعت  یاز ترق یمشرتک انسانيت در گرو درک
  .پيدا کرده است یقوت و اعتبار خداي

م         ظه  سان مالح کر       یبدين نه ف که زمي فاق آراء،     یشود  يدئولوژيک ات و ا
سطوره ا  ست  یا بود          . ا ست  به شک کوم  يد حم ظم جد نرو ن بر      . از اي ها  يت  واقع

ب        ترس آور و  شفته و  سخت آ ضعيت  م  یو موم  ینظ هان  یع م     یج ند و  لت کرد  یدال
  .کنند
  چرا چنني شد و چه بايد کرد؟   
   
   
   

  یمليت اقتصاد یو ماورا یمليت اقتصاد
  :پاسخ اينست که

       یتصادمليت اق
   

 یبعد از برمسيت شناخته شدن حقوق       یساهلا  یسوم، ط   یدنيا  یجتربه کشورها      
به ارمغـان   یدهد که تشکيل دولت و ملت، نه پيشرفت اقتصاد یاستقالل، نشان م

ناي    یم  نه توا س  یآورد و  ع  یسيا هان       . یواق صاد ج ظم اقت غيري ن ست ت و  یخوا
هان        صاد ج يد اقت ظم جد مدن ن جود آ م یبو ستعمار   ، ادا ضد ا نربد  صيل   یبرا  یه  حت

صاد   ستقالل اقت ستعمارزدائ  یا صاد  یو ا برا       یاقت يت  شدن مل شناخته  يت   یو برمس
  .اقتصاد اين کشورها است

بر امهيت بيش از     یاين مبارزه با آگاه    : گويد  یبريژيت اسرتن چه خوب م           
روابط  ديگر مسئله اين نيست که نظام       . اقتصاد، آغاز گرفته است     یتصور اساس  

هان  صل       یج سئله ا که م ند، بل غيري ک ساهلا  یت ين  يک       ی، در ا ستقرار  قرن، ا خر  آ
  .است یجهان ینظام جديد اقتصاد

 یعلم سياست و نه اقتصاد دانان در متيز حمتوا        یسخن اينجاست که نه علما         
توانند کمک کنند     یسياست من   یعلما . کنند  یبه ما من    یکمک » یمليت اقتصاد  « 

 یکه در علم سياست بکارشان م      یوضوع علمشان نيست و جز در حد     زيرا اقتصاد م  
شود   یدر نظر اينان، اقتصاد در اداره ماليه خالصه م      . دانند  یآيد، از آن من  

گل،      تا دو ياول  صاد  « از ماک يز اقت مال    » یچ مور  ست   یمهان اداره ا . بيش ني
صاد را  اينان اقت . شود  یو ماليه دولت خالصه م     یدر اقتصاد دولت   یاقتصاد مل  

در پيش گري، من برايت      یسياست خوب  « دانند و شعارشان اينست     یتابع سياست م   
م      ماه اداره  ثل  صاد را م ندگ     » کنم  یاقت که زي کر  ين ف صاد  یا حوزه    یاقت يک 

  .منايد یاست، سخت شگرفت م ی، شرط پيدايش ملت و دولت ملیجغرافيائ
 یصاد، ملت را در من   اقت یدر موضوع علمشان يعن    یاما اقتصاددانان براست       

ليرباليسم  . مقيد به سرزمني و تاريخ يک ملت نشده است          یتفکر اقتصاد  . يابند 
مکانيسم  . از ديد ليرباليسم، سرمايه وطن ندارد     . خمالف است   یبا هرگونه مرز   

  .گريند و بايد ناديده بگريند ی، مداخله سياست را ناديده میاقتصاد یها
بريون   یاست که از قلمرو تفکر علم      یموضوع » یمليت اقتصاد  « بدينسان،       
زيرا حبکم ضرورت، مشرتک فيه علم دو سياست و اقتصاد است و هيچيک از             . است 

  .پردازند یمن اين دو به آن 
 یالبته اقتصاددانان بطور کامل مليت را ناديده گرفته اند در حتليل ا              

ان به تعريف رضايت    خود، فضا و ملتها را در نظر گرفته اند، اما حتليل هايش         
  ...نياجناميده است  یاز مليت اقتصاد یخبش



صاد            يت اقت کر مل بودش، ف جود ن تارخي یبا و کر در   . دارد یطوالن  ی،  ين ف ا
تدا  ل        یاب لت م لت و دو يدايش م ست       یپ شته ا ضور دا جود و ح تب  : ، و از مک

م      بر  سر  سم  شورهاي  یمتام . آورد یمرکانتيلي صاد       یک سلطه اقت ضد  بر  يک   یکه 
بوده، مبارزه کرده اند،      یجهان  یکه مرکز سرمايه دار    یت بيگانه، دولت  دول 
صاد   « به   سم اقت ند     » یناسيونالي شته ا ين در دوران     ... باور دا بر ا نا  ب

شده و   یدولتها دست کم يک زمان، خواستار ناسيوناليسم اقتصاد         یمعاصر، متام  
پ  ياب   یدر  ست  ند    ید ته ا يدئولو     . بدان رف مهه ا بيش از  ا  باور    یژآملا نرا  آ

تا قرن نوزده    ) ینفع گراي  (مرکانتيليسم   یکامراليسم شکل آملان   . کرده اند  
، )1800(نظريه دولت تـاجر، از فيختـه   . حاکم بود یدر اين کشور فکر اقتصاد

 یمبعنا  یدر آملان علوم اجتماع   . نيست  یجز نظريه ناسيوناليسم اقتصاد      یچيز 
م      نده  لت، خوا لوم دو بوچر ن  . شدند  یع تارخي   کارل  حتول  يه  مرادش    یظر صاد  اقت

ل    صاد م ست  یحتول اقت ل     . ا صاد م يه، اقت ين نظر اي  یدر ا له  ست   ی، مرح : حتول ا
 یاست که دست آخر به اقتصاد مل        یبسته، بعد اقتصاد شهر     یاول اقتصاد خانگ  

  .جويد یحتول م
ل        صاد م هدف یاقت ست،           یبرا  ی، آرزو و  شدن ا شرو  ند و پي لت ثرومت يک م

لت   فه دو ل        وظي صاد م طرح اقت که  ست  م     یا مان  مل درآورد و گ که   یرا بع رود 
  .است یشدن
تري از                    ساس  با ا يف  شود و تعر يدا  پرو پ سوا  تا فران يد  يت  « صرب با مل

هـم   یگويد ملت جمموعه کارگاه ها و خانواده هـا  یاو م. بدست بدهد» یاقتصاد
را به   یت عموم که قدر   یمرکز . است که در پناه و اداره يک مرکز هستند       ینظم 

 یبرقرار م   یميان اجزاء تشکيل دهنده، روابط خاص       یاحنصار در دست دارد، يعن   
م          کديگر  مل ي ا را مک لت آ که دو ند  یشود  تهاي  « . گردا لت و مل که از  » یدو

با  . قرن شانزده تا قرن نوزده، موفق شده اند مصداق اين تعريف بوده اند               
ع     ين واق جود ا يف اق      یو ين تعر صداق ا صادها ترين م ب  یت ساهلا   یغر صله   یدر فا

رشد يافته بوجود  یاز اقتصادها» یالگوي« در اين دوره . هستند 1980تا  1950
حمرتم، نه    ی»ملتها  -دولت  « اين  . ساخنت آن است   یسوم در آرزو  یآمد که دنيا   

 یيک اقتصاد مل    یدارند، بلکه دارا   یتنها سرزمني شناخته شده و استقالل حقوق      
 یخمتلف آن، وابستگ   یآن است که ميان رشته ها      ین اقتصاد مل  خاصه اي  . هستند 

قو   بل  جود دارد  یمتقا سيار           . و صاد ب عامالن اقت يان  بل م مال متقا بط اک روا
ند     کم ا عدد و حم ستگيها      . مت قوت واب بر  شن  يل رو مال      یدل بط اک بل و روا متقا

 اين جدول نشان   . متقابل، جدول لئون تيف، يا جدول داده ها و ستاده ها است          
. کنند  یفراوان م   یبني خود بده و بستاا     یاقتصاد  یرشته ها   یدهد که متام    یم 

يدهائ  برا   یدر تول اي   یکه  صرف  م   یم ماده  م         یآ شرکت  ها  شته  مهه ر  یشوند، 
ند  ها    . کن شته  ندازه ر صاد  یهرا ف      یاقت شان،  ستان هاي بده و ب تر     ی،  مابني 

رشته   یو بستاا  بعکس هر اندازه بده    . باشند، آن اقتصاد خود مرکزتر است      
صاد           شد، آن اقت شرت با خارج بي مرت و از  کديگر ک کز  « ها از ي نه مر تر  » بيگا

ست  صادها     . ا صه اقت مني، خا قول مسريا شان در          یب که مرکز ست  ين ا ته ا شد نياف ر
اين اقتصادها اقمار وابسته مبرکز مسلط هستند و         . بريونشان قرار گرفته است    

مرکز مسلط    یقرار و قاعده از سو    یروکه از  یبناگزير اثرات سلطه، سلطه ا     
  .شود را بايد حتميل کنند یاعمال م

صنعت          فت  يک با جود  صاد     یو يت اقت ضابطه مل ل    ی،  صاد م نا  یو اقت  یزيرب
شده اند و از حلاظ    » ملت   -دولت  «  یکه بتازگ   یکشورهاي . است  یاستقالل سياس  

س  م     یسيا شمار  ستقل ب شع          یم يت  ين واقع بر ا ين دوره  ند، در ا يدا  رو ور پ
» یاقتصاد مل  «برمسيت شناخته شدن حقوق حاکميت مليشان، آا را از         . کردند 

کرد    خوردار ن يز   . بر ستقالل، چ صور     یا ستقالل  بود  یجز ا ست    . ن نرو خوا از اي
  .است ی، خواست مشروع استقالل اقتصادیجهان یاستقرار نظم جديد اقتصاد

   
  یمليت اقتصاد یماورا

   
ستق          ست ا صاد    بدينقرار خوا يد اقت ظم جد هان  یرار ن م  یج به    یرا  توان 

ستياب       سايل د صيل و ست حت صاد     یخوا يت اقت کرد    یبه مل عبري  حلاظ،  ي از ا. ت ن 
نيست اگر اين کشوردر کار نظم جديد           یهيچ اتفاق  . اجلزاير منونه بارز است     

دولت اجلزاير بيش از هر     . کرده است   یتعيني کننده باز    ینقش  یجهان  یاقتصاد 
در . را در اجلزاير بعمل درآورد   یاقتصاد مل   یوشيده است الگو   ک یدولت ديگر  

 یپرو، به اجياد صنايع     یاين کوشش موافق نظر پريوان اقتصاددان مشهور فرانسو        
«  ینظر رهربان اجلزاير آن بود که برا      . تقدم داده است که صنعت زاده هستند     



لت  لت   -دو صاد   یصور » م ساس اقت شور را وا      ی، ا ستقالل ک سازند و ا ع ب  یق
نه بدين خاطر    . است  یشکست اين کوشش به مهان اندازه منونه بارز         . بگردانند 

. غريمشروع باشد   ی، خواست یو مليت اقتصاد   یجهان  یکه خواست نظم جديد اقتصاد     
که الگو واقع      یمل  یاين خواست کامال مشروع است اما از آجنا که اقتصادها           

سوم   یدنيا  یدل از دولتها  شده اند، در حببوحه حبران هستند، آن الگوها که        
  .ربوده اند، ديگر متعلق به گذشته شده اند

ل  یماورا      ها   یم صل        یصنعت  یشدن کارفرمايي مت ا نه عال لت و  نه ع شايد   ی، 
يان (   حبران  ل  ) و پا ظم م ت  - ین ست  یدول ما        . ا حبث  ضوع  شکل مو حلاظ م ما از  ا

  .است یاين امر اساس
صاد         يت اقت يف مل ص     یتعر به اقت ست       به مثا پذير ني قاد  کز، انت خود مر اد 

صاد             ظام اقت ين ن که ا ست  ين ا سئله ا نها م تارخي    یت يک دوره  کامال   یاز آن 
ستثنائ  من     یا گاه  ست و هيچ گوي   یا ند ال ضعيت       یبرا  یتوا م در و هان، آ مهه ج

. داشت  یميدان مانور   ی، دولت مل  یدر عصر ملت، با حکومت مل      . ، بشود یديگر 
ها    نه  سيار ار  یتاريخ منو م  ب ئه  تهاي   یا ند از دول يت       یک شدند موقع فق  که مو

هان          صاد ج خود را در اقت شور  صاد ک شند    یاقت کيم خب صر    . حت که در ع اال اين
 یو رشد اقتصاد   یسياست ناسيوناليسم اقتصاد    یشدن اقتصاد، اجرا    یغريسرزمين 

شور    مرو ک نا یدر قل ل    ی، مع ست    یخود را بک ست داده ا يده    . از د ضيح پد تو
قتصاد، از حلاظ علل، ساده و از حلاظ اثرات مشخصش، بغرنج          شدن ا  یماوراء مل  

ست  هان        . ا صاد ج يک اقت ياد دينام که بن ماهيت   یسرمايه  ست،  ل   یا  یماوراء م
بسته شد پس از هشـت قـرن، موفـق     12که نطفه اش در قرن  یبازار جهان. دارد

نظام   ینه تنها سرمايه بلحاظ منزلگاه يعن      . شد، مرزها را از ميان بردارد    
که   یشده است و دستگاههاي    یشده است بلکه توليد نيز جهان       ی، بني امللل  ینکبا 

  ...سازند بر کره زمني پخش شده اند  یقطعات يک فرآورده را م
ل       یم       بني املل شرکت  يک  يد،         یتوان  يق، تول بار، حتق که اعت کرد  صور  را ت

ند        کنرتل ک هان  قاره ج پنج  له را در  يک       . مباد مره  قدرت آ شرکت،  ين  مت  ا حکو
کنم، اين تصور نيست، بلکه       یسخن خود را تصحيح م    ... را داشته باشد    یجهان 

  .است یواقعيت ملموس
در جريان عظيم ريشه    . را از دست داده است   یتنها صنعت نيست که خصلت مل         

 یکشاورز . دهند  یکن شدن فرهنگ و به تبع آن اقتصاد، اين خصلت را از دست م          
يال     يه خ سمت  یکه پا ع  یو در ق ها    یواق عه  م     یجام مشرده  يد  شد، دارد   یجد

کند و   یعمل م  » بدون زمني  « آنچه از آن مانده بيش از پيش     . شود  یناپديد م  
سوم   یدر دنيا . دهد  یمسبليک با سرزمني را از دست م      یبدينسان آخرين پيوندها   

اينکه  . نيز ديگر، آن زمان گذشته است که روستاها برگرد شهرها حلقه بودند           
  ...حلقه روستاها را گرفته است  ی، جایغه نشينحلقه زا

رو به ضعف    یدولت -ی، برغم مقاومت فوق العاده نظم مل      یصنعت  یدر کشورها    
توان در وضعيت    یم  یرا براحت  یمل  یها  یمتقابل و مهبستگ   یها  یادن وابستگ  

نون  يد  یک صفت           . د خدا  حبران  صولت  لت خدا حبران دو حلاظ  ين  ست   یاز ا لت ني . دو
  . ران موجوديت دولت استبلکه حب

شگفت       چه  شرکتها    یآن که  ست اين ندمليت  یآور ا ندها   یچ يد و ب قوق   یاز ق ح
اين شرکتها   . کنند  یو سراجنام قانون خاص خود را حتميل م      . گريزند  یم  یبراحت 

. کنند که کارشان دفاع از آـا اسـت   یاجياد م» یسياس«  یواقع یدارند فضاها
 یدولت ها ديگر من. کنند یم یخال یرا از هر حمتواي یسنت یسياس یبدينسان فضا

از  یحمل  یدولت  - یمل  ینظم سياس   یبرا . را مهار کنند  » قدرت  یجمار « توانند  
. آيند  یدر م  یجامعه ها بطور کامل به مهار نظم اقتصاد         . نيست  یاعراب باق  

چرخاننـد   یکه چرخ دولت را م یادار یبه ساخت ها یچند مليت یها شک شرکت یب
جامعه ها را که     یدراز نياز دارند تا آن قسمت از فضا      یمدت ها   ینوز برا  ه

ها   یاين چندمليت  . ها در نيامده اند، اداره کنند     یبه مهار اين چند مليت     
پ       عت در  بر طبي نا  ضاها       یب متام ف که  ستند  ماع  یآن ني کنرتل     یاجت حتت  را 

امريکا،   یطور احنطاط امپرا  یتوانند مانع از آن شوند که در پ      یم . درآورند 
 یسر بر نياورد، اما طبعتشان با يک امپراطور          یمثال ژاپن   یديگر  یامپراطور 

را در مهه جهان فراگريد، ناسازگار      یحيات اجتماع   یفضاها  یجهان مشول کار متام    
  یخلل ها است و اين خلل ها هستند که برا           یبنا براين سلطه شان دارا    . است 

از  ی، شايد تصوير روشن   یک و برزيل کنون  مکزي . شوند  یها خطرزا م    یچند مليت  
که در انتظار است را معلوم     » ینظم  یب « جديد فردا باشند و نوع      یجغرافيا 

 ی، دژهاي »یخصوص « مسلح   ی، انواع مافياها، نريوها   یشهر  یشورشها : کنند  یم 



عظيم   یسازند دستگاه ها    یخود م   ی، برا یکه ثروت و قدرمتندان از بيم ناامن     
  ...آورند  یبوجود م» حفظ امنيت«  یکه برا یو امنيت یپليس
طرز کار اين چند     . است » فردگرا « است، اساسا   ) ميان آا  (مهاهنگ کننده      

 یسياس  یفضا  یکند اما متام    یدولت و ملت را تسريع م     یها، احنطاط سياس    یمليت 
  .کند یرا تصرف من

ت         ند ملي يل، چ ين حتل بزرگ      یدر ا سئول  ست « ها، م ظم جد » شک صاد   ن يد اقت
. جامعه ملل معلوم گشتند    « ، قلمداد شدند و عامل به آخر رسيدن عمر         یجهان 

.  داليل ديگر نيز دارد   » دولت -ملت  «با وجود اين بايد گفت که احنطاط نظم           
. خورند یکه از آغاز با آن مهراه بود مثل خوره م یدرون یاين نظم را تضادها

سم دارد و خصومت احرتاز ناپذير     دو خصلت متفاوت و گاه متضاد که ناسيونالي     
هر چند درام شکست     یبار . است  یاز بني بردن اين نظم کاف      یدولت با ملت، برا    

شود، اما زمان آن است که بنياد         یم  یباز  یيک نظم جديد در صحنه اقتصاد      
  .، موضوع پژوهش قرار دهيمیجهان یرا به مثابه پديده فرهنگ یاقتصاد

   
   
   
   
   

  رشد؟ یبرا یمشال و جنوب، راه یداجياد جامعه اقتصا
   

که به جملس حبث درباره رشد ارائه شده بودند، اين             یاز دو مقاله حتليل       
م      بر  قت  ها           یحقي شرکت  شد  حه ر که در حببو مد  ت    یآ ند ملي پريو یچ از  ی، 

حمور      به خود به مثا سم  ندگ        یناسيونالي قب ما به ع کردن  کوم  خود را حم ست  ی،  . ا
زيرا  . خود حمور، در مهه جا به شکست اجناميده اند          یرشد اقتصاد   یبرنامه ها  

آن . توانستند، موفق شوند    یرشد در قرون پيشني و در غرب م      یاين برنامه ها   
نا      سم در مع صر ناسيونالي ا، ع ند   یقر شرکتهاي  . باال بود نک دوره، دوره   یاي
بزرگ رها شده اند بلکه بر دولتها مسلط          یاست که نه تنها از سيطره دولتها      

. کنند  یشته اند و روز بروز، دايره عمل و وظايف اين دولتها را حمدود م            گ
 یمسلط، دارا  یغرب  یکه در جامعه ها    یبرنامه رشد   یاست که فکر اجرا     یبديه 

تها  ل  یدول ها             یم عه  مروز و در جام شرايط ا ست، در  شده ا جرا  يت ا  یبا موفق
تهاي       با دول سلطه  ير  شال      یز لب پو باف    یکه اغ ستند، خيال ست  یه ست  . ا شک

ندونز          سم در ا ير و سوکارني سم در اجلزا صر و بودمدني سم در م ... و  یناصري
  .بايد جست یگذارد که راه حل ديگر یمن یباق یشک
ند             شده ا شنهاد  حل پي سه راه  حبث،  لس  لديز     . در جم خامن يي حل اول را  راه 

 چند از حمققان ارائه    یکند، راه حل دوم را تن    یسرتل حمقق ترک، پيشنهاد م      
راه حل  . اين حمققان بگفته خودشان از جتربه انقالب ايران متأثرند         . دهند  یم 

  .سوم مهان جتربه انقالب ايران است
حل اول     ستجو : راه  ناتيو  یج يربال     یجبا  یآلرت يه ل حمور   « نظر نه  از » بيگا

  :ييلديزسرتل دستيار حتقيق در دانشگاه پاريس
، نزاع ميان دولت     یکه نزاع اصل   کند   یحتليل وضعيت ترکيه به ما ثابت م           

امپرياليسم   یبه موازات امپرياليسم دولت     . فوق دولت است    یو قدرت اقتصاد  
يد  شورها           یجد لت را در ک لت و م يت دو که موجود ست،  کرده ا هور  طر    یظ نوب خب ج

ست   نده ا مال     . افک سرمايه  سم،  ين امپريالي ل  یماورا  یصنعت  یا ست  یم در . ا
شورهاي  ب        یک سبت  که ن يه  ثل ترک شورها    م يا ک کز  مر را      یه مر کم ق سلط، ح م

است، بلکه خباطر از     یاقتصاد  یدارند، ثبات شدن دولت نه تنها بدليل وابستگ        
 یاجتماع  یاين از هم پاشيدگ   . هم پاشيدن شريازه جامعه ها از درون نيز هست        

سرمايه دار          صاد  غام در اقت با اد ستقيم  بط م هان  یر ست  یج صاد  یو سيا  یاقت
بايد   یدر اوضاع و احوال کنون   . حتميل کرده است    یجهان  یلدارد که سرمايه ما   

صاد    قش اقت هان    ین نه ج ب  یحمرما ظر دور         یرا در  ها، از ن لت  کردن دو بات  ث
گذارد و خود عامل     یم  یبه تباه   ی، رویدر اين شرايط مبارزه طبقات    . نکرد 

  .گردد یم یثبات یب
شارو                  نا، پي به ف ها  لت  ها و م لت  شدن دو يد  کز   یها  سرمايه  یهتد متمر

که تبديل شدن به اقمار اين سرمايه          یشدن نظام توليد و حبران     یماوراء مل  
شورهاي     یدار يد آورده، ک يد پد ند          یجد هم آي گرد  که  ست  شته ا بر آن دا . را 

غريمتعهد، احتاديه عرب، سازمان وحدت       یاروپا، سازمان کشورها    یجامعه اقتصاد  
ها، هنوز نتوانسته اند      یگروه بند   اين ... التني و   یافريقا، احتاديه آمريکا   



صاد      يه اقت صول و نظر مه، ا ل       یبرنا ضمن راه ح که مت ند  يدا کن شکل   یبرا  یپ م
شد    مان با ن . ز عاون              یيع ضرورت ت با  لت را  لت و م ستقالل دو يت و ا موجود

صاد  صاد      یاقت ظام اقت يک ن جياد  ت   یو ا ند ملي شورها     یچ هد و ک فق د مشال و   یو
  . جنوب را در برگريد

صل      يان   ف شرتک م نوب « و » مشال « م ک       » ج صاد مت يک اقت جود  که و ست  به   یاين
 یتدابري اقتصاد  . است » مشال « صنعت   یخود، تنها تضمني بازار قابل دوام برا       
، یاستبداد  ی، رژميها یداخل  ی، جنگ ها  یکه کشورها را گرفتار انفجار اجتماع     

  .فته نيستندرشد يا یکنند بسود کشورها یزحتمکش م یفقر روزافزون توده ها
شورها      يا      یک سوم  هان  نوب « ج هتا      » ج نه ثرو يع عادال هان توز هان   یخوا ج

تضـمني  . خواهند که اعتبارات بدون قيد و شـرط بدهنـد   یم یصندوق هاي. هستند
مشال پيشنهاد  یاز کشورها یبعض. طلبند یخود م یاستقالل اقتصاد یالزم برا یها
. ئله در عمق خود، مسئله کمک نيست     اما مس  . کنند  یم » فقري  یکمک به ملتها   « 

ست             کز ا سط مر مار تو ستثمار اق به ا شيدن  يان خب سئله پا ستجو  . م حل، ج  یراه 
و  یدر مقياس جمموع ملت ها بر وفق يک اقتصاد برنامه ا            یجديد  یساخت صنعت  

  .طلب است یبرابر
را بعمل   یبرنامه ا  یاما ب   یکوشند تعاون اقتصاد    یم  یاروپاي  یکشورها      
شرکتها   . ند درآور فوذ  ندمليت  یاز ن من          یچ حرتاز  شرتک، ا بازار م مرو   یبه قل
اصل   یزيرا از سوي  . که گرفتارش شده اند، نيستند      یقادر به حل تناقض    . کنند 

شان   له  یآزاد« راهنماي سو  » مباد ست و از  سلطه        یا به زير شرتک  بازار م گر  دي
تا آجنا که    . قادر به مهار کردن توليد نيز نيستند       . رود یم  یسرمايه احنصار  

ض     يد بع ضافه تول ستگ         یا به ورشک يد  شان را هتد ها، اقتصادهاي شته   یم  یاز ر
  .کند
 یجهان  یمتقابل مشال و جنوب و ضرورت يک نظم جديد اقتصاد          یاصل وابستگ     

ست         شده ا ته  سيع پذيرف ياس و ناتوان     . به مق شده،  ته ن چه پذيرف صاد   یآن اقت
ل     ئه راه ح له آزاد در ارا ست  یسرمايه دار  حبران  یبرا  یمباد عاون    . ا چرا ت

گذار             مه  صاد برنا يک اقت ساس  بر ا نوب را  نيم؟      یمشال و ج مايش نک شده، آز
گذار   مه  م      یبرنا کان  ها ام لت  ياس م ل      ی، در مق بني املل سيم  هد تق در  یکار  ید

را برقرار کند که     یکار آيد که اضافه توليد را از بني بربد و نظام توليد           
شتغ       تها، ا عة دول جا   بدان در جام مل  کار       یال کا حبران بي ناقص و  شتغال   یا

مشال و   یبا شرکت منايندگان کشورها     یاقتصاد  یاجياد يک شورا   . را بگريد  یکنون 
نوب   ساو     -ج قوق مت نا   یم  - یبا ح ند مب گريد      یتوا قرار ب شرتک  شد م فه  . ر وظي

) و نه دادن اعتبار  ( یمشال و جنوب، سرمايه گذار     یجامعه دولتها   یصندوق پول  
عضو جامعه    یبه قصد توسعه منابع کشورها      یبرنامه رشد مشرتک اقتصاد    بر پايه   

و  یصـنعت  یاجيـاد کارگـاه هـا   . گـردد  یانسـان، مـ   یو خباطر برآوردن نيازها
تواند   یجنوب، م   یانسان  یبا استفاده از فنون مشال و منابع و نريو       یکشاورز 

صنعت   شاورز  یساخت  گر  یو ک که      یدي ند  ياد افک به اعت   را بن سته  بارات  واب
از دولتها   یتوان جامعه ا   یبه سخن ديگر م    . نباشد  یجهان  ینظام سرمايه دار  

نا   صاد   یبر مب صول اقت گذار           یا سرمايه  لت از راه  که دو کرد  فرض  نز  و  یکي
  .آورد یاجياد قدرت خريد، کار و اشتغال بوجود م

رياضت   یدر حمدوده سياستها   یرسد که حبران اقتصاد جهان       یبنظر مسلم م        
در پيش گرفته    -بدون مهاهنگ کردن اين سياست ها        -غرب   یکه دولتها   یتصاد اق

توان هم ليرباليسم را تبليغ کـرد و هـم    یزيرا من. کند یاند، راه حل پيدا من
جديد از راه   ی، اجياد بازارها  ی، توسعه اقتصاد  یسياست محايت از اقتصاد ديگر    
جياد مشاغل جديد به مين        مردم مشال و جنوب و ا    یافزايش قدرت خريد توده ها      

  .مشال و جنوب را ممکن گرداند یرشد عموم
ظام          چنني ن مل در آوردن  صاد      یبه ع ظام اقت جياد ن قع ا مشال و    یمتو عه  جام

است که    یو بدون توجه به درجه رشد اعضاء و مايه ا         یجنوب بر پايه برابر    
ار جنوب  حتقق اين نظام بدان است که اصل باطل استثم           . گذارند  یدر شرکت م  

 یجهان  یمهچنني الزمه اين کار آن است که با نظام بانک          . توسط مشال رها گردد    
مال      سرمايه  سلطه  صار  یصنعت  - یکه زير گردد      یاحن طه  طع راب ست، ق ست  . ا سيا

که زيرسلطه سرمايه چند      یآم در جهان  » ليرباليسم «پر ضد و نقيض     یاقتصاد 
، اقتصـاد  یدر حمدوده چنني نظـام . آيد و بايد رها گردد یمن یاست، بکار یمليت

، حتول  یفدرال  یاقتصاد  -یسياس  یتواند بطرف ساخت    یشرکت کننده، م    یکشورها 
خويش را در   یموجوديت و خودخمتار   یتا حدود   یکند که در آن هر ملت و دولت      

  . کند یحفظ م یو سياس یاقتصاد یزمينه ها



ها            بهم  حل، م ين راه  ند      یدر ا جود دار سيار و نه : ب يان     چگو يد م با
چنـد   یکـه قربـان   یها هستند و دولتـهاي  یکه ما در شهر چند مليت یدولتهاي

ها تشکيل داد؟ اگر بر فرض        یبر ضد چند مليت     یها هستند، جبهه مشرتک     یمليت 
نا           شيد، مع شم پو يد چ قان او، با کا و متف شرکت امري شنهاد آن     یاز  ين پي ا

که بازتـاب نظريـه    یيشنهادما به بلوک شرق بپيوندند؟ پ یشود که کشورها یمن
ست  يک           یمارکسي ميش در ديالکت گرگ و  که  ست  بر آن سيک  عاون « کال م  » ت يق   یرف
  ...شوند و 

ها       لوک  شورها      یب ظري ک مروز ن يروز و ا با        ید ستان  که انگل نافع  شرتک امل م
عه ا       شکيل داد و جام خود ت شني  ستعمرات پي سابق        یم ستعمرات  با م سه  که فران

از . شکست بارز اين راه حلها هستند      یلوک شرق منونه ها    خويش بوجود آورده ب  
صاد      صول اقت گذرمي، ا که ب شورها   یاين نز، در ک مده و       یکي مل درآ يز بع فت خ ن

 یآينده شده است اجرا     ینتايج مصيبت بار آن گريبانگري نسل امروز و نسل ها         
صاد     صول اقت ين ا شورها   یا غارت ک ست         ی،  کرده ا بر  ند برا عه  . ما را چ جام

ضا   یفدرال  يان اع ضاي         یم فن و اع نش و  صاحب دا ند و  ند و قدرمت نه    یثرومت که 
 یتواند با برابـر  یم یا ثروت نه قدرت و نه دانش و فن دارند، با چه معجزه

 یوجود دارند که برا     یديگر  یمهراه باشد؟ هنوز اهبامها و اشکال ها       یو برادر 
  یها و اهبام ها   پوشيم خباطر اشکال     یپرهيز از طول کالم از طرح آا چشم م        

اين راه حل بر    . به جملس حبث ارائه شد      یموجود در اين راه حل، راه حل ديگر     
، چنـد  یجهـان  یسياسـت  یتوانند از راه طرح و اجرا یآنست که زير سلطه ها م

مهانطور که در نامه سازمان دهنده      . ها را مهار کرده خبدمت در آورند      یمليت 
که   یاست، جتربه انقالب ايران خبصوص سياست      به اينجانب آمده     یاين جملس حبث علم    

پا     پيش  قالب  ت      یدر دوران اول ان ند ملي گذارد و چ پک  ناگزير از    یاو ها را 
  .کرد، در تدوين اين راه حل بکار گرفته شده است یتسليم و پريو

   
   
   
   
   

  رشد؟ یبرا یراه یجهان یتکوين سياست
   
سو           قق فران شد، راه حم شکل ر حل دوم م ي پل   یراه  يه و    یوي کاران او هت و مه

  :خالصه اين راه حل اينست. ارائه کرده اند
   

  سه جتربة شکست خورده
   

يده               ...       ست اجنام به شک سه  هر  مده و  مل درآ به ع ناتيو  سه آلرت تاکنون 
اين سه   . شود  یآا در آينده ديده من     یاز احتمال پريوز   یهيچ نشانه ا  . اند 

ند از    به عبارت حمو    : جتر خود  شد  م    ر ظر  که بن جاي    یر  سيد در  شد در     یر که ر
شکست خورده بود، اين راه به موفقيت بياجنامد زيرا دو راه رشد،             یوابستگ 

ک  جوي          یي شبه  غرب و ت يد از  با تقل شتابگري  شد  گر  یر يت     یو دي به هو شت  بازگ
  .خويش، با آنکه نقطه مقابل يکديگر بودند، هر دو به شکست اجناميده بودند

اين وهم، باور به     . از يک وهم بود و هست     یآلرتناتيو ناش  شکست اين سه        
ل   مت م ها        یحکو هدايت نياز هار و  بزار م به ا سبات      یمبثا عه و منا فراد جام ا

افراد   یزيرا نيازها  . اين باور مهسنگ وهم است     . است  یو خارج  یداخل  یاقتصاد 
من        مت در  هار حکو به م عه  صاد        یجام بط اقت مده روا خبش ع ند و  ل  یآي به    یداخ

  .ها در آمده اند یمل یلمرو ماوراق
  :برد یاخري، ما را به دو واقعيت مصدق راه م یتاريخ دهه ها    

  است و  یبزرگ بني امللل یاز آن شرکت ها یاقتصاد یاثرخبش     -1
در آورده  یعقالنـ  یرا حتت قرار و قاعده ا یاين شرکتها فعاليت اقتصاد     -2

  .اند
 یمل  یماورا  یخبصوص دولت بپا    یهيچ دستگاه ديگر   و عقالنيت،   یدر اثر خبش     

، یاز نظام اجتماع   یو پاسدار  یبه مسائل اجتماع    یزيرا پايبند  . رسد  یها من  
بنا بر اين    . کند  یسخت حمدود م    یدولت را در اداره امور اقتصاد    یقابليت ها  

شين  ت   یجان ت      یيا ح ند ملي با چ بت  ب        یرقا شان،  خاص فعاليت نه    یها در زمي
ست   يده ا ه . فا ماورا  یوانگ يت  ل  ی، موفق ها       یم يت  شان در ذهن ها و امکانات



توضيح  . را حتت تأثري قرار داده اند     یو مجع  یفرد  ینشسته و عميقا خواست ها    
گريند   یشکل م   یآنکه در جهان، نيازها يک شکل شده و در رابطه باال کاالهاي           

 یکشـورها  خواسـت . کنند یعرضه م یها توليد و به بازار جهان یکه ماوراء مل
بر رشد از راه بدست آوردن اختيار توليد و اجياد اقتصاد          یاقمار مرکز مبن   

ميان  . نيست  یغري قابل ترديد، بر آوردن      یخود حمور با وجود اين واقعيت ها        
و بلکه تناقض وجود ندارد؟      یاين خواست و جهان مشول شدن نيازها، ناسازگار        

  :پاسخ اينست که
حم          شد خود ست ر قع خوا يد، در       در وا يار تول ست آوردن اخت نو بد ور و از 

تواند   یشدن اقتصاد، بدو گونه متکمل يکديگرند، م        یمل  یماورا  یحمدوده کنون  
مبادله نابرابر و بدان     یها بر الغا    یمل  یفشار بر ماورا    یيک : اظهار شود  

 یبدينسان متام  . شوند  یکه در جهان توليد م     یتغيري شکل توزيع فرآورده هاي      
عظيم   یگردند و اين خود اثر     یهان مصرف کننده اين فرآورده ها م       ج یکشورها 

و ) امانوئل است   یاين نظر از ارقري   . (گذارد  یاين کشورها م    یبر رشد عموم   
توضيح آنکه   . یو فرهنگ  یسياس  یبدست آوردن اختيار توليد فرآورده ها      یديگر 

و  ید يد بدان حد رسيده است که قلمرو تولي         یدستگاه اقتصاد   یامروزه بارور  
ت  کانيک  یح م     یم حمدودتر  بروز  ب    . گردد  یروز مرو  عوض قل صاد  یکار  یدر   یاقت

م      تر  سرتده  سرتده و گ ها          . شود  یگ صت  گروه فر خواه  فرد و  خواه  نابراين    یب
اين  . (توانند در عرصه فرهنگ خالق بگردند       یآورند و م   یبدست م   یروزافزون 

ست      گرز ا ندره  ظر از آ شوره      ). ن به ک مر،  ين دو ا قق ا م     یاحت کان  مار ام  یاق
. خودحمور پيدا کنند و اختيار توليد کردن را از نو بدست آورند           یدهد، رشد  

هر چند اين اختيار، اختيار توليد کاال نيست، بلکه اختيار اجياد فرآورده               
  .است یو سياس یفرهنگ یها

خنست به اين دليل که به ملت ها          . اين چشم انداز غريواقع بينانه نيست           
گر  هيچ را  حل دي من   یه  ضه  ن         یعر مرو ف ها در قل لت  ين م صاد  یشود و ا  یو اقت

« که از جريان    ینه تنها کشورهاي   . (را جربان خنواهند کرد    یهرگز عقب افتادگ   
« هم که برنامه     یاخري برکنار مانده اند، بلکه کشورهاي        یدهه ها  » ینوساز 
، مستقل  ید مل و سپس باين علت که اقتصا     ) شان به شکست اجناميده است     » ینوساز 

، یبنا بر اين مسلک اقتصاد      (عصر مرکانتاليسم    یو خود حمور، نظريه اقتصاد    
توازن               صادرات  فراد و واردات و  نه ا شد و  شور با خدمت ک يد در  صاد با اقت

 یفن و علم اجياب م     یشدن اقتصاد و حت    یاست ماوراء مل   ...) داشته باشد و   
 یه به اين سبب که امور بسيار      و باالخر . در کار آيد   یجديد  یکند که اسرتاتژ   

م   لت  ل    یدال که راه ح ند  شدن      یکن باال،  شنهاد  ضمن دو پي ست  یمت بردن   : ا کار  ب
 یالتني بعنوان حربه فشار عليه طلبکاران برا         یامريکا  یکشورها  یقرضه از سو  

ايران   یسياست نفت  . جديد  یتأخري انداخنت پرداخت سررسيدها و گرفنت قرضه ها        
اخري بنام هويـت   یگراي که تا پيش از واپس یش هويت طلبدر دوران انقالب، جنب

 یديگر، م   یکشور و کشورها   یرا در رشد عموم   ی، جريان داشت و هويت جوي    یطلب 
ن     بدان مع يد  ستجو              ید جود دارد و ج حل و نداز، راه  شم ا ين چ که در ا ست  ا

  :گردد یم
رند،  دا یکه گر چه از واقعيت بدورند، اما معن        یمردم  یخواست ها و هدف ها    
 یسوم، خبصوص کشورها    یدنيا  ینقالب ايران، که در کشورها     یخواست ها و هدفها   

کنند که راه حل منتظر      یشوند، داللت بر آن م     یمسلمان نيز اظهار و جستجو م     
  .را در اين چشم انداز بايد جست

   
  :زيرسلطه یها و دولتها یماوراء مل

   
ل           ماوراء م صاد  طه اقت سته ر   یراب لت واب ظر آورمي و     و دو مد ن نو  ا از 

نيم                  سه ک کز مقاي لت مر با دو صاد  ين اقت طه ا با راب طه را  ين راب شد  : ا ر
دولت   یرا کهنه کرده است که ايدئولوژ      یها، بطور قطع، هدفهاي     یماوراء مل  

ل  م   یم بر  فت  یدر  ت . گر ستقل و دارا  یدول ها   یم مت در مرز سخن   یحکو شور،   یک
اعتبار   یب  یواند نه تنها اين معن     خ یجديد من   یکهنه است که با واقعيت ها       

شورها        سيم ک که تق ست بل شديافته و از         یشده ا مار، ر کز و اق به مر هان،  ج
ل             ماوراء م يرا  ست ز ست داده ا خود را از د سابق  هوم  شدمانده، مف ها در   یر

م      مل  هان ع ياس ج هتا      یمق با تفاو طه  ند و در راب ياي  یکن س  یجغراف و  یو سيا
  .برند یرا بکار م یمتفاوت یها ی، اسرتاتژیفرهنگ

...  



ن             عه مع يک جام ستقالل  صيل ا گر حت شور، دي کاال در ک يد  هد  یمن  یتول نش و  . د دا
 یکه بتازگ   یکشورهاي . در چند نقطة چند کشور متمرکز شده اند        » صنعت دانش  «

رسند، در   یجديد م   یبه سطح صادرکنندگان تکنولوژ     یوقت  یشده اند، حت    یصنعت 
که بدان واسط     یتکنولوژ . (که آينده ندارند    رسند  یبه اين سطح م     یرشته هاي  

لوژ       ثل تکنو ند م ند    ینام داده ا هن در ه پول و        ) ذوب آ که  نش  نها دا نه ت
  .در آمده است یماوراء مل یجهانيان نيز به اداره نظام بانک یسرمايه ها

سـال پـيش،    25. سال پيش نيست 25 ی، دنيا ديگر دنيا1980-90در نيمه دهه    
. تاباند  یرا باز م   یل بود و مفهوم و مرکز و قمر، واقعيت     دور، دور استقال 

ست                 شده ا خش  جا پ مهه  لق دارد، در  کز تع به مر چه  مروزه آن طور    . ا ما ب ا
من     گر  شورهاي       ینابرابر و دي به ک مار مبثا حلاظ      یتوان از اق که از  حرف زد 

يد   يت تول سان یفعال ند  ی، مه ماع  . دار سيم اجت يد   یتق هان    یکار جد ياس ج در مق
است،   یکه ماوراء مل    یاقتصاد  یقدرت  ی، از پ یحکومت مل  ... آمده است   پديد  
من   يد  یبر  ها        . آ ستها و نياز ها، خوا نها در درون مرز نه ت يرا  مردم از   یز

ل             ماوراء م خود  ند و  ته ا بريون رف ها  مت  هار حکو ضا و       یم که ف ند، بل شده ا
ل      ماوراء م يت  ها     یمدار فعال ساز و کار ل     یها و  ماوراء م صاد  بل  ، قیاقت ا

سو   کومت   یکنرتل از  کز «خواه   یهيچ ح خواه  » مر مر « و  ست » ق ل  . ني  یماوراء م
  یتواند هيچ گونه فشار اثرخبش      یکنند که دولت من     یاختاذ م   یهاي  یها، اسرتاتژ  

ند      ا وارد ک ل   . بر آ مروز م شورها      یاگرا صنايع در ک يز   یصنعت  یکردن  ن
 یرو است که چند مليت    دهد، از آن   یطرفداران خود را روزبروز بيشرت از دست م      

  .سازند یبدل م» یصنايع ماوارء مل«شده را، به  یها، صنايع مل
تها               ها و دول ماوراء ملي بط  يان روا ين، م جود ا هتاي   یبا و لف، تفاو  یخمت

ند   جود دار پا   یسرمايه دار : و کا، پاب هان        یآمري بر ج کا  سلطه آمري فزايش  ا
ل   ست   یماوراء م يان      . شده ا بل م مال متقا طه اک ها  راب ت   یشرکت  ند ملي و  یچ

سخت   یخمتلفشان در جهان   یکه فعاليت ها    یشرکتهاي . دولت امپريال عيان است    
 یهستند، نيازمند اين قدرت جهان      یگونه گون، پراکنده اند و در هتديد دائم      

ها است و دولت آمريکا      یماوراء مل   یاقتدار دولت امپريال، اسرتاتژ    . هستند 
ايـن  . گردد یجهان م یاقتصاد یگرييها ن تصميمو مرکز مهمرتي یو فن یمرکز علم

شود که آمريکائيان از باالترين سطح درآمد برخوردار شوند           یامر خود سبب م    
ها  ند         یو مغز هاجرت کن کا م به آمري هان  سر ج م  . سرا نها       یسبب  نه ت که  شود 

ها    نه  ظام    یهزي يان            یقدرت ن با جر که  پردازد، بل هان ب يه ج کا را بق آمري
  .يکا، آمريکاييان از کيسه جهانيان خرج کنندسرمايه ها به آمر

حام    ...       شهر و  کا مادر ت   یآمري ند ملي ت      یچ ند ملي ين چ به    یها و ا ها 
 یاما رابطه ماوراء مل    . نوبه خود، عامل اقتدار اين دولت امپريال هستند         

ها،   یماوراء مل   یلزوم دولت قمر برا     . ها با دولت قمر کامال متفاوت است        
لت    مرت از دو ست    ک گر ني ظام            . سلطه  فظ ن گر، ح سلطه  لت  فه دو که وظي اال اين

زيرسلطه   یکشورها  یزير سلطه، حفظ اجزاء يعن       یاست و وظيفه دولتها    یجهان 
ست       ظام ا ين ن حمدوده ا ل      ... در  مل و حم جزء مک سته  لت واب يال    یدو لت امپر دو

  .است
شده   یکه جهان   یتوان آن مشرد که ميان اقتصاد      یرا م  یخاصه وضعيت کنون   ... 

 یدولتها (که در مجع    ینيست و سياست   یاست و ديگر تنها ديناميک سرمايه دار     
تها    کز و دول مار  یمر م    ) اق شمار  بزار آن ب مازاد را در     یا شت  رود و بردا

م       ضمني  تأمني و ت هان  ياس ج تها           یمق ين دول يرا ا جود دارد ز جتانس و عدم  ند،  ک
حمدود کنند و نيز     یمل  یارا به حدود مرزه    یتوانند اين سرمايه دار    یديگر من  

تهاي      یمن  شد مل مانع از ر ند  شدند      یتوان ستار ر که خوا شوند  ين     . ب که ا چرا 
  .زيرسلطه تقسيم شده است یسلطه گر و دولتها یبدولتها یسياست جهان

تها       کز              یدول شان مرا برغم رقابتهاي يا  جود  با و ند و  گر، معدود سلطه 
در ابداع ها و توليدها و     یپيشگام و مراکز   یو فن  یو مراکز علم   یتصميم گري  

اين دولت ها گرچه     . در مقياس جهان هستند    یچندمليت  یشرکت ها   یمادرشهر حام  
ش      ند خب شده ا ها   یناگزير  يت  ند،         یاز فعال گذار کن يا وا يه دن به بق خود را 

رابطه ميان اين دولت ها و      . برند  یبغايت سود م    یاما از اين اقتصاد جهان    
هان   صاد ج طه ت  یاقت ست    راب به ا ها     . عاون دوجان لت  با دو عوض  سلطه،   یدر  زير

ست         مأمور ا مر و  يان آ به و م طه يکجان ندک       . راب سايل ا ها و لت  ين دو در  یا
من      ند و  يار دار هان        یاخت صاد ج بر اقت ند  ياب    یتوان هت  ثر     یو ج هايش ا

« هستند، بدون اينکه بتوانند رشد       یاقتصاد جهان   یسياس  یابزارها . بگذارند 
ها   لت  تأم » م ند را  شد . ني کن هان      یر صاد ج کر آن را اقت هان   یکه ف خود در ج  ،

  .نشر داده است
   



  :یجهان یضرورت سياست
   

اما  . از عهده دولت زيرسلطه بريون است      یبنا بر اين تغيري وضعيت کنون           
صاد                  بزار اقت به ا ا مبثا قش آ به ن عرتاض  تها و ا ين دول شروعيت از ا سلب م

از مشروعيت انداخنت يک دولت تنها، کار از        البته با   . ، کارساز است  یجهان 
 یاز ابزار اساس   یاقمار، يک   یکشورها  یسياس  یزيرا از هم پاش   . رود یپيش من  

ست      گران ا سلطه  ست  ش . سيا تها  یفروپا ست     یدول جياد سيا سلطه و ا هان  یزير  یج
ها، خود پاره     یرسد که ماوراء مل     یبنظر م  . بايد در مقياس جهان اجنام بگريد     

ش  شرايط ا  یا ند   یين فروپا فراهم آورده ا کردن         : را  مشول  هان  با ج نها  نه ت
با اجياد ميل به توليد، بازجسنت        ) برغم دخلواهشان  (خواست رشد و نياز بلکه     

که با رشد خمالف نيست، بلکه        یمالکيت توليد، بازيافنت هويت خويش، بازيافتن      
که   یه هويت دست يافنت به رشد، ب      یدر نتيجه برا  . گردد  یاز راه رشد حاصل م   

پديـد آورد و مهـار    یجهـان  یآيد، بايد سياست یاز راه توليد و رشد بدست م
ت    ند ملي نابرابر را              یچ له  کرد مباد ناگزير  ا را  فت و آ ست گر ها را بد

انتقاد راه حل   . الغاء کنند و توزيع فرآورده ها را در جهان برابر سازند         
  . بعمل آورده ام و اين راه حل را در پيشنهاد سوم) اول(مشکل رشد 

   
 یمعنا  ی، استقالل اقتصاد  یچند مليت   یآيا با وجود شرکت ها      

  :خود را از دست داده است؟
   

طرح شده اند، بر اين باوراند که راه حل          یکه در جملس حبث علم     یدو نظر      
  :ديگر بايد رفت یپيشني دچار شکست شده اند و راه یها
هه ا          - يد جب که با ست  بر آن ا ظر  قب       یيک ن ها و ع شرفته  يد آورد از پي پد

  .ديگر که بگذرمي یاز انتقادها. مانده ها
غرب سرمايه    یپيشرفته ها يک   . نه طرح و نه پاسخ جسته اند        یچند  یپرسش ها  

آيا در  . روسيه و اقمار او هستند    یها است و ديگر    ی، مادرشهر چندمليت  یدار
ا با بلوک روسيه    کنند؟ آيا تنه    یهر دو بلوک عضويت پيدا م      » جامعه « اين  

يرا        شکيل داد، ز عه ت يد جام ست        « با بريون ا ها  ند مليتي حوزه چ با  »از  ؟ 
توان جامعه تشکيل     یها چگونه م    یها، بر ضد چند مليت      یمادرشهر چند مليت   

داد؟ با وجود جتربة اقمار روسيه، پيوسنت به آا چگونه ممکن است مشکل رشد                
شهر و         با مادر عه را  گر جام ند؟ و ا حل ک ندمليت   را  شکيل      یخود چ يد ت ها با

  ...زيرسلطه را تکرار نکرده امي؟ و آيا  یداد، جتربه رژمي ها
باال پاسخ دارند، از کدام راه بايد رفت و        یو اگر فرض کنيم مهه پرسشها        

  بايد اختاذ کرد تا تشکيل اين جامعه ممکن شود؟ یچه تدابري
 یآورد و بدان چندمليت   بايد پديد   ینظر دوم بر اين است که سياست جهان         -

  :هارا مهار کرد
   

  ها یتصاحب چندمليت
   

را  یتوان ماوراء مل    یمن  یگويد با سياست مل      یاين نظر تا آجنا که م            
کرد    هار  صاحب     (م به ت سد  ست  ) چه ر ها      . صحيح ا به  شت، جتر يل الزم دا گر دل  یا

 یيل خال  با وجود اين حتل   . اين نظراند   یترين دليل بر درست     یشکست خورده، قو   
ها قرار داده و در حتول ها، خبصوص        یزيرا حمور ماوراء مل    . از انتقاد نيست  
ها      عه  ندمليت       یحتول جام سعه چ يه تو سلطه، از زاو ست      یزير سته ا . ها نگري

  :وارد بر اين نظر عبارتند از یاشکاهلا
حمرکـة خـود    یها نيست که نريوها یزيرسلطه، زيرفشار چند مليت یجامعه ها -1

از دو  ی، يک یبلکه فشار اين نريوها در درون نظام اجتماع      . کنند  یم را صادر  
  :آورد ینتيجه را ببار م

  !حمرکه یفعال شدن نريوها یجديد برا یحتول نظام از راه اجياد زمينه ها –الف 
نريو     -ب ين  ظام     یصدور ا فظ ن که و ح ل   یشرکتها . حمر ا  یماوراء م  یزادة جريا

ها  ستند     ینريو هان ه که در ج سازمانده      . حمر ند  ا نبود ين جريا گر ا من  یا  یالزم 
 ینريوها  یبنابراين بدون مهار جرياا    . شدند  یها پيدا من    یآمد و چند مليت   
من     گز  که، هر ست   یحمر هان  یتوان سيا ل     یج ماوراء م يد آورد و  هار    یپد ها را م

ا  . کرد  هار جريا ها  یوم ها         ینريو ظام  پذيرکردن ن حتول  نها از راه  که ت  یحمر



اول انقالب ايران و    یدر جتربه ساهلا  . زيرسلطه ممکن است    یجامعه ها   یاجتماع 
انقالب . ببعد برقرار شد، از اين زاويه بايد نگريست 60که از سال  یاستبداد

هان      ست ج مهان سيا يران  ها          یا صدور نريو شني  قالب را جان صدور ان که  که   یبود  حمر
  .گرداند

  :رود یفراتر منکند، اما  یحتليل، چند ديناميک را مشخص م -2
ل     ماوراء م يک  کا       یدينام ا آمري شهر آ کز (ها و مادر غام   )مر يک اد ، دينام

برآيند اين دو    یديناميک نابرابر  . است  یديناميک اقمار، ديناميک تالش    . است 
کردن مصرف و اضافه توليد و      یاگر حتميل نيازها و ماوراء مل     . ديناميک است  

ر بشمارمي، ديناميک قهر، وجه بيان،      خمرب را دو مورد از موارد قه     یتوليدها 
وجدان به شکست سه راه حل رشد، وجدان به          . روابط سلطه در جهان ما هستند      

آيد و باالخره وجدان     یمن  یازپس واقعيت ماوراء مل     یاين واقعيت که سياست مل     
توان به حساب ديناميک        یضرور است، را م    یبه اين واقعيت که سياست جهان       

  .گريد یباال مايه م یکه از ديناميک هاگذارد  یوجدان عموم
از چه راه  . رود یفراتر من   یجهان  یحتليل، از وجدان گنگ به ضرورت سياس           

دو  یرا بوجود آورد؟ جا   یتوان اين سياست جهان     یو چگونه و با چه وسيله م     
مبدد اين دو ديناميک پديد      یاين سياست جهان   . ماند  یم  یديناميک ديگر خال   

يد  یم  گر  . آ م    ا تر  يل دور هان      یحتل ست ج ية سيا فت، نظر ضرورت     یر ية  با نظر  ،
شرح دو ديناميک ديگر موکول به طرح         . شد  یسخت نزديک م   » عصر سوم  «  یبنا 

  :است یاشکال سوم
 یهـا واقعيتـ   یدر حقيقت، حتليل بر اين پايه بنا شده است که ماوراء مل -3

ر آنست که مردم    بنا براين چارة درست کا      . هستند  یديرپا و اگر نه جاودان    
 یبدر آيند و با سياست    » یمل « سياست  ) یو اغلب پوشال  ( یدنيا، از قالب ها   

هان  ل  یج ماوراء م ند     ی،  خويش درآور خبدمت  ل    . را  ماوراء م ين  نائ   یا  یها توا
توانند، مبيزان نياز بشريت      یو امکانات رشد آنرا بتمامه دارند، پس م         یفن 

  :شد یرسش بايد پاسخ داده مبه دو پ. توليد و در اختيارش قرار دهند
گـردمي کـه مثـل     یباز م یما به عصر یشود؟ وقت یمشکل رشد چگونه حل م      -

جز   یما کار   یآورند، وقت   یبراميان م   یقوم يهود، از آمسان مائده هبشت     
کنيم؟ و اگر رشد نکنيم، چگونه بتوانيم  یکنيم، چگونه رشد م یمصرف من

کنند تصاحب    یها را که رشد م     یمليتبوجود بياورمي و چند    یسياست جهان  
ل        ماوراء م ست  قدرت در د نيم؟  ت        یک سطح معرف يرا  ست، ز که در   یها ا

ما و   یکه در اختيار جامعه ها     یاختيار او است، بدفعات از سطح معرفت
  .وجود دارد، باالتر است یصنعت یجامعه ها یحت

ا به ابزار رشد ها آنست که آ یو اگر مقصود از مهار کردن ماوراء مل      -
ل          کار عم شوند، و اين بدل  سان  يارد ان ند ميل مر       یچ ين ا يا ا شد، آ با

دانيم   ینيازمند آن نيست که روابط سلطه از ميان رفته باشند؟ و ما م    
ت     ند ملي ا       یکه چ که زادة جريا حال  عني  ها  یدر  هان     ینريو که در ج حمر
ها   ستند، نريو م            یه خور  پيش  يز  نده را ن به آي لق  که متع ند و   یحمر کن

چه بايد کرد که خبـدمت درآوردن  . سازند یآينده را نيز از پيش متعني م
ل   برا        یماوراء م يد  به تول ا  کردن آ ها   یها و وادار   یبرآوردن نياز

هان   عة ج کردن              یجام متعني  پيش  نابع و از  کردن م خور  پيش  نگ  بر آه  ،
  بيشرت نبخشد؟ ی، شتابیآيندة اقتصاد جهان

سخ        برا   یپا ين  یکه  ل   ا شها و راه ح برا   یپرس جود      یکه  ها و شکال  آن ا
  :دارد، دو ديناميک انقالب و توحيد است

ب         يران، انقال قالب ا قدرت     یبرا  یان کردن  شني  بود     یجبا  یجان گر ن . قدرت دي
خواست   یاين انقالب م   . رژمي، آنرا پديد نياورد    یبقصد جانشين   یسياس  یسازمان 

 یرکت عموم مردم در آن، جز اين معن      ش . جامعه را جانشني استبداد حاکم کند      
مشردند، بلکه ابتکار عمل      یداد که اينبار نه تنها مردم خود را مسئول م         یمن 

  .افتد یشاه و رژمي جانشني بدست مردم م یرژمي استبداد یکامل در سرنگون
 یاين انقالب، در کم و کيف خود، ترمجان ديناميک انقالب و بدين صفت جهان               

، جنگ و قهر و ترور نيز ماوراء      یجهان  یاوضاع و احوال کنون   زيرا، در  . است 
ل  تها      یم ست دول هار را از د ست        یشده و م برده ا بدر  چک  کرار  . بزرگ و کو ت

استبداد زيرسلطه در ايران     یانقالب ايران در مهه جا و شکسنت مقاومت ساختها        
نا      به مع جا، اوال  مهه  ها       یو  ظام  کردن ن پذير  ماع  یحتول  ست و ث  یاجت يا  ا ان

ها     هار نريو کان م ماوراء           یام هار  جه م هر و در نتي هار ق جه م که و در نتي حمر
  .آورد یها را بوجود م یمل



ها      ظام  ماع  ین هان    یاجت ظام ج ند     یو ن ستاده ا حتول بازاي يت  . ، از  فعال
ها، نتيجة اين حالت توقف است و بنوبه خود، حبرکت آوردن نظام             یماوراء مل  

که هيچ کشور، خواه بزرگ        یتا جاي  . سازد  یکلرت م را باز هم مش    یاجتماع  یها 
خواه      چک،  خواه کو ته  «و  شد ياف شد «خواه  » ر م  » در راه ر ظام    ینه  ند ن توان

با  . حمرکه را اداره کند   یتواند نريوها   یرا حتول پذير سازد و نه م      یاجتماع 
که                    فت  ند يا فزايش خواه بداجنا ا تا  هر  صرف ق يد و م ضعيت تول ين و مه ا ادا

باالبردن سطح   . روبرو خواهند کرد    یرا با خطر نابود    یشر و زندگ  موجوديت ب 
شر   جدان ب برا      یو يت، راه را  ين واقع قاط   یبه ا قالب، در ن که    یان هان  از ج

. کند  یمهوار م  ) یو خارج  یبه داليل داخل   (مقاومت دولت زير سلطه ضعيفرت است       
ست         مهني ا يران  قالب ا ست ان ضيح در هان    . تو قالب ج ين ان ست و در   یا آن رژمي  یپ ا

زير فشار    یاستبداد  یرژمي ها . وابسته در حال فرو پاشيدنند      یاستبداد  یها 
آيند و نيز به دليل عدم انطباق با حتول ماوراء             یکه يکجا حبرکت م      یمردم 
ل  جد         یم يت  شدن از محا حمروم  جه  م     یها و در نتي پا در  شهر، از  ند  یمادر . آي

ست           يان آن ني ست، پا حتول ا غاز  ين آ ق . ا يک      در حقي يک در  ين دو دينام ت ا
ديناميک وجدان بيانگر آنست که حتول در مقياس جهان،         : گريند  یفراگرد قرار م   

جرب   ست      ینه  جوش ا کامال خود نه  گ      . و  قش بزر قش و ن يز در آن ن که اراده ن  یبل
بسيار هبا داد، زيرا اگر سطح       یاز اينرو بايد به توسعه معرفت، عموم      . دارد

موم    فت ع سطح معرف  یمعر ت             یت از  يا ح ستبدادها و  با ا که  فت   یباالتر ر
س « قالب      یها » یدمکرا چرخ ان سازگارند،  سته  پذير       -واب حتول  هوم  قالب در مف ان

  . آيد یحبرکت در م -حمرکه  یکردن نظام و توانا کرد آا به جذب نريو
، يکديگر را اجياب   یو تغيري نظام جهان    یاجتماع  یحتول پذير شدن نظامها         
از قهر، که ترمجان وخامت بارتر شدن روابط سلطه           یحتول عموم   جهت . کنند  یم 

شت     به آ ست،  م   یا شت . گردد  یبر  سنت          یآ سلطه و بازج بط  غيري روا يانگر ت که ب
ناي    ستقالل در مع م      یا که ک ست  خواهيم داد       یا شرح  نرا  تر آ يک  . دور دينام

ندگ  عدم    یز نه  صلح و مواز ست    ی،  ت   . مهني ا ست نف جع     یسيا يران در دوران مر ا
هان           ان ست ج نه سيا نوان منو حل دوم، بع که در راه  ند       یقالب،  هار چ صد م بق

صدور   یبرا  یزيرا فشار داخل   . است  ی، ذکر شده است، ترمجان موازنه عدم      یمليت 
در  یدر عوض فشار افکار عموم    . حمرکه، سخت کاهش يافت     ینفت مبثابه نريو    یانرژ 

وران اول خود، قابل   نفت خيز افزايش يافت، انقالب ايران، در د        یمهة کشورها  
. جلوه کرد که تاريخ هرگز خبود ديده بود          یخطرترين انقالهباي   یصدورترين و ب  

ها بدر آمد و به مهار سياست        یحمرکه از مهار چند مليت     یدر نتيجه اين نريو   
  . آن شد یدر آمد که انقالب ايران سبب پيداي یجديد یجهان
سلطه گر    یقدرت ها   یو مهگراي استبداد در ايران، نتيجه تقارن      یبازساز     

نگاه کنيد   (جبا مانده از رژمي شاه بود      ینظام اجتماع   یاستبداد  یو ساخت ها  
نفت، جنگ (حمرکه و قهر  یصدور نريوها 60 یبا آنکه کودتا). به خيانت به اميد
سـابقة مغزهـا و    یجوان کشور بـه آن، فـرار بـ    یاز نريو یو اشتغال خبش بزرگ

ها   ص  ) سرمايه  که             جايگزين  شيد،  طول ک سال  شش  تا  پنج  يد،  قالب گرد دور ان
مال   هان   یماوراء  قدرت ج ت      یاز راه  ضربة نف ند  شهر، بتوان ضد    یمادر با  را 

  :گويد یاين جتربه م. ضربه جربان کنند
ت   -اوال      ل   یتا وق شار داخ ها   یبرا  یف يت      یصدور نريو قل از قابل که الا حمر

ها هستند که جامعه ها را       یء مل ها کمرت نشود، اين ماورا      یجذب ماوراء مل   
  .کنند یمهار م
ها، حمروم کردن آا از عامل پيدايش و رشد         یراه حل ماوراء مل    -ثانيا      
  .حمرکه است یصدور نريوها یيعن
ثا      هان     -ثال ست ج يدايش سيا ها      یپ هار نريو بردن م بريون  ست    یو  که از د حمر

  .شود یرار است و تکرار نيز مجتربه قابل تک: ، امکان پذير استیماوراء مل
عا      مان  -راب ل       یاز ز ماوراء م ست  هار از د م     یکه م بدر  صيل   یها  رود، حت

زيرسلطه استقالل    یبه سخن ديگر اگر کشورها      . دوباره اين نريوها آسان نيست      
حمرکه به صفر ميل کند، جريان خلع         یصدور نريوها   یبدست بياورند و فشار برا    

اين درس جتربه، در کنار    . تواند برگشت ناپذير شود     یها م   یيد از ماوراء مل   
راه رشد موفق در اين     یديگر جتربة انقالب ايران، در جمموع خطوط اصل         یدرسها 

 یماوراء مل   یو رشد سرطان   یاجتماع   یو نظام ها   یمرحله از توقف نظام جهان    
  :دهد یها را بدست م

   
  :جتربة انقالب ايران یدرس ها

   



از راه رشـد، درس   ی، اسـتقالل و هويـت فرهنگـ   یآزاد یذيراصل تفکيک ناپ -1
به   ینظام اجتماع   یگويد که حتول پذير     یاين درس م  . جتربة انقالب ايران است    

و با آن  . بر استقالل تقدم ندارد      ین آزادي ا: است  یواقع  یها  یتوسعه آزاد 
ب را جبذ  ی، نظام اجتماع  یواقع  یدر حقيقت توسعه آزاديها   . است  یاز بنياد يک  

ها و فراگرد    یسازد و بدينسان فراگرد توسعه آزاد      یحمرکه توانا م    ینريوها 
ک   ستقالل ي ست  یا ها  . ا به  عدد  یجتر ها  یمت س   یدر قلمرو لف سيا گ  یخمت ، یو فرهن

از روابط سلطه، در درون مرزها با      یمسلم کردند که فراگرد استقالل و رهاي       
  .است یيک یفراگرد آزاد

شد، در    یقالب بر اساس تضاد با خارج تعريف م          و استقالل که تا اين ان         
 ی، ناش یتعريف استقالل بر اساس موازنه عدم      . گرفت  یمعن  یانقالب، موازنه عدم   

از توجه به اين واقعيت بود که فراگرد توسعة آزاديها در درون بنوبه خود،            
نا        هان مبع ستقالل در ج گرد ا هاي  یبا فرا موم  یر ست     یع سلطه ا بط  در : از روا

ت       بريون م  قدم مل صل ت يز، ا ها ن ت    یرز سم      یبر مل که از آن ناسيونالي گر  دي
. سپارد  یخود را به اصل عدم تقدم م       یها است، جا    یدوران ماقبل ماوراء مل   

قادر به تصاحب سرنوشت، سازگار       یتنها اين مفهوم از استقالل با سياست جهان       
  .است

. کـرد  یا جلوه مـ در باال گفتيم که انقالب ايران قابل صدورترين انقالب ه -2
 یکودتا . کرد، تکرار خويش در مهه جا بود        یکه انقالب تعقيب م     یسياست جهان  

، گرچه صدور جنگ و تروريسم و قهر را جانشني صدور انقـالب کـرد و   1360خرداد 
وابسته،   یاستبداد  یرژمي ها  یتکرار انقالب را به تعويق انداخت و جانشني ها        

انقالب ضرورت زمان ما و انقالب ايران،         هستند،  یرنگ پريده ا   یها  یدمکراس 
ست          مان ا ين ز قالب در ا شکل ان ترين  مل  ها   . متکا قالب  ساس ان عد  یا ين   یب را ا

  .جتربه تشکيل خواهد داد
اسـارت آور بـا    یسـلطه گـر لغـو قراردادهـا     یبا قـدرهتا  یناپذير یآشت -3

بودجه،   یاز راه تغيري ساختها   یو مال  یبرنامه استقالل پول    یابرقدرهتا، اجرا  
گان  کدار یخارج  یبازر با دالر و     ... و  ی، بان طه  بارات و راب و ...) و اعت

و راه بوجود آوردن   یشدن  یبا زيرسلطه ها در مهة جهان، سياست        یتفاهم طلب  
  .است یسياست جهان

که  یرشد یبرنامه رشد بايد ترمجان چهار اصل باال و از اساس با برنامه ا -4
ها      مه  کرار برنا شد در ج  یت ها   ر عه  ند،       یصنعت  یام سم بود صر ناسيونالي ع

شد   فاوت با ها  . مت ست آورد ها   ید صاد  یما در قلمرو گ  یاقت م   یو فرهن  یشهادت 
دهند که اين تنها برنامه رشد در دوران معاصر است که نه تنها به شکست                  

نا      موفقيتش مبع که  يده، بل ست    ینياجنام سم ا سنت طل تا       یم . شک که کود فت  توان گ
 یاست زيرا کودتا به معنا       یين برنامه است و ساده گوي      شکست ا  یخود مبعنا  

برخالف  . زيرا برنامه در اجراء موفقيت بدست آورده است       . برنامه است   یپريوز 
ها    مه  گر   یبرنا سوريه،            (دي عراق و  سم در  يران، بعثي سفيد در ا قالب  ان

تاتور       ير و ديک صر و اجلزا سم در م سم و بومديني که     یها  یناصري تني  کاي ال امري
م    خود  شد  مأموران ر ند  یرا  ظر          )خوان تايج منت کس ن به ع مل  ما درع مة  ، برنا

ست    يده ا م         یکوه . نياجنام شهادت  سناد  ها و ا يت  يل      یاز واقع که متا ند  ده
جانبدار استبداد فراگري، خنست تالش خود را صرف دچار شکست کردن برنامه رشد              

هيچ زمينه    صدر و مهکاران او در   یشعارش اين بود که نبايد گذاشت بن        . کرد 
شوند    یا فق  ش    . مو مانع ترا صاد       یبرغم  صره اقت برغم حما مه در  یها،  ، برنا

ست آورد     يت بد جراء موفق ل       یبال . ا نع داخ بر موا يز  نگ ن خارج  یج فزوده   یو  ا
دادند و با    یبا اينهمه برنامه رشد، از آجنا که مردم خود آنرا اجنام م           . شد 

سهل است استبداديان را نگران     ، به شکست نياجناميد    یارتقاء سطح معرفت عموم    
جامعه   یدر معنا (از راه توليد   یجريان رشد مبثابه هويت جوي      یبرگشت ناپذير  

دخلواه آنان که ماندن در        یبه هويت طلب    یزيرا اين هويت جوي     . کرد ) کلمه 
اينست که با استفاده از جنگ و با بکار انداخنت         . داد یگذشته بود، پايان م    

مساعد با توقعات سلطه گران، دست به         یرفنت روية سياس  و در پيش گ   یوزنة مخين  
که رژمي در آغاز ششمني سال کودتا با آن روبرو          یبن بست کامل   . کودتا زدند  

زيرا   . است، يک دليل بزرگ ديگر بر موفقيت آميز بودن اين برنامه رشد است              
که بر    یصفت انقالب که حضور آزاد و فعال مردم در صحنه بود و برنامه رشد            

ياد     ا غيري بن م         یساس ت مل در  لت بع لت و م طه دو تا       یراب تا  مد، از کود آ
) کورکورانه  یپريو (خود را به حضور کارپذيرانه مردم در صحنه         یبدينسو، جا  

داده است و مهانند دوران شاه سابق، باز ملت است که بايد چشم بدست دولت               
ندگ          تاج ز شت ماحي يز و در برايش ر تا  ند   یبدوزد  فراهم ک ست رژمي،  بن  . را  ب



است که    یرژمي استبداد  یآن تغيري رابطه ميان دولت و ملت و شکست قطع         یپريوز 
  .ها است یحتت سلطه ماوراء مل یحبکم ضرورت وابسته به بازار جهان

زورپرسـت   یسياس ینريوها. انقالب در داخل و خارج مرزها جانبدار صلح بود -5
توان گفت که از روز     یم . دکردن   یخمالف صلح بودند و جنگ را بزور حتميل م        
انقالب  : برخورد پيدا کردند    یو اول  یاول، انقالب و ضد انقالب، يک زمينه اصل      

م        يرا  بود ز يد  بدار تول ماع        یجان ظام اجت غيري ن که ت ست  شدن     یدان عال  و ف
ها  برا         ینريو شار  کاهش ف جه  که و در نتي هائ      یحمر ا و ر سلطه   یصدور آ از 

 یاقتصاد  یقلمروها  یمغزها و دست ها در متام    ها، به فعال کردن      یماوراء مل  
جانبدار   یجمموع متايل ها    یضد انقالب يعن   . است  یو اجتماع  یو سياس  یو فرهنگ 
 یداد و بعض  یاجازه من   یشرائط انقالب  . قدرت، جانبدار مصرف بودند     یايدئولوژ 

در . دوران شاه نبودند   یاز متايل ها خود نيز موافق تبليغ مهان مصرف گراي           
ملت و بيشرت از آن و خبصوص راه حل      یدولت و کارپذير   یاصل فعال مايشائ   عوض  

سبقت   یحاکم، در اين تبليغ گو     یمالتاريا . کردند  یقهرآميز را بشدت تبليغ م    
گويد که اين نوع      یجتربة ايران بعد از انقالب م     . ديگر را ربود   یاز متايل ها  
  .صدها بار نابودکننده تر است یمصرف گراي

از وقوع   یجلوگري  یبودمي و با متام قوا برا      یو خارج  یالف جنگ داخل  ما خم       
. که در خيانت به اميد شرح کرده ام، موفق نشدمي         یاما بداليل  . آن کوشش کردمي  

موفقيت جنگ   . بوجود آمد   یداخل  یها  یاز راه يک رشته زمينه چين     یجتاوز خارج  
ل    فروزان داخ خارج  یا نگ و تروري        یو  که ج بود  يل  يز    باين دل  یصنعت «سم ن

ل    ست   » یماوراء م ل     . شده ا ست م لوگري یبا سيا بود و       ی، ج کن ن نگ مم از ج
و عملکرد متايل استبداد طلب، ايران را به انزوا در آورد و ما           یگروگانگري 

. بشومي  یخارج  - یمانع از بروز جنگ داخل     ینتوانستيم با اجياد سياست جهان      
فعال کردن مردم جهان، سياست       توان از راه   یم  یگويد که وقت    یاين جتربه م   

 یمردم جهان، از راه جنگ و تروريسم، ماوراء مل        یبوجود آورد که جبا    یجهان 
قدرهتا   هان  یها و  نيم   یج عال نک ستقيم،       . را ف ستقيم و غريم که م ست  ين بدان ا

  .را در امور خود، فراهم نکنيم یجهان یزمينه دخالت و عمل قدرهتا
بدينخاطر که جنگ بطور مضاعف سلطه ماوراء         ما خمالف جنگ بودمي و هستيم          
ما را در ناسيوناليسم    یاز سوي : کنند  یرا حتکيم م   یجهان  یها و قدرهتا   یمل 

که   یدارد زيرا دو ملت   یجهان امروز نگاه م     یکهنه و نامنطبق با واقعيتها    
تواننـد   یکه مستقيم و غريمستقيم درگري اين جنگ است، من یجنگند و منطقه ا یم

و از . افکنند  یبدست آوردن حق تعيني سرنوشت خود را پ       یرا برا  یهان سياست ج 
برا      یسوي  شار  نگ ف گر، ج ها   یدي که   یصدور نريو سان  ینريو (حمر نگ و    یان گري ج در

ها را فعال و    یدر نتيجه ماوراء مل   . دهد  یرا بشدت افزايش م   ...) نفت و  
م         پذير  تابع و کار سته و  ها را واب سلطه  ند  یزير ت  . ک ضربة    یضربة نف ضد  و 

امروز، اوپک، بازار نفت، اختيار ميزان توليد         . ، نتيجه دو سياستند  ینفت 
گذار       سرمايه  پرتودالر،  فت،  ها    ین شورها  یها و بازار يار      یک يز باخت فت خ ن

ل   ند     یماوراء م مده ا ت     . ها در آ هيچ واقعي سو،  قالب بدين يت   یاز ان از واقع
ر خارج حوزة اوپک افزايش     توليد نفت د  : ها، جز اين واقعيت تغيري نکرده است       

تواند ميزان توليد را با      یقهرآميز اعضايش من    یيافته و اوپک خباطر تنش ها     
در نتيجه اختيار بدست آمده، از دست اوپک       . جذب بازار منطبق سازد     یتواناي 

  .قرار گرفته است یجهان یها و قدرت ها یبريون رفته و در دست ماوراء مل
بفهمد ادامه جنگ در مرزها و       یاست که آدم    یدانش و عقل کاف    یذره ا     

حمرکه را به    یصدور نريوها   یادامة استبداد فراگري در درون مرزها، فشار برا       
در شرايط امروز   . شود  یرساند و سبب بزرگرت شدن فتنه در جهان م         یحداکثر م  

اين فتنه از راه   . است  یجهان  یها، قدرت ها    یفتنه بزرگ، سلطه ماوراء مل      
  . شود یسنت روزافزون از دايره عمل آا، رفع مصلح و کا

را برمال کرد که تا آن زمان درسـت شـناخته    یجتربه انقالب ايران، واقعيت -6
. کند  یخاص خود را القاء م     یحمرکه در جهان، ايدئولوژ    ینبود، جريان نريوها   

يدئولوژ    ين ا ها         یا يل  خود، در متا ناگون  شکال گو خود،       یدر ا چپ  ست و  را
يدئولو  ست   یژا من  . قدرت ا يدئولوژ   یغرب  ست ا گر  یتوان قش      یدي يرا ن سازد ز ب

 یسوم در باز   یدنيا  یحتصيل کرده ها   . کند  یم  یمرکز را در روابط سلطه، باز    
ها      صل  تأخر ا قدم و  ستقالل و آزاد  یت ماع    یا حتول اجت ين و  قع در  یو د ، در وا

 یهـا  یملـ  مـاوراء . خمتلف تسخري قدرت بودنـد  یها ها و سازمان یايدئولوژ یپ
  .نيز واقعيت زمان ما هستند یسياس
گوناگون در مهه جا قدرت را بعنوان هدف،         یسياس  یها  یاين ماوراء مل        

شني آزاد  ند  یم  یجان ست          . کن يد آوردن سيا ها، پد ماوراء ملي ين  جود ا  یبا و



است   یها از صحنة سياس    یراه، طرد ماوراء مل   . ، بغايت مشکل گشته است    یجهان 
برا  کا  یو  يدئولوژ اين يدئولوژ        یآزاد یر، ا شني ا کرد و جان مل  يد کا  یرا با

ساخت   ها   . قدرت  يل  شکل متا س  یم ل   یسيا شکل      یماوراء م تر از م سرتده  سيار گ ، ب
را بوجود آورده اند    یاين متايل ها، احنصار    . دولت و رابطه اش با ملت است      

  .جهان، مشکلرتين کار عصر ما شده است یکه شکسنت آن در مهه جا
ق     فا  ان يران، در ژر م            یالب ا بود و  ها  يل  ين متا ضد ا بر  ست   یخود  « خوا

ل    شني  » یآزاد یماوراء م ل   « را جان ند » قدرت  یماوراء م شنفکران . ک که   یرو
يدئولوژ  م   یآزاد یا تدوين  کوچک      یرا  سيار  يت ب ند، اقل صيل    یکرد مجع حت را در 
ها   يد    یکرده  يد     (قدمي و جد گان جد صيل کرد يان و حت م  ) روحان شکيل  ند  یت . ده

ت       شد ح ضر ن بزرگ، حا يب  ها     یاکثر گرايش  جود  س   یو لف سيا سد  یخمت از . را بشنا
س       به دمکرا سبت  حلاظ، ن ين  تر          یبورژواي  یها  یا نده  قب ما سيار ع يز ب غرب ن

خود را بقدرت تنظيم کنندة حيات داده        یدر غرب قدرت مرگ آفرين، جا      : بود 
حمرکه از   یکردن نريو   یکار مهچنان به خنث     یزيرسلطه، بنا   یدر جامعه ها  . است 

جتربة  . است  یقدرت مرگ آفرين و بنا براين، استبداد      . راه حذف يا صدور است    
م   قالب  نا      یان به مع شنفکر  يد رو بدار آزاد        یگو يت جان که اقل مه،  ست کل  یدر
  :است به دو شرط یدر تاريک یاست، نور

از  نه از راه جذب شـدن در آن و نـه  . تسليم اکثريت قدرت پرست نگردد      -
در عوض بايد اين اکثريت را از آن آزمايش به       . راه از ميدان در رفنت  

را   ی، يک یو ترک صحنه سياس    یآن آزمايش کشاند، تا ناگزير ميان آزاد     
  .انتخاب کند

از مردم جدا نشود و حضور فعال و آزاد مـردم در صـحنه را شـرط رشـد              -
  .خويش بشمارد

  .و آن حضور و اين رشد است، در گریجهان یپيدايش سياست    
   

  اخطار به روسيه و آمريکا
   

کرده است    یبا خربنگار ژاپن    ی، مصاحبه ا یرفسنجان  یاکرب هامش   یعل  یآقا     
سيما      صدا و  عات و  هور « یکه در مطبو سالم  یمج يران  یا شاره ا » ا بدان    یا بيش 

ست    شده ا ن   . ن هان مت که        یکي ست  کرده ا شر  موم   « را منت بط ع لس  یروا در » جم
مل               ين ع فرط رژمي و مهمرت ضعف م شگر  ين مصاحبه،گزار ست و ا شته ا يارش گذا اخت

س  هان             یسيا قدرت ج يان دو  خود را م حاکم رژمي  ناح  شکارا ج يرا آ ست، ز به   یا
م   يده  ين  . گذارد  یمزا ش » خود «ا به           یرا ارز که  ست  يران ا ين ا ست ا هيچ ني

  :شود یمزايده گذاشته م
   

  :اين اقدام یسياس یمعان
   

را يکطرفه لغو  1919قرارداد : در اين مصاحبه گفته است یرفسنجان یاآق     
ض « کردمي و   فل  یدر بع فاع   » حما قرارداد د يد  یاز  سيه      یجد يران و رو يان ا م
  :اينکه یيعن. شود یصحبت م

که شش ماه پيش طـرح و بـه اجـرا     یجناح حاکم رژمي از سياست حبران ساز   -1
هبره ا       مل  ست کا شت، جز شک موم      .نربد  یگذا ست ع که شک نک  ستش در   یاي سيا

تازه   یدست آويزها   یداخل و خارج کشور بر مهه عيان گشته، ناگزير در پ  
  است و

حفظ قدرت،  یبنابراين برا. دهد یحاکم بر قدرت تقدم مطلق م یمالتاريا   -2
چنانکه با   . گردان نيست   یاز حتت احلمايه روسيه کردن ايران نيز رو  یحت

  ا پيش رفت وغرب نيز قاب افتضاحه
بـا غـرب و خبصـوص     یسـخن رفسـنجان   یبا وجود اين، در اين مصاحبه، رو   -3

افتد   یم  یآمريکا است که اگر مرا رها کنيد، ايران به دامان شورو             
ابلهانه نيست، زيرا سبب شده است آمريکا حاضر            یاين تاکتيک به کل     

نهاي    به ت شود  قت ر          ین با مواف که  صرار دارد  نان ا ند و مهچ مل ک سيه  ع و
خطرناک است، زيرا تعيني سرنوشت کشور را به          یعمل کند اما تا خبواه      

م       بزرگ  قدرت  يار دو  مه در اخت سوابق     . گذارد  یمتا به  جه  ظري   یبا تو ن
من             صور  کار در ت تر از اين نت آميز مت، خيا سيون قيمو  یقرارداد و کمي

  توان آورد و



رسـيده اسـت و    مدهتا است که بـه پايـان  » یو نه غرب ینه شرق« دوران    -4
خود، به    یبقا  یاستبداد فراگري به مهان سياست رژمي شاه بازگشته و برا        

  دهد و یهر دو باج م» یغرب«و » یشرق« 
بـا   یقـرارداد دفـاع  «وجود دارد و انعقاد  یداند افکار عموم یرژمي م   -5

 ینفت  یقراردادها . کند  یم  یآشکار و غريقابل حتمل تلق  یروسيه را خيانت
صدور آن از   ین حمرمانه اند و کشيدن لوله نفت به روسيه برا         که مهچنا  

تبديل شدن ايران به      ی، يعن یسياه و حاال هم قرارداد دفاع یطريق دريا
  !یايرانستان شورو

 یجاپا «خمتلف رژمي نيز اين عمل را بر        یخود، جناحها   یجبا  یافکار عموم      
  .خنواهند خبشيد» امريکا

نيست که    یبوجود آورده اند، کس   » ضد اطالعات  « جز کيهان لندن که بقصد          
نداند رژمي شاه سابق نيز به هر دو طرف به نسبت تناسب قوايش در ايران و               

لغـو نشـود    1919  در آن رژمي نه تنها قـرارداد . داد یمنطقه و جهان، باج م
، یبلکه بر وفق قرارداد مرز     ) اگر لغو شده بود چه حاجت به لغو جمدد داشت؟          (

قاط دي  شد         یگر ن سها داده  به رو ما  شور  خاک ک گان . از  با    یخارج  یبازر ما 
رو بـه افـزايش گذاشـت و     ینظام یدرصد آن رسيد و خريدها 20بلوک روسيه به 

  .دربارة اکتشاف و استخراج نفت نيز موافقتها بعمل آمدند
ستعفا           پس از ا گان،  لت بازر سنجاب   یدر دو کرت  ن  ید گان از ب صدر   ی، بازر

کرد م   عوت  پذيرد    د جه را ب کار آورد و      . قام وزارت خار شرط در  سه  گان  بازر
. در کار آورد که بازرگان نپذيرفت     یصدر نيز شرايط    یصدر نپذيرفت و بن    یبن 

آوردند طرح  یشدند ريگانيان زمينه بدست من یچه بسا اگر آن شرايط پذيرفته م
  .را در ايران به اجرا بگذارند یبردن شاه به امريکا و گروگانگري

ت              کا، وق سفارت آمري صرف  پس از ت ست     یهبر رو،  گر سرپر وزارت  یبار دي
صدر پيشنهاد شد، او پرسيد بنا بر حل مسئله اشغال سفارت و             یخارجه به بن   

دانشجويان پريو   « انقالب و   یو شورا  یگروگاا هست يا نيست؟ پاسخ شخص مخين        
رد که وزارختارجه را   صدر شرط ک    یعالوه بر اين، بن    ! اين شد که هست    » خط امام  

  :اجنام دو هدف متناسب کند یبرا
  که با استقالل کشور ناسازگارند و یرها کردن کشور از قيد قراردادهاي     -1
  .ها باشد یکه قادر به مهار چند مليت یجهان یاجياد سياست     -2
صوبه ا               برد، م جنام  به ا که  ها  لني کار مشار او صويب       یو در  به ت که  بود 

شت        یشورا  جرا گذا به ا ساند و  قالب ر قانون     . ان صوبه  ين م يت     ا مان امن پي
کرد و   یمتقابل با امريکا و فصول پنج و شش قرارداد با روسيه را الغا م             

 یخمالف استقالل کشور را يک     ی، قراردادها و موافقتها  یبه عنوان وزير داراي    
  .الغا کرد یپس از ديگر

نيز در ابراز خمالفت     یداشت دو خط  امروز، روسيه يک ياد     از آن زمان تا      
امريکا   یمورد جتاوز نظام    یدر دو مورد، يک  . با لغو قرارداد، نفرستاده است     

عراق،   یجتاوز نظام   یو ديگر ) داستان طبس  ( یکماندوي  یاز راه فرستادن نريوها  
. برداشتند  یبه وجود آن قرارداد کردند و نه بر وفق آن، قدم          ینه اشاره ا  

  .و قرارداد را پذيرفته اندبه سخن ديگر، لغ
، چندين خطا و خيانت    یرفسنجان  یباال، در حرفها   یبا توجه به واقعيتها        

  :وجود دارند
در اين زمينه را داشته  ینيست که کمرت حق اظهار و اقدام رمس یمقام یو   -1

  .و مغاير استقالل کشور است یخالف قانون اساس یاظهار و. باشد
قـرارداد  «ارداد را ما يکطرفه لغو کردمي و صـحبت از  گويد قر یم یوقت   -2

نه  : دهد  یآورد، به روسها امتياز وعده م       یبه ميان م   » جديد  یدفاع 
بلکـه بـا عقـد      گـذارمي،  یتنها نفت مشال و جنوب را در اختيار مشا مـ 

فاع از        یقرارداد  کان د مشا ام يران     « به  تان در ا نافع خود يز  » م ن
ها و  یترساندن آمريکاي یهستند و يا برا یاين حرفها يا جد! دهيم یم

قاطع از           يت  لزوم محا به  ا  جه آ لب تو ها «ج يران زده  » خود  یجاپا در ا
  .شده اند، به هر دو تقدير خائنانه هستند

 یجربهـا مـ   یرا يکسـره فـدا   یآرماخنواه» ها یايدئولوژ« که  یدر جهان   -3
جوان را   ینسلها  گرداندند و  یساختند و انسان را تا حد يک آلت حقري م  

م    باه  سکون ت تها      یدر  جا حرک مهه  ند  یساختند، در  ند  یرو یت ين  . داد ا
 یبزرگ شد اين انقالب پريوز      یحرکتها در ايران و بدست نسل جوان، انقالب

ماخنواه  پريوز یآر ها    ی،  شه  ا و اندي جرب     یآرما بر  يده  « بزرگ   یها » ا
ست و بدين خاطر است     ا یانقالب پديده جهان   . بود  یبرخاسته از جرب پرست   



جهان گري شد و انسانيت امروز      » یايدئولوژ« انقالب، حبران  یکه از فردا
بزرگ   یبزرگ با آرماا    یجهان امروز را نسل   . را به تکاپو برانگيخت   

طرح   ینسل امروز در پ   . از حبران بدرآيد   یو رنسانس  یبايد تا با بعثت    
رشد   یکان بدهد، در آزاد  باشد و به مهه انساا ام     یاست که جهان    یمتدن 
  .کنند

بر اساس موازنه     یجهان  یو استقالل و رشد و اجياد سياست     یآزاد یآرماا     
شد،   یعرضه م   ی، به مثابه اين طرح متدن     یکه رها از يونان زدگ     یو اسالم  یعدم 

نسل بزرگ ممکن ساخت و با انقالب، چه خبواهند و چه خنواهند،              یانقالب را برا  
  .گشت یديگر جهان وارد عصر

ت            یبرا      چرخ حرک کردن  قف  بزرگ و متو سل  کردن ن هار  هان  یم که     یج بود 
هان  یقدرهتا  با       یج ند  سراغ زدوب ها  « به  نه رو نادان      » ميا ترين و  منحط  يا 

ا           با آ ند و  ست رفت يل زورپر له «ترين متا ضاح  یها » معام جنام   یپرافت را ا
  .شوند یافشا م یپس از ديگر یدادند که يک

س       نادان    هر  ست،  يل زورپر م        یه متا سبت  عه ن به جام ند و در   یخود را  ده
  ...گويند مردم نادانند پس  یم. زنند یعفونت زا در جا م یگذشته ا

   
  : چون مردم نادانند پس

 یدر درون رژمي و نيز نزد عده ا    ینزد عده ا   ی، و حت یگذشته از رژمي مخين      
  :بر اينکه ینوجود دارد مب یاز ايرانيان مقيم خارج، نظر

قرارداد نفت مشال با روسها و کشيدن لولـة نفـت از جنـوب ايـران بـه         -1
يا  ناي   یدر من     یسياه، مع ين  ن     یجز ا که رژمي مخي هد  متام   ید فت   یکنرتل  ن

  !سپارد یايران را به روسيه کمونيست م
روسها در بندر چاه هبار،  یبا مهکار یساختمان فرودگاه و تأسيسات هواي   -2

قط    م           نه ف يل  سها تکم سط رو ستان را تو ستان و افغان صره پاک  یکار حما
  .آورد یکند، بلکه زمينه جتزيه بلوچستان را بدست روسها فراهم م

ساختمان راه آهن بندرعباس به مرز روسيه، فراهم آوردن کوتاهرتين راه      -3
  ! است یروسها به خليج فارس با پول و کار ايران یدسرتس

ب و ژنـرال  .گ.اف، معـاون وقـت ک   یچند نوبت بـا حيـدرعل  در جنف  یمخين   -4
ين از اول         بر ا نا  شته و ب يدار دا يان د شرق  « پناه ب   یهم  هم غر » یو 

رسيدن به قدرت، هبر دو طرف قول هر امتياز را که خبواهند       یبوده و برا
  !داده است

ساخته شده است و هبمان قصد کـه در   یروس یالگو یسپاه پاسداران از رو   -5
سود روسها               دو تا ب ست  مده ا جود آ مد، بو جود آ شون قزاق بو جار ق ره قا

بربد       بني  يران را از  ستقالل ا ن   . ا ين نگرا که روز       یا ست  جبا ا  یکامال 
  !بدست فرماندهان سپاه اجنام بگريد یاز نوع حبش یکودتاي

ديگـر، ايـران از درون بـه     یباال و واقعيتـها  یبا توجه به واقعيتها   -6
بسا در انتظار اين جنبش، شاهد از بني رفنت کامل          یا. دآي  یجنبش در من  

گردمي       یآزاد يز ب شور ن ستقالل ک تها   . و ا ين واقعي نها     یمهمرت گر، اي دي
ملت ايران رشيد و بالغ نيست که منافع خود را تشخيص دهد و             . هستند 

اگر بر حسب    . ، قيام کنند  یحفظ منافع مل    یمانند ملل زنده عامل برا      
به      خل  فاق از دا له در           ات سابق، از چا ند  هم مان باز  يد،  نبش درآ ج

کومت         تار ح تاد و گرف چاه اف به  مده  ين      ینيا شيادتر از ا خنوارتر و  خو
  .طايفه خواهند شد

رضا شاه را انگلستان به ايران      . مشروطه را انگلستان به ايران آورد         
ر ايران را بر خالف ميل مردمش، انگلستان و امريکا و روسيه د          . کرد   حتميل 

هان    نگ ج ند    یج شغال کرد بريون       . دوم ا ها  جيان آمريکايي سها را از آذربا رو
ند  ساند              . کرد سلطنت ر به  نگ دوم  حه ج ستان در حببو شاه را انگل ضا  مد ر . حم

باز حممدرضا   . کودتا بر ضد مصدق را انگليسيها و امريکاييها ترتيب دادند          
ه يک ملت ذليل و    حاال چگون  . را آوردند  یشاه را خودشان بريون کردند و مخين      

بون  مال      یز صدمات  مه  جان  یکه اينه م     یو  ست،  يده ا شورش    ید ند از درون  توا
  بدست آورد؟ یو استقالل خود را بدون کمک خارج یکرده و آزاد

کامل روسـيه   یکنند و از پشتيبان یکه امروز بر ايران حکومت م یکسان   -7
سفاک     ند، در  ست برخوردار مح  یکموني خنوارت    یو بري ست خو تها د  یرين حکوم

ند      شت بسته ا هان را از پ برا  . ج نها  يک        یاي نها در  قدرت ت به  سيدن  ر
را در  ینفر زن و بچه و کودک شريخوار کـارگران فقـري ايرانـ    400فقره 

امروز با در دست داشنت حکومت و قدرت و       . آبادان زنده زنده سوزاندند    



اع و اقسام هزار مزدوران مسلح که آا را به انو 400در اختيار داشنت 
سپاه و کميته و بسيج و ثاراهللا و      یسالح مدرن جمهز کرده اند و به نامها 

م          ...  جاز  نه ا ند، چگو ته ا مردم انداخ جبان  سته و      ی،  مردم خ ند  ده
ب    ند و آزاد           یناتوان و  شورش مناي خل  يران از دا ياور ا و  یيار و 

شورو           مجاهري  حتاد  يل ا خالف م بر  ستقالل خود را  بزرگ ف  یا حد  ل ، مت رژمي  یع
  ايران بدست آورند؟

و استقالل ايران جز با کمک        یبا توجه به امور باال، معتقدند که آزاد            
تواند   یاين دولت نيز جز امريکا من       . شود  یميسر من   یيک دولت مقتدر خارج      

دانند که    یمطلع نيستند و من    یهنوز مردم ايران و رهربان خمالفني بدرست      . باشد 
فت      مت ه جة حکو ن  در نتي سيه          یساله مخي کام رو قوم در  تا حل يران  قط ا نه ف  ،

 یخاورميانه ده برابر شده و کشتيها     یرفته بلکه نفوذ روسيه در متام کشورها      
فقط آمريکاست که با اعزام      ... دهند   یخليج فارس جوالن م     یروس در آهبا  یجنگ 
  برده و خود را   یبه امهيت خطر پ      یغرب  یو جمهز ساخنت اروپا    یجنگ  یها  یکشت 
لذا بدون   . دفاع از منافع غرب در اين منطقه از جهان آماده کرده است          یبرا 

شود   یدر ايران قادر من    یو شورش و جنبش مردم    یکمک اين دولت، هيچ ضت مل       
  .و استقالل را به ايران بازگرداند یآزاد
مردم ايران    یو ناتواناي  یو نادان  یجهان  یقدرهتا  یاين نظر بر تواناي        

ته ا  م           . ست بناگرف قرار  حبث  ضوع  ظر را مو ين ن يه ا نابراين دو پا هيم  یب . د
آسان اين است    . و اغلب وارونه واقعيت هستند     ینظر، ذهن   یاز مبان  یبسيار 

گويد   یرا پيش بکشيم و بگوييم معاون وزارت دفاع امريکا م         یکه اين مبان   
ند و  روسها خباطر سياست دولويشان نفوذ خود را در منطقه ما از دست داده ا         

شناسند و يا که نه      یخود و رقيبشان را م    یالبته آا هبرت از مشا موقعيتها      
امضاء   یکند بلکه در هفت دسامرب با روسيه قرارداد         یتنها اروپا را جتهيز من    

ها           یم  نه  بار هزي نابرآن  که ب ند  فاع  یک م      ید پا  تد و   یبر دوش ارو اف
خ       با تل خود  يان  م       یاروپاي باز  يت را  ين واقع ند  یا هبرت از     گوي ته  و الب

از ايـن آسـانرت ايـن بـود کـه      . شناسـند  یصاحبان اين نظر موقعيت خود را م
بپرسيم اين نظر، چشم به اقدام امريکا دوخنت، جز اين فسادها و افتضاحها               

افکار   یکه بيشرت از يک سال است خوراک روزمره مطبوعات و اشتغال شبانه روز          
موم  گ       یع مه جن سبب ادا شده و  هان  جه ا     ويرا یج چه نتي شته،  گر گ بار    ین به 

داريد؟   یحقارت آميز بر من     یآورده است؟ چرا با اينهمه دست از اين پندارها       
آييد؟ مگر نه     یآوريد و چرا به استقالل به حرکت در من        یچرا به خود باور من     

  را از کام شري جسته ايد؟ یاگر نتيجه نگرفتيد، دست کم بزرگ
. اين نظر کدام است     یببينيم هسته عقالن    بر آنيم که کار سخت بکنيم و           

نداشته باشد،    یعقالن  یهسته ا  یگويد پوچ ترين نظرها تا وقت        یزيرا علم م   
من     صور  بل ت من      یقا يان در  به ب ند  یشوند و  ن     یبرا . آي سته عقال ، یيافنت آن ه

مايه و علت کدام است؟ صاحبان اين نظر         یو ناتوان  یبايد بپرسيم اين نادان    
 یگويند از زمان   یم . دهند  یبه اين پرسش م     یطلبان پاسخ مشرتک    سلطنت   و نيز 

بودن، قبل از    یفراموش کرد قبل از مسلمان بودن، قبل از مسيح         یکه ايران  
بدن و     ست  يران رو   ...مارکسي ست، ا نادان       ی، ايراني گزارد و  ضعف  و  یبه 

 یم دارند   یآا که تعصب ضد اسالم     . گريد  یمردم از اين ضعف مايه م      یناتوان 
قدم                     که ت بود  ين  ين د يرا ا مد ز يران آ سر ا بر  سالم  با ا بال  مه  ند اينه گوي

  .منکر شد یايرانيت را بر هر باور
ک                   شعار، ي گوييم دو  که ب ست  سان اين کار آ که    «  یباز  بل از آن ماق

را » ديــن از سياســت جداســت«  یو ديگــر» هســتيم یمســلمان باشــيم ايرانــ
جامعه باز   « آن اينست که بگوييم پوپر در      آسانرت از . فراماسوا طرح کردند   

نانش  م  » و دمش سو          یشرح  بر دوام از  شعار  ين  غرب ا که در  ند  بداران   یک جان
مورد استفاده    ی، خبصوص طرفداران استبداد توتاليرت، برضد دمکراس       یديکتاتور 

، با  یدر يونان قدمي، با اين شعار بود که دمشنان دمکراس          . قرار گرفته است   
را  ی، استبداد سياه  یخارج  یتند و با به کشور خود کشاندن قوا      خارجيان ساخ  
ند   ستبداد . حاکم کرد گ           یا سال جن ندازه ده  به ا ماه  ند  ظرف چ تن    یکه  که آ

و آسانرت از آسان اينست که بگوييم آا که به          ! بدان گرفتار بود، آدم کشت    
ه در را ک  یخدمت سيا در آمدند و قشون عراق را به کشور خود کشاندند و وضع          

آنيم پديد آوردند، خيانت بزرگ خويش را در پوشش اين شعار اجنام دادند و              
ما بر    یاما بنا  . کنند  یخود را با اين شعار توجيه م        یهنوز نيز خيانتها   

 یاين است که کار آسان را بگذارمي و سر وقت کار مشکل برومي و هسته عقالن                
  :اين اشعار را جبوييم

   



 یش از آنکه مسلمان باشيم ايران    ما پي  « شعار   یهسته عقالن  
  »هستيم

   
ما پيش از آنکه    « اگر شعار را، مثل مالتاريا، وارونه کنيم و بگوييم             

ستيم       سلمان ه شيم، م يران با برا       »ا حق را  مهني  يد  ناگزير با سيحيان و   ی،  م
و اگر  . ديگر نيز قائل شومي      یيهوديان و زردشتيان و باورمندان به باورها      

شود که لبنان شد و با توجه به         یآا قائل شومي، ايران مهان م      اين حق را بر   
در مقام تزاحم، ايران     یزيرا هر مجاعت   . با روسها بر جا خنواهد ماند       یمهسايگ 

با وارونه کردن شعار      یآيا وقت  . توقعات عقيده خود خواهد کرد       یرا قربان 
 یا صحيح است؟ کم   گريمي که شعار موضوع حبث م       یافتد، پس نتيجه من     یايران خبطر م  
کند و هم    یکه با تقدم دادن به اسالم، واقعيت پيدا م          یاز خطر : تأمل بايد  

م              ين درس را  ست، ا کرده ا يدا  يت پ يا واقع با رژمي مالتار نون  که     یاک گريمي 
ها  مدرس        یمرام قول  يد ب يان با جامع   « ايران ضع  ن    » و شند يع شته با در  یدا

 یميهن عزيز ما و آن هسته عقالن      یآن رمز بقا  . داشته باشند   یايرانيت يکسان  
  .مهني وحدت مرامها در ايرانيت است

بدون  » ايرانيت « : بيفزاييم  یکه بدان رسيدمي، واقعيت دوم      یبر واقعيت      
کر  يده « ، یف باور یا» ا ش ی،  من     ی، ارز يدا  يف پ يت تعر ند  ی، قابل يت  . ک ايران

ت بدان تعريف   که ايراني   ی، آن باور و ارزش  »ايده « آن فکر که   . تعريف دارد 
توان ايرانيت را    یتوان از ايرانيت جدا کرد؟ چگونه م       یشود را چگونه م    یم 

خود                  گاه از  شعار هيچ ين  ندگان ا طرح کن يا  صور آورد؟ آ باور در ت بدون 
توان تعريف    یباور شده چگونه م     ینپرسيده اند ايرانيت را بدون انديشه ا      

دانند ايرانيت بدون باور،      یتا اين اندازه نادانند که من       یکرد؟ آيا براست   
 یاست؟ اگر از آا بپرسيد ايرانيت چيست؟ جز بر پايه باور             یميان هت   یسخن 

کنيم که     یگريمي و فرض م    یم  یکه دارند آنرا تعريف خواهند کرد؟ شبهه را قو        
شومي   یاميدوار م  . جمذوب شعار شده اند و از توجه به واقعيت غفلت کرده اند           

کند   یه اند که ايرانيت در باور و مرام معنا پيدا م        که حاال توجه پيدا کرد     
، ...بودن، قبل از مارکسيست بودن و      یمسلمان بودن قبل از مسيح      و قبل از 
ن   خال   یما ايرا ستيم،  ست   یه نا و دروغ ا ت  . از مع سان وق م   یبدين توان   ینه 

توان بر آن مؤخر مشرد، الجرم سخن         یباور را بر ايرانيت مقدم داشت و نه م        
. توانند تفکيک بپذيرند    یشود که ايرانيت و باور از يکديگر من        یاين م  حق  

به اين کشور راه يافته و      یآيا بدين خاطر نيست که در تاريخ ما هر باور          
سازگار     يت  چرا        یبا ايران ست؟  ته ا بني رف سته از  ن    . جن سته عقال که ه را  یاين

وانيم داشته  ت  یدر ايرانيت اشرتاک م    یيافتيم و دانستيم ما ايرانيان وقت      
اگر نه يکسان، نزديک به       یگوناگومنان، معناي   یباشيم که ايرانيت در باورها    

 یبا باورها   یگروه هاي   یيکسان داشته باشد، ديگر نه بدينخاطر است که وقت          
م      مردم  قيم  ناگون  م   یگو ست           یشوند و  قدرت را بد نه  مک بيگا با ک ند  خواه

  شوند؟ یآورند، منفور و مطرود م
را بيفزاييم که ميان اين شعار       یبر دو واقعيت باال تناقض     یقت ، ویبار      

فرض   ند    « و  نادان و ناتوان سته        » مردم  شنرت و ه شعار رو ست، دروغ  جود ا مو
 یکه در اين شعار بيان م     » یملت گراي  « در آن نوع  : گردند  یواضحرت م   یعقالن 

خويش،   است که بوجود خويش، بوجود تاريخ       یشود، ايرانيت بدون فرض وجود ملت      
خويش و ضرورت دفاع از آن در قبال متجاوز، بوجود فرهنگ         یبه متيز منابع مل    

، یبا اين شعور و آگاه     یيافته باشد، وجود ملت     یخويش، وجدان روشن   ... و 
ل     جدان م جود و يف    یو شرط تعر سيون « ،  کردن       » نا يدا  نا پ جه مع « و در نتي

و  یک ملت وجدان تارخي   که به خود به مثابه ي       یبدون ملت  . است » ناسيوناليسم 
حاال بر شعار دهندگان و قائالن      . آيد  یداشته باشد، ايرانيت در وجود من      یفعل 

نادان    ناتوان  یبه  نادان و از              یو  يران  لت ا يا م ند آ که بگوي ست  مردم ا
ندارد و اگر    یحتقق خارج  » ايرانيت «  یتشخيص خوب و بد خود ناتوان است يعن        

از کهن سالرتين    یکه يک   یا ملت ايران، ملت   دارد در ذهن آا است و ي     یوجود 
دارد و بسيار بيش از    یدارد، وجدان مل   یزمني است، وجدان تارخي     یرو یملتها 

ع        شعور مج خود  بد  خوب و  شخيص  گاه  یت قق        یو آ يت حت ين ايران بر ا نا  دارد و ب
  دارد؟ یخارج
ان که وسيله توجيه سه جري     » ملت  یو ناتوان  ینادان « هنوز بايد درباره        

گذارمي و البته    یديگر م   یزورپرست بوده و هست، حبث کرد اين حبث را به نوبت          
کند و   یچگونه قوت و ضعف پيدا م      یدر ان حبث توضيح خواهيم داد که وجدان مل      



تارخي   جدان  نده ا      یو عيني کن قش ت لوگري  یچه ن ل   یدر ج جدان م و در  یاز زوال و
  .کند یم یباز ینتيجه، در تداوم حيات مل

مدرس به امحد شاه پيام داده بود آنچه ايران حفظ کرده و هر بار خطر                    
آيا  . پيش آمده مردم را يکجا به حرکت در آورده است، نه اسالم که مليت است            

حان  که               یآن رو بل از آن ما ق که  ست  بوده ا شعار  ين ا کرار ا صودش ت آزاده مق
 ینظر مالتاريا   سخن او البته خمالف   . هستيم؟ قطعا نه    یمسلمان باشيم، ايران   

  .است یامروز و بيان آن هسته عقالن
هاي       «      يد و مرام يران، آن عقا تاريخ ا ته و       یدر  يران راه ياف به ا

ل            جدان م با و که  ند  کرده ا يدا  يت پ يا        یمقبول بوده و  سازگار  يان  ايران
  .»سازگار شده است

ه بنا  آن شعار دروغ آميز و وارونه شده اينست ک       یبدينقرار، هسته عقالن       
توضيح آنکه ايرانيان هر     . ايرانيت، اصل بر اختالف در وحدت است       یبر اقتضا  

بدون  . داشته باشند، بايد در ايرانيت با يکديگر وحدت داشته باشند           یمرام 
توانست در نامساعدترين    یکرد و نه م    یاين وحدت نه ايران واقعيت پيدا م        

تها  هد         یموقعي مه د خود ادا يات  به ح يک،  ي . ژئوپليت قدم       ا که ت ست  حدت ا ن و
برده                بني  هوم، از  کردن مف نه  با وارو ستان  که زورپر ست  قدم ا ين ت دارد و ا

ند  ب    . ا قدم قال يب ت گر  یاز راه فر جبا  یدي خود       یرا  کار  سيله  شانده و و آن ن
  .قرار داده اند

و تقدم مالزم با آنرا از پريايه و احنراف زدودمي،         یاينک که هسته عقالن         
شخيص    ما در ت پ      کار  لب و  يان زورط س       یسه جر شان ب قدم بازيها لت ت  یبردن بع

هر سه جريان زورپرست مدعي اند که مردم نادانند و آنقدر اين                : آسان شد  
عناصر سامل را نيز به اشتباه       یدروغ را از هر سو تکرار کرده اند که بسيار       

که  (ايرانيت  « سلطنت طلبها به    : هستند » تقدم گرا  « هر سه   . انداخته اند  
اسالم  « جنات ايران از چنگال     یدهند و برا   یتقدم م  ) واره بدان کرده اند   مه 

سگرا  قوا     » واپ مدن و آوردن  کا در آ پذيرفنت       یخبدمت امري يران و  خباک ا عراق 
سيا و    يت  م     ... عامل فرض  خود  بر  ند  یرا  ستها . مشار به    یتوناليتاري « چپ، 
انقالب  « دهند و   یو تصرف قدرت توسط پيشاهنگ خلق تقدم م        » یانقالب اجتماع  

با   یمهکار » دجال  یمخين «  برانداخنت رژمي  یمشارند و برا   یم » را، خود اوج اخالق  
دهد و بر آنست     یمشارند و مالتاريا به اسالم تقدم م       یدمشن متجاوز را واجب م    

بان       « که   يان را قر يران و ايران لزوم ا صورت  ند   یدر  سالم بک سه   . »ا هر  و 
ايرانيت از باور،   : دم ها، دروغ آميز هستند   اين تق  . گويند  یگروه دروغ م  

پيدا شد که در دوره قاجار، دو      یخطر از وقت  . نيست  ی، جدا کردن  یهيچ باور  
و در دوره بعد از جنگ، حزب توده آنرا از مرام جدا          یو سياس  یجريان دين  

اسالميت بر ايرانيت مقدم نيست زيرا انسان و        . کردند و به مرام تقدم دادند     
 یآيا مخين  . شود  یم  یتوخال  یهن او را از اسالم جدا کنيم، کلمه ا    فرهنگ و مي  

ت  فت                 یم  یوق به معر سان را  که ان ند  شده ا عوث  نرو مب يامربان از آ فت پ گ
مهه جانبه     یرشد  یبرا  یکردگار راهرب شوند، متوجه بود که پس اسالم بايد روش           

ردد؟ آيا  را به آن حد از رشد برساند که بدين معرفت توانا بگ          یباشد و آدم  
 یخود و رژميش را درباره تقدم اسالم تکذيب م        یفهميد که با اين سخن ادعا       یم 

ستگ     باالخره در واب ماع     یکرد؟ و  قالب اجت ماع       یهيچ ان ست و اجت شته ا کن نگ مم
  کند؟ یبدون ميهن کجا معنا پيدا م

خارجيان را در   یهبر رو، اين سه جريان بوده اند و هستند که بر دوام پا             
  :کشند یان بر سر قدرت، مبيان کشيده اند و منزاعش

   
اگــر امريکــا و روســيه هنــوز ار جتربــه درس نگرفتــه انــد  

  :بدانند
   

در فکر و رفتار شعار دهندگان، تناقضهاي بسيار ديگر وجود دارند که                 
اگر  : است که شرح کردمي و بلکه مهمرت از آنست         یاز آا به امهيت تناقض     یيک 

هستيم، يا بايد      یاوريد که پيش از مسلمان بودن، ايران       بر اين ب   یبراست 
يد و                 يت، ترد به ايران شرتک  باور م که در  شيد  گران با گر ن کس دي هر  بيش از 

به سخن واضح،    . نکند  خلل وارد   یدر اين وحدت کس   . هيچ پيش نيايد    یتزلزل 
پا      يد  نها نبا خارج     ینه ت قدرت  ل   یهيچ  مور داخ يد،      یرا در ا يان آور به م

خمتلف اول تکليف خود را با اين        یمراقبت متام بکار بربيد که گرايشها       بلکه  
ياد   حدت بن ند       یو شن کن صل، رو ين ا با ا شه      . ،  صل و ري يت ا قت در ايران مواف

ل   يات م ست    یح يران ا يان و ا يران و          . ايران سر ا بر  ختالف  با ا شه را  ين ري ا



ر خطر خشـکيدن  چرا بايد د –چه رسد دست آوخينت به دامان بيگانه  –استقالل آن 
ما ايرانيت ما را     یآورمي تا جبا   یم  یرو یبه قدرت خارج    یقرار داد؟ و وقت  

زنيم؟ با اينکار وحدت بر سر اصل         یحفظ کند، تيشه به ريشه موجوديت خود من        
« کنند تا با پيش کشيدن       یزورپرست امکان پيدا من     یرود و گرايشها  یاز بني من  

بر،  » یطبقه توحيد   یتقدم جامعه ب   « بر،  » تقدم مارکسيسم  « بر،  » تقدم اسالم  
بر، درخت استوار موجوديت ميهن را از ريشه در آوردند؟ آيا         » تقدم ايران  « 

دروغني و اين   » یتقدم گراي  « که بعد از انقالب پيدا کردمي نتيجه اين         یوضعيت 
مفاهيم نيست؟ و به آا که اين شعار را وسيله محله غريمستقيم             یوارونه ساز  

خواهند ايرانيت را با اسالميت مقابل       یم قرار داده اند و بدينسان م    به اسال  
گوييم خوب است     یکنند و با حربه ايرانيت اسالميت را از سر راه بردارند، م        

پا            به  خود را  ناه  ند و گ به درس بگري ند    یاز جتر گران نگذار ين  . دي « ا
رو در رو  شجاع و صادق باشند و   . واکنش آن انتگريسم است   » یانتگريسم اسالم  

، خبصوص  یو غريجهان  یجهان  یهم زورپرستان و هم قدرهتا    . با اسالم مقابله کنند    
يک مورد    یدو قدرت امريکا و روس، بدانند که در تاريخ کشور ما، بدون حت           

وارد شده، اگر با     ی، هر فکر  یاستثناء هر گروه، هر باور، هر عنصر فرهنگ         
د کرده اند و يا به حتليل برده       ايرانيت سازگار نشده، ايرانيان يا آنرا طر       

وابسته   یدست نشانده مسکو، جتربه رژمي       یجتربه لويستها و مارکسيستها   . اند 
س        سازمان سيا کا و  ليس و امري يدئولوژيها و       یبه انگ سيه و ا به رو سته  واب

است که پس از نيم قرن که جلوجانه از انطباق با ايرانيت سر              یعناصر فرهنگ  
  .باز زدند، طرد شدند

تارخي          جدان  به و به مثا يت  ل  یايران ت  یو فع قو       یمل يا  مان  خود، بيگ  یبه 
اين وجدان   . سرتاسر جهان است و يا در مشار قوي ترين آا است          یترين وجداا  

اين وجدان است که بايد مالک قرار داد و نه در صد          . است که حافظ ايران است     
ن و طرد عوامل مرگزار    اين وجدان بود که انقالب بزرگ ايرا        ... و  یبيسواد 

را ممکن ساخت و مشا باز هم اين وجدان را از ياد برده ايد و چنان درباره               
م     حرف  يران  ندار     یا که پ يد  شورها          یزن ترين ک سال  هن  مشار ک يران در   ینه ا

هستند و   یاگر گروه  ! دارند  یتاريخ است و نه مردم آن جز به عنوان آلت نقش         
کردن مشــا آمريکاييــان و روســها، مهــه از راه حتقيــق خــود و اســطوره توانــا

 یدهند، مشا که خود م       یساز مشا نسبت م    » کن فيکون  « رويدادها را به اراده   
دانيد   یمشا که م   . دانيد هر کار کرديد و نتوانستيد رژمي شاه را حفظ کنيد         

برا      قالب  ين ان طاط، دوره ا       یا به دوره احن شيدن  يان خب يران       یپا که ا بود 
 یمن . مشا آقايان روسها از جتربه هلستان پند بگرييد        . بود مشا   یبازيچه بازيها  

 یمتني خود، رژمي دست نشانده مشا را نف       یبينيد که در اولني فرصت مردم با رأ      
 یقويشان، م   یکنيد ايرانيان با توجه به وجدان تارخي        یکنند؟ آيا گمان م     یم 

بفروشند؟  حفظ قدرت، ايران را به مشا        یمفلوک برا   یمنا  یگذارند چند روحان   
خواهيد در ايران جتربه افغانستان را تکرار کنيد يا حبشه را؟ سخن حق              یم 

يد     باور کن ها             : ما را  گز قرارداد مشا، هر يب  با رق نه  مشا و  با  نه  يران   یا
فاع  ت  ید قرارداد   یو نف هر  جا   یو  ضاء      یبرا  یپاي  یکه  جود آورد، ام مشا بو

کرد   هد  قرار    . خنوا قول و  صوبه      یهر  شته و م هر نو قام     یاو  هر م يه   یاز ناح
کار درست آنست که مشا آقايان ريگان و گرباچف،         . از اعتبار است   یباشد، خال  

موافقت کنيد که کارشناسانتان پس از حبث        یدر کنفرانس دوجانبه خود با نظر     
ند     یطوالن  یها  سيده ا تها    : بدان ر يد از دخال يران با هان     یا قدرت ج  یهر دو 
جز خروج    یو چه خنواهيد انقالب ايران معناي       چه خبواهيد  . برکنار مباند   یبکل 

 یعصر سوم   یايران از دوران احنطاط و در آمدن ايران به صف اول حرکت به سو          
  .شود، ندارد یکه جهان دارد وارد آن م

سل           بزرگ، ن سل  ما ن ها      یا به جرب باور  هاي   یکه از  قارت آور ر ست و   یح ج
يک حلظه از اين واقعيت غفلت       بزرگ را برگزيد، نبايد    یآرماا و انديشه ها   

، یمثل قوم موس   . کند که اين سه دسته زورپرست، به حقارت معتاد شده اند             
ي         سمة طال شند، جم هم نبا کا و روس  گر امري ساله ا  یا م  یگو با      یرا  تا  سازند 

بايد   یباز هم بزرگرت م     یديگر، تکان   یتکان . بدر آيند   یپرستش آن، از مخار  
  .مهيشه بياسايد یبراتا کشور از دست زورپرستان 
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  مردم، ايرانيت، واليت ینادان
   

نه  . وسيله کار قرار داده اند      را» مردم  ینادان «سه جريان زورپرست،         
  :جهان یدر ايران که در متامت کشورها

دور و خاور ميانه،    التني و خاور   یکه خبصوص در امريکا    یامريکاي  یايدئولوژ -
ها     کار ديکتاتور سيله  ظام  یو تاتور   ین له ديک لو  یاز مج ين       ی بر ا بود،  ها 

ند         مردم نادان که  بود  سس  ساس مؤ ندگ  . ا پس ما م   یوا شورها     یسبب  که ک  یشود 
که در جهان جريان دارند، نفله شوند چاره آن         یسوم در چهار نوع جنگ     یدنيا 

تش که تنها خبش پيش رفته و متشکل         است که خبش پيش رفته جامعه و بويژه ار        
  !»بزرگ برساند متدن  یولو بزور کشور را به دروازه ها« جامعه است، 

گرفت که روشنفکران که       یپيش از آن استالينيسم از اين باور مشروعيت م        -
برند و   یاز اين خاستگاه م    -است   یخاستگاه طبقاتيشان به ناگزير بورژواز     

 یر را در حزب طراز نو طبقه کارگر را برقرار م       پيشروترين عناصر طبقه کارگ    
ند  جد       . ک طور  مارکس را ب ظر  سم ن ساخت    یاستاليني نه  مارکس    : وارو ظر  در ن

 یپايان م   یبورژواز  یپرولتاريا با گسرتش آزاديها به ديکتاتور        یديکتاتور 
، دولت به مثابه ابزار حاکميت      یبورژواز  یخبشيد و با پايان گرفنت ديکتاتور     

طبقه   ینادان « در استالينيسم، نظر به    . گذارد  یبه زوال م   یروطبقه مسلط   
حزب   یپرولتاريا، به ديکتاتور    یزمحتکش ديگر، ديکتاتور    یو طبقه ها  » کارگر 
کند و به زور از جتدد     یشود و واليت تامه پيدا م      یحزب معصوم م   . شود  یبدل م  

 یشتاب م   یماع کند و باز به زور به حتول اجت      یم  یجلوگري  یبورژواز  یديکتاتور 
  ...خبشد و 

م       - نادان  مردم را  يا  مروز مالتار مدع   یو ا ستبداد       یمشارد و  گر ا که ا ست  ا
از اين   یجلوگري  یبرا . شوند  یخورند و منحرف م    یفراگريش نباشد، مردم فريب م     

است که ولو بزور اسالم را در ايران و جهان         » واليت فقيه  « احنراف، بر عهده    
  به اجرا بگذارد؟ 

 – یو سياسـ  یسياس یو غري آن را سازماا یانقالب یانقالب ايران، حتوهلا تا   
يک ملـت فعاالنـه شـرکت     یکه در آن متام یانقالب. رساندند یبه فرجام م ینظام

ک   ند، ي ست      یک يران ا قالب ا م ان نادان        . و آ سانه  به اف يد  قالب با ين ان   یا
ارسطو تا روزگار ما،     که از عصر افالطون و     یافسانه ا . داد یمردم، پايان م   

اسطوره شکسته،   . اما چنني نشد   . شود  یها حقيقت مطلق مشرده م      » خنبه «در نظر  
  .کفايت، بست جست و بر پا گشت ینادان و ب یبدست استبداد فراگري مالتاريا

ها و                      شنفکرتاريا خطا يا و رو گوييم مالتار که ب ست  ين ا سخن ا سان  آ
. ، بپوشانند »مردم نادانند  « فريبنده   خواهند در پرده   یخود را م   یخيانتها 

 یدر آزاد: آسانرت اين است که واقعيت بارز يک قرن اخري را بشهادت خبوانيم             
يک امتياز، چه بزرگ و چه کوچک که مغاير استقالل کشور باشد به هيچ                   یحت 

نه ا  ست    یبيگا شده ا بار              . داده ن هر  مروز،  تا ا باکو  حترمي تن نبش  از ج
ه اند که به بيگانه امتيازها داده اند و مردم بوده         اسبتداديان نادان بود   

اگر مردم نادانند و    . اند که برخاسته اند و امتيازها را پاره کرده اند         
شود؟   یشد و من   یوابسته به بيگانه دانايند، چرا کار وارونه من          یها « خنبه «

ر ها د » خنبه « کنند و چرا    یکردند و من   یچرا مردم بيگانه را بر خود مسلط من       
ايستند؟ مهني جنگ که هفت سال است ادامه          یايستادند و من   یبرابر سلطه گران من    
ها با کشاندن قشون بيگانه به کشور براه انداختند           » خنبه «دارد را مگر نه   

 ینبود، ايران امروز به پنج مجهور      » مردم نادان  « و مگر نه اگر استقامت مهني      
  وسيعرت حل شده بود؟تقسيم شده و مسئله کرد هم با کشتار هر چه 

گذارمي و بسراغ کار     یکه دارد، م   یبا اينحال کار ساده را با مهه حقانيت          
را » مـردم ناداننـد  « باور به اسطوره  یکوشيم هسته عقالن یرومي و م یمشکل م
  :کنيم یاما بنا بر ضرورت حبث، خنست ايرانيت را شرح م. بيابيم

   



  ايرانيت چيست؟
   

اله اخطار به روسيه و امريکا به اين نتيجه رسيد که             قسمت اول حبث مق      
از اصول   یديرترين زماا تا زمان ما، ايرانيت در مهه دينها و باورها، اصل          

که با ايرانيت انطباق جنسته به ايران راه         یهر دين و باور   . مشرتک بوده است   
 جدا کردن   یگويند اسکندر به سفارش معلم خود ارسطو برا           یم . نيافته است  

ن      نان ايرا يت، ز يان از ايران نان     یايران مردان يو به ازدواج  در آورد  یرا 
شدند و ايرانيان     یبه شهادت تاريخ يونانيان که توطن اختيار کردند ايران         

نان  شدند  یيو شش                . ن کدم از کو گران ي سلطه  مان  ين ز تا ا مان  از آن ز
کوش از رو   ستادند و  صر،      یبازناي ا در دوران معا عده آ ست    قرار و قا با شک

  .، شکست خوردیرژمي لو
ناي         هوم و آن مع م       یو آن مف ست دوا سته ا ياورد و   یتارخي  یکه توان ب

ها  ف  یباور صل           یخمتل به ا به مثا نرا  ند، آ شده ا ته  ته    یکه پذيرف شرتک پذيرف م
ل          يات م تداوم ح ضرورت  يد  ناگزير با ند، ب شه در آن       یا يات ري ين ح بوده و ا

از  یبنياد ايرانيت است و آن تعريف      یازنه عدم  مو. باور مشرتک داشته باشد     
ها         تاريخ در باور مت  ند در متا که بتوا يت  جز       یايران گردد،  ته  لف پذيرف خمت

  تواند باشد؟ یترمجان اين موازنه، چه م
ها            تاريخ و باور حال  ين  ن  یبا ا فان  یدي يک       یو عر به  يک  ته را  پذيرف

ا           حتول آ سري  ناگون و  يد گو کرده و عقا عه  پ  مطال سته امي  یرا  نگ  . ج در فره
 ینتيجه حاصل اينست که باورها      : بازتاب ايرانيت را سراغ گرفته امي      یمردم 

سازگار        يت  با ايران ها      یمردم  ند و باور ته ا يت       ینياف با ايران سته  زي
ف       یسازگار  يت تعري ند و ايران شته ا سان در         یدا به يک يک  يا نزد سان و  يک
  :گوناگون داشته و دارد یباورها

در درجه اول جرب روابـط قـوا در مقيـاس    . يرانيت با جرب سازگار نيستا   -1
من         تدبري،  سلط بر قدير م نوان ت هان را بع به      یمن . پذيرد  یج که  پذيرد 

پذيرد   ینه تنها من   . دخالت بايد داد   یقدرهتاي انرياني در مسائل ايران    
گ      عذر بزر به  تن داد،            یکه  شور  بر ک سلطه اش  به  يد  ني با قدرت انريا

را مستقيم يا    یخارج  یقدرهتا  یپا  یپذيرد که در مسائل داخل     یمن بلکه  
  .غريمستقيم بايد مبيان آورد

. شـود  یشود بـا تفـاهم سـازگار مـ     یهبمان اندازه که با جرب سازگار من   -2
 یهدف لوانان ايران    یگويد وقت   یرا باز م   یيک واقعيت تارخي    یفردوس 

و صلح   یآشت . يان آورده است  مشارد که زور در م   یم  یرا برداشنت مرزهاي  
گذار     قوام و بنياد يان ا شها        یم بر ارز نر  پرورش و ادب و ه موزش و   یآ

اگر فلسفه و هنر    . ايرانيت است   یاز زور، از خاصه ها   یجهان مشول و هت   
و بيگانه آشنا هستند،     یو ادب ايران، زنده و مهيشه جوان و نزد خود       

و نه با    ینه با جرب دين     و یبدينخاطر است که ايرانيت نه با جرب فلسف        
است و   یجو  یدر قلمرو و انديشه و عمل آشت    . ، سازگار نيست  یجرب فرهنگ  

جهان بني است و با جهانيان      . از زور است، زمان جاودانه دارد    یچون هت  
  .سخن دارد یمهة عصرها رو

مرکز برخوردها و    یموقعيت ژئوپليتيک ايران که مهواره ايران را از سوئ           
سو  گ  یاز  م         دي قرار  ها  ند فرهنگ يد و پيو خورد آراء و عقا کز بر داده  یر مر

پذير       سليم نا يز، آن ت ست ن قدرهتا    یا بر  ن  یدر برا گذار    یانريا ين بنا  یو ا
. کند  یکرده است و اجياب م     یجهان مشول را اجياب م     یبر ارزشها   یآفرينش فرهنگ  

 یبرا  یدارد محاسه ساز   یاز اينرو است که ادب و هنر ايران، دو زمينه اصل        
  .انسان و تواناييهايش یبرا یايران و استقالل آن و محاسه ساز

 یاز عدالت است و عدالت را بر اسـاس برابـر   یجانبدار یايرانيت مقتض   -3
که دارد و به    ینظر به اينکه استقالل ايران در موقعيت   . کند یتعريف م

ي    ستگ  یحداکثر مهگرا م  یو مهب ل  یمرد عدال     یو م بدار  ياز دارد، جان ت ن
مسابقه در  (داند   یراجع م   یرا به قلمرو معنو  ینابرابر. است یاجتماع

را عرصه   یو قلمرو ماد  ...) و  یو جوامنرد  یو پرهيزگار  یدانش و دادگر
 یخود، گرايش به ارج گذار     یاين قوم در تاريخ طوالن    . مشارد  یم  یبرابر 

. ست مشرده ا  یرا اقوا دليل بر پيدايش فساد در دين م        یبه نظام طبقات   
و عرفان    یو زرتشت  یو يهود  یديگر، اديان مسيح    یاز اين نظر و نظرها   

زيسته اند، با مسيحيت و يهوديت و زرتشتيت و         که در ايران    یو اسالم 
  .عرفان و اسالم ديگر نقاط جهان تفاوت پيدا کرده اند



بنشـانند و آن   ینادرست را از راه تکرار خواسته اند بـه کرسـ   یباور   -4
طلب بوده    یچون جداي  . خاص خود داشته اند  یانيان مهواره ديناينکه اير

ديگر را گرفته اند     یاز خود خواسته ا ند و يا دين قوم   یيا دين. اند
خبشيده اند پيش از اسالم دين زردتش را داشته          یايران  یو به آن ويژگ  

  !را ساختند و پرداختند یاند و بعد از اسالم شيعه گر
که در          نک  ما اي لو ش « ا گر » یيعه ع ن  یم  یبن خود از      یبي لوص  سالم در خ ا

نان   سفه يو هاي   یفل ص      یقدرت، در ر قدرت، در خال جرب  سفه    یخود از  خود از فل
که از پايبند قدرت حاکم رها باشد، مهان اسالم           ی، در يک کالم اسالم   یسلطه گر  

ست           مد ا سالم حم ساخت، ا کن  يران را مم قالب ا با      . که ان يان  سالم ايران سه ا مقاي
شن             ا به رو مر را  يک ا تها  قوام و مل بط ا حلاظ روا گران از  م   یسالم دي شان   ین

شعارش اين   . ، هر دو است  یو سلطه پذير   یاسالم ايرانيان خمالف سلطه گر     : دهد 
ل   که   یسخن ع ست  باش      « : ا پذير م ستم  باش  بر     . ستمگر م ستمديده در برا يار 

را بر   یسلطه قوم  دين از خود بيگانه شد که       یبدينسان آن اسالم  . »ستمگر باش  
  .گرداند یقوم ديگر مشروع م

. از آجنا که ايرانيت با جرب سازگار نيست، با اختيار انسان دمساز است   -5
تارخي   ستبداد  يران             یا مردم ا ظر  نريان و از ن با ا قدرت  بط  « منود روا

  یدائم  یتاريخ ايران، تاريخ مبارزه ا    . و ناحمرم و بيگانه است   » ظلمه 
به درون در    یانريان  یهر زمان که قدرهتا    . تبداد است از اس  یخالص  یبرا 

رفته اند، جنبش مردم      یبشمار من   ینيامده اند و يا در مرزها هتديد جد      
ست        شيده ا يان خب ستبداد پا هيچ دوره ا    . به ا يران در  هيچ  یمردم ا  ،

را حمرم نشمرده و از خود خواسته اند و مهواره عامل بيگانه            یاستبداد 
تنها در شاهنامه نيست، در اوستا     . دخيل دانسته اند را در پيدايش آن 

گان                نان و بيگان بر اهرمي حاکم  قدرت  حدت  يانگر و خود ب ستبداد  هم، ا
قشون بيگانه را به ايران      یآيا آا که بر خالف اصل ايرانيت، پا . است

ستند، م           جاء ج نه الت هر قدرت بيگا به  شاندند و  له     یک که عم ستند  دان
  شوند؟  یابسته ماستبداد و یجتديد بنا

کـه بـه    یفلسفه ها و باورهـاي . انسان قائل است یايرانيت به تواناي   -6
ند     شد و توامن ستعداد ر ند          یا شده ا قاق  ند،  باور ندار سان  ين  . ان ا

س    ند شنا سيار           یتوامن که ب ست  بداجنا ا تا  سان  ند       یان برده ا مان  گ
جهان   ديگر  یبيش از هر جا   » کيش قهرمان  « ايرانيان قهرمان پرستند و    

 یزيست در موقعيت ايران، به توامنند      . است و چنني نيست    یدر ايران قو  
 یانسان از عناصر اصل    یبسيار نياز دارد و بناگزير باور به تواناي       

انسان بود    یروزگار انقالب يادآور تواناي     یمخين . فرهنگ ايرانيان است   
 یک ورزيد و اين ي   یانسان اصرار م    یو ناتوان  یو شاه سابق بر نادان    

ع   يل قط شد   یپريوز  یاز دال قالب  فان  . ان يان و عر يران دوام    یاد که در ا
آورده اند، مهه به توانايي انسان باور داشته اند و يا باور              یتارخي 

  .آورده اند
بعهـد   ی، وفـا یاصل اساسـ : است یاخالق ناظر به ايرانيت، اخالق جوامنرد   -7

 یکه از در دوست   یابيگانه  . سردادن و از سر قول بازنگشنت است      . است 
شود و   یدر آيد، ميهمان است و اگر در آزمون اخالق موفق شد، يگانه م           

کند و   یرا بيگانه و ناحمرم م    ی، خود یزورمدار . دهند  یبه او حمرميت م   
م       نه  نه را يگا شبخت   . سازد  یترکش بيگا يت خو ن  یايران را در  یايرا

از آنروز جنگ در   بر آنست که     یجويد و بقول فردوس یمن یهيچ قوم یبدخبت
کرد        سيم  که زورجهان را تق مد  هان      . کار آ باور به ج يت با  در  یايران

شوند و وحدت    ی، مانع وحدت من   یو مل  یقوم  یخور است که در آن هويتها    
ايرانيت باور به اختالف در وحدت است      . دارد یهويتها را از ميان بر من

د واقعيت پيدا   و استبدا  یبر قوم   یبه وحدت در اختالف که به سلطه قوم       
به . کند، نه در ايران و نه در رابطه ايران با انريان باور ندارد یم

ست          نريان و دو با ا صلح  بدار  گر جان گانگ  یسخن دي ست   یو ي يران ا . در ا
ي  ستگ  یمهگرا جوي           یو مهب سلطه  نان از  ستقالل آ ضامن ا يان را   یايران

است که از    یبا وجود اين، ايرانيت جمموعه باورهاي   . داند یبيگانگان م
ندگ    به ز صل        یجتر بوم حا مرز و  ين  ندگ         در ا به ز حمک جتر به   یشده و 

داند که قدرت به      یاين م    بنا بر  . جويد  یروزمره، صحتش دائم زالل م    
پس بايد به    . اندازد  یرا به خطر م    یجنگ نياز دارد و جنگ حيات مل      

ناي         ين توا شد و ا نا با خود توا فاع از  م  ید ند  یرا دائ ساس  . بگردا ا
 یبه آن است که آدم     یجوامنرد . در راه ندادن به بيگانه است     یواناي ت



دمشن را که   . خويش و قدرت بيگانه اعرتاف نکند       یدر درون خود به زبون   
نداد    پريوز    یبه درون دل راه  که از  کرد       یو دل را  پر  جاوز  ، یبر مت
پا    م  یسراجنام او را از  م   . یآور یدر  ستعدادها در آد ست  یا ين  . ا ا

گرداند و از    یبر م   یرا به تواناي   یرا که پروريد ناتوان    استعدادها 
  .سازد یم یشکست پريوز

م          ياد  خود را از  که  گاه  نا   یبر  یآن نه مت ن  یم  یيار  یو از بيگا ، در یک
  .یو از مشار اهل فتوت بريون رفته ا یا درون خود تسليم ناتواني شده

ها و               شر  خري و  شارکت در  بر م صل  خالق، ا نابراين ا ن  یرأ ب شورا   یز بر   ،
که در اقدام    یانسان مسئوليت شناس   . است  یجوهر جوامنرد   یمسئوليت شناس  . است 

گريد، جوامنرد است و آنکس که مسئوليت        یخويش را بکار م    یبه خري، استعدادها   
به  . آيد، ناجوامنرد و خائن است     یدر م  برد و به اطاعت بيگانه      یاز ياد م  

حق، حتميل   . از ترس نيز، خالف فتوت است      یاپرست خد. دل جوامنرد ترس راه ندارد   
شود، يا حق نيست و يا مراد از آن باطل است           ینيست و آنچه حتميل م     یکردن 
...  

 یفلسـفه هـا  . عجـني اسـت   یدر نتيجه اين مهه، ايرانيت با عشق به زندگ   -8
ياد          ضاد بن يت ت با ايران مرگ  يب و  ند  یختر ندگ . دار شور  یز که   یدر ک

جنگها بوده است، به اراده حيات، به قويرتين باورها به           مهواره ميدان   
ها     ندترين اراده  يات و نريوم يات   یح ياز دارد  ح يان      . ن که م ست  سا ه ب

ندگ  بون  یز ندگ      یدر ز عزت ز نه و  عت از بيگا خاب      یاطا يد انت ستقل با م
بر  « ادامه حيات مستقل و با عزت       یبا عزت است که برا      یآن مرگ . کرد 

کودک     ند و  ند   بوم و فرز خورد و پيو شد » و  ل  . با يات م طر   یح را از خ
  .برهاند و سلطه بيگانه را ناممکن بگرداند

ند، در                        سته ا ما زي گار  به روز تا  يران  تاريخ ا که در  ها  مهه باور
باال سازگار نشده     یبا معان   که   یجسته اند و باورهاي    یباال يگانگ   یباورها 

 ین تاريخ ملت ايران را تشکيل م     اين مشرتکات، وجدا   . اند، زوال پذيرفته اند   
ند  موم  . ده جدان ع ن  یو گاه   یيع ق       یشعور و آ ستقل و مرت ست م مل زي در  یبر عوا

 یگريد و در آن بنياد   ی، اين هويت مايه م    یجهان امروز، از اين وجدان تارخي     
  .کند یاستوار پيدا م

جداا     ها    یو شنفکر  یگروه  پ     یرو يد، در  گ    یقدمي و جد نان زد غرب   یيو و 
، بر سر دين مهان     یدر دوران صفو . جدا و بيگانه شدند    ی، از وجدان تارخي  یزدگ 

 یجبا . قدرت حاکم گشت    یدين، ايدئولوژ  : آمده بود   یآمد که در دوران ساسان   
گردد، ابزار    یوجدان تارخي   یدر راستا  یوجدان عموم   یآنکه عامل رشد و ارتقا    

شت   نرو  . قدرت گ ن  « از اي شنفکران دي تارخي  » یرو جدان  صفو   یاز و صر    یو از ع
و رسيدن آن به    یجدا شدند و مانع رشد وجدان عموم       یجهان   بدينسو از وجدان  
غرب با    یوقت . نقش پيشاهنگ در مقياس جهان شدند      یو ايفا  یسطح وجدان جهان   

ظام    برا      یقدرت ن بدان راه را  سيد و  گ    یاز راه ر جوم فرهن کرد،     یه باز 
که در غرب رعايتش     یشرط روشنفکر  که   یقشر . روشنفکر غرب زده نيز پديدار شد     

کرد        نه آن  برد و وارو ياد  ست را از  جب ا شنفکر  : وا گانگ  یشرط رو از  یرا بي
 یاين جداي  . از جامعه شد   ینتيجه آن، بريدگ  . يا ايرانيت مشرد    یوجدان تارخي  

تا آنکه وجدان    . از عوامل احنطاط ايران شد و ماند      ی، يک »عوام «از » خواص «
پيدا شود که     یخبطر  یوان آمد و سبب شد که وجدان عموم      نسل ج   یبه يار   یتارخي 

که دين را از قيد و     یپيدايش روشنفکران  . کرد  یموجوديت ايران را هتديد م     
انسان و   یفطر  یرها کردند و آنرا بيانگر ايرانيت و آزاد      یبند قدرت پرست   

هرب        شور و ر سئوليت اداره ک مردم در م موم  شارکت ع شد    ... و  یم جب  ند، مو کرد
  .آورد یايران به انقالب رو که
   

موم    جدان ع جداا  یو ها  یاز و شنفکر  یگروه س  یرو ش  یسيا  یپي
  .گرفت

   
« از  یرهــاي. اجنــام نشــد» یايــدئولوژ«هــيچ  یانقــالب ايــران بيــار     

دهد و   یکه به قدرت مشروعيت م      یايده هاي   یبه معنا   ی، ايدئولوژ »یايدئولوژ 
.  مهم از عوامل انقالب گشت      ی، عامل گذارد  یقدرت به جرب آا را به اجرا م        

هاي   ين ر موم        یا جدان ع که و شد  يت و          یسبب  بر ايران سالميت  قدم ا ند ت از ب
ق      سالميت و تر بر ا يت  ستقالل و آزاد   یايران ق      یبر ا بر تر ين  ين و د و  یو د

، یبر اساس موازنه عدم    . رها گردد  ... و  یبراستقالل و آزاد  یانقالب اجتماع  
جسـته   یاند و مهراهـ  يگانه يافته یبنياد یو ترق یزاداسالميت و ايرانيت و آ



ند  موم   . ا جدان ع مهراه            یدر و يه و  ا، مهپا صلها و آرما ين ا يز ا نوز ن ، ه
قدمي و جديد گرفتار تقدم اين اصل        یروشنفکر  یگروه ها   یاما وجداا  . هستند 

قدمي   یروشنفکر  یگروهها . بر آن اصل بودند و از خبت بد، هنوز نيز گرفتارند         
به سخن ديگر به جرب باور        . باال باور دارند    یبه معنا   یجديد به ايدئولوژ    و

دانند و آن نيز مبارزه بر سر قدرت         یم  یتنها يک مبارزه را واقع    . دارند 
ايرانيان، نه تنها بيگانه      یاز اين حلاظ با ايرانيت يا وجدان تارخي        . است 

  یعاجل م   یدرمان فاجعه بزرگ زمان ما که       . اند بلکه با آن مقابل و ضدند      
بد ا  ست ي طل ل  . ن ا عه م م  یجام ن   یا ست يع يدئولوژيها   یا تأثريات ا قدمي و   یاز 
يد   يد    -جد صوص جد ست       -و خب ها و آزاد ا ياد ر قدار ز جدان   . به م جه و در نتي
چه و دارا      یتارخي  موميش يکپار جدان ع بدان و ست     یو  قاء ا يت ارت ت . قابل  یوق

انقالب ايران و مقاومـت  . آيد یر مشود، جامعه يکپارچه به حرکت د یخطر ملس م
  . هستند یدر برابر جتاوز عراق، دو شاهد بر اين مدع

 یروشنفکر  یگروه ها   یموارد، تضاد وجداا    یو در بسيار  یاما اين جداي      
 یمقاومت ساختها   ی، عامل داخل  یعموم   و وجدان  یقدمي و جديد با وجدان تارخي     

ماع  ن  یاجت بر اراده   یو ذه ستبداد در برا غيري  ا قالب       یت يان ان که در جر ست  ا
  :دو تغيري بايد تا ايران از استبداد بياسايد. اظهار گرديد

   
  ؟»مردم نادانند« پندار  یهسته عقالن

   
هستند، وجدان    یحبث باال روشن ساخت که مردم ايران به مهان اندازه که ام                

ادامه   یبرا به سخن ديگر به ضرورت رشد        . دارند  یقو  یو يا ايرانيت   یتارخي 
ل    يات م ستقالل   یح ضرورت آزاد    در ا به  پ     یبرا  یو  سان  شد، آ ند  یم  یر . بر
 یکنند و برا   یدارند، زود درک م   یکه با عناصر آن وجدان سازگار      یآرمااي 

  .آيند یحتققشان زود به حرکت در م
 یيک : يابند  یخويش، براه مهوار زود دست من       یاما به دو دليل در حرکتها       

که در سطح متناسب با رشد در جهان امروز نيست و           یلومات عموم  به دليل مع  
اهل دانش و فن با وجدان        یگروه ها   یدو ديگر به اين دليل که ميان وجداا       

نيز بريده    یاين وجداا، اغلب از وجدان تارخي      . جريان برقرار نيست    یعموم 
ند  ن  . ا سته عقال ندگ    یآن ه قب ما با ر      یمهني ع سب  حتول متنا عه از  ين   جام شد و ا

يدگ  ست  یبر ست         . ا نه ني ستمداد از بيگا به ا شکل  ين دو م ستمداد از  . عالج ا ا
 یرا باز هم بيشرت م     یکند و عقب ماندگ    یبيگانه و استبداد تضاد را تشديد م     

  :عالج اين دو به دو کار است. گرداند
. روشنفکران آرماا و انديشه ها را از بند قـدرت جبـار بـدر آورنـد       -1

ندي  به آزاد   آزاد ا شوند و  ند    یش  ها    . باور آور شه  ا و اندي  یآرما
بدانند اگر بايد ايران بر جا مباند تا      . سازگار با ايرانيت را جبويند

ست               بت ا متغري و ثا غري  يت  ند، ايران فا کن خود را اي قش  ا در آن ن . آ
  باشد و یناپذير هر انديشه سياس یبايد خبش ثابت و جداي یيعن

جامعـه مهسـو گرديـد،     یدان روشنفکران با وجدان تـارخي پس از اينکه وج   -2
بدين کار توانا    . را تا سطح متناسب با رشد ارتقاء دهند   یوجدان عموم

، ايرانيت، از جربها خالص شوند و به      یشوند اگر به کمک وجدان تارخي       یم 
متناسب با رشد شتاب گري       یدانش و فنشان، جامعه به معلومات عموم یيار

فــن ســاالران و  یشــوند اگــر جبــا یينکار توانــا مــبــد. دســت بيابــد
جامعه   ی، ساختها یشوند و در آزاد  یديوانساالران قدرت، نگهبانان آزاد  

  :کنند مردم تغيري  یذهن یو ساختها
از انقالب مشروطيت تا انقالب دوران ساز ما، مردم         : انصاف کافيست   یکم      

متام  شها  یدر  نه     یجنب ستقالل طلبا نه و ا ين        آزادخيواها ند و ا کرده ا شرکت 
 یضد آزاد  یحرکتها  یدر عوض متام  . جنبشها با شرکت آا به نتيجه رسيده اند         

بر   یسياس  یبريون کردن مردم از صحنه و مبارزه گروه ها         یو ضد استقالل در پ   
آيا از اين واقعيت تاريخ معاصر ايران نبايد عربت         . سر قدرت، اجنام شده اند     

غري مشردن مردم برداشت؟ زمان آن هنوز نرسيده است        آموخت و دست از نادان و ص    
« مشـردن خـود بـر     یها رشد کنند و از جرب قيم و ولـ  »خنبه« که روشنفکران و 

دست بردارند؟ آيا ما بيش از هر چيز به آزاد شدن از باور به            » مردم نادان  
  قدرت نياز ندارمي؟  اسطوره

   


