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  ی با خوانندهسخن
  

  . ما مردمان اين کره ی خاکی به راه حّلی گاندی وار محتاجيم
  . به راه حّلی گاندی وار محتاج تريمانما ايراني

  
البد ديده اند که جهان هنوز بشدت . رو را دوران گاندی نام نهاده اند ی پيشها سال
محبت  تشنه ی وار می تواند بر سر محرومان  گاندیپاسخی بارانی است که  تشنه

  .خشونت ببارد و همدلی و عشق و مدارا و آزادی و عدالت و عدم
  

در حال هم هنوز . شته ايم تجربياتی مختلف، اّما همگی دردناک داانما ايراني
هيچ يک ازين تجربيات نتوانست پاسخی باشد بر سرگشتگی . ی دردناکيمها تجربه

  . روحی، فکری، عملی و اجتماعی ما
  !شکست پس از شکست، اين است سرگذشت ما 

  
ی  ی بسته  باشد، انسان را اسير زنجيرهآميزی مصيبت بار و فاجعه تتجربه وق

يرانی تا کجا می تواند و تا کی بايد اين زنجيره ی سنتی انسان ا. سازد خشونت می
 تکرار؟ آيا راهی برای گسسِت اين دايره ی بسته در ...خشونت را تکرار کند و

چشم انداز نيست؟ تاريخ معاصر می گويد کسانی چون گاندی، حرفی را زدند که 
ست او، هر چند بظاهر شک. می توانست نقطه ی پايانی باشد برتکرار خشونت

ورز معاصر  خورد، اّما توانست نظريه اش را در روح و جان هزاران انديشه
برای زنجيره ی خشونت می توان پايانی متصور : خود و پس از خود بنشاند که

  .  شد
  



 

 

6  

 

ول، ها مارتين لوترکينگ، ماندال، واسالو،  ١خان  عبدالغفار خانو ما گاندی را در 
  .شود انديشد و توليد مثل می ت و میاس   ه دوباره ديديم که زند ديگرانو در

  
بشريت تا ابد نيازمند راه   اصًال تمامی. ی ما هنوز محتاج گاندی است  حال و آينده

اين راه را  .ی آن است دوبارهفروتن و  تنها و تنها، کاشف ،ساده ايست که گاندی
 "سخن"توانند بخوبی از آن  بلدند و بسياری از سخنوران می" زبان"همه به 
، اّما فقط او و کسانی همچون اويند که  ای ندهند"هزينه" ولی برايش برانند

  . سازند بدل می" عمل"آن را به شجاعانه و با صرف هزينه، 
  

و  در مقابل دردنمی تواند ی است که بناچار، "عمل"اهل . نيست" اهل نظر"او 
يا هيماالی کوهستان ها بنابه ميل باطنی خود در غار رنج بشری تاب آورد و

و " موقعيت بشری" که ه استبدينگون. عزلت گزينی کند و مردم را واگذارد
ازو مقدس ترين سياستمرد و يا سياستمرد ترين مقدس دوران " تراژدی موقعيت"

  .دنمعاصر را خلق می کن
  

ی مطلقًا نتوانم بدی کنم و موقعی که هيچ چيز زننده و توق:"در جايی می گويد
ام راه نداشته باشد؛ آن وقت است که  ای در دنيای انديشه لحظهکبرآميز، حتی برای 
های تمامی جهانيان را به حرکت در خواهد آورد و پيش   دل،آيين عدم خشونِت من

 آرمانها و ،من در برابر خود و مخاطبينم. از آن به چنين هدفی نخواهيم رسيد
، امتياز و حق خواهم   آنچه من می.ام های غير ممکن را قرار نداده آزمایش

  ."ون بايد بکوشيم آن را بازيابيمايم و اکن ما بهشت را گم کرده. طبيعی بشر است
  

ها راهبرد تدوين کنند،        مگر آنانی که پول می گيرند تا برای امنيت ملی کشور
ی تسليح می نويسند، مسابقه تسليحاتی تدوين می کنند، سناريوی عمق  برنامه

 می گويند با توليد چند شيفتی و ها کارخانهيا آنانی که به  استراتژيک می نويسند،
خرند و انبار می کنند و آوازه   را پرکنند وباز هم سالح میها انبوه، زرادخانه

راه می اندازند، چه ُگلی بر سر امنيت مّلی بگری ايدئولوژيک يا ناسيوناليستی 
 را از اضطراب ها د ملتتوانسته انلحظه ای شان توانسته اند بزنند؟ آيا ها کشور
 خالص کنند؟" دگر باش"و " دگر انديش"و " ديگری"، و "دشمن"م خطر توّه

بشريِت اسير . م تامين می شوداتفاقًا نان و آب اينان در دامن زدن به همين توّه

                                                 
دی وی يکی از ياران گاندی و مشهور به گان). 1890-1988(خان عبدالغفار خان پشتون  )١    

منطقه ی سرحد بود،  که پس  از ترور گاندی،  تا آخر عمر در منطقه ی پيشاور و قبايلی پاکستان 
  .   به خدمات خيريه  مشغول بود و ارتش نامسلح خادمين خدايی را تاسيس کرده بود
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ی تدوين شده ها رود  و سناريوبدشمن، طبيعی است که به هزاران بيراهه ِ  متوّه
  .سايرين بيافزايد زد و نهايتًا بر درد و رنج خود ورا عملی سا ها سناريست

  
آيد  ؛ دغدغه ای مکرر به سراغمان می...وار  گاندیی راه حل...اّما اينکه می شنويم

برای چندمين ای جديد است که می خواهد به ميدان بيايد و  که نکند اين هم فرقه
راه بزدگان مريد و ايدئولوژی بازی را برای مصيبت   مراد وی معرکه بار،

 آن مراد را تجربه کنيم و يا اين ،مگر ما چقدر فرصت داريم تا هر روز. بياندازد
  خود بخزيم؟انزوای پس آنگاه، سرخورده دوباره به الک 

  
اّما گاندی . مان حاکی از آموزش ماست از  تلخی تجربيات. اين دغدغه بيجا نيست

 بايد قاطعانه شهادت ؟اهر شودظ" باز مريد"آيا کسی است که در ابعاد يک مراد و 
علمی -برعدم مطلقيت انديشه علمی و فرا" پوپر" اگر ،ی نظر داد که در صحنه

هر لحظه به ما می " عمل"ی  بشر تاکيد ميکند، اين بار گاندی است که در عرصه
گاندی هيچ راه نويی را از خود نياورده ، گاندی مراد نيست، چيزی به نام " :گويد

گاندی تنها تکرار . است  از فرقه سازی متنفروی ".ود نداردگاندی ايسم وج
گاندی چيزی به .  هيماالياي ی سربفلک کشيدهها ی قانونی است به قدمت کوه کننده

تنها در حال تجربه کردن و جبران و اصالح  گاندی تنها و. جهان عرضه نکرده
 1926ال ی خود را که در س نامه او نام زندگی. ی تجربی خويش استها خطا

مصّر و " گر کنش"او فقط يک .  می گذارد"ی من با حقيقتها تجربه"نوشته شد، 
ن چنان متوسط که بتواند  آ. ی يک انسان متوسطها جدی بوده با حداقل استعداد

 ما نيز شايد بتوانيم در . در تجربه و خطا و رشد باشد،ی خاکيان الگويی برای همه
ببينيم، اّما خط فاصل او با کوچک و بزرگی ی ها ی وی خطاها بسياری از تجربه

 و و سلوک و ايدئولوژی و مکتب و سياست و اخالقيی تمام مدعيان راه و رهرو
در يک نکته ی بسيار ساده، اّما بسيار بزرگ است که همين نکته نمی عرفان، 

ی گاندی، بازگشت دوباره ای باشد به مطلق انديشی  ی انديشه گذارد طرح دوباره
  .  تمامی حقيقت در يک فرد يا در يک باورو ديدن

  
می  در نظر و در عمل و - و به تاکيد-او واقعًا و صميمانه : آن نکته ی سادهو اّما 
 می گويد که همچون هر انسان ساده ای،. دی نباشدها  که قهرمان و مراد و خواهد

يد ايمان دارد که فقط با. کسی نيست اعتقاد دارد که اصًال. غير مطلق است
اوست  .ود باور داردخبياموزد و تجربه کند و به سالک بودن خود و ناقص بودن 

 .نامد می" ی من با حقيقتها تجربه"  نوشت خود را-که زندگی نامه ی خود
ی فسادپذيری هستم که ضعيف ها من از همان قماش آدم:" ست که می گويدهمو

 ممکن ید هر کس ديگرترين همجنسانم نيز از آن ساخته شده اند و من هم مانن
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اگر کسی بمن بگويد که :" اوست که می گويد." است اشتباه کنم و گمراه شوم
باز   ، من از پرستش چنين خدايی سره است خدای ناراستی و خدای شکنج،خداوند

هيچ : هک  يعنی."می زنم، هر چند که تمامی عمرم را به پرستش او گذرانده باشم
برايم وجود ندارد که بتواند ده و مرده ای  و زنر مکتوبيو غ مطلق مکتوب

عدم خشونت   شفقت و عشق وو اين اخالق. اصول اخالقی مرا در تنگنا قرار دهد
 است که برهر سنت و نو آوری ای در ذهن من -صورت اخالقی خود بنياد به -

  . می تواند غلبه يابد و نه بالعکس
  

- ی تمامی  آنچه که داريم آمادگی برای نقد بيرحمانه -:نکته در همين جاست
 قائل نبودن و هرگونه )ها  انسانسوای باقی(رسالتی پيشينی برای شخص خود
در  - ، و مرادبازیگريز از مريد ، دانستنگانرسالتی را همگانی و برای هم

 خود را عالم دانای کل -ناخواستهخواسته يا  مريدان یها پرسشهنگامه ی هجوم 
 ،همزماناندن و ناقص ماندن هميشگی، اّما رهرو ماندن و طالب م، نديدن

 و ها  تمامی انسان خود و هميشگی به رشد و تکامل و بهبود شخصيتیاميدوار
نفرت از ستم و ، ی بشریها ساختار نهادبهبود رفتار انسان با انسان و نيز ارتقاء 

 به بهای تحميل رنج و ،و از همه مهمتر، مطلق نکردن اعتقاد و ايمان ،نه ستمگر
 ملموس پذيری و الگو ،و در آخر ،)فقط به يک انساناگر چه ( به ديگران درد

 ها  و خيابانها  به کوچههر روزهی آدميانی که  بودن رفتار گاندی برای همه
  .سرازير می شوند

  
: در خور می گيرد کهمش بخش و آرااينجاست که دغدغه ی معقول مان پاسخی 

رگ گردن خود و ديگران را بفشاريم و  نيست تا بخاطر آن یمذهبتعصب گاندی 
شان يها شک و ترديد و گمراهی و  ديگران بخاطر انحراف وشکنجه یکمر به قتل

ی است که تو "متر". است" نجوای آرام و ُخرد درون" گاندی فقط تکرار . ببنديم
تو قادر خواهی بود که . هميشه آن را با خود  داشته ای و فقط فراموشش کرده ای

رحمانه به نقد بازتابی بکشی و اشتباه يا  و کردار  گاندی را بی  رفتارهر يک از
ِ "ستم وی را گوشزد کنی، اّما نمی توانی  ی را که او به آن اشاره "بينامراه

 امکان ، کنی، چرا که اين راهرّد) ه است قبل ازين هم وجود داشتها و قرن(کند می
ه  و در هر لحظه آماده استرط کردرا از ابتدای کار با خود و تو ش" خود پااليی"

 تا خود يش به نقد کشيده شود و در خودش انعکاس يابدها  که آخرين دستاورداست
و به همين خاطر راهی با سرنوشتی از پيش تعيين شده نيست، جز . را باال بکشد

و لذا .  را محترم می شمارد "شفقت فراگير" و "قانون کاهش رنج و درد"که  اين
برآمده ازين اعتقاد، اين يا !" ؟تِ  سن"ی توان مدعی شد که اين يا آن هيچ گاه نم

 ،ها  بحثاين. نداردبا خود چرا که اصًال سنتی . آن کس را به گمراهی کشانده
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موجود ، چرا که هميشه، امکان نقد بازتابی نه تنها مربوطندهمگی به رهرو 
  .عنصر اصلی حرکت استبلکه است، 

  
برنکته ای بزرگ به تاسي از گاندي،  ،حاضر تاثير گذارِ  نوشته یلويی فيشر در 

 ، و می بينندش می گذارد، همان نکته ای که همگان می دانندت انگش،ولی ساده
 رد می شوند و کالهی به احترامش از سر   از کنارش بسرعتولی عامدانه

ين ی ا ه نقش فرد در ميانپرسد  وی می:  تا از شّرش خالص شونددارند برمی
انفسا چيست؟ آيا می توان به تفکيک نقش فرد و جمع دست زد؟ آيا اين تفکيک و

 که انجام می گيرد؟ يستاز ابتدا فاسد نيست و از روی فرار از مسئوليت پذيری ن
 "تن دادن و ارتزاق از وضع موجود" روی سکه ی نآ ماندن، ها آيا منتظرِ  نهاد

ی  ، پاسخ را بما و همه کتابنيست؟ فيشر با آوردن دو خاطره در بخش پايانی
ِ  کنشگران جستجو  نقطه ی شروع و پايان ،فرد :امروز و فردا ميدهد که گر
     :شايد بتوان اين چنين گفت که پس .ستها ی تغيير همه

  

  .     وار محتاج تریم ما، به راه حل گاندی
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  ی و اّما چند کالمی در باره

   لویی فيشر
                   
  
بسياری را  در اوايل قرن بيستم، فريفته  !باز هم ،عسل آرزوی سرزمين شير و 

 در اين ميان فقط يکی از آنان، لويی . فريفته می سازدی خود ساخت و هنوز هم 
بسياری قبل ازو و بسياری پس ازو ازين باور دست برداشتند و با . فيشر است

با .  تالشی جديد را برای شناخت حقيقت آغازيدند، و سربلندی توامانسرشکستگی
ی جهانی تا ساليان سال در زير  اين حال اين جمع بزرگ انديشمندان شناخته شده

ضربات چکش آوازه گران هم وطن ايرانی ای بودند که به تاسی از پراودا و 
 ی نبش و جبههايزوستيا و کرملين، آنان را خود فروخته، مامور سيا و خائن به ج

 مستقل ماندن در آن دوران سخت بود، چرا که از دو آری، .ترقی می خواندند
، )آنانی که قبله شان مسکو بود( اتفاقا طرف دوم .طرف بايد می خوردی

يا ؟ و چه کسی بود که از مامور سيا خوشش بيايد.  رد خور نداشتانيشها تهمت
آمريکايی  ونيستکم"که   کسانی که از سوی اردوگاه چپ متهم بودندبه سخنان

چه کسی بود بدهکار باشد؟ يا گوشش می باشند )" آمريکا امپرياليسم دست ساز(
 مد بودند و جرات می خواست که ها  اينها  آن روز؟ بدش بيايدها "خلق"که از 

  :فريادکنی
  توانستم  مي اي آاش
  توانستم اي آاش  مييك لحظه
  ي خود بنشانم اين خلق بي شمار راها بر شانه

   حباب خاك بگردانمگرد
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  تا با دو چشم خويش ببينند
  آه خورشيدشان آجاست

  .و باورم آنند
اما لويی فيشر از جنم کسانی چون آرتور کويستلر، جرج اورول، آندره مالرو 

شاهد (، و اينياتسيو سيلونه)ی کمونيسم در اسپانيا ی تجربه هر سه، شاهدان فاجعه(
 و امضای ی استالين ی شوروی به اشاره مستقيم حذف تروتسکی از دستگاه حاکمه

بود که دروغ را برنتافتند و جرات سخن گفتن از ) ی وی  رفقای دست پرورده
کمونيست دست ساز "، هر چند که در اينجا يا آنجا، ملقب به يافتند" راست"

  ...بود" آمريکا
  

   او که بود؟
ی يالدلفيا در ف1896 فوريه 29 در  بود کهوی فرزند ماهی فروشی دوره گرد

معلم  )1914 -1916(پس از تحصيل در مدرسه ی تربيت معلم.  بدنيا آمدآمريکا
  .مدرسه شد

  
پس از  . به گردان يهوديان، که واحدی نظامی در فلسطين بود، پيوست1917در 

 به 1921در  .بازگشت به آمريکا برای يک آژانس خبری در نيويورک کار کرد
سال بعد به مسکو رفت و  .ونينگ پست شدآلمان رفت و خبرنگار اروپايی اي

  . شدnationخبرنگار 
  

هنگامی که در شوروی بود، چندين کتاب نوشت که همگی در آن دوران از معتبر 
چالشی  :از جمله امپرياليسم نفتی .ترين منابع شوروی شناسی بحساب می آمدند

حوادث وی مدتی نيز، ). 1930( در جهانها شوروی و ،)1926(جهانی برای نفت
و مدتی هم عضو بريگاد بين  جنگ برادرکشی اسپانيا را پوشش خبری داد

در همان طلب  در مبارزه با ژنرال فرانکوی سلطنت) ی جهانها اتحاد چپ(المللی
  .شدجنگ 

  
بکار  "نيشن" در .به آمريکا بازگشت و در نيويورک ساکن شد1938در سال 

  ).1941(شتنو"  و سياستها نانسا" نامه ی خود را بنام ادامه داد و زندگی
  

از استالين " نيشن"پس از مشاجره ای با سردبير، بر سر دفاع احساساتی مجله ی 
سرخوردگی وی از  .رد ک ترک1945ی شوروی، آنجا را در سال ها و سياست
در کتابی گروهی  .) عضو حزب کمونيست نشدرگزهر چند که ه( کمونيسم

           ،شكست بتی که :در ايران بنام (بنام خدايی که هبوط کرد منعکس شد
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(the God that failed,1949. ضد  از آن پس فيشر برای مجالت آزاديخواه
  .دست بقلم برد" مترقی"همچون ای کمونيستی 

  
ی   ساعته8که فيلم  )1950(ی فيشر شامل زندگی مهاتما گاندیها ساير کتاب
، )1952(تاليناز روی آن ساخته شد، اس )1982(بورو  ريچارد آتن

زندگی و پيام او به  :، گاندی)1947(، گاندی و استالين)1964(لنين
 کتاب و مقاله ی ديگر در ها و ده) 1942(، هفته ای با گاندی)1954(جهانيان

  . می باشند)حبوبششخصيت م(و گاندی ) کشور مورد عالقه اش(مورد شوروی
  
 ستون، کرسی تدريس در دانشگاه پرين1970 ژانويه 15 تا زمان مرگ در وی

  .را بر عهده داشت" شوروی اتحاد"
  

 از مجله ی پس از مشاجره با سردبير، همان گونه که گفته آمد، لویی فيشر
نوشته اختالف بر سر گزارشی بود که وی از اتحاد شوروی . ستعفا دادا" نيشن"

  : چنين پاسخ می دهد1945ی دوم ژوئن   اتهام وی را در شماره،سردبير. بود
  
ی پذيريم که وی مجله نيشن را متهم به انحراف به نفع روسيه و کمونيسم م"

فکر می کنيم که وی ما  .ما می داند" خط" را  نکتهکنيم او اين  میتصور. ميکند
 ما را متهم .، از رفتار بد شوروی طلبانهمصلحت را متهم می کند به چشم پوشیِ 

ی ها خاطر سرکوب حکومت کوتاهی در سياست تقبيح قدرت شوروی بميکند به
 تنها می توانيم با خونسردی به وی پاسخ دهيم که او ،ما". کوچک و ضعيف"

آنچه که باور داريم کامًال  .ما آنچه را که باور داريم می گوييم. درست نمی انديشد
سياست شوروی در قدم اول معتقديم ما  .ی آقای فيشر متفاوت استها با باور

بنابر اين فقط هنگامی ميتواند برای . نه امپريالستیسياستی است امنيت خواه 
ی عمده ی دنيا ها  خطر ساز شود که روسيه متوجه توطئه ی ساير قدرت،جهان

سياست خارجی  رياکارانه خواهد بود چنانچه وانمود کنيم. بر ضد خود گردد
اقتصادی -ی سياسیها روسيه برای پيشبرد مبارزه ی اساسی با فاشيسم و ريشه

  ". سياست خارجی بريتانيا و اياالت متحده:ه همان اندازه خطرناک است کهآن، ب
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  دو نکته
مقاالت  "  در1360 مترجم از وجود اين کتاب برای اولين بار در اوايل دهه ی -

نقل قولی از در مقاله ی نغز اورول در مورد گاندی،  که  باخبر شد"جرج ارول
در جستجوی کتاب گذشت تا اينکه انی ساليپس از آن .  بودمدهلويی فيشر آ

ی  و نوه( ی آمريکا و هندها يخ در دانشگاهتار پرفسور راج موهان گاندی، استاد
ای مطبوعاتی  در مصاحبه، 1378، در سفر خود به ايران در سال )مهاتما گاندی

اينترنت به کمک آمد و از طريق اين بار  .ی آن را به فارسی توصيه کرد ترجمه
  .رسيد و ترجمه شدمترجم بسرعت بدست کتاب ، آن
  
 بعنوان پيش سخن، مقاله ای از کريشنا کری پاالنی، يکی از مصاحبين مورد -

ی سخنان   کتاب گزيده یوی گردآورنده.  خواهد آمدرابيندرانات تاگوراعتماد 
ترجمه ( ه استبودنيز برای سازمان يونسکو " ی مردم برادرند همه"گاندی بنام 

، گونه ای گاندی"اين مقاله در مقدمه ی کتاب . )نشر اميرکبير شده بفارسی،
 :عنوان کتاب به شرح زير است.ه استقلم کری پاالنی آمد ب"زندگی

Gandhi, a life; Krishna Kripalani, National Book Trust, India, 
1993    
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  پيش سخن 
  دگي گونه ای زن: گاندي
  نا آري پاالنيآریش: ي نوشته

       
   

ي هند، هيچ قرني شاهد آنچنان  ي شبه قاره در طي تاريخ طوالني وپرحادثه
ه اي آ آه سده  تغييرات پويايي درحيات سياسي، اجتماعي واقتصادي مردم نبوده

  . ه است شاهد آن بودي پايان است در آستانه ١با تولد گاندي شروع و هم اآنون
 

حكومت بريتانيا در هند بخوبي ) 1869دوم اآتبر (آمد هنگامي آه گاندي بدنيا 
، "طغيان سپوي"هاي مختلفی همچون  ، با نام1857خيزش سال . بود تثبيت شده

، تنها به تبديل و تثبيت ماجراجوئي "جنگ اول استقالل"يا " شورش بزرگ"
اين . بود هاي انگليسي به يك امپراتوري بزرگ ياري رسانده اقتصادي شرآت

موقعيت انگليس، همراه با تسلط فرهنگي و فكري . صرفًا سياسي نبودسلطه، 
آرده، مشتاق رهاآردن  شد آه نسل نوين هنديان تحصيل خود، آنچنان تقويت مي

اي تا آن   هيچ سلطه:آن امپراطوري بودند" ماموريت تمدن بخشي"خود بدامان 
هيچ . د دهدي خود آن را پيشنها حد مطلق نمی باشد آه سلطه پذیر به اراده

                                                 
 1968سال  ) ١ 
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آشد آه زنداني بميل خود آن را در آغوش   نميزنجيري آنچنان سخت، به بند 
پذيري تا آن حّد شديد  پذيري آنچنان آامل، و تسليم  در هند آن روزگار، قّيم.آشد

 تا ه استآمد امپراطوري بريتانيا در هند بفرمان الهي است و آمد بود آه بنظر مي
 .ابد بماند

  
ي از دنيا رفت، ملت هند ملتي بود آزاد آه سوگوار اين مصيبت هنگامي آه گاند

هاي سرزمين  دستان، و مردمان محروم از سرمايه دوزخيان زمين و آوته. شد
گفتن آغازيده  ها، سخن پدري، ميراث ازدست رفته را باز يافته، و زبان بسته

سالحان،  يب. توانستند سرهاشان را بيافرازند خميدگان از ترس، حال مي. بودند
فايده بود، سالحي  ي بريتانيايي در برابرش بي سالحي را آب داده بودندآه سرنيزه

اي آه بدون آشتنِ  ديگري  آري، اسلحه. ی جهانها همتا در همه ی زرادخانه بي
  . توانست پيروز شود مي
 

ي اين معجزه، داستان زندگي گاندي نيز هست، چرا آه وي بيش ازهر آسِ   قصه
جهت نيست آه  بي. ه استي تاريخي بود مار و نيز مهندس اين پديدهديگر، مع

  .هموطنان سپاسگزارش وي را پدر ملت ناميدند
 

با اين وجود اغراق خواهدبود آه مدّعي شويم گاندي به تنهايي اين تحول را 
تواند مدعي انحصاري معماري   نميهيچ فردي، هر قدر تيز هوش، . بوجود آورد

اي از پيشينيان برجسته ومعاصران سالمندتر، با  زنجيره.  گردديك فرآيند تاريخي
اند تا جنگل پوشيده ازعلف هرزهاي مسموم ترس،  بيل و شمشير تالش آرده

 آنند  اي را آماده  اند تا عرصه آنان تالش آرده. خرافه و سستي را پاآسازي آنند
 هموطنانش را در آه نبوغ گاندي آن را به ميدان قدرتمند مبارزه تبديل نموده و

چنانچه وي يكصدسال . ّطي يك راهپيمايي بزرگ، بسوي آزادي رهنمون سازد
هند هم در . بود، احتمالش آم بود بتواند آنچه آه بعدًا شد، بشود پيشتر بدنيا آمده

ي   با روش ويژهو   خود توانست به فرجام آنوني  نميصورت نبود رهبري گاندي 
 با خود به ،بشكوه آه آزادي را به همراه افتخارروشي آنچنان -خود دست يابد 
داند آيا اينگونه تجربه باز هم   نمياي آامًال استثنايي آه آدمي  شيوه. ارمغان آورد

  ! تكرار شدني است يا نه
 

و با اين وجود فقط بخاطرآشورش . گاندي براي مردمش زيست، رنج برد و مرد
ي يك  اين، وي فقط بمنزلهعالوه بر. نيست آه زندگيش داراي اهميت است

ي  نكته. ماند هاي بعدي مي گر انقالبي نيست آه در ياد نسل پرست يا اصالح وطن
بود آه  اصلي در داستان گاندي اين است آه وي اساسًا نيرويي اخالقي
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اينكه وي در آغاز . درخواستش از وجدان انسان، هم جهاني است و هم ماندگار
 ملل، تالش آرد؛ بدين سبب بود آه وي در ميان آار براي هموطنانش و نه ديگر
ي الزم را براي ها  هاي آنان، انگيزش ها و خفت آنان متولد شده بود و لذا رنج

ي زندگي او،  بنابراين آموزه. تحرك اخالقي و نهضت سياسي وي فراهم ساختند
 . درسي است براي خواندن همگان و نه فقط هنديان

  
دليل عشق آتشين وي به وطن و نيز رهبري پوياي اگر آه عظمت گاندي صرفًا ب
بود، خود به تنهايي  ي سياسي مي ي پيروزمندانه او درجريان يك مبارزه

باشد، اما اين توجيه " پدر ملت"توانست دليلي آافي براي قدرداني مردم از  مي
تواند  توضيح دهد آه چرا باقي مردم دنيا ياد او را بشكلي ويژه گرامي  بسختي مي

  . يابند  درآالم او مي هاي خاصي دارند يا انگيزش يم
  

در واقع، بدون وجود برخي از آنان، دنيا  آم نداريم؛  پدر ملت امروزه در جهان
 اما اين مرد نحيف سيه چرده در .توانست داشته باشد روزهاي بهتري را مي

ر ه. ي وي بسيارندها رهاورد. ش بود"پدرملت"لباسي از آتان ،چيزي بيش از 
ي آار مورد قضاوت قرار  يك از آنها، آه براساس شيوه ی اجرا يا نتيجه

وي آزادي از . اند اند، نام او را در سراسر جهان بلندآوازه و سرافراز ساخته گرفته
به -زنجير بردگي بيگانه را به يك پنجم نوع بشر هديه آرد و در پي آن آزادي هند

  .ي آسياي جنوب شرقي وآفريقا گشتپيشگام رهايي بسياري از آشورها -تعبيري
 

شدند انجام داد، هيچ ارزش  آنچه آه وي براي انسانهايي آه سابقًا نجس شمرده مي
 قرن ستم طبقاتي ها گاندي زنجيرهاي ده .و اهميت آمتري از استقالل هند نداشت

اصرار او، مبني براينكه آزادي . و هتك حرمت اجتماعي آنان را درهم شكست
سعادت اجتماعي، اخالقي و اقتصادي ميليونها نفري آه در روستاها بايد با  مي

هايي آه براي دستيابي به اين هدف ابداع  آنند همراه باشد و نيز شيوه زندگي مي
نمود، طريقتي از زندگي را نمايش دادآه ممكن است روزگاري بتواند جانشيني 

  .گرای امروزی باشد براي جوامع تمرآزگرا و فايده
  

 بخودي خود دستاوردي ويژه بود، چرا آه شهادت وي مانع بروز جنون مرگ او
نفرت و برادر آشي درميان ملتش شد و امكان تثبيت هويت غيرديني ودمكراتيك 

هيچ دستاورد انساني، هر قدر هم  امام نوپاي اتحاد هند را فراهم ساخت نظا
بالنده، بدون تغيير به تواند تا ابد باقي مانده يا در اين دنياي هميشه   نميبزرگ، 

آنچه آه گاندي بدست آورد ممكن است متالشي يا منحرف . حيات خود ادامه دهد
تواند به چيزي درحد يك خاطره، استحاله شود، ولي گاندي باز هم  گردد يا مي
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در وجود او، . باشد ماند، چرا آه انسان، برتر از دستاوردهايش مي  خواهد  زنده
. آه در جستجوي ابدي حقيقت و آمال اخالقي بودبشري جهاني وجود داشت 

رحمي   ي آنم آه ذات بشر را از بي من بيشتر در انديشه“: گفت آنچنانكه خود مي
اگر ما همه فرزندان . . .  باز دارم تا اينكه، فقط مانع رنج بردن ملت خود باشم 

 -يگريبايد در گناه هر فرد دمی يك خداييم و در يك سرشت الهي مشترآيم، پس 
رابيندرانات ” . با يكديگر شريك باشيم-چه وابسته به ما باشد يا به نژادهاي ديگر

در هند همانند ديگر نقاط جهان، ميهن پرستاني وجود :"نويسد  مي1938تاگور در 
ِ عزيز، خود را وقف و قرباني ميهن خود  دارند آه به همان اندازه گاندی 

بايد متحمل   ي شديدتر از آنچه آه گاندي مياند، و برخي از آنان مجازاتهاي ساخته
حتي از نقطه نظر مذهبي، مرتاضاني در اين . باشند شد، بايستي تحمل آرده مي

شوند آه شدت رياضت آنان بّحدي است آه زندگي گاندي در  سرزمين يافت مي
اما اين وطن پرستان، فقط وطن پرستند، نه . مقايسه با آنان، آسايش نسبي است

آه همچون ديگر آدميان،  اند آن مرتاضان، تنها، قهرماناني روحانيبيشتر و 
آيد اين  درحالي آه بنظر مي. اند آه مورد تحسين ديگرانند  زنداني همان آراماتي

  ".اند آراماتي آه خود هر يك عظمتي. مرد، از آرامات خود برتر است
  

ست، با این حال بنياد نساخت و هر چند آه با ایمان زی گاندي معبد و مذهبي را
اي را بدنبال خود باقي نگذاشت تا مومنين بر سر  هيچ اعتقاد جزمي و متعصبانه

وي با . هاي آن با یكدیگر به مرده خوری و مجادله بپردازند ها و سنت ميراث
ي خود، وفادار و  وجود اینكه عميقًا به مذهبي آه با آن زاده شده بود، به شيوه

آه از -ل عقيدتي، مناسك، یاعبادت غير اخالقی را بود، اما هرگونه اصو معتقد
 بدون ترس و مالحظه و –دیدگاه وي نافي قانون معنویت و شفقت فراگير باشد 

وي،  ١ دوست باپتيست1909 درهمان اوان سال .شمرد اندیشي مردود مي مصلحت
اي قادر است آه  دانم آيا هيچ سيستم مذهبي  نمي:"اش نوشت جوزف ُدك در باره

هايش آنچنان به  ي وي را بطور مطلق متوقف سازد؟ ديدگاه از روح و انديشهپرو
آيد آامًال هندويی باشند، و آنچنان از هندوگرايي   نميمسيحيت نزديك اند آه بنظر 

توان آنان را مسيحي ناميد، در حاليكه عواطفش آنچنان گسترده و   نمياشباع اند آه 
هاي   آه آیينه استاي رسيد  به نقطهآند وي انسان تصور ميفراگير است آه 

  ." بيند معني مي بي اي را فرقه
                

                                                 
 تميز   مكتبي پروتستان آه معتقد به انجام مراسم غسل تعميد پس از رسيدن آودك به سن )١

  .باشدو نه قبل از آن مي
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 و هفت سال بعد گاندي، خود به برخي از همكارانش آه انجمني بنام او  بيست
: دهد آه تشكيل داده بودند تا عقايد وي را در آن تبليغ آنند، اينطور هشدار مي

اي از خود بجا  خواهم آه فرقه  نميد، وجود ندار" گرايي گاندي"چيزي بنام "
من فقط . ام اي جديد را ابداع نموده مدعي نيستم آه اصول فكري يا نظريه. بگذارم

ام تا حقايق ابدي و هميشگي را بر روي مشكالت و  به روش خود سعي آرده
ام و نتايجي راآه بدانها  نظراتي را آه داده. . . .  مان آزمايش آنم  زندگي روزانه

در صورتيكه فردا به نكات بهتري برسم، . ام، به هيچ وجه نهايي نيستند سيدهر
. اي ندارم آه بتوانم آن را به دنيا بياموزم هيچ نكته. ممكن است آنها را تغيير دهم

ام انجام  آنچه آه آرده. ها قدمت دارند حقيقت و عدم خشونت همچون آوه
 در  تر و به بهترين شكل ممكنآزمايشاتي بر روي هر دو، بامقياسي هرچه وسيع

ام و از اشتباهاتم درس  در اين راستا، برخي اوقات خطا نموده. ه است بودحّد توانم
 اگر بتوان آن را با اين واژه فريبنده و -ي من  بله، تمامي فلسفه . . . .ام  آموخته

بايد آنرا   نميشما . شود  در آنچه آه اآنون گفتم خالصه مي-پرادعا ناميد 
در آن " نوين گرايشي" اي جديد و آه ايمان به قبله بناميد، چرا" گرايي گاندي"

. آيد  نميي الزم  ا براي تشريح آن هيچ آالم يا تبليغات فاخرانه. وجود ندارد
ايد، اما من  قول آرده برخالف انتظارم، در مورد من، از متون مقدس نقل 

بايد   نمي پايبندم آه حقيقت صريحتر و سريعتر از هميشه، به اعتقاد محكم خود
ام  آناني آه به حقايق بديهي آه مطرح ساخته. قرباني هيچ چيز ديگري شود

توانند آنها  باوردارند، فقط با تحقق بخشيدن به آن حقايق و زيستن در متن آنان، مي
گاندي هيچ ."  را تبليغ نمايند، نه با آالم و ادعا و تبليغ به نفع اين يا آن اعتقاد

و هيچ مناسكي را براي " حقيقت"منسوب نكرد بجز" خدا"گي خاصي بهويژ
دستيابي به او توصيه نكرد مگر جستجوي شرافتمندانه و بي امان، با ابزاري آه 

  .اي را آسيب نرساند هيچ موجود زنده
  

 چه آسي جرئت آن را دارد آه مدعي شود گاندي تنها بخاطر خود تالش 
  ؟ه استآوشيد ند وي  براي همه ميآه اعتراف آ اين آرده، مگر مي
  

اي نيست آه  ، نكته"شد"آه بعدًا  اين واقعيت نيز، آه گاندي آنچنان بدنيا نيامد
آه در بزرگسالي خود را متفاوت ساخت،  هرچند. تر از نكات ديگر باشد اهميت بي

ي ها اي را نشان نداد آه بچه العاده ي عمر، هيچ استعداد خارق ولي درسالهاي اوليه
اش  برخالف برخي از معاصران برجسته. همسن و سالش درآن مشترك نباشند

جوان ازين } تاگور{شد، آنطور آه رابيندرانات  نمياي به وي الهام  هيچ انديشه
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برد و نه   رنج مي١ نه از روياهاي رمزآلود يك راماآريشنا. بود حسن برخوردار
آودآي بود معمولي . شد يبرانگيخته م ٢آاناندا با تعصب غالب در امثال ويوه

ي از آودآان و  تر از بسيار هوش ي قابل ذآر اين آه آم نكته: همانند ديگر آودآان
  بود،تر از اغلب آنان و بخاطر خجولي بيش از حد، سرآوفت خورده بسيار رام

  . خجلتي آه بشكل عقده، مدتها آزارش داد
  

 بودن در   متوسط   بجز آم جراتي و عدم اتكاء بنفس، خوش سيما نبودن،
تحصيالت و بطور آلي ممتاز نبودن؛ بعنوان يك آودك يا نوجوان، چيز ديگري 

ي  اي از نيروي نهفته اش وجود نداشت آه نشانه او يا توان فكريجسمی در ظاهر 
اي  ازين سطح آرام، آواي هيچ خروش خفته. آتشفشان فعًال آرام درون وي باشد

آمد تا نشاني باشد از شمشير  ه دودي بچشم مياي و ن رسيد، نه جرقه  نميبگوش 
  . آتشيني آه بر سندان وجودش در حال شكل گرفتن بود

  
شايد مشيت الهي بود آه خدا از روي حسادتِ  نسبت به شيطان، سالحي ناياب را 

داد و نگران دورآردن آن از چشم شيطان بود، در غالفي  اش مي آه در خفا شكل
حتي خود غالف هم . آس را برنيانگيزد د آه توجه هيچآنچنان معمولي پنهان نماي

نشسته بود هيچ  اش  يا سرنوشتي آه در آمين آيندهخود ي درون  از آتش آرميده
اي، و حتي حرآتي مبهم،  هيچ هشياري ويژه. داد  نميسر نخی يا پيش آگهي نشان 

. داد  ميناز نبوغي آه نوجوانِ  ظاهرًا توصيف ناپذير را تسخير آرده بود، خبر 
اي، سطح آرام و يكنواخت آودآيِ   بيني امواج هيچ شوريدگي ی غير قابل پيش

ساخت، و هيچ اشتياق شديدي از اعماق   نميحادثه و معمولي وي را متالطم  بي
  .يافت  نميآگاه وي، راه به بيرون  ناخود

  
 هاي قبل آرد، از تمامي تنش نوجواني آه در ناآگاهي خود احساس خوشبختي مي

ه ي آاميابي و همچنين ناآامي بسياري از نوابغ و پيامبران بود از بلوغ آه مايه
شخصّيتش بلوغ يافت و قادر به تحمل فشار انفجار   بدور ماند تا اينكه فكر واست

خالي آردن  درون شد، آنگاه بود آه اين مرحله را با شجاعت و سبكبالي بدون شانه
  . زآردجوئي آغا ، بدون غرور و بدون ستيزه

  

                                                 
١(  :Ramakrishna ي راماآريشنا   قديس بنگالي، موسس فرقه)معتقد به وحدت )1836-86 ،

  .مذاهب
٢(  :Vivekananda ي   مروج طريقه ي بنگالي  و نويسنده معروفترين شاگرد راماآريشنا، فيلسوف

  )1862-1903(در دنيا  هاي راماآريشنا  و انديشه ودانتيست
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درست است آه احساس خاصي از وفاداري به والدين، وظيفه شناسي و بيگانگي 
ي حقير آشكار بود، اما در محيط اجتماعي   "بچه مدرسه"با نادرستي، در اين 

 العاده بود، آنچه آه حقيقتًا فوق. العاده نبودند پرورش او، اين ويژگيها بسيار فوق
  .شد بسختي اثري از آن ديده مي  سنين،ي مدفون بود آه در آن "روح"درعمق 

  
بنابراين با دانستن اين نكته آه اگر اين جوان معمولي بكمك ِاعمال منضبط اراده 

دانيم، هر انسان ساده ای نيز ممكن است بخود نهيب زند آه  به جائي رسيد آه مي
اي ترسو آه  اگر پسر بچه. چرا من نبايستي در انجام همان آارها موفق باشم

آنم آه ارواح از یك سمت،  تصور مي: "ات ندارد بدون چراغ به بستر رودجر
، بتواند به "آنند ام مي دزدان از سویي دیگر و مارها از طرفي دیگر دوره

  .ترین انسانها تبدیل شود، براي تمامي دیگر انسانها نيز اميدي هست هراس بي
  

ار و سماجت خستگي اگر آه بايد از نبوغ گاندي ياد شود، اين نبوغ در پشتك
قرار  ناپذير و هراس ناپذير وي، در قبول رنج بخاطر اطاعت از يك ميل بي

اش پس از عبور از آستانه جواني، سلوآي طوالني از  زندگي. اخالقي است
. وقفه و جستجويي ناآرام و بدون تعجيل در راه آشف حقيقت بود اي بي مبارزه
. ها ي انسان پذير در قالب روابط روزمره نه انتزاعي و ماورايي، بل تجسم حقيقتي

هاي ديگر فراتر و  هاي انسان هايي آه از قدم او گام به گام باالتر رفت، با قدم
آلبرت . بلندتر نبودند، تا آنجايي آه او را در مرتبتي ديديم آه بيش از انسان بود

ن قرن  بشر اي یانشتين آه خود به تنهايي برج و بارويي بلند مرتبه در انديشه
آیند، بسختي  هایي آه در آینده مي شاید نسل": بود، در موردش چنين نگاشت

خون بر روي همين آه این چنين فردي در قالب گوشت و پوست و باور آنند 
 اگر در پايان آار، گاندي شبيه هيچ انسان ديگري ."ه استخاک  گام برداشت

او نيز همانند هر انسان  در آغاز، رسيد بهتر است به خاطر آورد آه  نميبنظر 
  .دیگري بود

     
خوشبختانه . ه استهاي وي در همين نكته نهفت همتای زندگي و آموزه  بیِ   زيبايي
اش  تا آنجا آه با حضور آامل. ه است حوادث اصلي را برايمان ثبت نمود،او خود

. م خصوصي و شخصي خود را رها آرديدر انظار عمومي، تقريبًا هرگونه حر
پروا، تكامل وجدان و آگاهي اخالقي و  دقتي موشكافانه و صداقتي بيوي با 
 هند، آم  چنين، در سرزمين زود باور اگر نبود اين. ه استاش را شرح داد سياسي

ي خداوند از  آلودي در مورد مژده نبودند وقايع نگاران مخلصي آه عالمات رمز
رش بوده، او را تولد وي جعل آنند وحتي از زماني آه جنيني در رحم ماد

:                            اش باره تاگور در  چه خوش گفت. اي خدايي برسرش تصوير نمايند باهاله
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                !                                                                          سرورم"
   ".نه آنانی که از تو دم می زنند ... ساده سخن می گویی، ،تو خود

  
سي در ميان سياستمردان بود يا آيا گاندي قّديس بود يا سياستمرد؟ آيا قّدي

  ميان قّديسان؟ سياستمردي در
  

تواند مدعي هر دو باشد؟ آيا او موفق شدآه به آالبد فاسد سياست،  آيا آسي مي
اند؟ آيا ملتي آه او را پدر  روح شفقت بدمد، آنچنانكه تحسين آنندگانش مدعي شده

اند آه  يیها  پرسش؟ اينانه استآند، تاآنون شاهدي براين مدعا بود خطاب مي
  .آيندگان باز هم خواهند پرسيد

  
توان گفت اين است آه او هر چه بود، از جنس  ي آنچه آه مي در اين ميان، همه

شاید موفق : "تاگور ده سال قبل از مرگش گفت. هيچ انسان هم عصر خود نبود
نشود، شاید با شكست روبرو گردد، همانطور آه بودا شكسته شد، همانطور آه 

هایشان  سيح  شكست خورد، همانطور آه آنان نتوانستند آدميان را از شرارتم
بازدارند، اما او هميشه، به منزله آسي آه زندگيش را به درسي براي تمامي 

  ."، در یادها خواهد مانده استاعصار بعدي بدل نمود
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  فصل اول
  ؟ه استدنيا را چه شد

  
  

 سال گذشته دنيا شاهد رشد الهام بخشی بوده، اما اين رشد بدون در طی پنجاه
ی ها  و مجالت در سالها روزنامه. ه استاطمينان از آشتی و فراوانی نعمت بود

يی کامًال توجيه شده ها پر بودند از پيش بينی) 1920 و 1919(پس از جنگ اول 
جهانی و از در گرماگرم جنگ دوم . و معقول در مورد بروز جنگ جهانی دوم

ی بسياری در مورد سومين کشاکش بر ها نيز، بحث) 1947(پايان آن تا به امروز 
ی تمامی  امروزه، عدم قطعيت صلح و آشتی، نگرانی عمده. ستها سر زبان
  .انسانهاست

  
کترنيگ معاون پژوهشی شرکت جنرال موتورز و رياست . دکتر چارلز اف

ما دانش تهيه غذای : " ار می داردانجمن آمريکايی پيشرفت علم در جايی اظه
 -دو ميليارد ساکنان زمين را داريم، اما سه چهارم جمعيت دنياتمامی کافی برای 

 ” . غذای کافی برای خوردن ندارند–يعنی يک و نيم ميليارد مرد، زن و کودک 
بخش . ستها ، اما اجتناب پذير، دومين نگرانی تمامی انسان"بشر ساخته فقر ِِ
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بشريت در لفافی از . ت در هراس از جنگ است و از نياز در رنجاعظم بشري
  .ه استناامنی در هم پيچيد

  
هر فرد عادی نيز، بشکلی .  اين ناامنی را بخوبی بازمی تابندها  و ديپلماتها دولت

ناخواسته همين ناامنی را با اصرار به فراموشی آن يا با تالش سراسيمه جهت 
ناامنی سياسی و اقتصادی، بر روی اعصاب، . دده دستيابی به امنيت، لو می

  .سالمتی، عادات، اخالقيات، کسب و کار، انتخابات و قوانين تأثير می گذارد
  

اما می دانند . پاره ای مردم برای حفظ احساس امنيت اقتصادی، پول کافی دارند
آنان بخوبی می دانند که صلح بی ثبات است . که اطمينانی به آشتی و صلح نيست

فهمند که، علی رغم اين حقيقت که علم و صنعت می   خودآگاه يا ناخودآگاه میو
ی نيازهايشان تأمين نمايد، اّما با وجود توده ی انسانهای   را با همهها تواند انسان

گرسنه، ژنده پوش، و بی خانمان در سراسر دنيا، انتظار امنيت داشتن تا چه 
  .ه استاندازه اشتبا

  
 از پاسخ ناپذيری آشکار مشکالت بزرگ و ناتوانی در يافتن موجود نا اميدی که

، آسايش را در لذت می جويد يا به هر ه استی مهم سرگشته شدها پاسخ به پرسش
آن کس يا چيزی رو می کند که بظاهر پايدار، مبرا از خطا ، و پرتحرک است و 

ا مذهبی ناامنی، گرايشی به مطلق گرايی سياسی ي. ی بسيار هم می دهدها وعده
بسياری از آنان که ناشادند، آزادی خود را می بخشند تا در ازای . پديد می آورد

فقرا، بيمناکان، . رساند يأس به تماميت خواهی ياری می. آن امکان شادی بيابند
صلح پايدار و فراوانی . درماندگان و نااميدان؛ خوراک سهل و آسان مستبدان اند

  .ن می دهدبداد پاياه استجهانی و رفاه ب
  

جهان در بحران است، و ناگوارترين چهره ی بحران، آمادگی بسياری از آدميان 
موسولينی : به قربانی ساختن آزادی و اخالق به اميد دستيابی به امنيت است 

اگر آزادی را سرکوب کرد چه . ساعت حرکت قطارها را منظم و سر وقت کرد
 را پر کرد، و برای ها د، زندانباک؟ مخالفان را با روغن کرچک به قتل رسان

متمدن ساختن اتيوپی گاز سمی بکار برد، از اين همه چه باک؟ هيتلر، بقول 
به مادران، يارانه ی دولتی؛ به کودکان، بيمه؛ : 1939 در سال نوی ١روزنامه اش

به کارگران، اشتغال کامل؛ به ميهن پرستان، مرخصی با حقوق؛ و به سالن 

                                                 
١ (-Voelkischer Beobachter   
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حال  اگر ملتی را برده سازد و آماده  ؛سمفونی هديه دادغذاخوری کارخانجات، 
   و ديگران چه باک؟ها شود تا دنيا را در حمام خون غرقه کند در نظر آلمان

  
ی ها بيشتر، نظم بيشتر و بذل وبخششی فوالد بيشتر، آجرهای بيشتر، اسلحه 

ند سيستم استبدادی، کمرب. بيشتر، مايه غرور و الف زنی تمامی مستبدين است
کند و آنان را با وحشت تهديد همنشين می سازد، اما  شهروندانش را تنگ تر می

در . ی بهشت و اقتدار ملی است کند که وعده همزمان به پايان کار نيز اشاره می
از نظر .  موعود بدست می آيدي يی جزئی به سمت آيندهها اين ميان، پيشروی

ی تراکتور  رگ، يک کارخانهمستبد، آزادی و اصول در مقابل يک اتوبان بز
  .ی بلند ذوب آهن هيچ ارزشی ندارند سازی يا يک کوره

  
چندی بعد . ديواری باال می رود، ديواری ديگر، کمی بعد سومی، و بعد چهارمی

سازنده در زندانی است که زندگی در آن با کار سخت و دروغ خريداری می 
ی ها فرعون. ادی نيستآمار ساخت و ساز لزومًا نمره ی خوش آهنگ آز. شود

نوين با کمک بردگان اهرامی ساخته اند که بردگان شان در حاليکه قبال تلخی 
اسراييل در برهوت   سالی را همچون بنی40بردگی را چشيده اند، با خوشحالی، 

درون . برسند) سرزمين  آزادی(بيابان پرسه می زنند، تا به اردن موعود خود
ی  امنيت و مخفی کاریِ  ضد کرامت ها نماد: رنديی وجود داها اهرام، موميايی

، اّما در نزديکی همين ... ضد اخالقی ِ بشری و نيز نشانگرِ  قدرت فيزيکی
اهرام، اين ابوالهول است که ساکت و مرموز در انتظار پايان معرکه ی نمايش 

  .ه استنشست
  

ی شان  ممکن است بخاطر سالح، دست از نان بشويند و در جريان تشنگها ملت
اما امروز، آلمان نازی . برای امنيت، تبديل به چپاولگرانی ضد اخالق شوند

  کجاست؟
   

ی کوچکتر و راندن آنان به ها  ممکن است بقيمت نابود کردن امنيت ملتها ملت
اما پس از آن است که اين عرصه، . ميدان نفوذ خود امنيتی جزئی بدست آورند

 می شود که تنها چشم انداز قطعی آن، ی ديگری درگير خواه ناخواه با عرصه
  .جنگ خواهد بود

  
چگونه می توان از وجود امنيت فردی سخن گفت، در حاليکه پليس مخفی حاکم 

تواند آزادی تان را بربايد؟ امنيت در سايه ی رژيمی که هيچ دغدغه ی  مستبد می
 ی اين همهاخالقی ای ندارد و لذا محاسبه ناپذير است، چگونه امنيتی است؟ با 



 

 

25  

 

، تنها همين ادعا که ديکتاتور ساختمان و کارخانه می سازد و امنيت می احوال
  .می سازدپذيرفتنی آورد، وی را در بسياری از مناطق و انظار، 

  
در دنيايی می زييم که عشق به آزادی، . بحران دوران ما اساسًا اخالقی است

نج، و احترام به ی واالی اخالقی، ظرفيت تحمل رنجش و رها توسل به ارزش
اين نکته ايست که بيش از هر چيز . ه استابناء بشر، در آن رو به کاستی گذاشت

، ١وانزتی-محاکمه و اعدام ساکوشکست سياستمردان را اعالم می کندديگر، 
اما امروزه طوری .  هم همينطور ٢محاکمه تام مونی. آمريکا و دنيا را تکان داد

                                                 
١  (Nicola Sacco ( ? - 1927)و Bartolomeo Vanzetti ( 1888-1927) ،   دو تن

.  متهم به سرقت و قتل شدند1920مهاجرآنارشيست  ايتاليايی االصل آمريکايی بودند که در سال 
امه يافت ودر  سال اد7 محاکمه اين دو بمدت .وانزتی کفاش و ساکو ماهی فروش دوره گرد بود

جريان دادگاه، اعتراضات راديکال ها و چپ ها و روشنفکران .  محکوم به اعدام شدند1927سال 
آمريکا و اروپا را برانگيخت و بحث حقوق مهاجرين و دگر انديشان را در کشور های غربی، به 

قد معترضين معت. موضوعی در صدر مباحث جنبش های چپ و حقوق مدنی اقليت ها  بدل ساخت
اهميت دادگاه آنان، برای تاريخ . بودند که اين دو بخاطر عقايدشان است که محاکمه می شوند

آمريکای قبل و بعد ازين . معاصر آمريکا فقط با تعبير تاريخ ساز می تواند تفسير و تعريف شود
 کتاب های بسياری در مورد.دو آمريکای متفاوت شناخته شدند ) 1927 اوت 23(محاکمه واعدام 

...  .  اين جريان نوشته شد، چه از نوع تحليل حقوقی يا سياسی يا مدنی و بيوگرافی و قصه، و 
وانزتی هنوز هم در آمريکا مفتوح –پرونده ی ساکو . دنيای شعرو آواز نيز به اين مسئله پرداخت

(  وانزتی-فيلم مشهوری  هم به نام ساکو. شود مانده و هنوز هم در موردشان کتاب نوشته می
 همراه Joan Baezاز محاکمه شان ساخته شد که با آواز دلنشين و حماسی ) اکران شده در ايران

انسان "اين ها به تنهايی نشانه های محکمی اند، بر وجود کرامت نسبی انسان منفرد و . است
، در فرهنگ مردم آمريکا؛ در مقايسه با بی ارزشی خيل آدم های جهان سومی در "چونان انسان

نگ عملی و رفتار روزمره و تاريخی شان نسبت به يکديگر و در چشم استالين های يک فره
  .درصدی تا صد در صدی حاکم بر آنان و در ميان خودشان و از جنس خودشان

  : وانزتی در آخرين مصاحبه ی خود قبل از مرگ، به خبرنگاری چنين گفت
ی خيابان ها به حرّافی با آدم های حقير  اگر بخاطر اين حادثه و اتهام نبود، عمرم را در گوشه" 

اّما . يعنی ممکن بود زندگی ام گمنام، بی نام ونشان و روايتی از يک شکست باشد. تمام ميکردم
اصًال تصورش را . اين، زندگی و حرفه و پيروزی ماست. اينک ما شکست خورده نيستيم

برای مدارا، عدالت و درک شی را کرديم که حتی در سراسر عمرمان هم بتوانيم اين چنين نق نمی
کلمات ما، جان های ما، رنج .  ايفا کنيم، که اينک برحسب تصادف ايفا کرده ايمانسان از انسان

 - جان يک کفاش ماهر و يک ماهی فروش دوره گرد-های ما اهميتی ندارند؛ گرفتن جان های ما
  ."نج و عذاب، پيروزی ماست آن ر–مهم اين است که آخرين لحظه از آن ماست . اهميتی ندارد

  .      تن در يک تظاهرات سکوت به نشانه ی عزا، در بوستون گرد آمدند250000 در روز اعدام، 
  
ی  فعال اتحاديه های کارگری و سازمان دهنده)  Tom Mooney,1892-1942(تام مونی  ) ٢ 

ب گذاری منجر بقتل در آمريکا که متهم به دست داشتن در توطئه ی بم ی سوسياليست های اتحاديه
  . سال در زندان کاليفرنيا زندانی گرديد23 شد و در پی آن مدت 1916سال 
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جنايات پليس . رگز سر از اخبار در نمی آورند هزار قتل جنائی هها است که ده
ی ها مخفی تزار در سيبری، بدرفتاری با بردگان در کنگوی بلژيک، قتل عام

ی دوردست را در قرن نوزدهم و اولين ها ، ملتها ضديهود و قتل عام ارمنی
 نفر در ها اما امروزه حضور ميليون.  دچار هيجانی تب آلود نمود20ی قرن  دهه

ی کار ها  و اردوگاه)ی مرگ هيتلرها نام ظاهری اردوگاه(ی تمرکز دهیها اردوگاه
در قحطی . ای تفکر خاموش می شوند بندرت حتی باعث لحظه) اجباری  استالين

 ميليون يهودی را 5هيتلر .  بنگال، حداقل يک ميليون نفر مردند1942 -43سال 
. ا گرسنگی می کشند نفر در چين و هند و اروپها  در همين لحظه ميليون١.کشت

تيتو، فرانکو، ساالزار، پرون و ديکتاتورهای ديگر حقوق رعاياشان را سرکوب 
  .تبعيض نژادی با تشديد وپر رنگ شدن ملی گرايی رشد می کند. کرده اند

  
ی دنيای ثروتمند، پيشرفته و نوین ما آنچنان گسترده و ها  و شقاوتها تراژدی

يشتر ما مردم پنهان می ماند، یا شاید آنها متعدد است که از چشم و عاطفه ی ب
اگر این . کنيم تا واکنشی دفاعی نشان داده باشيم را عمدا از ذهنمان بيرون می

بودند، امکان نداشت آدمی بتواند از شدت  شرایط هميشه در ذهن مان زنده می
  . درد، زنده بماند

  
                                                                                                       

   
در آمار و ارقام تلفات يهوديان  شک و ترديد های بسياری ابراز شده است که صرف نظر از )  ١

ين تشکيک ها مدعی اند که برخی هياهو گران مدعی بعضی از آنها، جزئياتصحت و سقم 
از قوم يهود، ارقام تلفات را عمدًا باال برده اند تا پشتيبانی جهانی کافی برای  مهاجرت حمايت 

بزرگ يهوديان  مظلوم بسوی ارض موعود را بدست آورند و به اين ترتيب راه حل نهايی 
به هزينه ی فلسطينيان و با هماهنگی هيتلريان و ی يهود را در اروپا به نفع اروپاييان و  مسئله
ي جهاني را   به اجرا درآورند و افکار عمومی،) از نوع يهودي و غير يهودي آن( داري سرمايه

اما در هر صورت کشته شدن و .  ستيز خود سازند - يهودی-پشتيبان سياست های بظاهر ضد
، فاجعه )چه بی دين، چه يهودی، چه مسلمان يا بودايی(زجر و آزار حتی يک انسانِ  بی گناه 

 حل  راه.  می بايد پاسخگويش باشندخود و عاملين و مباشرين و آمرين آن،ايست که ناظرين 
خشونت و دمكراسي فارغ از نژاد و  ي فلسطين نيز، نمي بايد بدون در نظرداشتن عدم آنوني مسئله

هاي  مذهب و زبان؛ و نيز حق برابر شهروندي تمامي نسل هاي متولد و ساآنين فعلي سرزمين
ها و تصورات و  ماد متقابل هر دو قوم به يکديگر و فراموش کردن نفرت واعتاسراييلي-فلسطيني

، سنت   خلق و آشف شودی دو طرف  توهمات تاريخی نشات گرفته از سنت های راست کيشانه
ی بعنوان ُکفارند و تالش دارند تا "ديگر"و " غير خودی"ها و توهماتی که نافی پذيرش حضور 

سازند و بدنبال اين سنگ مقدس يا آن ) يعنی خودی ها(و ابرار سرزمينی را تمامًا از آن پاکان 
و اين جداي . خون بدهند) و بخرج ديگران يا خودشان(بنای مقدس حاضرند قرن ها خون بريزند 

يهودي خود را تاب )  يا ميهمانان تاريخي(از شرمندگي تاريخي اروپاست آه حضور هموطنان 
   . شان داد نياورد و به جايي ديگر پاس
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رخی دیگر نمی  به سنگدلی، قساوت و رنج بی تفاوت می شوند، بها بعضی آدم
فرد حساس اغلب فرو می ریزد و آسيب می بيند، یا اینکه . توانند تحملش کنند

پناه می برد و یا به النه و کنام و خيالی به ندیده گرفتن، بی تفاوتی، و بی 
، ها در بيرون این زندگی شخصی و این پناهگاه. پناهگاه زندگی شخصی می خزد

ست که در این از همين رو. ه استخود آگاوی بخوبی از ناتوانی و بی اهميتی 
یا شرکت جدی در " کنش گری سياسی"  به ای نسبت بی ميلی گستردهشرایط،

بله، ما سکه . رخ می نماید" سازمانهای متعهد به کاهش رنج و اصالح شّر"
این آن چيزی نيست که در اّما . ١ای و ساعتی هزینه می کنيم اما نه بيشتر

  . باید انجام دادمقایسه با عظمت وظيفه
  

انفعال هر قدر بيشتر، مشکالت نيز همان قدر شديدتر خواهند شد و ميدان وسيع 
تری برای چاپلوسی، فعاليت مستبدين تبهکار و گانگستر و شيادان سياسی باز 

مشکالت از پس مشکالت می آيند، آنچنان پرشتاب که تمرکز بر روی . خواهد شد
 بسيار ، از پی کنفرانس می آيندها کنفرانس. دگرد ی اساسی دشوار میها راه حل
 را می ها  آنچنان انرژی ذهنی و وقت ديپلماتها  و تهيه ی پيش نويس پيمان؛سريع

  .گيرد که چشم شان اهداف اصلی شان را ديگر نمی بيند
  

ی صلح، ها ، پيمان"موفق" ی ها فاصله ی بين جنگ جهانی اول ودوم با کنفرانس
ای دوستی بين المللی، مباحث خلع سالح و تعهد به خوب سخنرانی در باب مزاي

"  برياند در باب -ی لوکارنو، ثواری، پيمان کلوگها پيمان :بودن پيموده شد
اين مشغوليات، نخست . 1938 و مونيخ در 1928در سال " ممنوع سازی جنگ

 در ها  پس از هر کنفرانس نمايشی، ديپلمات.  نمودبشدت سرگرم وزيران را
خود نگنجيدند و بانگ خوش بينی سر دادند، غافل ازين که در اين بين پوست 

  .جنگی در حال زايش بود
  

ی بين المللی و داخلی معموًال بشکل کنفرانس، پيمان، قطعنامه، تجارت، ها سياست
واگذاری امتياز نفتی، احزاب، رای، قانون، قيمت، سود، ماليات، انتصابات و 

ه نادرست نيست، اما بدون توجه به روح بشر و اين نگا. غيره ديده می شوند
سياست قبل از هر چيز نيازمند انسجام . ی اخالقی وی، چيزی است ناقصها رويه

بوقلمون صفتی "ِ  اما عملکرد نظريه پردازان. و يکرنگی ناشی از اصول است
در اين ميان، التزام به .  که واقعيت در عمل چنين نيسته استثابت کرد" سياسی

                                                 
  )سعدي(ور الحمدي بخواهي، صد بخوانند ..... بديناري چو خر در گل بمانند  ) ١ 
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و يکرنگی و شرافت شخصيتي يکپارچگی همسازی و  اخالقی، می تواند اصول
  .رفتاری بوجود آورد

  
" عمل و اصول"و بين " سياست و اصول" نيازمند پيوستگی ميان ،بشریت

بطوری که هر چيزی فقط با . اغلب اوقات اين دو از هم غريبه اند. فردی است
  "؟!می آد) ما(ن پس چی گير م" : شود نتايج ملموس خود ارزيابی می

  
هدف، هرگونه وسيله . درحکومت استبدادی، سياست و اصول دشمن يکديگرند

اما . جنگ، دروغ  و جنايت را به رنگ تقدس درمی آورد. بخشد ای را تقدس می
 ها دموکراسی، بر اساس تعريف و روح خود، می بايد که نسبت به ابزار و شيوه

  .سختگير باشد
  

 گاندی نمونه ای از تز و آنتی تز ميان استبداد و ١هاتمافرمانده کل استالين و م
  .اين آنتی تز بزرگترين آنتی تز در جهان نوين است. اند مردم ساالری

  
از ديدگاه جوزف استالين، مستبد کمونيست، يکه تاز تمامی روسيه، نابغه ی 

 پيمانی با. وسايل اهميتی ندارند. سازمان دهی و استاد قدرت؛ سياست هدف است
 همه کارهايی درست ها هيتلر؟ اردوگاه مرگ؟ برده کردن کشورهای کوچک؟ اين

  .اند، چرا که  وسايلی هستند در خدمت يک هدف، يعنی ابزار کسب و حفظ قدرت
  

است  ٢ سياستمرد، اهل نظر است و"خدا مرد " کهی همچون گاندیاز نظر انسان
ل تفاوتی با هم سياست و اصو؛   صلح طلبنيز سوسياليست آرمانخواه و و

  .ندارند
  

                                                 
: "  لقبی است بمعنی روح بزرگ، که گاندی خود در مورد آن چنين می گويد(MAHATMA)هاتما م) ١ 

رار هر چند که اکنون با دولت همکاری ندارم، اما اگر دولت ق. من خود را شايسته ی لقب مهاتما نمی شناسم
 لمس کند، ] به رسم هنديان و به نشانه ی احترام[باشد قانونی بگذراند که هر کس مرا مهاتما بنامد و پای مرا 

اشرام "در . مجرم بشناسد، من با کمال ميل برای تصويب چنين قانونی با دولت همکاری خواهم کرد
از احساس .... ن کار ها جرم استخودم که می توانم قوانين و مقرراتی وضع کنم، اي)" اقامتگاه مذهبی(

اگر برويم تف می انداختند خود را در وضعی . ستايش انبوه مردم نسبت به خود براستی بيمار شده ام
در آن  صورت به اعترافات فراوان و اقدامات نادرست ديگر و . رضايت بخش تر و بهتر حس می کردم
اين لقب بر خالف خواست وی مقبوليت و شهرتی به هر حال، ." تجديد نظر در وضع خودم نيازی نمی بود

شدت تاکيد گاندی در اين موضوع بسيار تکان دهنده است و موردی است بسيار جالب برای . جهانی يافت
  . ی تطبيقی چهره های تاريخ مقايسه و مطالعه

   
٢(Seer   
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 و با ها "وسيله"، با ها يی بشدت واگرا نسبت به انسانها اين دو مرد با رويه
  .خود، از هم دور می شوند" کلمات"

  .در گاندی ميتوان صلح و آشتی را یافت
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  فصل دوم
  سياست و فرودستان

  
  

ی اداره می کند که ه نامه ای را بزبان انگليسموهانداس کرامچند گاندی هفت
مقاالتی با امضاء در آن می نويسد و ستون پرسش . است) پسر خدا(ريجانها نامش

  .ی اوست و پاسخی هم به عهده
  

 عضو برجسته ی دولت 3، هيئت اعزامی کابينه، مرکب از 1946در ماه مارس 
ردانی به راه حلی کارگری انگليس به هند عزيمت کرد تا جهت اعطای خودگ

آنان با گاندی، جواهر لعل نهرو و ساير رهبران حزب کنگره و نيز با . دست يابند
  .محمد علی جناح رهبر مسلم ليگ و بسياری افراد ديگر مالقات داشتند

  
 ماه مه، هيئت اعزامی طرحی منتشر ساخت که به هند، 16در نهايت، در روز 

آيا هنديان طرح : ظاهرا مسئله اين بود. دقانون اساسی و دولتی ملی اعطا می کر
آيا مهاتما گاندی آن را : انگليس را می پذيرند؟ اما سؤال واقعی چيز ديگری بود

  .می پذيرد؟ چرا که گاندی بزرگ ترين نيروی واقعی هند است
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بر خود "  ١امتحان و آزمون جستجوگرانه ی چهار روزه ای" گاندی در پاسخ، 
ونيم صفحه ای خود به ستايش از هيئت  طی مقاله ی يکروا داشت و آنگاه در 

بهترين مدرکی است که دولت انگليس در " پرداخت و اظهار داشت که طرح آنان 
 " وی مدعی شد که". شرايط مختلف پيش آمده، می توانسته از خود ارائه دهد

به ترين و سريعترين روش پايان دادن   اعضای کابينه ی انگليس آمده اند تا آسان
 ".حکومت انگليس را طراحی کنند

  
متن آن به . ريجان چاپ کردندها  ی هند اين مقاله را به نقل ازها تمامی روزنامه
در . ی برجسته آن را ببينندها سيم زده شد تا مقامات و ديپلمات واشنگتن بی

بالفاصله در زير . ی کاملی از آن را به چاپ رساندندها مطبوعات انگليس گزيده
ريجان مقاله ها گاندی از پيشنهاد تاريخ ساز انگليس برای آزاد سازی هند،تحليل 

" هسته ی بذری انبه" تحت عنوانمی سازد ی ديگری به امضای گاندی منتشر 
بعنوان جانشين مناسبی برای غالت و کاه " که در آن وی ارزش غذايی هسته را 

ی هسته  اگر همه " و اينچنين ادامه می دهد که خوب بود. تحسين می کند" وجو
  ." پخته و خورده شده و يا به نيازمندان داده شودله نگهداری شود و بجای غها انبه

  
ريجان باز هم به همين شکل نوشته ی موهانداس کرامچند گاندی بود ها بخش بعدی

. و به درمان طبيعی می پرداخت که اين روزها بيشتر وقتش را صرف آن می کند
درمان طبيعی دو بخش دارد، اول بردن نام خدا : "  نويسد میاش گاندی در مقاله

که ... يا راماناما و دوم پيشگيری از بيماری با آموختن عميق بهزيستی وبهداشت 
وی تأکيد می کند که با اين . " در آن خلوص مطلق درونی و برونی وجود دارد

: ردازدآنگاه به شرح و بسط ارزش شير می پ" .بيماری ناشدنی می گردد" شرط
  ".شير گاوميش همتراز شير گاو نيست" 
  

ی ديگر آن و نيز نمونه ای از ها ريجان نمونه ايست از شمارهها اين شماره ی
 و چون اين زندگی چند –است " فرد" چون او عالقمند به زندگی. خصلت گاندی
ی ها بارها و بارها در شماره.  گاندی نيز انسانی چند وجهی است-وجهی است

ريجان، گاندی توجه خود را معطوف به مصارف بادام زمينی برای اه هفتگی
شود که می پرسد چرا  هموطنانش در هند می کند، يا پاسخگوی سؤال بانوئی می

دهد که هميشه  گاندی عادت تف کردن هنديان را تقبيح نمی کند و اينچنين پاسخ می
  .ی کند و اکنون نيز آن را باز تقبيح مه استدر اين مورد تذکر داد

  

                                                 
  .روزه گرفتن، به تعبير گاندی  ) ١
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، در مقاله دهد بدست مياستقالل برای هند مفهوم تعريفي از در مقاله ای، گاندي 
ای ديگر خواستار کاهش ميزان شکر مصرفی و توليد آب نبات می شود، در 
مقاله ی سوم با مشکل جنايت جانيان برخورد می کند، در چهارمی اظهار 

تش خودداری خواهد کرد، در  از تشکيل و حفظ ار،اميدواری می کند که هند آزاد
: پذير نيست پنجمين مقاله قاعده ای وضع می کند که دروغ گويی هيچ گاه توجيه

  ."راست گويی استثنايی نمی پذيرد"
  

نيافتنی و متعلق   سياست، آنچنان هم عظيم،دست؛از ديد گاندی، مهاتماِی خدامرد
 نيستندکه خود می نيست و فرودستان هم آنچنان کوچک و حقير" از مابهتران" به

  .پندارند
  
  

 ساعت شبانه روز را 24ی گاندی اين است که ها يکی از شگفت آورترين ويژگی
. با عامه مردم می گذراند و بنظر می رسد که در ميانشان می بالد و رشد می کند

بسترش تشکی است روی تخته ای بر کف سنگی ايوان درمانگاه دکتر مهتا يا هر 
تراس رو باز است و در سطح زمين چندين نفر .  می کندجای ديگری که زندگی

  .خوابند از ياران در نزديکی استاد خود روی همان مهتابی می
  

آنگاه آب پرتقال و . ساعت چهار صبح مهاتما و گروهش به تالوت دعا مشغولند
 و ه است سال78.  جواب می دهدها نوشد و با دست خود به نامه انبه ای می

. دست خطش، واضح و قابل استناد است. ١ سالگی عمر کند125اميدوار که تا 
کائور که   روزی يکبار، راج کوماری آمريت. خوب می بيند و خوب هم می شنود

بانويی مسيحی از يک خانواده شازده ی هندی است اخبار را از روی فتوکپی 
ت اين خانم برای خدم. خبرنامه ی يک خبرگزاری  بريتانيايی برايش می خواند

گاندی هرگز . ه استبه گاندی و منشی گری وی، از همه چيز چشم پوشی کرد
  . را نمی خواند و به راديو گوش نمی دهدها روزنامه

  
روی و هر  هر پياده.  مهمان به سوی وی می آيدها اما هند با هزاران نامه و صد

بند "گفتگويی، و هر عمل ديگری، با ساعت نيکلی جيبی او تنظيم می شود که به 
گفتگوها معموًال . بشدت وقت شناس است. لنگ دست باف وی آويزان است" کمر

يک ساعت طول می کشد و اوست که آنان را از تمام شدن وقت مطلع می کند و 
گفتگو را . ی صحبت را بدست می گيرد وی عمًال همه. به گفتگو پايان می دهد

                                                 
که هر جه زودتر بميرد تا از رنج برادرکشی ميان البته در سال های آخر عمر آرزو می کرد ) ١

   .مسلمانان و هندوان، در هند آزاد  رهايي يابد 
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برد، مخصوصًا اگر در واقع از هر کاری که می کند لذت می . خوش می دارد
  .گفتگو باشد، پياده روی باشد، خوردن باشد يا خوابيدن

  
شش .  با گاندی زندگی کردم1942ای در روستايی داغ در تابستان  مدت يک هفته
  صبح با او به پياده روی 5:30ساعت  .  با وی گذراندم1946روز هم در 

پشه ای . م بد خوابيدمنخستين بامداد از من پرسيد چطور خوابيدی؟ گفت. رفتم می
  .نيشم زده بود

  "چطور خوابيديد؟شما : "پرسيدم 
  ".من هميشه خوب می خوابم": پاسخ داد

  "عالی، شما چطور؟: "گفتم. صبح روز بعد دوباره پرسيد که چه جور خوابيدی
  ".نپرس، من هميشه خوب می خوابم:"پاسخ داد

  .ه استصبح روز سوم از او پرسيدم چطور خوابيد
  ".به شما گفتم که نپرس:" کرد که تأکيد

  ".فکر کردم فراموش کرده ايد: "شوخی گفتمب
  "رم؟ خب، خودت چطور خوابيدی؟ کنی که دارم از دست می آها، فکر می: "گفت
  "نپرس: "گفتم

  "!با يه گل بهار نمی شه که: "گفتگاندی خنديد و 
  :  تأکيد کردم که.می باريد" ريز بار "ها صبحهوا بارانی بود و  بود کهچند بار

  "؟روی کنيد پيادهديگه قرار نيست که توی بارون هم حتمًا "
  ".پيرمردی نکن. بله، راه بيفت!! ها؟: "در پاسخ گفت

  
ی بلندی برمی دارد و ها به تندی چهار سال پيش راه نمی رود، اما با تمام قوا قدم

ی  دد، صبحانهبرمی گر.  خستگی بسراغش نمی آيد، دقيقه پياده روی45در پايان 
 را می پذيرد، پيامی بسيار طوالنی از ها نويسد، مالقاتی دومش را می خورد، می

  .دکتر مهتا می گيرد و بعد می خوابد
ه گاندی روز خود را بر روی تشکی زمخت که بر روی کف سنگی اتاقش پهن شد

غذا را در .  بر روی  آن می خوابد– در طول روز نيز-گذراند و   میاست
ی فلزی خوش ساب براق برايش ها ی چينی درخشان و تميز يا کاسهظرفها
 وفرنی خوراکش سبزی جات خام و پخته، ميوه، خرمای پخته در شير، . آورند می

نان، تخم مرغ، گوشت يا ماهی نمی خورد؛ . ای هندی است ای ورقه کيک تاوه
  .چای، قهوه يا الکل هم نمی نوشد

  
ساکنان .  اقامت می کندها عمولی در ميانه ی زاغهگاندی بيشتر وقتها در کلبه ای م

دارند،   دور نگه میها از نجس هندوهای متدين معموًال خود را. يندها  نجسها زاغه
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گاندی خواهان اين است که .  آنان را آلوده می سازدها معتقدند که تماس با نجس
به . ت بردارند دسها از رفتار بيرحمانه شان با نجس،  ١ی معتقد به طبقاتها هندو

در نتيجه، . شان زندگی می کند همين خاطر هر گاه که امکان داشته باشد در ميان
 بعنوان خدمتکار و حتی بعنوان آشپز ها ی طبقاتی شروع کرده اند از نجسها هندو

ی ها بعالوه در تمامی نقاط هند به من گفته شد که سّد بين هندو. استفاده کنند
گاندی روحانيون . در شهرها در حال فروريختن است بويژه ها طبقاتی  و نجس

 باز کنند، ها  که درهای معابد را بروی نجسه استمعابد مقدس هندو را وادار کرد
  .ه استها هزاران سال بر آنان بسته بود در حاليکه اين در

  
او نجس مادرزاد نيست؛ بلکه هندويی از ." من نجس ام:"يک بار به من گفت

 معرفی می کند، تا شايد ها  است، اما خود را از جنس نجسوران ی پيشه طبقه
من هندويم، من :" در ادامه می گويد. هندوهای ديگر نيز مانند وی عمل کنند
  ".ام مسلمانم، مسيحی ام، يهودی ام و بودايی

  
با چند مورد استثنا، هنديان وقتی به حضور گاندی می رسند در مقابل وی کمر 

 با مشتش به پشتشان ها بيشتر وقت. معموًال لمس می نمايندخم می کنند و پايش را 
آنگاه، آنطور که خودش تعريف می . گويد که دست بردارند می کوبد و به آنان می

ممکن است هر . زنند و گفتگو آغاز می شود کند، روی کف زمين چمباتمه می
ه خود اما بطور عادی گفتگو ب. کسی که در خانه حضور دارد بنشيند و گوش دهد

  .شود گاندی و کسی که با او قرار مالقات گذاشته محدود می
  

نخست وزيران استانی حزب کنگره برای گرفتن رهنمود و دستورالعمل به نزدش 
هر . مربيان برای آزمايش نظراتشان بر روی او به ديدارش می آيند. می آيند

نقشه ی آنکس که می خواهد دست بکاری نو شود و نيز آن کس هم که طرح و 
افراد منفرد می آيند . اقدامی نو برای هند ندارد، خواستار تبرک بدست او می شود

در مدتی که با او بودم، زوج . تا در حل مشکالت شخصی شان ازو کمک بگيرند
                                                 

١ ( caste .روحانيون، جنگاوران، : آيين هندو، جامعه را دارای  پنج طبقه تعريف ميکند
 تعلق ها نجسدر هندِ  زمان گاندی، کثيف ترين شغل ها به . ها وران، کشاورزان و نجس پيشه
 معتقد بودند که در  هندومومنين. آمد شان هم برای يک هندو نجس بحساب می ی گرفت و سايه می

تواند با ماليدن قسمت نجس  ی فرد نجس بر تن يک هندوی طبقه باالتر، او می صورت افتادن سايه
ی  پر واضح است که مسلمانان هم به نوبه. خود را از  نجاست پاک کند شده، به تن يک مسلمان،

 که خود را پاک مطلق –اّما در نگاه هندوان. د آنان را بت پرست و مصداق نجاست می دانستندخو
  !  ياللعجب، صحنه را بين. به شمار می آيداز آنان ی نجاست  ی ازاله  مسلمان بعنوان وسيله-بينند می
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ی  نجسی که از زندگی مشترکشان ناراضی بودند وقتش را گرفتند تا قصه
دهقانان و .  صرف آن دو کردها ساعت. يشان را برايش تعريف کنندها گرفتاری

کارگران خواستار کمک او به ارائه ی اصالحات اقتصادی و اجتماعی مورد 
  .نيازشان می شوند

  
 گاندی و. من در سفری سه ساعت و نيمه با قطار از پونا به بمبئی با وی بودم

به واگنی  هواخواه، بهمراه پزشک اش بودند همراهان که حدودًا ده منشی و
. يی از چوب زمخت داشتها  بود و فقط نيمکت3ند که درجه مخصوص رفت

گاندی مقاله . رگبار باران هم می زد، و کمی بعد آب از سقف شروع کرد به چکه
. بعد نمونه ی چاپی مقاله ای ديگر را اصالح کرد. ريجان نوشتها ای برای مجله

سوار پس از آن مشغول مذاکره با رهبران سياسی ای شد که برای همين کار 
، با وجود بارش شديد باران، جمعيت بود که ها در همه ی ايستگاه. قطار شده بودند

 ساله، با 14، دو نوجوان حدودًا  ها در يکی از توقف. برای ديدنش جمع شده بودند
  ،"گاندی جی: "ای، کنار پنجره ايستاده بودند و فرياد می زدند پوستی کامًال قهوه

  ).ترام است پسوند اح،جی" (گاندی جی"
  در نظر آنان چی هستيد؟شما : ازو پرسيدم

  : دو انگشت نشانه اش را سيخ در کنار سر کچل اش گذاشت و پاسخ داد که
انگليسی را عالی حرف " ( يک مسخره.  شاختاشاخ، من آدمی هستم با دو"
  )..زند می
  

 شب به 10هيچ وقت قبل از ساعت . از اين همه توان و انرژی شگفت زده شدم
رود، در مواردی که روی تراس در انتظار رسيدن شب دراز  رختخواب نمی

شدم، تعبيراتی بامزه با من رد و بدل می کرد و  کشيده بود و من از جلويش رد می
  .خوابم يا می گفت که اگر بيشتر دعا کنم، بهتر می

  
جان مایه ی مذهبش، ایمان به خدا، ایمان به خود به . گاندی بشدت مذهبی است

ی ابزار خدا، و ایمان به عدم خشونت به عنوان راهی به خدا در آسمان و  نزلهم
، ها باور به عدم خشونت، تمامی انديشه. به صلح و شادی در زمين است

  .اظهارات و اعمال سياسی او را شکل می دهد
  

ازو پرسيدم چرا عدم . گاندی چندين بار به دو جنگ جهانی اشاراتی ضمنی داشت
من آدمی صرفًا آسيايی : " با خنده گفت. ای غربيان مطرح نمی کندخشونت را بر

  .ه استصرفًا آسيايی، اما مسيح هم آسيايی بود. هستم
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چگونه می توانم غربيان را به عدم خشونت دعوت کنم، در حاليکه هنوز حتی 
" .ام هدر رفتهشده و   هنديان را از همين بابت قانع نکرده ام؟ من گلوله ای شليک

  .ل می کند که خلق و خوی جوانان کشورش، خشن، بی صبر و انقالبی استقبو
  

با اين وجود مايل نيست . ه استگاندی حيات خود را وقف استقالل کشورش کرد
اين همان نکته ايست که گاندی با . که با خشونت به اين هدف دست يابد

 44رهبر " جای پراکاش نارايان"درمورد .  در آن اختالف داردها سوسياليست
که او بدنيا  من قبل ازين: "  جنبش در حال رشد سوسياليست هند می گويدی ساله

او در . آور شخصيتی است شگفت" جای پراکاش."ام بيايد، سوسياليست بوده
سين و اوهايو درس خوانده، فروشنده دوره گرد وسايل توالت  ی ويسکانها دانشگاه

 "جای پراکاش" .ه استدر هند پرداختدر شيکاگو بوده، و سهم زندان خود را هم 
. ی سراسر عالم، ضد کمونيست و ضد شوروی استها ی سوسياليست مثل همه

ی ها ما سوسياليستا. ورزد و او نيز شيفته ی گاندی است گاندی به وی عشق می
در جريان کارزار نافرمانی مدنی گاندی در سال " جای پراکاش"هند به رهبری 

 اقدام به خرابکاری کردند، ها سوسياليست. خشن زدند دست به اقداماتی 1942
سازمانی زيرزمينی تشکيل دادند، خود را از پليس مخفی کردند، و بزور مانع 

تمامی اين کارها از منظر اصول عدم خشونت . فعاليت مقامات دولتی شدند
  .گاندی، غيراصولی می باشند

  
ن برای آزادی ملی است و در اين هر چند گاندی منشاء و بانی اشتياق آنا  بنابر

 ها  با آنان شريک است، اما با اين گونه سوسياليستها آرمان نهايی سوسياليست
  .نيز، مخالف است

  
گاندی ضد ژاپن و ضد نازی بود، با اين وجود، ضد جنگ نيز بود، چون اعتقاد 

ی پيروزمند با قدرت نظامی نخواهند توانست صلحی بوجود ها داشت که قدرت
  . او به چيزی فراتر از نزديکترين هدف می انديشيد و می انديشد.آورند

  
مهاتما شاهد است که بشريت و حتی هند خود وی نيز، تمايل به کسب قدرت 

انقياد فرد از سوی حکومت و از طريق انباشت عظيم ثروت  بخاطر قدرت و
ه بهشت اقتصادی گاندی دنيايی است از روستاهايی خودکفا که ب. خصوصی دارند

او . صنايع خانگی و کشت و زرع مشغولند و تعداد انگشت شماری شهر کوچک
  .خودش را قهرمان فقرا و  کهتران و کوته دستان می بيند

  



 

 

37  

 

، يعنی اين که دل "هند بيمار است. "است" هند محور"مثل بيشتر هنديان، وی نيز 
ل از هر هنديان قب. بيماری داشته باشی، و دل بيمار را نمی توان فراموش کرد

اما هنگام . چيز به مشکالت خويشتن فکر می کنند، نه به مشکالت جهان خارج
هيچ بحثی . بينی که تمامی جهان را در آيينه هند می بيند سخن گفتن با گاندی، می

ی روزمره ، بی روح و خشک ها با گاندی در مورد شرايط و شواهد و واقعيت
به ترازی باالتر ارتقاء می دهد، و کمی اوست که با عبارتی آن را . باقی نمی ماند

تری ديده می شود که  ی وسيع ی فيلسوفانه بعد می بينی که موضوع بحث از جنبه
ه  رو در روی انسان بر روی اين کره خاکی در آن مطرح شدی مسائل نهايی

  .است
  

يکی از . گان به ديدار گاندی آمده بودندهيئتی از آمريکا برای کمک به قحطی زد
 غذا رساند، ها ی هيئت از گاندی می پرسد که آيا درست است که به ژاپنیاعضا

در حاليکه کشور ژاپن دشمن سابق است و هند نيز هم اکنون در آستانه ی قحطی 
اگر اين خبر واقعيت داشته باشد که ژاپن  "      :گاندی در پاسخ گفت. است

رسد، چرا که آمريکا تالش  بها گرسنه تر از هند است، آمريکا بايد اول، به ژاپنی
آنگاه وی استفاده از بمب اتمی را بشدت .  تا روح ژاپن را بکشده استکرد

گاندی ملی گراست، اما انسانيت وی او را جهان وطن نيز می . محکوم ساخت
  .در عين حال، دلبستگی اولش هند است. سازد

  
زمينی هر دو به و زراعت بادام " سر استافورد کريپز"در نگاه گاندی مذاکره با 

گاندی خود . سوی يک هدف همگرايی دارند،  يعنی رفاه چهارصد ميليون هندی
به همين خاطر است که بيشترين عشق نثار وی می . ه استرا در آنان ذوب کرد

 و ها هندوان يک خدا را می پرستند، اما الهه. شود و با نفوذترين انسان هند است
پرستند، و اينک در بعضی معابد هندو، ی کوچکتر بسياری را نيز می ها بت
  .يی از گاندی نيز وجود داردها بت
  

ی آسمان در ها دروازه: "احساس اهل بمبئی به من می گويد ی بی يک مالياتچی
گاندی از آنان می خواهد که صبر داشته باشند، او ." انتظار پذيرايی از گاندی اند
  .تر سازد تالش دارد تا زمين را آسمانی

  
نچنان گرسنه، ژنده پوش و ناشاد است که با شکمش می انديشد، با لختی شرق آ

صدها ميليون تن از خوف اين . اش می بيند و با فالکت اش احساس می کند
سازمان  و آن نهاد قدرتمند به خود می لرزند، اما تنها به آنانی دل می دهند که از 

. ه عمومی می سازندمزايا و منافع شخصی چشم می پوشند و خود را فدای رفا
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وی همچون هنديان می زيد و . گاندی نماد چشم پوشی و ايثار همه عمری است
 نظرات جالبش ها بسياری با او تفاوت دارند، خيلیکسان . برای هنديان  می زيد

، آشتی جويی کامل، و درمان طبيعی را  نفسی و جنسیدر مورد خويشتن داری
، خرد، و اشتياق او به حقيقت احترام می اما همگی شان به صداقت. کنند رد می
 می گويند وی ها گاهی که گاندی خود را تکذيب و نقد می کند، غربی. گذارند

ه گويند گاندی با خودش روراست و صادق بود  میها ؛ اّما شرقیه استدمدمی شد
  .است

  
من خدمتگزار خدايم : " می گويد. گاندی نفوذ گسترده ی خود را تکذيب می کند

با اين وجود بسياری از بی خدايان خود را پيرو او می دانند، چرا که او ". 
گاندی از روی غريزه، آنچه را که وودرو ويلسون زمانی . خدمتگزار انسان است

ترين معنای خود، بسيار بيشتر  دموکراسی در وسيع: " می گفت بخوبی می فهمد
ر واقع نظامی از دموکراسی د........ از شکل خاصی از دولت معنی می دهد

تشکيالت اجتماعی است که تقریبًا هر موردی از رابطه ی انسان با انسان را 
  ."تحت تأثير قرار می دهد

  
از نظر گاندی سياست . از منظر بسياری از مردم، سياست، بمعنی دولت است

" دوست خلق " سياستمرد معمولی و همينطور رهبر مستبد، خود را . يعنی انسان
ی بی شکل و بی هويت بعنوان مردم عالقمند ها اما گاندی به توده. ندمعرفی می ک

  .او از جزء به کل حرکت می کند. او نگران مردم بمنزله افراد است. نيست
  

ی خشونت بار و خونينی ميان هندوان و مسلمانان در ها ، درگيری1946در سال 
ی بی درنگ به مهاتما گاند. داد، که جان هزاران قربانی را گرفت  بنگال رخ

پيرمرد . ای مسلمان نشين در بنگال شرقی رفت بدترين نقطه ی درگيری، منطقه
از . نحيف بهمراه يکی دو تن ديگر، پای پياده از روستايی به روستای ديگر رفت

وی افراد و . او را بپذيرند" مانی شب"روستاييان مسلمان خواهش کرد که برای 
آنان در جهت دوستی بين جماعات به بحث  را به حضور پذيرفت و با ها گروه

 ها ماه. برای تمامی آنانی که برای شنيدن می آمدند سخن گفت و دعا کرد. پرداخت
 بازاريانی که ديگران را کشته بودند و عزيزانشان نيز کشته شده -در ميان کوچه 

يشان ساکن شد و همان غذايی را خورد که آنان ها وی در کلبه. بودند زندگی کرد
با آنان همکاسه شد تا  . می خوردند و همانگونه سفر کرد که آنان می کردند

  .بفهمدشان و التيام شان بخشد
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سياستمرد معمولی در اين وضعيت، در مورد مدارا برای مردم سخنرانی می کند 
.  و سرگرم اموری ديگر می شودوپس از آن پی کار خود، به خانه می رود

"  مردم هند بنيادی به افتخار وی برای ارتقاء همسر گاندی هنگامی که مرد،
دکتر دين شاه مهتا سرمست و شنگول شد، چرا که . تأسيس کردند" درمان طبيعی 

و کمبود دستياران آموزش ديده  ناچيز  پول ناکافی، سالهای درازی با وسايل
وی عالقه ی زيادی به راه اندازی بنيادی . اما گاندی مخالفت کرد. سرکرده بود

نحصر بفرد نداشت که تعداد معدودی افراد ثروتمند می توانستند به آنجا رفته و م
را به کشاورزان " درمان طبيعی"می خواست . بيماری شان را معالجه کنند

به همين . معرفی کند و آن را برای ايشان و در حّد جيب آنان دسترس پذير سازد
ز کرد که خود بر آنها نظارت ی خانگی و ارزان آغاها خاطر تجربياتی را با شيوه

تجربياتی همچون ِگل درمانی، آفتاب درمانی، خوراک درمانی، آب : داشت
  ... .درمانی، لمس درمانی، نرمش درمانی

  
گاندی انقالبیِ  بشدت راديکالی است که در طی زندگی تالش دارد تا شر را با 

دها ميليون تن وی با بلند پروازی متعهد می شود که ص. کن سازد قاطعيت ريشه
با شناساندن خود . را با ارائه ی سرمشق عملی و کلمات، ارتقاء و تغيير دهد

 می گذراند، تالش دارد تا اصل ها بعنوان کسی که زندگی روزمره اش را با نجس
" مسلمان-هندو"آن هنگام که آتشفشان خشم . بيرحمانه ی نجاست را باطل سازد

 برمی ها ی گدازه وه و  ساده اش را در لبهسرريز می کند، خيمه و خرگاه بی شک
در نزديکی دهقانان می زيد، چرا که هند کشوری دهقانی "  وقت-تمام. "افرازد
  .است

  
کارگری که به درون دل پر از گاز زمين فرو می رود تا ذغال سنگ از آن 

اما برعکس . ين کار دشوار، بايد در کاخی زندگی کندادر ازای بيرون بياورد، 
دستمزد وی بردن لونکی زندگی می کند؛ در حاليکه مردان کاخ نشين از باال در آ

 و راضی به پرداخت دستمزد بيشتری آنهايی که نق می زنند. خودداری می کنند
کينه .  می توانند يک ماهی امتحان کرده و شبيه معدنکار زندگی کنندنيستند،

توانند   می دهند، می را گرسنگی١ فعلی و تسليم شده ی سابقورزانی که دشمن
  . کالری روزانه را برای مدت کوتاهی آزمايش کنند1200زندگی با 

  
، يکی از داليل "بی قدرت" و انسانِ " با قدرت "ِ شکاف عظيم ميان انسان

مردان قدرتمند وارد زندگی ساعت به ساعت . محوری وجود شرارت در دنياست
                                                 

  .منظور، دولت های پيروز و ملت های شکست خورده در جنگ جهانی دوم است)   ١
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ی ها بايستی در قدرت انسانشهروند ميانه حال . شهروند ميانه حال می شوند
، ها اين قاعده شامل حال دولت. قدرتمند سهيم شود و ازين طريق آن را کاهش دهد

ی کارگری، و در حقيقت تمامی ها ی بزرگ، اتحاديهها احزاب سياسی، شرکت
گيرند و  قدرت بيش از حد، برای آنانکه آن را بکار می. نهادهای بشری می گردد
  .  آن رنج می برند غير بهداشتی استنيز برای آنانکه از شر

  
 گاندی بدون هيچ اما .مستبد قدرت دارد چون انحصار زور در دست اوست

او نه می تواند پاداش دهد و نه می تواند مجازات . زوری، دارای قدرت است
نفوذ .  در کلبه ای،مردی است با زیلویی ساده. ه استبر مسندی ننشست. کند

  .ان نشأت می گيردگاندی از عشق اش به انس
  

فرد گرايی وی به او اين حق .  است که نه زور دارد و نه پول"گرايی  فرد"گاندی 
قانون  ِ  و زير چتر حمايتیرا نمی دهد که هر چيزی را که می تواند، از طريق

بر پايه ی . گرايی وی بر پايه ی دارايی نيست  فرد. تصاحب کند بدست آورد و
ه عنی که وقتی احساس می کند آرمانش منصفانبدين م. شخصيت و منش است

با حضور گاندی، فرديت  .، می تواند يک تنه در مقابل همه ی دنيا بايستداست
د بمعنی حداکثر آزادی از شرايط خارجی و حداکثر تکامل کيفيات درونی می باش

...  
  

  .گاندی آزاد مردی است از عمق وجود
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  فصل سوم
   گاندی مهاتما 

  و 
  فرمانده کل قوا ارتشبد استالين

  
  

اما هنگامی که عدم . گاندی قهرمان سرآمد آزادی هند از طريق عدم خشونت است
خشونت گاندی به زبان زندگی و عمل روزمره ترجمه می شود، چيزی بيش از 

چيزی که به غلط و بنام مبارزه منفی به او نسبت (آيد می امتناع منفی از آب در
در اينجاست که نظريه وی بيشتر به فلسفه ای شگفت آور و راديکال ). اندداده 

  .بدل می گردد
  

. گاندی زمانی در روستايی معمولی، فقير و غمزده بنام اورولی زندگی می کرد
شبی دزدان به کلبه دهقانی حمله کردند، دهقان را کتک زده، و اموال ناچيزش را 

حال چه بايد . ی را به نزد مهاتما آوردندفردای آن شب، قربان. به سرقت بردند
  کرد؟

  
 سر راست و ِ راه"يکی . رخورد با مسئله وجود دارد راه برای ب3گاندی گفت 
که بيشتر اوقات، اين راه صرفاً ادامه داد او . گزارش به پليس است" ِ باسمه ای
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يزی منجر به دادن فرصتی بيشتر به پليس، برای اقدام به فساد بيشتر می شود، چ
راه دوم، راهی است که معموًال روستائيان . که بندرت به قربانی کمکی می کند

.  دست روی دست گذاشتن است و کاری نکردن،نااميد و درمانده می روند و آن
اين شرم آور است، ريشه در بزدلی دارد و جنايت هم تا زمانی که : " گاندی گفت

  ".بزدلی وجود داشته باشد، رونق خواهد داشت
  

به . يا همان عدم خشونت است ١ "ساتياگراها"مقابله گاندی با دزدان، ی شيوه 
اين راه، به شما نيازمند است تا حتی با دزدان و : روستائيان گرد آمده چنين گفت

 همچون ،با جرم". خالفکاران نيز همچون برادران و خواهران خود رفتار کنيد
  .ال کرده و بايد او را درمان کردعارضه ای برخورد کنيد که قربانی اش را مبت

  
گاندی توصيه کرد که می بايد به خالفکار، حرفه ای آموخت و وسايل تغيير 

  :زندگی اش را فراهم ساخت، و ادامه داد
در واقع اگر .  شما نيست باباید بدانيد که دزد یا خالفکار موجودی متفاوت" 

 فقط در حدّ ،ت تان با دزدچراغ را بسوی درون خود بيافروزید، خواهيد دید تفاو
  ٢ ".چراغ آگاهی را بسوی درونت بگير". یک گام است 

  : گاندی آنگاه اين گفتار روشن را به زبان آورد
ثمار یا وسایل مسئله دار ه استآدم ثروتمند پولداری که ثروتش را از را "

ا آورد، هيچ بی گناه تر از آن دزدی نيست که کيفی را می زند ی دیگری بدست می
 تنها فرقش با آن آفتابه دزد در این است که .د به زور به خانه ای وارد می شو

شود و از مجازات قانون می  در پشت اعتبار و حسن شهرتش پنهان میوی 
  ."گریزد

  
اگر راستش را بخواهيم بگوييم، تمامی ": ی سخن، گاندی گفت  در ادامه
نيازهای مشروع فردند، دزدی ی متکاثر و متورمی که بيشتر و فراتر از ها ثروت
اگر تنظيم خردمندانه ی ثروت و عدالت اجتماعی بطور کامل وجود داشت، . اند

آمد، و طبعًا دزد هم وجود  اصًال فرصتی برای بروز و ظهور دزدی پيش نمی
  ."نداشت

  .برد میراه  را به سوسياليسم برابر خواهانه او ،اين چنين است که عدم خشونت

                                                 
، در بيان گاندی، پايداری در راه حقيقت است و عدم خشونت يا  (Satyagraha)ساتياگراها   ) ١

   .آهيمسا، تنها شيوه ی تحقق آن
       :در حلقه سنگسار زنِ  متهم به گناه گفت:  اين کلمات، به مسيح منسوب استی سخنی مشابه)  ٢
  .هيچ کس نزدو " ... آن کس که هيچ گناهی نکرده، اولين سنگ را بزند"
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:  می خوانيم1947ريجان در اول ژوئن ها پ شده ی وی در نشريهدر مقاله ی چا

مبنای سوسياليسم برابری اقتصادی . نابرابری اقتصادی موجود، فاحش است"
در وضعيت فعلی که نابرابريهای شريرانه ای وجود دارند، بطوری که . است

 شوند،  حتی آنقدر گيرشان نمی آيد تا سيرها تعداد کمی در ثروت می غلتند و توده
من نظريه سوسياليسم را حتی . اثری از حاکميت خدا نمی تواند وجود داشته باشد

  . سال پيش30، بيشتر از  ".زمانی که در آفريقای جنوبی بودم پذيرفتم
  

متفاوت ازين . ی امروزين متفاوت استها اما گاندی با بسياری از سوسياليست
پليس را : " ن اورولی گفتبه روستائيا. نظر که وی از دولت خوشش نمی آيد

شعور " تأکيد می کند که ١ ."خبر نکنيد، اصالح طلب قادر نيست خبرچين باشد
تواند بهبود و رشد يابد، راستش را  ماند نمی می" خوب"کسی که تحت اجبار 

بخواهيد عقب گرد هم می کند و آنگاه که اجبار برداشته می شود، تمامی معايب و 
  ." مخرب تری رو می آيندنقايص او، حتی با نيروی

  
 ها پشت بند آن، نادرستی.  هميشه يک اجباری وجود دارد،در حکومت استبدادی

  .گيرند و در نهايت غالب می شوند شدت می
  

رهيافت وی برای حل . بهبود انسان استکمک با  ،گاندی خواهان بهبود سيستم
شخصيت مشکالت جهانی و مشکالت هند، از درون غنی سازی و خالص سازی 

  .کند و نه از غنی سازی اورانيوم و منش انسانی عبور می
  

 با سرمشق شخصی و موعظه ی مصرانه، اما بدون داشتن ه استگاندی موفق شد
دولتی در اختيار خود، به هنديان احساس کرامت فردی و قدرت جمعی را هديه 

 شد، زنان هند به آزادی سياسی دست يافتند، يک زبان ملی هندی متولد. دهد
، و تمامی ملت؛ خود را از رخوتی ه استيافت   ديدند که موقعيت شان بهبودها نجس

ديرپا و خوابی هميشگی خالص کرد، چرا که گاندی باز هم با عمل پرتحرک 
 جوش می دهد، ها مستقيم که بی صبری انقالبيون را با وسواس ايده آليست

  .توانست روش عدم خشونت را تکامل بخشد
  

                                                 
با تعبير ..." ، توان کشش اين بار را ندارد...، نمی تواند...قادر نيست" تفاوت تعبيرِ )    ١
  ! قابل تعمق است....." نبايد"
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 را با ها آرمان" تی از وی پرسيد آيا مواردی پيش می آيد که الزم باشد يکبار دوس
نه، هرگز، من باور ندارم که هدف : " گاندی پاسخ داد" مصلحت تاخت زد؟ 
اين ديدگاه، او را از مستبدين و بسياری از سياستمردان ". وسيله را توجيه کند 

  .متمايز می سازد
  

اما اگر مجبور شوم . آزادی هند تقّلا کرده امتمام عمرم برای " گاندی می گويد، 
 ها از سوی ديگر، فاشيست." آن را با خشونت بدست آورم آن را نخواهم خواست

  .فاده خواهند کرده استای برای دستيابی به نتيج ، از هر وسيلهها و کمونيست
  

 فرد را تحسين می ،دموکرات از همين روست که. ابزار، معموًال خود انسان است
 فرد را در پای ،مستبد. نشاند، و مستبد فرد را قربانی می سازد ند و باال میک

  .منافعی بنام منافع فرد قربانی می سازد،آرمانی که خود ادعا نموده
  

آرمان نهايی، رفاه انسان است، اما انسان در جستجوی اين فرجام، در حلقوم 
  .ی استبدادی بلعيده می شود عاطفه حکومت بی

  
او .  واکنش منفی نشان می دهدها  صنعتی شدن و بزرگی سيستمبرابرگاندی در 

اما، وی برای مصالحه و تخفيف در اين . ی روستايی است عاشق زندگی ساده
در صورتی که تعداد بسياری انسان با هم کار می کردند، " عقيده می نويسد، 

اما، . دآنان مالک حاصل کار خود خواهند بو. مالکيت حکومتی را می پذيرفتم
من پولداران را . حکومت نمی بايد برای اعمال اين آرمان از خشونت استفاده برد
 دست همکاری ،بزور خلع يد نمی کردم، اما در روند تبديل به مالکيت حکومتی

هيچ مطرودی در جامعه وجود ندارد، چه ميليونرها . به سوی شان دراز می کردم
  ."اری اندی يک بيمها هر دو زخم. باشند، چه فقرا

  
ی ها گاندی، که به سرشت الهی انسان اطمينان دارد، بجای خشونت، بشيوه

تا جائی که ممکن باشد، از .  با سرمايه داری و دزدی برخورد می کند،داوطلبانه
کند و در آن صورت هم، دخالت دولت ترجيحًا برای  تر استفاده می حکومت کم

واهد رفت که با ابتکارات مردمی پشتيبانی و کمک به تالش و فرايندی بکار خ
فکر می کنم اگر مردم خود قدم پيش بگذارند، آن : " می گفت. ه استبراه افتاد

  ." مراقب و محافظ شان خواهد شد،وقت است که سياست
  
نظر، و از بسياری جهات ديگر، گاندی قطب کامًال مخالف فرمانده کل قوا من ياز

صميمی استالين می دانند که او عقد اخوت با تنها معدودی دوستان . استالين ميباشد



 

 

45  

 

 يا اصًال چنين کاری ه است و خود را به چه هدفی فروخته استچه چيزی بست
دانند خانه اش در مسکوست يا در بيرون شهر است   يا خير؛ مردم نمیه استکرد

وقتی به سفر می رود، قطار خصوصی اش . يا کجا تعطيالت اش را می گذراند
به هيچ کسی اجازه نزديکی . شود هيچ کس خبردار نمی.  می کندمخفيانه حرکت

 در مراسم تشييع جنازه همسر 1932استالين در نوامبر . به خط آهن داده نمی شود
اما نکته اين .  سابق اش، در پشت سر جنازه در خيابانهای مسکو گام برمی داشت

عوامل خاصی را در  را پاکسازی کرده بود و ها که، پليس مخفی تمامی آن خيابان
 جلوگيری ها آپارتمانهای طول مسير گذاشته بود تا از نزديک شدن مردم به پنجره

  .کنند
  
  .باز و گشودهکامًال زندگی گاندی کتابی است  -
هيچ مستبدی به رعايايش . استالين در پشت پرده ای ضخيم زندگی می کند -

  . شود  نمینزديک
   .مان کندمهاتما اميدوار است که دزد را در -
 ساله و 12 مجازات مرگ را برای کودکان مجرم 1935کرملين در آوريل  -

  . کردباالتر تصويب
  . گاندی مايل نبود که کشاورزانش خبری از دزدی به مأمورين بدهند -
  . انتظار دارد که پسران و دختران،  خبرچين والدين خود باشند ١م بلشويکيرژ -
  . نفر استگاندی ناتوان از خباثت يا ت -
در روزهای آغازين و کمتر . استبداد، براساس تنفر و شکنجه ی هميشگی است -

 و چندين مخالف ٢ها مشقت بار استبداد بلشويکی، لنين به مارتوف، رهبر منشويک
اما . سياسی ديگر توصيه کرد که برای دستگير نشدن، از روسيه خارج شوند

 تاکنون هيچ 1922از سال . سته ای روسيه محکم بسته شدها امروزه دروازه
  .پناهنده ی ضد شوروی اجازه نيافته که روسيه را ترک کند

  
. ی بکر، خشن و بسيار زيبای قفقاز بدنيا آمدها استالين در گرجستان، در قلب کوه

ی خونينی بودند که جز با قتل و مرگ ها  درگير دشمنیها تا همين اواخر، گرجی
  .پايان نمی يافتند

  
ی اقتصادی يا انقالب جهانی با ها لی پيش تر از آن که بر سر سياستاستالين خي

 ی داخلیها اين دو در جنگ. تروتسکی مخالفت کند، با او درگيری  پيدا کرده بود
                                                 

  Bolshevik :جناح اکثريت حزب سوسيا ليست روسيه ) ١
  
  Menshvik: جناح اقليت حزب سوسيا ليست روسيه)  ٢
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نام تروتسکی هميشه همزاد لنين و به معنای .  رقيب هم بودند1921 تا 1918
. يشه با هم می آمدندهم" لنين و تروتسکی  " ی بنيانگذار انقالب بود؛ دو واژه

تحصيالت عالی و . تروتسکی سخنوری توانا و استاد فوق العاده ی نثر بود
فرانسه، آلمانی و انگليسی را روان . گسترده ای داشت، فلسفه و تاريخ می دانست

از سوی ديگر، . دنيا نيز او را می شناخت دنيا را می شناخت و. صحبت می کرد
 داشت، اما اين نقش بسيار کم 1917ردن انقالب استالين نقشی مهم در بر پا ک

استالين نه . تر از نقش تروتسکی و بسيار ناشناخته تر از تروتسکی هم بود اهميت
  .وی به هيچ زبان خارجی ای سخن نمی گويد. نه نويسنده سخنور است و

  
وی آدمی است .  ساعت و پانزده دقيقه ای با استالين داشته ام6من مصاحبه ای 

 تسلط کامل وی بر خود  و نيز  ودر صالبت. با عرضه و ای قوی ر، با ارادهاستوا
، اما با اين حال فاقد جاذبه و زرق و ه استدر  آرامش او، قدرت بزرگی نهفت
او با جذبه يا درخشش اش پيروز نمی شود، . برق و جلوه ی تروتسکی می باشد

، و با توانايی تشکيالتی ها لب و تقها بلکه با تحکيم پشتيبانی حزبی، با توطئه چينی
وی بر روی اجساد همکارانش بويژه لئون تروتسکی . اش راه اوج را طی ميکند

  .که ازو بشدت تنفر داشت به قله ی قدرت دست يافت
  

استالين در زمان حيات لنين تضعيف موقعيت تروتسکی را آغاز کرده بود، 
وی تروتسکی، از  درگذشت، جانشين طبيعی 1924طوری که وقتی لنين در 
در واقع استالين و دوستانش آخرين وصيت سياسی . قدرت عاليه کنار گذاشته شد

وی دراين اظهار نظر خود به رفقا توصيه کرده بود . لنين را زير پا نهادند
تيم سه نفره ی استالين، زينووی  " .راهی برای کنار گذاشتن استالين بيابند"که

يف و  استالين به کمک زينووی. درت رسيدنديف، و کامه نف پس از لنين به ق
در اين راه از هيچ . نف به نابودی سازی شهرت و اعتبار تروتسکی ادامه داد کامه

  .عمل شنيعی خودداری نشد
  
ی زيادی در روسيه شوروی در مورد ارتش سرخ منتشر شد که در ها  کتابها بعد

ی، حتی يک بار هم نام آنها از سازمان دهنده و اولين سرپرست آن يعنی تروتسک
  .برده  نشد

  
به جمع مخالفين بی پرده . سرانجام، تروتسکی از رهبری حزب حذف می شود

  . دستگير و به ترکستان دوردست تبعيد می گردد1929در سال . می پيوندد
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با اين وجود تروتسکی هزاران مايل دورتر از مسکو، در محاصره ی عوامل 
وی هنوز شخصيت فوق . خار چشم استالين است، باز هم . او.پ.پليس مخفی گ

العاده ای در چشم ارتش و جوانانی که در نبرد ازو روحيه می گرفتند و نيز مردم 
به همين خاطر به ترکيه . ی اعدام رهبران شوروی فرا نرسيدههنوز دوره . است

 که آوردمی به ترکيه فشار . آرام کندمی تواند ن اين هم استالين را. می شودتبعيد 
آورد و  می به دولت فرانسه فشار .می رودتروتسکی به فرانسه . او را اخراج کند

ی ها در نروژ، کمونيست. م شودکمی بعد تروتسکی مجبور به انتقال به نروژ 
سر آخر تروتسکی . نندکمی ی شوروی، زندگی اش را تباه ها کن چاق محلی و کار

به دست ماموری از سوی  که ستدر آنجا. می شودرهسپار به سمت مکزيک 
  .می رسداستالين  بقتل 

  
، تروتسکی را سرکوب کرده بود، "يف زينووی"و " نف کامه"استالين که با کمک 

ائتالفی با بوخارين، ريکوف و تامسکی تشکيل داد تا سر زينووی يف و کامه نف 
که  همراه با لنين عکسی گرفته بودند ،نف زمانی استالين و کامه. را زير آب کند

استالين وی را از روی عکس حذف کرد و تصوير  .يک در طرفين لنين بودند هر
زينووی .  نسخه در سراسر کشور توزيع کردها  در ميليون، در کنار لنين راخود

ترين همکاران لنين  يف و کامه نف نزديک ترين همکاران استالين و نزديک
تا به آنجا ادامه داد که ی سياسی را ها اما استالين سياست حذف شخصيت. بودند

  .نف را بدستورش اعدام کردند ف وکامهي سرانجام، کار بجائی رسيد که زينووی
  

نف ه در ادامه، بوخارين و ريکوف که هر دو استالين را بر عليه زينوويف و کام
همکار . کمک کرده بودند، پس از يکی از محاکمات مشهور مسکو اعدام شدند

ی کارگری شوروی قبل ازينکه ها ياست جنبش اتحاديهسوم شان يعنی  تامسکی، ر
  .بتوانند دستگيرش کنند، اقدام به خودکشی نمود

  
 مستقر شد و در پايين دست اش ،از آن پس، اين استالين بود که بر صدر شاه نشين

  .عروسکان خيمه شب بازی صف اندر صف جا گرفتند
  

ی ها دار به پذيرش ويژگیپس از آن، کارزاری حساب شده آغاز شد تا مردم را وا
 فرصت، نام استالين و ها در هر فرصت ممکن، در ميليون. ممتاز استالين کنند

  .استالين جای تروتسکی را گرفت. عکس استالين با لنين همراه شد
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فرمانها، . ه استالين نظام شوروی را شکل داده است است ک به بعدها از همان روز
هادهای اين نظام، همگی اثر انگشت واضح  او ادبيات و فرهنگ و ن ،ها خط مشی

  .را بر خود دارند
  
 ١.گاندی از روی سخنان، کردار و زندگی اش مورد قضاوت قرار می گيرد -
او روسيه . ش قضاوت می شود"دست ساز" و با روسيه ی ها استالين با آن تّقال -

  .را به شکل تصوير ذهنی خودش بازآفرينی کرد
  

شهرهای . ی بزرگی را به انجام رساندها بری استالين پروژهاتحاد شوروی، به ره
روسيه قدرت صنعتی .  بسيار و کارخانجات نوين و عظيمی ساخته شدندتازه ساز

 هيچ کشور ديگری -روسيه هر چند از نظر اقتصادی مستقل نيست. بزرگی شد
 که  اما به ياری کارخانجات تازه ساز و منابع طبيعی جديدی-هم اين چنين نيست

اند، اکنون می تواند بهتر از هر  دانشمندان خستگی ناپذير شوروی کشف کرده
در طی جنگ جهانی دوم، برنامه کمک .  ديگر بر روی پای خود بايستدزمان

 روسيه را ياری نمود تا پيروز شود، اما واقعيت اين بود که بدون ،رسانی آمريکا
و مفرط بی حساب و کتاب  یبکارگيرتوليدات صنايع تأسيسی  استالين و بدون 

  .نيروی انسانی توسط او، آلمان ممکن بود اتحاد شوروی را فتح کند
  

روسيه در نتيجه ی جنگ و به لطف ديپلماسی قوی و سرسختانه ی استالين، 
استالين روسيه را قوی . ه استقلمروهای خارجی وسيعی را به خود اضافه کرد

 رهروی سنت ايوان مخوف، پترکبير، به اين ترتيب وی. ه استتر و بزرگتر کرد
و کاترين کبير است که در گسترش امپراتوری روس سهيم بودند و به همين 

  .خاطر هم در ادبيات شوروی بسيار تحسين شدند
  

تحوالت بزرگ، اشتراکی کردن مزرعه داری ی اين اما حتی، تاريخی تر از همه 
ی شوروی عمًال در ی کشاورزها تمامی زمين. شوروی از سوی استالين است

بصورت مزارع : مالکيت حکومت اند و به دو شکل بهره برداری می شوند

                                                 
گاندی درحضور مجلسين و کابينه ی انگليس، خبرنگاری پس از سخنرانی بسيار موثر )  ١

پرسد که پس چرا آقای گاندی در اين جلسه ی بسيار تاريخی، متن و ياداشتی از  ازمنشی وی می
آنچه را که می . به آنچه که حس می کند می انديشداو : "دهد پيش آماده نکرده بود؟ منشی پاسخ می
اين شايد بتواند ." راند به عمل در می آورد ه بر زبان میانديشد بر زبان می آورد  و آنچه را ک

آرامشی عميق در ذهن و .....  وحدت نظر و عمل، ماده و معنی، درون و برون نمونه ای از
  .وجدان  و  مشاعری  بدون تنش  باشد که برآمده از آن وحدت است
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گيرند و محصوالت به دولت  دولتی که کارکنان، بر مبنای کار مزدی دستمزد می
اشتراکی در ی  صدها هزار مزرعه. تحويل می شود يا بصورت مزارع اشتراکی

و زرع شوروی توسط مزارع تقريبًا تمامی کشت . اتحاد شوروی وجود دارد
اشتراکی، روستايی است که از زمين دولتی ی مزرعه . اشتراکی انجام می گيرد

و ماشين آالت دولتی استفاده می کند و بخش اعظم محصوالت خود را به دولت 
باقی محصول به ميزان کار انجام گرفته ی هريک از روستائيان بر . می دهد

هر دهقان تکه زمين کوچکی نيز . شود يم میروی زمين اشتراکی، بين شان تقس
 متر مربع است و در ۴٠٠٠ شخصی دارد، که بندرت بيشتر از  یبرای استفاده

. پرورش دهد... آن می تواند سبزيجات کشت کند و مرغ و خروس و خوک و 
 می تواند - ! اگر چيزی بماند-اين محصوالت برای مصرف خانوار است، مازاد 

 درصد جمعيت کشاورز 95در حاليکه بيش از . برسددر بازار به فروش 
کنند، هيچ دهقان اشتراکی حق داشتن اسب، گاونر،  شوروی، اشتراکی کار می

اين چيزها سرمايه اند و فقط حکومت است . خيش، کاميون، يا تراکتور را ندارد
  .که بايد سرمايه دار باقی بماند

  
ی ها  ١ان آزاد سازی سرفاشتراکی کردن اولين تغييری است که پس از دور

اين شيوه ی کار، نسبت به . ه استاروپا به اين سو، در سازمان کشاورزی رخ داد
اين روش . تر برای بهره برداری از زمين می باشد  شيوه ای علمیها ساير روش

.  را با ابتکارات فردی ترکيب می کند"مقياس-بزرگ"در تئوری، کشت وزرع 
ه  آنطور ک- اما نظام شوروی. ه استکی کردن بودهمين نکته، هدف اصلی اشترا

در واقع، .  اين طرح را منحرف ساخت- ه استالين آن را قالب گيری کرداست
کشاورز اشتراکی، سرفی است کامًال تحت نظر حکومتی که زمين، ابزار و 

  .کند، حکومتی که کل حاصل را در بازار به فروش می رساند بذرش را تأمين می
  

تراکی شبيه نمادی از سوسياليسم پيشرفته بنظر می آيد، اما عمًال اشی  مزرعه
شکل، شکل سوسياليستی . نهادی است حکومتی، و در آن آزادی ای وجود ندارد

. سخت گيری، سلطه از باال و از بيرون: است، اما روح، همان روح استالين است
ه ی کرملين را ، ارادها در هر مجموعه ی اشتراکی، تعداد انگشت شماری از آدم

  .به اجرا در می آورند
  

                                                 
الکين فئودال، همراه با در اروپاي فئودال، به کشاورز متعلق به زمين، که توسط م: سرف ) ١

  .زمين، دست به دست و خريد و فروش می شد، گفته می شد
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 پاشنه ی آشيل شيوه ی استالينی است که در آن زميندار ،مزارع اشتراکی شوروی
طبيعتًا، اين شيوه بايد .  هم وجود ندارد"کار درستی"شود و تاجر  پيدا نمی

روستائيان را وادار کند که سخت کار کنند؛ آنان برای خود و برای دولتی کار می 
کرملين .  اما اين آن چيزی نيست که در عمل روی می دهد،که دولتشان استکنند 

  . که کامل ترين نظام کارمزدی را براه اندازده استمجبور شد
  

به کشاورزان مزارع اشتراکی، همانند کارگران کارخانجات، مطابق با مقدار و 
ی اين روش نمی بايد تالش کافآيا . نوع کارشان، دستمزد پرداخت می شود

  ! خوب، طبيعی است که برنيانگيزدبرانگيزد؟ 
  

ت شخم زدن، کشت بهاره، کشت زمستانه يا درو کردن می رسد، بونهر گاه که 
مقاماتی در مسکو هستند که کارزار تبليغاتی عظيمی در سراسر کشور 

چرا کشاورزان بايد به شخم زدن و کاشتن . سازماندهی کنند و براه بياندازند
ی خودش بر روی  ت طبيعی کشاورز اين است که به ارادهدعوت شوند؟ سرش

 و اين احتياج به دعوت و تشويق و خاک زراعت کند و محصولش را بردارد
  .کارزار ندارد

  
در بسياری از و ی بزرگ شهری، در مسکو، در لنينگراد، ها اما تمامی روزنامه

ی در ی طوالنی اها سراسر روسيه، سر مقالهی شهرهای پر جمعيت صنعتی 
نويسند که لبريز از جيغ و داد و گاليه از شخم  ابتدای سال و انتهای سال می

ديررس، تأخير در کشت، پالسيدن محصول در مزرعه، يا تراکتورهای تعمير 
  .ه استنشد

  
 چه کار؟ چرا شهرنشينان به کشاورزان می گويند که چه ها شهريان را با اين بحث

  بکنند و چه نکنند؟
  
اداره کل اتحاديه "  که از سوی ،مجله ايست هفتگی در مسکو" ی نامه ی ادب" 

مجله، توجه داشته باشيد که ناشر ِ  (می گرددمنتشر " نويسندگان اتحاد شوروی 
، ١٩٤٧اول مارس ی در شماره "). اتحاديه نويسندگان" است و نه" اداره ی کل"

ع اختصاص ای خود را به يک موضو ی روزنامه اين نشريه تمامی چهار صفحه
کند، تمامی صفحه ی دوم را،  اين موضوع تمامی صفحه اول را پر می. می دهد

بحث ديگری در روزنامه . تمامی صفحه سوم را و تمامی صفحه چهارم را نيز
 عبارت است از متن قطعنامه ،مقاله. جز همين يک موضوع . وجود ندارد

دون يک کلمه مصوب کميته مرکزی حزب کمونيست شوروی، مو بموی متن، ب
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اندر باب تالش برای  بهبود : " عنوان آن. از قلم افتاده، و بدون هيچ تحليلیی 
  ".کشاورزی در دوران پس از جنگ

  
 که هر نشريه ای در اتحاد شوروی بايد اين قطعنامه را به ه استدستور صادر شد

ه يک شماره ی کامل خود را ب" نامه ی ادبی " چاپ برساند، و به همين خاطر، 
ی معمولی خوانده ها نويسندگان شوروی آن را در روزنامه. آن اختصاص می دهد

جرأت آن را نيافت که قطعنامه را سرسری بگيرد و "  ادبی  ی نامه" اما . بودند
ی صادره از ها هيچ کس جرأت ندارد دستورالعمل. يا حتی آن را خالصه کند

  .رأس هرم را اصالح کند و در آن دست ببرد
  

 که متراژ ،ه ی بهبود کشاورزی فرمان مستبدانه ايست به مقامات محلیقطعنام
 ها را زياد کنند، تعداد دام... کشت پنبه، چغندر قند، کتان، علوفه و  ی زيرها زمين

. را بهتر کنند... ، و ها را زياد کنند، آبياری را بهبود دهند، کارکرد اکيپ  تراکتور
کارهای نادرست بسياری در مزارع " اخير در ساليان " پس از آن می پذيرد که 
ی ملیِ  ها غصب زمين"  مشخصًا از ،متن نوشته. ه استاشتراکی صورت گرفت

ی مزارع از قبيل تجهيزات، دام، پول نقد و ها مزارع اشتراکی و سرقت دارائی
 .شکايت دارد..... "  و ها ساير دارايی

  
اما شايد .  را چاره کنندها مانیبه مقامات محلی دستور داده می شود که اين نابسا

 اعضای حزب کمونيست بر مزارع  و "مردم ساالر" ضدی   در سلطهاعمال،اين 
 ريشه داشته ١٩٣٢ تا ١٩٢٩نيز در خاستگاه خشونت بار مزارع در سالهای بين 

 . روستايی وادار به پيوستن به مزارع اشتراکی شدندها باشد که طی آن، ميليون
 رأس دام ها يا ناخواسته برای خالی کردن خشم خود، ميليونکشاورزان، خواسته 

آنان از تسليم رمه ی شخصی خود به . را قبل از ورود به مزارع قتل عام کردند
ی مزارع اشتراکی اموال وثروت ها امروزه، رعيت. مزارع خودداری کردند

شده چرا؟ چون معلوم است، آنان به زور وادار به اشتراک . دزدند مزارع را می
ادامه " مال من"و " مال دولت"، يعنی "مال اونا" تفکيک مياناند و هنوز هم به 

در .  اما روح اشتراکی مفقود است،روستائيان در مزارع  اشتراکی اند. می دهند
، نه )چون داوطلبانه اند( يهوديان فلسطين که واقعًا اشتراکی اندِ مزارع اشتراکی

. ی اشتراکی نيست بلکه قابل تصور هم نيستها تنها خبری از سرقت اموال يا پول
هر کسی تا حداکثر توان خود کار می . در آنجا طبعًا نظام کارمزدی معنی ندارد

 .برد مثل همه سهم می ، و از محصول کارکند
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 استالين صد –استبداد می تواند کارهای بزرگ را بدست بگيرد و انجام دهد 
ی ظريف ها  اما نمی تواند به کارکرد- راندميليون روستايی را به مزارع اشتراکی

.  که روانشناسی دهقانان را بازسازی کنده استاستبداد قادر نبود. بپردازد
  .يش نادرست استها شيوه

  
طبيعی است که . استالين اقتدار واقعی و ابتکار را در نوک هرم زندانی می کند

بداد است و الزمه ی ، چون استبزنداينکار دست به   که!حاکميت استبدادی بايد
هر . نتيجه اينکه هيچ چيز در روسيه ی شوروی خودکار عمل نمی کند. ذاتش

برنامه ريزی برای گندم کارزار است و بريدن الوار . است" يک کارزار"چيزی 
 برای شروع و راه – يعنی مسکو-هم کارزار و لذا انرژی هولناکی در مرکز

  .ی شود توليد  و مصرف مها اندازی اين کارزار
  

سرشت يک رژيم صرفًا برحسب رويه اش در مورد ملی کردن کارخانجات يا 
 باشد و در عين حال ها چرا که می تواند مدافع همين. شود اراضی تعيين نمی
آنچه مهم است رابطه ی يک رژيم با احزاب سياسی و . فاشيست هم باشد

 ....)ها ، اتحاديهها ن، انجمها شورا (ی کارکنان و مقامات منتخب محلیها اتحاديه
حال که در قدرت است، احزاب : کهدر صورتيکه حکومتی معتقد باشد . است

ی کارکنان و خود گردانی شهری و روستايی ديگر الزم نيست، ها سياسی، اتحاديه
 رژيم در مورد ملی کردن کارخانجات و ،اينکهحال  .اين عين خودکامگی است

  .واهد داشت ديگر اهميتی نخه استاراضی چه کرد
  

ی بی جان تعيين نمی ها شخصيت و منش يک حاکميت برحسب رفتارش با دارايی
يک سيستم . شود بلکه براساس نوع رفتارش با انسانهای زنده شکل می گيرد

سوسياليست ممکن است زمين را از دست مالکيت خصوصی آزاد  سازد و در 
 ممکن است کارخانجات . به کار وادار کندها  را بر روی آن زمينها عوض سرف

را از مالکيت سرمايه دار بيرون  آورد و بجای آن، کارگران را در همان 
  .کشدکارخانجات به بردگی ب

  
اصالحات ارضی، ملی سازی و برنامه ريزی را می بايد از نظر تأثيراتشان بر 

غم انگيزترين شکست . روی انسانها بررسی کرد، نه بخاطر کميت و ظواهرشان
، محو تدريجی و اينک محو تقريبًا کامل مشارکت عمومی در یاستالينروسيه ی 

 ی کنترل – ها  و نه حتی واقعيت–ی تعريف شده ی رسمی و اعالم شده ها فرآيند
  .ستها تر ازين سياسی است، بگذريم ازينکه واقعيت دردناک
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. اند" حکومتی شده"عاونی، درست مثل مزارع اشتراکی ی تها فروشگاه
ی ها اتحاديهی به همين شکل، قراردادهای گروهی . يی حکومتیاه فروشگاه

از آن زمان به بعد، رئيس کارخانه .  متوقف شد١٩٣۵ در سال ،کارکنان شوروی
خدام ، يک جانبه اخراج و يک جانبه تعيين مزد می ه استو رئيس اداره، يک جانب

  .کنند
  

عنی خودکامگی  بمنزله ی نفی مردم ساالری اقتصادی است، يها تمامی اين
  .اقتصادی

  
، يا شوراهای حاکم و ناظر بر روستا و شهر، که بمدتی کوتاه، واسطه ها سوويت

 بودند، اينک اداراتی اند ها ابزار دولت برآمده از انسان عرفی در شهرک و
.  اداره شان می کنندباز که مقامات حقوق بگير کمونيست،بوروکراتيک و کاغذ

  .شودصدای خلق ديگر شنيده نمی 
  

 با خود کامه ای به نام ،اين نفی مردم ساالری سياسی است، خودکامگی سياسی
  .استالين

  
گسترش سريع و فراگير آموزش و پرورش ی  بانی ،استالين به همين شکل

. شوروی از کودکستان تا دانشگاه و مؤسسات آموزشی ويژه و عالی تر می باشد
رجی در اتحاديه شوروی که  سال حضورم به عنوان خبرنگار خا١۴من در طی

در هرجايی . ی زيادی از کشور سر زدمها روسی را مثل بلبل ياد گرفتم، به گوشه
کارگران، .  امکانات تازه ی تحصيل و پيشرفت برخوردمِ با ارزيابی مثبت

روستائيان، و کوه نشينان فقير حس می کردند که تحت رژيم تزار هنوز هم می 
 اما اينک مادران روستايی بسيار زيادی با افتخار .بايد بی سواد مانده بودند

يکی از پسرانم معلم است، ديگری افسر ارتش سرخ است و دخترم : " گويند می
  " ....من خودم می توانم روزنامه بخوانم و . ه استسرکارگر کارخان

  
هدف آموزش شوروی ارتقاء کارآيی فنی، خدمت به حکومت و تاييد بی چون و 

 نفر آموخته اند که بخوانند و بنويسند، اما نمی ها ميليون. ستچرای رهبری ا
 و ها توزيع روزنامه. الين دوست ندارد بخوانند و يا بنويسنده استتوانند آنچه را ک

 و مجالت ها ی مرعوب، روزنامهها سانسورچی. مجالت خارجی ممنوع است
ه از کتابهای تنها آن دست. شوروی و راديو شوروی را بدقت غربالگری می کنند

خارجی ترجمه می شوند که از اتحاد شوروی خوب گفته باشند يا وجوه منفی 
نويسندگان شوروی از . نقد کرده باشندرصد و زندگی يک ملت مردم ساالر را 
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يا اينکه در تصفيه ای و  پيروی می کنند، و گرنه مطرح نمی شوند، گفتمان حاکم
 از تروتسکی، بوخارين، رادک و ديگر هر نوشته ای. بی پايان ناپديد می گردند

بزرگان شوروی که تصفيه شدند و نيز ارجاع موافق به آنان، با وسواس از 
ی ها کتابخانه. ی شوروی حذف می شودها ، کتب تاريخ و درسنامهها دانشنامه

ی  انگشت شماری، کتب مخالفان استالين را نگهداری می کنند، اما بدون اجازه
  . آنها را به امانت نمی دهند،ار عالیويژه از مقامات بسي

  ! )می گویند مردم ساالری هم  همين را ها بعضی( 
  

استالين به ادبيات، تئاتر، موسيقی، مجسمه سازی، معماری و نقاشی شوروی 
 درآمد ،او می خواهد مطمئن شود که نويسندگان و هنرمندان. بشدت عالقمند است

ن احتماًال ثروتمندترين آدمهای اتحاد  آنا،در واقع. باشدشان بی نهايت خوب 
يی کرده تا برايشان آپارتمان ها  استالين شخصًا دخالت،ها بيشتر وقت. شوروی اند

  .يا تعطيالت ييالقی خوبی فراهم کند
  

 ،شوستاکوويچی ساخته " بانو مکبث مزنسک"شبی استالين به ديدن اپرای 
بی نزاکت دوران تزاری اپرا، طبقه متوسط . مشهورترين آهنگساز شوروی رفت

ی بزرگی همچون پراودا و ها تا آن شب، در روزنامه. را به مسخره گرفته بود
 و ها  و هفته نامهها روزنامه. ايزوستيا از آن اپرا با آب و تاب استقبال شده بود

مقامات شوروی کمک . نشريات تئاتری هم با هيجان ازين اثر ياد کرده بودند
ا در خارج هم به صحنه برود و در آنجا نيز نظرات موافقی کرده بودند تا اين اپر

هنگامی که فستيوال بين المللی تئاتر از مسکو ديدن کرد، دفتر . کسب کند
جلب " بانو مکبث مزنسک " جهانگردی شوروی فورًا توجه خارجيان را به 

 اپرا چندين سال بود که در مسکو و شهرهای ديگر در فضاهای پر از  اين.کرد
فردای آن . با همه ی اين احوال، استالين از آن خوشش نيامد. يت اجرا داشتجمع

شب ديويد زاسالوسکی در روزنامه ی پراودا، نظر استالين را طی مقاله ای 
را تا آسمان " بانو مکبث " که تا ديروز  شريات با وجودیساير ن. گزارش کرد

اپرا در سراسر اتحاد شوروی . باال برده بودند، فورًا ساز پراودا را تکرار کردند
 .، و به او حمله ور شدند شدشوستاکوویچ به موسيقيدان بد تبدیل. توقيف گشت

تا چندين ماه بعد هيچ چيزی از آثار او دوباره اجرا نشد، تا اينکه خود استالين 
  .دوباره خط داد که ازو رفع توقيف کنند

  
ا کرد، به اجرای اپرای را تماش" بانو مکبث " الين ه استک چند شب پس ازين

. از موسيقی آن خوشش آمد. دزرژينسکی آهنگساز جوان شوروی رفت
  .دزرژينسکی يکباره مشمول تحسين کامل و همگانی شد
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آموزشی در نقد موسيقی . او موسيقی دان نيست. خوشامدهای استالين قانون اند

مورد نقاشی هيتلر هم در . ، اما مستبد کشور است و فروتن هم نيسته استنديد
  .همين گونه رفتار می کرد

  
او می بايد بهترين راهبرد ساز نظامی، پر . مستبد، خردمند دانای کل است

شورترين اقتصاددان، اولين کارشناس هنری،  و بزرگترين وطن پرست کشورش 
  .وی می بايد دستی در همه چيز داشته باشد. باشدنيز 

  
ولگا به " رمان وی بنام . ی بودبوريس پيلنياک رمان نويس برجسته ی شورو

بيشتر . فروش زيادی در روسيه ی شوروی داشت" ريزد دريای خزر می
يکبار برای سفر به کشورهای خارجی درخواست . يش هم پر فروش بودندها کتاب

چندين کتاب وی در کشورهای خارجی منتشر . درخواست رد شد. گذرنامه کرد
خرج کردن در خارج، ارز خارجی الزم شده بودند، و به همين خاطر وی برای 

بنابر اين رد شدن درخواستش به علت بی ارز بودن . را در جيب خود داشت
بعد از آن، . دوباره درخواست داد و باز هم درخواستش رد شد. توانست باشد نمی

همان روز پيکی از سوی استالين نامه ای . الين نوشته استيادداشت کوتاهی ب
!!  ه قول داده بود از سوی پيلنياک با مقامات صالحهشخصی برايش آورد ک

در عرض چند روز پيلنياک گذرنامه اش را گرفت و به سفر خارج . گفتگو کند
  ١.رفت

  
. چندين خبرنگار آمريکايی می خواستند که از منطقه اورال و سيبری بازديد کنند

 دور زد استالين مولوتوف را. مولوتوف وزير خارجه اين درخواست را رد کرد
  .و مجوز را صادر کرد

  
رئيس می بايد قادر مطلق و خيرخواه . اين کارها بخشی از فوت وفّن استبداد است

 درست همانطور که در آلمان نازی هم گفته می شد که هيتلر از کارهای -باشد
 را ها اگر خبر داشت، هرگز آن کار: " در حال وقوع، خبری نداردِ وحشتناک

 تصويری از مستبد است که بهتر از ِ  ساختِ ظام، خواهان ن-."تحمل نمی کرد
  .هيچ کسی جرأت آن را ندارد که بهتر از خود مستبد باشد. هر کس ديگر باشد

  
                                                 

روشنفکران و "ی  کتاب تکان دهنده. ک.برای آشنايی با سرنوشت دردناک پيلنياک، ر ) ١
  . ، به هّمت و ترجمه غالمحسين ميرزا صالح"عاليجنابان خاکستری
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ابزارش برای اين کار . ه استدولت شوروی توجه ويژه ای به کودکان داشت
.  را می بخشدها اما به نسل جديد بهترين. محدود است، چرا که کشور فقير است

 شعاری دارند که در -در شوروی ١پيشگامانـ  نسخه ی بدل پيشاهنگان آمريکايی
به ! ررفيق استالين، تشک:" ش می گذارندپالکاردها و تابلوهای خود آن را به نماي

  ".ی شاد خاطر اين زندگی
  

هر ايما و اشاره ی استالين، هر کالم و لبخند او بدقت به هدف تأثير گذاری 
هنگامی که وزير خارجه ی آلمان نازی، فون ريبن .  شودسياسی محاسبه می

 آلمان را در –تروپ و وزير خارجه ی اتحاد شوروی، مولوتوف؛ پيمان روسيه 
.  در مسکو به امضاء رساندند، استالين در جلسه حضور داشت١٩٣٩اوت 

ازو .  هرگز در مراسم امضای يک پيمان حضور نيافته بود،قبل ازينتااستالين 
ازين عکس برای اعالم رضايت خاطر استالين به . ا لبخند برداشته شدعکسی ب

ه روسيه و دنيا استفاده شد و اينکه پيمان مسکو تأييد شخصی وی را به همراه داشت
  .است

  
، روزنامه پراودای مسکو با لحنی هيجان زده اعالم کرد ١٩٣۵روزی در اکتبر 

) مرکز گرجستان(به تفليسرفيق جوزف استالين برای ديدار با مادرش : " که
به ...... پس از گذراندن تمامی روز با وی، رفيق استالين تفليس را . وارد شد

پس از آن، با مادر استالين که تا آن موقع اصًال در ". مقصد مسکو ترک نمود 
اخبار بازديد . ی مکرری انجام گرفتها مطبوعات شوروی مطرح نبود، مصاحبه

ی ها در نشست.  مقاالت نشريات مورد تحسين قرار گرفت وها استالين در سرمقاله
پراودای . يی که بفکر والدين پيرشان نبودند، نکوهش شدندها رسمی، کمونيست

  .، داستانی در مورد بدرفتاری با مادری پير نوشت١٩٣۵يازده دسامبر 
  

ظاهراً . تبليغات شخصی اين چنينی برای رهبران شوروی بی نهايت نادر است
 به اين نتيجه رسيده بوده که روابط جوانترها با والدين شان نيازمند اصالح استالين
همزمان به شهروندان شوروی اين طور ياد می دادند که در تراموا مودب . است

                                                 
پسران پيشاهنگ "ازمانی است که قبال به نام  ، سScout Associationانجمن پيشاهنگی يا )  ١

 از سوی لرد بادن پاول برای کمک به تکامل 1908ناميده می شد و در سال  "boy scoutsيا 
اتکاء به نفس، انضباط و خدمت به " از طريق آموزش ) نيز بعد ها دختران (شخصيت پسران و 

 های انسان دوستانه و امور اداری و شرکت در فعاليت های برون مدرسه ای و بويژه کار" مردم
در ايرانِ  قبل از انقالب، نسخه ی کمرنگی ازين سازمان در آموزش و پرورش به . تاسيس شد

  .اثر تر شده بود فعاليت پرداخت که در اواخر عمر رژيم، بسيار بی
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باشند؛ برای شوهران کمونيست سخنرانی می شد که چرا به فکر فرزندان طالق 
ضای حزب در مسکو به باره، اع يک. که نزد همسر سابقشان می باشند نيستند

زنانی که سالها قبل از آنان جدا شده بودند و سالها بود که آنها را نديده بودند تلفن 
" يا " لنوچکا کوچولو" می زدند و می پرسيدند که آيا می توانند بيايند و سری به 

  .تغيير بزرگی بود که رخ می داد، اما از روی اجبار. بزنند" واسکا کوچولو 
ی نوين به مهمانخانه، اتاق، کارگاه هنرمند و نيز بداخل کارخانه، اه خودکامگی

  .اداره، و مزرعه نفوذ می کند
  

اخيرًا فرمانی درشوروی صادر شده که ازدواج شهروندان شوروی را با 
ی جبار  قول می دهند که تعداد فرزندان ها تمامی رژيم. خارجيان ممنوع می سازد
 فرزند و بيشتر، جايزه و ١٠ت روس به مادران دول. هر خانوار را افزايش دهند

 با ١٩٣٦وقتی که در سال .  اين سياست است ی  بانی،استالين. مدال ملی می دهد
و ازو  مصاحبه داشتم) يا در واقع، تيمسار بهداشت(کامينسکی وزير بهداشت

 که دولت قانون ضد سقط جنين تصويب می کند، و در ه استپرسيدم  چگون
ی بيمارستانی، مسکن، ها عات و امکانات کنترل مواليد، تختحال اطال همان

  ".ی بيشتری می خوادها رئيس بچه: " نايابند، وی در جواب گفت که... پوشک،
  
.  ريشه ی هر بحثی را در روسيه شوروی می خشکاند"رئيس " واژه ی  -

  .است" رئيس"با " حق"هميشه
، چون واقعا "درست می گويممن هرگز مطمئن نيستم که :"اما گاندی می گويد -

   ١. نيست که درست می گويدًمطمئن
  .  که بشنود و نظرش را عوض کنده استگاندی آماد -
  .باشد... جبار می بايد سخت گير، بی رحم، سازش ناپذير و -
  .؛ سرزنش می کند  را)و نه ديگران( گاندی بيشتر اوقات، خود-
  .استالين ديگران را متهم می سازد-
ا مخالفان خود با گذشت و بخشندگی روبرو می شود و تالش می کند تا گاندی ب-

  .مطابق با خواست خودشان تغيير دهدنظرشان را 
  .استالين آنان را سرکوب می کند -
  

                                                 
گويد من دائم در حال کشف و تجربه بر روی حقيقت و درس آموزی و جبران  گاندی می)  ١
همه . ک.ر(ی همگان برای آگاهی از آن خطاهايم طاهايم می باشم و لذا نيازمند دستان ياریخ

   ).  ی محمود تفضلی، انتشارات اميرکبير مردم برادرند، ترجمه
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  .استالين خواهان اطاعت است -
  . گاندی خواهان عشق و وفاداری است-
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  فصل چهارم
   آزادی وجود دارد؟آیا در روسيه

  
  

بستگی دارد به وفاداری اشخاص نسبت به اشخاص،  کيفيت نظام مردم ساالر
 نمايشگر حداکثر ،اما در نظام استبدادی روابط شخصی. بدون دخالت حکومت

شهروند نظام استبدادی عضالت گردنش کلفت می . سياست و حداقل اخالق است
تمامی . هش دائمًا به طرف باال باشدشود، چون بايد به دنبال مقامات مختلف نگا

روابط شخصی در نظام استبداد عمًال بصورت مستقيم تحت نفوذ حاکميت قرار 
  .می گيرند

  
ه ی شوروی، تلفات سنگين و وحشتناکی از جان مردم و آزادی گرفتها تصفيه
دوستی بر . ه است نابودی دوستی بودها اما مخرب ترين تأثير اين تصفيه. است

دوستی از راه . ماد نامحدود و صراحت و صداقت کامل می باشداساس اعت
بسيار است، " گفتن"در روسيه . ارتباطات انسانی و گفت و شنود تغذيه می شود

  .کمياب" گفت و گو"اما 
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اگر . در روسيه، وفاداری بنيادين و نهايی بايد نسبت به حکومت و اصول آن باشد
و را در مورد رژيم يا مخالفتش را با ی اها دوستی به شما چيزی بگويد که شک

اگر معلوم شود که خبر . رهبری فاش کند، وظيفه توست که آن را گزارش دهی
اگر دوستت دستگير . داشته ای، اما اطالع نداده ای، دچار دردسر خواهی شد

ناپذير کار می کنند،  آتشه و خلل  از آنجائی که تقريبًا همه برای حکومتی دو–شود 
 می بايد که –احتمال دارد در تور يکی از آنان بيافتد و دستگير شود پس هرکسی 

در اين شرايط اعتماد و . داوطلب شوی و هر آنچه را که می دانی بگويی
ديگر نمی توانی فکرهای نهانی ات را با دوستت يا با . صراحت می ميرد

  .همسرت يا با پسر بزرگت در ميان بگذاری
  

 بهترين خصايص بشری را در انسانها مورد سوء ،ها  مثل فاشيستها کمونيست
و کلمات را نيز با تحريف به نفع اهداف خود استثمار می . استفاده قرار می دهند

  :کنند
  ١اه از گاندی در جلسه ای عمومی خواسته شد که نظرش را در مورد کمونيست

يقت و بين شرافت و پليدی، بين حقآنان گمان می کنم که : پاسخ داد که . بگويد
 اين اتهام را تکذيب می کنند، اّما انصافًا، ،نخودشا. کذب فرقی نمی گذارند

  .رفتاری که از آنان گزارش شده بر اين نظر صحه می گذارد
  

سوء استفاده از واژگان، بردگی . سوء استفاده از انسان،بمعنی بردگی انسان است
  .فکری و فرهنگی است

  
تی که يک نظام مردم ساالر؛ آزادی انسان، وق. نافی آزادی اند ها ی ايندو هر

آزادی شعور و آزادی کلمات را محدود می سازد، شبيه نظامی مستبدانه می شود 
و از آن پس بخشی از ظرفيت خود را برای دفاع از خود در مقابل استبداد از 

  .دست می دهد
  

ا و گرا تر باشد، همانقدر کمتر استالين گر هر قدر نظام مردم ساالر گاندی
  .هيتلرگرا خواهد بود

  

                                                 
با توجه به سرکردگی و تسلط مطلق  شوروی استالينی بر جنبش بين المللی کمونيستی  و حتی ) ١

راسر جهان، واضح است که منظور از کمونيست در اين جنبش های سوسياليستی مختلف در س
زير سايه شوروی می باشد و نه کمونيست های مستقل و "راست کيش"پرسش و پاسخ، کمونيست 

  . آزادانديشی که اخالق انسانی را برای دفاع از سياست کمونيسم بين الملل، زير پا نمی گذاشتند
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يی از سنگ، فهرستی  از ها ی مردم ساالر می بايد بر روی لوحهها بنابر اين نظام
کتاب مقدس به آخرش  ِ ده فرمانی استبداد را حک کنند و همچون ها ويژگی

  . شویها  و تو نباید تسليم آن:  اضافه کنند که 
  :یفهرستی اين چنين

، يتلر، استالين کبيره يلها یها با شعار( طا ناپذيرتمجيد و تحسين رسمی رهبر خ-1
  ،)٣"و، تيتتيتو، تيتو "،  ٢"و فرانکفرانکو، فرانکو"، ١" دووچهدووچه، دووچه،"
 ، و عدم تحمل مخالفت سياسیيیمدارابی -2
 ،)ترور( تنبيه و وحشت افکنی،ی مکرر از زور جهت استفاده-3
 ،ويق يکنواختی و همشکلیجلوگيری از تفکر مستقل يا عمل مستقل، تش-4
 ،وفايی نسبت به اشخاص حقيقی بی-5
 ،اصرار بر وفاداری خفت بار به حکومت-6
نظام :( در عين وادادگی ذهنی نسبت به حاکميت ،مطلق گرايی در انديشه-7

 هرگز درست دیگریفکری   هرگز نمی تواند نادرست باشد، نظاممن فکری
 ، .)نيست

ينه کردن جان و حيات انسانها، شادی و اخالقيات بی تفاوتی رژيم نسبت به هز-8
  ،بی وجدانی برای نيل به هدف آنان؛

  ،٤بدبينی کلبی وار-9
 ، تحريف تاريخ-10
 های نظام برای مخاطبين داخلی    تبليغات و هوچی گری دائمی بر روی مزيت-11
     ،ارجی خو

 ،انديشان و ناباوران و دگرها  حمالت مهار گسيخته بر روی غير خودی-12
 ، حساسيت منفی نسبت به انتقادات خارجيان-13
 و ماموران جزء دولتی، اما بدون انتقاد از ها کوتوله از ،انتقاد رسمی و خشن-14

 حاکم مستبد يا محبوبان او در ميان کاخ نشينان وبدون نقد حاکميت و دولت، 
 داغ تصفيه بر محافظان و دستگاه رهبری، مگر انتقاد از عده ای از آنان که قبال

                                                 
  .يالقب موسولينی، ديکتاتور فاشيست ايتال ) ١
   
  نام ديكتاتور فاالنژيست اسپانيا)  ٢
  
   .نام ديکتاتور استالينيست يوگوسالوی سابق) ٣
   
 فلسفی در يونان باستان که از آسايش و راحتی متنفر و نسبت به منشاء خير –مشربی فکری ) ٤

  .رفتار بشر بدبين است
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 پيشانی شان خورده و بطور رسمی يا اعالم نشده از دستگاه رهبری کنار گذاشته
    ،شده باشند

   ،پنهان کاری و عدم شفافيت-15
 ، دور از دسترس بودن رهبران از عامه ی مردم-16
 ، تشويق خانوار بزرگ-17
 ، نيروهای مسلح بزرگ-18
 ، تمايل به فتح و گسترش ارضی-19
 ،حشت رهبر و حکومت از ضعيف ظاهر شدن در انظار عمومی و-20
   اغراق در وجود دشمن خارجی برای تقويت ميهن پرستی داخلی و وحدت -21
 ،ملی
 ، مقاومت در مقابل تغيير نظام سياسی-22
 ،ی دولتیها  جابجائی مکرر مقامات و ناامنی پست-23
 ،محدوديت فزاينده ی آزادی فردی-24
 ،ی کارگری و کارمندی در دست حاکميتها ترل اتحاديه قرارداشتن کن-25
 ، ناتوانی سياسی همگانی بجز خود حاکم و پليس مخفی وی، ناامنی شخصی-26
 ، تسليم و تبعيت قوای قضائيه و مقننه از مقامات اجرائی-27
  ، بی توجهی به قانون اساسی و قوانين موضوعه-28
نمايشی  يرک وار، کارناوالی وی سها  استفاده از رژه، مراسم، لشکرکشی-29

    ،ها برای انحراف اذهان توده
 ، فرد به حکومت ذهنی و عينی کامل و وادادگی  وابستگی-30
آمادگی فرد برای جلب پشتيبانی و لطف حاکميت از طريق چاپلوسی، حتی به -31

   ،زير پا گذاشتن وجدان قيمت
 . انحطاط تمام عيار وجدان-32

، به بزرگ نمايی دولت و بی پناهی و درماندگی یاستبدادی ها تمامی اين ويژگی
  !ی گاندیها  درست برخالف آموزه-فرد اضافه می شود

از سوی ديگر، هدف اصلی دموکراسی، توسعه و تکامل فرد با کمک حاکميت 
 از ترس آنکه فرد را در زير پا له ،با مهار زدن به حکومت: است، اما چگونه؟

  .نکند يا درهم نفشارد
  
ردم ساالری  می بايد از اکثريت انتخابی در مقابل يک اقليت زورمند حفاظت م

 را  از ها  را در برابر اکثريت زورمند و  خود اقليتها بايد اقليت و نيز می. کند
  .شر يکديگر حفظ نمايد
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مردم ساالری . مردم ساالری حق سخن گفتن، عبادت، تجمع و رأی دادن است
 کار، آموزش آزادانه، امنيت اجتماعی و مزايای بايد حق عالوه بر اين می

  .بازنشستگی را برسميت بشناسد
  

در . ساالری به معنی حقوق غير قابل واگذاری تحت نظارت قانون است مردم
روسيه، افراد از مزايا و امتيازات خاصی بهره می گيرند، اما اين همه، کَرم و 

 در ،به اين معنی .فته شودتواند پس گر هديه ی حکومت است و لذا میبخشش و 
حق هنگامی حق است که نتواند پس گرفته . شوروی حقی وجود نداردی سايه 
حاکميت پرقدرت نامحدود، با انحالل تمامی . در آنجا قانون هم وجود ندارد. شود

.  قانونی به قامت خود ديکتاتوری–منابع رقيب قدرت، چيزی است فراتر از قانون
عادی شهروند بر که به يکسان بر روی حکومت و نيز قانون وقتی قانون است 

 فرد ،نظام استبدادی، به همين قياس، رژيمی است بی قانون که در آن. اعمال شود
  .در مقابل دولت درمانده و ناتوان است

  
انسان می توانست نفر انسان غارنشين با چماق خود بر روی يک انسان يا ده 

مروزی می تواند با کنترلش بر روی اما حاکم مستبد ا. اعمال قدرت کند
مطبوعات، راديو، نظام آموزشی، پليس مخفی، ماشين حکومتی و مشاغل، يکصد 

صنعتگر قرون وسطی دو نفر شاگرد را . ميليون نفر را تحت سلطه در آورد
ه خودرو صدها هزار کارگر را ب ی ی امروزی توليد کننده. استخدام می کرد

ه يک سرمايه دار، نسبت به کل يک حکومت قرون امروز. خدام در می آورداست
  .وسطايی، بر روی انسانهای بيشتری می تواند تأثير بيشتری بگذارد

  
وی بدون . با پيشرفت تمدن، فرد معمولی به حفاظت و امنيت بيشتری نياز دارد

اما با اين وجود، وی . ه استحاکميت و مؤسسات اقتصادی بزرگ درماندوجود 
اين بزرگترين .  با همين نهادها نيز به يک درمانده تبديل شودهمزمان ممکن است

  .بحران و معضل حل نشده ی دوران مدرن است
  

مردم . را در اقتدار شديدًا متمرکز دولتی تجسم می بخشد" شر"نظام استبدادی 
هيچ مستبد . ساالری يعنی حق انتقاد و کنار گذاشتن دولت يا هريک از اعضايش

در نظام تک . ه است تا بحال با رأی مردم از کار برکنار نشداروپايی يا آسيايی
  . نمی تواند از حکومت کنار رودبخودی خود حزبی يا تماميت خواه، او 

  
در حکومت مردم ساالر، گردش ادواری نخبگان و آمدن يک حزب بجای حزبی 

 از هم نداشته ها ديگر، حتی اگر احزاب رقيب تفاوت بسياری در اصول و برنامه
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باشند، باز هم کنشی است بهداشتی، چرا که تملک طوالنی قدرت، کاربران آن را 
حال آنکه مستبد، که قدرتش قدرتی است کامل، رئيسی است . فاسد می سازد

.  تنها بله قربان گوهای همدست را در اطراف خود تحمل می کند،وی. هميشگی
تقل می پژمرد و نتيجه اينکه دو رويی و رياکاری شکوفا می شود، شخصيت مس

  .آزادی می ميرد
  

نظام استبداد برای اينکه به رعايا و دنيا ثابت کند که مردمی است، دائما انتخابات 
 درصد رأی ضد دولتی در انتخابات، بمعنی 30 يا 20 يا 10اما . اندازد براه می

می تواند باشد و نشانه ای از تمايل به يک ) اپوزيسيون(وجود يک نيروی مخالف
لذا در آلمان هيتلری . بنابر اين انتخابات بايد صد در صدی شود. مخالفحزب 

در اتحاد شوروی، بنا به گزارشات رسمی، بيش . بود" آری" رأی همگی، عمًال 
يکصد ميليون نفر انسان .  درصد آرای ريخته شده به نفع حکومت می باشد99از 

 موافق نيستند که تلفن  آنان!! استالين بر سر جزبر سر هيچ چيزی توافق ندارند
لذا !!!  استی خوب چيز الزم است، که حمام کردن امری بهداشتی است، که نان

  !همگی از اوضاع راضی اند و قرار نيست که اپوزيسيونی داشته باشند
الين نمی ترسيدند، مطمئنًا همگی از رای دادن ه است در صورتيکه از رأی ندادن ب

  .زدند به وی سر باز می
  

در اين ميان وحشت  و واقعيتی است مسلم در نظام استبداد، ،وحشت
تماميت  قانون اساسیِ . ه استشوروی هر ساله شديدتر شد) تروريسم(افکنی

 .شود گراتر می تماميت ،نظام :گرایی این است
  

ما يک دمکراسی بسيار قديمی " اد می گفت. وزير کشور انگليس، جيمز سی
حکومت مستبد هرگز خود را به دست جریان ا اّم ".هستيم که بسيار شوخ طبعيم

 این حکومت نيازمند دشمن است . تغذيه می کند تنش، بلکه ازلبخند نمی سپارد
 اگر دشمنی وجود نداشت، .اند چون دشمنان بهانه ای برای تنش و وحشت

  .سازد  میشانکند و فربه   را توليد میانحکومت آن
  

گرا ترين   گاندی،ن رهبران سياسی آمريکاروزولت که در ميا  .دی  خانم فرانکلين
کی در طی  ی ويشينس شخصيت است، با معاون وزير خارجه ی شوروی آندره

وی .  بر سر حقوق بشر به بحث پرداخت1946نشست سازمان ملل در سال 
ی منفرد، آنقدر ضعيفيم که می خواهيم مانع ها آيا ما بعنوان ملت" پرسش کرد که،

من در همه ی موارد مطمئن نيستم .....  آنچه که می انديشند؟انسانها شويم از گفتن
اميدوارم که چنين باشد و در عين حال . که دولت يا ملتم کارشان درست است
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-حداکثر تالش را می کنم تا حکومت را تا جائی که می توانم در وضعيت کار
ه چه کوی به همين دليل از سازمان ملل متحد خواست تا آن" .درست نگهدارم

  .در نظر داشته باشد آ زادتر می سازدرا  –نه دولت !  انسان-انسان 
  

ما نمی خواهيم مدارا و تحمل " کی در پاسخ خود به خانم روزولت گفت ويشينس
مستبد می . گرايی استاين اصل، هسته ی مرکزی استدالل تماميت . "را بپذیریم

ا که مردم کرده اند تا به ی را توجيه کند؛ وی ايثارهايی ريداراتواند هميشه بی م
کند و از آنان می خواهد که دگرانديشان را  جای فعلی برسند،يادآوری می همين

 راستشاّما .  دستاوردهای فعلی را بخطر می اندازنداينان، تحمل نکنند، چرا که
نمی تواند اهل مدارا باشد، اصًالاين است که مستبد نمی خواهد مداراگر باشد، 

  !بهانهت و اسعذر باقی همه 
  

آيا هيچ نشانه ای از طلوع آفتاب مردم ساالری در روسيه ی شوروی وجود دارد؟ 
 1929ی درون حزب کمونيست وجود دارد؟ تا حدود سال "آزاد"آيا هيچ گفتگوی 

ی شوروی به چاپ می رسيدند، اّما امروز از آنها ها هنوز مباحثاتی در روزنامه
نتقادی از دولت شوروی، از استالين يا هيچ آزادی بيانی، ا. هيچ خبری نيست

"  کامل و آرمانییانسان"شايد استالين . ابداً  سياست خارجی شوروی وجود دارد؟
شايد دولت شوروی هميشه در اقداماتی که می کند . است و هيچ اشتباهی نمی کند

استالين و تعداد کمی ! نه. موفق است و به همين خاطر هيچ شکايتی پيش نمی آيد
 را معکوس کرده اند و پذيرفته اند که کارها بد ها هبران مافوق، بارها سياستاز ر

اّما بعدًا همقطار ). 1933مثًال در مورد اشتراکی کردن سال (ه استپيش می رفت
که علی رغم قضاوت و تشخيص بهتر خود، فرمانهای غلط -سطح پايين خود را 

د، اتهامی که به خودی خود، سيالب  متهم نموده ان-اند آورده آنان را به اجرا در می
اّما همين سيالب تا زمانی که . ه استسرزنش را بر سر آن همقطار آوار کرد

و فقط -او . ، چيزی است نفرين شده و ممنوعه است دريچه را باز نکرد،رئيس
   ! ونه آسي ديگر حمله را شروع کندباید -او
  

دست آورده اند؟ می توانند ی کارگری و کارمندی قدرت بيشتری بها آيا اتحاديه
اعتصاب راه بياندازند يا قرارداد جمعی ببندند؟ هيچ نشانه ای از آن موجود 

، هيچ ه استآيا هيچ تماس بيشتری بين روسيه و دنيای بيرونی برقرار شد. نيست
مکاتبه ی آزادی با خارجيان می تواند انجام گيرد، يا نشريات خارجی آزادانه تر 

 در شوروی ها  اينی امروزه همه! يابند؟ البته برعکسبه روسيه راه می 
  .اند کمترشده
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آدم بهانه تراش و مدافع و توجيه گر نظام شوروی تنها می تواند بر روی يک 
 کشيشان کمتر از سابق تحت بله،:  انگشت بگذاردها  کاهش محدوديت ازمورد

بی تاسيس کند و ی علميه مذهها کليسا اکنون می تواند حوزه. فشار و تعقيب اند
رژيم بی خدای بلشويک از کليسای  دست . مطالب خود را به چاپ برساند

آيا اين عالمت مردم . ارتدکس يونانی طرفداری می کندی نخورده ی سنّتی 
مهری  تا همين چند سال پيش بی. بلکه درست خالف آن است! ساالری است؟ نه

 از ،حال کرملين. تی شده بودرسمی، مانع از پيوستن کليسای روسی به ماشين دول
تزار . کليسا برای اهداف تبليغاتی ملی گرايانه در خارج و داخل استفاده می کند

حاکميت شوروی . است" دولتی شده"کليسای روس . نيز همين کار را می کرد
  .ه استبلعيدنيز آخرين نهاد مستقل کشور را 

  .ه استاینک تسلط دولتی بر زندگی، کامل شد
  

لنين ادعا می کردند که پس از انحالل طبقه مالک و به قدرت رسيدن مارکس و 
اّما حاکميت روس، . طبقه کارگر، حکومت می پژمرد و بتدريج از ميان می رود

امروزه، طبقه . ، به صورت قدرتی فراگير شکوفا گرديدنکامال برخالف پژمرد
د، طبقه کارگر باالی جديدی که حاکميت را هدايت و ابزار توليد را در دست دار

ی دريافتی در ها شکاف ميان باالترين  و پايين ترين درآمد. را استثمار می کند
زندگی روزمره ی اتحاد شوروی، از هر کشور سرمايه دار ديگری شديدتر 

  .است
  

 ١استالين اشرافيتی راتغذيه می کند که در خدمت بوروکراسی اداری اش می باشد
قدرت از آن ریيس دگی می کند؛ اما قدرتی ندارد؛  بخوبی زنها ی توده و به هزينه

  . تقسيم می کندِ  خود و اوست که آن را با پليس مخفیاست
  .ی اعالی خودکامگی است اتحاد شوروی نمونه

  
  . وحشت دارند"حاکميت قادر متعال"آنان که عاشق آزادی اند، از 

ميت فقط حاک. در نظر آنان، حاکميت، هدف و آرمان نهايی و همه چيز نيست
  .انسان است که آرمان نهايی است. ه استوسيل

  
مردم غالبًا اميدوارند که مرگ استالين، تغييری در اوضاع پيش بياورد و شاید 

الين به این خاطر ه استاما نمی دانند ک. منجر به مردم ساالری در روسيه  شود
  .مستبد است که  استبداد به مردانی چون استالين نيازمند است

                                                 
       ميلوان جيالسجديد،)  ی-(طبقه. ک.ر ) ١
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استالينيست تا مغز استخوان ی مشاوران و ياران و جانشينان احتمالی استالين، تمام
هر . کسی که اينطور نباشد نمی تواند در باالی مجلس بزم استبداد تکيه بدهد. اند

جانشين احتمالی استالين تا هم اکنون، خود را از آخرين و کمترين گرايشات 
 نهادينه شده ی شوروی، طبعا نمی  عميقًاِ نظام. ه استگاندی وار محروم ساخت

  .تواند گاندی گرايی را تحمل کند
  

آيا اين امکان وجود ندارد که بهتر شدن استاندارد زندگی در روسيه، منشاء مردم 
ساالری بيشتر شود؟ بنظر می آيد که افزايش استاندارد زندگی، از سوی رهبران 

 تلقی خواهد شد و آنان  بر مزيت و مشروعيت نظام کنونیبه عنوان مدرکی داّل
  .اين نکته را به مردم خواهند آموخت و در مغزشان فرو خواهند کرد

  
  :ه است شباهتی مطرح شدها ميان انقالب شوروی و انقالب فرانسه، بار

انقالب فرانسه هم، وحشت افکنی و تروريسم خود را در زمان خود داشت و پس "
الم نمود و به همين قياس، شوروی از آن بود که آغاز دوران دراز آزادی را اع

ی تاريخی ها قياس. اّما قياس می تواند  ما را فريب دهد." نيز چنين خواهد شد
معموًال از توجه به تحوالت و تغييرات پيش آمده در طی گذشت زمان صرف 

اما تفکر ديالکتيکی و جدلی مبتنی بر تغيير پيوسته ، بسيار بهتر از . نظر می کنند
  .اسی عمل می کندانديشه ی قي

  
ی فرانسه و آمريکا ظهور بورژوازی و طبقه جديد صنعتی و بازرگان ها انقالب

.  اعالم نمودند-که خواستار آزادی از قيد و بند اربابان فئودال بود-را 
 طبقه ی مّالک بودند و قدرت اعمال اراده بر روی باقی جمعيت و )ها فئودال(آنان

  . خود، دولت بودند) ها بورژوا(اينان. دولت را داشتند
  

بشدت متمرکز و جاه طلبی است که در نمونه ی آلمان  اّما اکنون، دوران حاکميتِ 
ر است که می تواند برخی از طبقات َدخود، آنچنان َق شورویِ ی نازی و روسيه 

  .را در هم بکوبد و بر باقی آنان سلطه يابد
  

اما . به حرکت در آمد " آزادی، برابری و برادری"انقالب فرانسه با شعار 
رهبران روسيه، جباريت حاکم را آزادی می نامند، لذا آزادی در آنجا بخت 

" تعصبی بورژوايی"سخن گوی کرملين با تمسخر، برابری را . ناچيزی دارد
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ميان استالين ،  ١ رابطه ی ميان روسيه و فنالندبصورتخواند، و برادری را  می
پوش و سرباز  ميان ژنرال مدال ،٢گی مرها اه تن زندانيان اردوگها و ميليون
  .کند تعريف میپوش  خاکیی  وظيفه

  
اين . ه است آرزومندان1700 و 1940دل بستن به شباهت و تناظر ميان دهه ی 

هر کشوری، حتی به بزرگی : اميد بر مبنای مغلطه و سفسطه ای استوارست که
بداد ه استروپا و آسيا بدر حالی که اگر ا. روسيه، يک جزيره بحساب می آيدی 

آنگاه بايد . تسليم شوند، احتمال برچيده شدن استبداد در روسيه تضعيف خواهد شد
اّما اگر از سوی ديگر، مردم . قرن بيستم را به مثابه قرن مستبدين معرفی کرد

ساالری بتواند خود را در سراسر دنيای غير شوروی بخوبی تثبيت و جاگير کند، 
ای شوروی ممکن است، در طی سالها، کم کم مردم ساالرتر آنوقت است که دني

  .شود
  

اين انتظار و آرزو که مرگ کسی يا شورش، دولت شوروی را دگرديسه خواهد 
می بايد ) در اينجا شوروی(  است که می گويد ديگرانباوریکرد، بازتاب 
صبر فقط الزم است بنشينيم، . خود ما را بپذيرندمردم ساالری ی سرانجام نظام 
کامل ) غربيان( اّما بايد قبول کرد که نظام مردم ساالرانه ی ما. کنيم و دعا کنيم

اين نظام صلح، امنيت، فراوانی و کثرت، يا آزادی کامل به همگان اعطا . نيست
می توانست در صورتی که محتوايش غنی شده می بود، بقای آن . نمی کند

ر عمل، مسری و فراگيرنده از آن وقت بود که مزايا و محاسنش د.  شودضمينت
ساالری  ی مردم ساالری در روسيه به آینده ی مردم آینده ،در واقع .آمد می  آب در

  .ه استدر بيرون روسيه وابست
  
 
 
 
 

                                                 
يه نسبت به تمامی همسايگان خود ادعای ارضی داشته است و به همين بايد دانست که روس) ١

فنالند نيز ازين جمله مستثنی . خاطر به اشغال مناطق يا کشور های مورد ادعا اقدام نموده است
اّما . نبوده و در طی جنگ اول و دوم جهانی مورد هجوم نظامی از سوی آن کشور قرار گرفت

  .   از موارد مثال زدنی مقاومت در برابر اشغال بوده استجنبش مقاومت مردم فنالند نيز
   
  ).يا در واقع اردوگاه های فراموشی و مرگ( زندانيان اردوگاه های کار اجباری )  ٢
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 صل پنجمف
  ما همه قربانيانيم

  
  

هر چند که امپرياليسم، گونه ای استبداد است که طی آن، حاکم بيگانه، مستعمره 
 را در زنجير و اسارت نگه می دارد، با اين وجود، رژيم مردم ساالر ی ناخرسند

اين مردم . می تواند در مستعمرات خود، يک حکومت مردم ساالر داشته باشد
ساالری محدود است، اما تنها آن کسی که هرگز مزه ی تماميت طلبی را نچشيده 

  .ری نبخشيده اندی پرشماها  به هند آزادیها باشد ممکن است مدعی شود انگليسی
  

 پيوسته – حتی در زمان جنگ–ی هندها ملی گرايان، احزاب، رهبران و روزنامه
از دولت انگليس انتقاد کرده اند، به آن هجوم برده اند و اين حاکميت را بشدت به 

 را در هر رژيم ها کافی بود که بخش ناچيزی ازين فعاليت. دردسر انداخته اند
  .دند تا به قيمت جانشان تمام شودتمامت خواهی انجام می دا

  
 که هيچ اقدام خشن و هيچ ه استدولت بريتانيا هزاران هندی ای را زندانی کرد

حبس برای . ی بريتانياها جنايتی انجام نداده اند بجز فرياد زدن بر عليه سياست
با اين وجود بجز چند مورد استثنا، . ابراز عقايد سياسی گناهی نابخشودنی است

يشان را ترک کنند و بازی با دم شير را ها زندانيان اجازه يافتند که زندانتمامی 
  شدنیماندن پس از آن، ساالر و زنده جنگيدن با حاکميتی مردم. غازندآدوباره بي

  . استناشدنی و اما اين نکته در حکومتی استبدادی، مصداق ندارد. است
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يان آلمان هيتلری اظهار  را در خصوص بيانات گاندی در باب يهودنکاتمن اين 
 از نيويورک به هند پرواز کنم، 1946کمی قبل ازين که در سال  ...... :می دارم

مگنز، رياست دانشگاه بيت المقدس توجه مرا به نامه ای جلب . دکتر يهودا ال
ه  به گاندی نوشته بود؛ اما هرگز پاسخی به دستش نرسيد1938کرد که در سال 

  .بود
  

نز، که خود را سالک راه گاندی معرفی می کرد، به مقاله ای در در اين نامه، مگ
ريجان اشاره داشت که طی آن گاندی به يهوديان آلمان پيشنهاد می کرد ها ی مجله
 يا ، ساتياگراها؛ی ستمگران ضد بشر هيتلری در برابر خشم المذهبانه"که 

  ."مخالفت بی خشونت راعرضه کنند
  

من از هيتلر مصرانه می خواستم که مرابه قتل : "دگاندی در مقاله خود نوشته بو
منتظر همدينان يهودی ام نمی شدم که در مقاومت . برساند يا در سياهچال بياندازد

مدنی به من بپيوندند، اما اطمينان داشتم که در نهايت، ساير يهوديان مجبورند که 
 و نشاطی درونی تحمل داوطلبانه ی رنج، توان........  از الگوی من پيروی کنند 

کوچکترين :" او نوشت . مگنز با نظر گاندی مخالف بود." به آنان خواهد داد
يی ها نشانه ی مقاومت يعنی قتل، اعزام به اردوگاه مرگ يا خالص کردن به شکل

 که يهوديان می توانند از چنگ ه استمعموًال در انتهای تيره و سکوت شبان. ديگر
  :نز يادآوری می کرد کهمگ."  در امان بمانندها نازی

 ولذا خود آنان ی وحشت زده يهوديان نيستها از خانوادهعاقل تر هيچ کسی "
اينان حتی ی زجر و شکنجه اّما . به فکر امنيت خود می باشندبيشتر از هر کسی 

 همان ها خيابان.  مردم آلمان، کوچکترين موجی را ايجاد نمی کندسطح زندگیدر 
سب و کار مثل هميشه ادامه می يابد، بازديد کننده ی ی سابق اند، کها خيابان

 را ها حال اين. ی اين جنايات نمی شود سطحی نيز چيزی نمی بيند و متوجه
مقايسه کنيد با يک اعتصاب غذای ساده در يک زندان آمريکا يا انگليس و نيز با 

  ."دن راه می اندازقايعاين وامثال جنجال و آشوب عمومی ای که 
  

روی تفاوت اساسی ميان مردم ساالری و استبداد انگشت گذاشته بود و مگنز بر 
  . بود که فرصتی دست دهد تا اين نکته را به گاندی خاطرنشان سازم اميدوار

  
در شهر پونا، " مهتا"اولين روزی بود که من در کلينيک درمان طبيعی دکتر 

 در احمد آباد  مسلمان که–ی هندوها وی به خشونت. کردم گاندی را همراهی می
مشکل در اينجاست که يک طرف به : "گفت می گذشت اشاره داشت و می

. چاقوکشی و قتل اقدام می کند و بعدًا طرف ديگر نيز به همين شکل عمل می کند



 

 

71  

 

اگر يک طرف می گذاشت که کشته شود، مسئله در همين جا ختم به  خير می 
در . بورزندنم که عدم خشونت  نمی توانم آنان را وادار ک به تنهايیاما من. شد

 به سيدنی سيلورمن .بهودیان نمونه ی خوبی دارند. فلسطين هم همينطور است
گفتم که يهوديان در فلسطين نمونه ی ) نماينده ی عضو حزب کارگر انگليس(

 ادعایی نسبت به فلسطين دارند، یهودیان ها  اگر عرب.خوبی در اختيار دارند
اين .  بود–آنهم گل سر سبد يهوديت–سيح يک يهودیم. ادعایی ماقبل آن دارند

ای که از حواريون بدست مان رسيده،  گانه ی چهارها نکته را می توانيد از روايت
اما . ی مسيح گفتند آنان حقيقت را درباره. آنان ذهنی اٌمی داشتند. برداشت کنيد

دلی داشت وی ذهنی خطيبانه، ذهنی ج. او يونانی بود. يهودی نبود" پولس مقدس"
مسيح نيرويی بزرگ، نيروی عشق را . و مسيح را پيچاند و تحويل مردم داد

اما مسيحيت در دوران کنتسانتين هنگامی که مذهب شاهان شد، به چيزی . داشت
فرا رسيد " پيتر گوشه گير"پس از آن بود که دوران صليبيون و . ديگر تبديل شد

گروه گروه مغربيان بودند .  کردندکه مسيحيان را به قصابی مسلمانان وادار می
. مسيحيت بدل به وحشی گری و بربريت شد. که بدون اغراق به دريا ريخته شدند

  ".در تمام قرون وسطی مسيحيت اين چنين ماند
  

  "و حاال چطور ؟: " پرسيدم
اينک مسيحيت برفراز ابرهای برآمده از بمب اتمی جا خوش : در پاسخ گفت 

من .  يهوديت در مقايسه با مسيحيت، لجوج و عامی استبا اين وجود. ه استکرد
اما دائم . سخنران برجسته ای بود.  هرتز در لندن نشسته ام١خاخامپای منبر 

 من در آفريقای جنوبی و .آورد رفتار یهودیان را توجيه می کرد و بهانه می
مد  به کليساهای مسيحی رفت و آ خيلی بيشتر از کنيسه ی يهوديان،؛جاهای ديگر

ی  اما همانطور که قبًال گفتم یهودیان نمونه. مسيحيت را بهتر می فهمم. داشته ام
  ."خوبی در فلسطين دارند

  
 دريافت کرده ايد که از سوی دکتر 1939 يا 1938هيچ نامه ای در سال : "گفتم

وی نامه را پس از آن . مگنز رئيس دانشگاه عبری اورشليم فرستاده شده باشد
مقاومت ای خطاب به يهوديان آلمان نوشتيد که برعليه هيتلر  يانيهفرستاد که در ب

  ." کنندمنفی
  

                                                 
  .لقب روحانيون در دين  يهود)  ١
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نامه را بياد نمی آورم، اما نظريه و گزاره ی خودم را " گاندی اظهار داشت که 
. اين واژه ی نادرستی است.  دعوت نکردم١من به مقاومت منفی. به ياد دارم

اجالس عمومی بزرگی به رياست چندين سال پيش ازين، در آفريقای جنوبی، در 
من بيشتر .  يهودی ثروتمند ژوهانسبورگی سخنانی ابراز کردم،هرمان کالنباخ

وی هنگام .  در خانه اش زندگی می کردم و با او خانه يکی شده بودمها وقت
برخاستم و گفتم من به مقاومت منفی . معرفی، مرا قهرمان مقاومت منفی خواند

 در برابر ِ ها چيزی است بسيار کنشگر و فعال، و درست ساتياگرا. اعتقاد ندارم
يهوديان آلمان . تسليم، منفعل است و من از تسليم متنفرم. کنش پذير و منفعلِ رفتار

  ."به هيتلر مرتکب اشتباه شدندعاجزانه با تسليم 
ی مگنز در نامه ای به شما مدعی شد که يهوديان نمی توانستند کار ديگر: "گفتم
  ."کنند

  
اين بزرگترين . کشت  ميليون يهودی را5هيتلر : "اندی با جديت اذعان نمود کهگ

اما يهوديان، خود را می بايد شخصا به دشنه ی سالخی . جنايت دوران ماست
 به دريا پرتاب می ها آنان می بايد خود را از باالی صخره. عرضه می کردند

عانی تلويحی نظامی گرانه من کاری به م.  معتقدم ژاپنی٢راگيریها من به. کردند
  ."ه استو سامورايی آن ندارم، اما اين روش، روشی قهرمانان

  
  "فکر می کنيد که يهوديان می بايد خودکشی دسته جمعی می کردند؟: "پرسيدم

  
خودکشی، دنيا و . آری، اين کار می توانست قهرمانی باشد : " گفتتاييدگاندی در 

 ١٩٣٨تلر بر می انگيخت، بخصوص در مردم آلمان را نسبت به شر خشونت هي
،  همآخر کاردر باالخره اما آنطور که ديديم آنان . که هنوز جنگ شروع نشده بود

  . تسليم شدند،ميليون ميليون
  

                                                 
. مقاومت منفی تعبيری است که گاندی اکراه داشت ازينکه شيوه ی عملش را به آن نسبت دهند) ١

و قانون محبت و عشق را ) عدم خشونت(و آهيمسا ) پايداری در راه حقيقت(بير ساتياگراها او تع
و می گويد که اين کنش ها منفی نبوده ، حاکی از  نااميدی به  بعنوان شيوه ی خود معرفی ميکند
ی نمی شناسند و هدفشان ضربه زدن به حريف نيست " دشمن. "تغيير انسان و اوضاع او نيستند

   (negative resistance). برکشيدن توام خود و حريف استبلکه، 
 ، که بيشتر بمنظور رهايی از ( Haragiri)خودکشی بسبک ژاپنی با دريدن شکم با شمشير) ٢

  .  عذاب وجدان نسبت به قصور در انجام وظيفه انجام می گيرد
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ممکن است : " بعدها وقتی اين گفتگو را به اطالع دکتر مگنز رساندم، وی گفت 
ی کردند، ممکن بود فکر گاندی درست باشد که می گويد اگر يهوديان خودکشی م

 ميليون، با اين اقدامشان دنيا راتحت 6خيلی بيشتر و عميق تر از تأثير قتل عام 
بله،   .اما نمی دانم اين اقدام عمًال چگونه می توانست ممکن باشد. تأثير قرار دهند

 چون در می توانستند اقدام به خودکشی کنند،چند صد نفر، " ماسادا  " یدر قلعه
اما شش ميليون .  بودند و در مقابلشان ارتشی متخاصم قرار داشتصورمکانی مح

 و به اين اقدام دست بزنند؟يا يک ميليون يا يکصد هزار نفر چگونه می توانستند 
  داشت يااگر اين کار را می کردند، آيا تأثير اين عمل بر روی دنيا دوام بيشتری

  " ميليون تن؟6تأثير نابودی بعدی 
  

تماميت "گز تجربه ای از زندگی، تحت حاکميت يک رژيم کامًال مهاتما گاندی هر
بخشندگی و انسانيت وی نمی گذارد بفهمد که يک رژيم استبدادی . نداشت" خواه

در هند، فلسطين، و نقاط ديگر، خشونت يا عدم . تا چه حد می تواند سنگدل باشد
، ها کايی وقتی آمري."روابط عمومی" سازمان يافته، شکلی است از ِ خشونت
 می خواهند بر روی سياست جاری تأثير ها ، يا سوئدیها ، فرانسویها انگليسی

زنند،  بگذارند، چک و چانه می زنند، اعمال نفوذ می کنند، تلگراف می
در اّما . کنند نند، اعتصاب میآ دهند، راه پيمايی می نويسند، رأی می می

 ندارد، ها ن تأثيری بر سياستمستعمرات آسيايی، معترضينی که می بينند آرای شا
. شورش می کنند، چاقوکشی می کنند، شليک می کنند يا دست به غارت می زنند

هدف معترضين تغيير سياست انگليس است که گهگاهی هم توانسته اند به اين 
يی را در لندن در ها ی رخ داده در شرق، واکنشها نا آرامی. هدفشان برسند

دولت . انگيزد ب سياسی و در کليساها بر میمجلس، در مطبوعات، در احزا
آنچنان تحت فشار سنگين قرار می گيرد که می بايد در انظار عموم به منتقدانش 

  .پاسخ دهد و، در مواردی اقدام به تغيير و تحول در راهبرد خود نمايد
  

 وحشت افکنی و –لذا عدم خشونت گاندی وار و نيز نقطه ی مقابل و زشت آن 
ِ ،دو هر –ونيستیتروريسم صهي وجود جامعه ای مردم ساالر در   روايتگر

مقاومت کنندگان هندی و آدم ربايان . باشند می) و نيز در آمريکا(انگليس 
صهيونی در فلسطين در مقابل همين دادگاه انظار عمومی است که دادخواست می 

  .دهند
  

  اما فرض کنيم که در ملل غربی مردم ساالری ای وجود نداشت؟
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خست وزير بريتانيايی نمی توانست دستور بيرون انداختن يک ميليون تن را يک ن
ی آتش ذوب شان کرده و به ها  بدهد تا در کورهها يشان و از خيابانها از خانه

  . و کرد–هيتلر می توانست . صابون تبديل کنند
  

  :ژنه، خبرنگار نامدار خارجی در نشريه ی نيويورکر می نويسد
.  صد هزار يهودی در آمستردام هلند زندگی می کردندقبل از جنگ نازی،"

. دستگير کردن يهوديان در اينجا بسيار ساده بود. ند نفر هزار5امروزه، فقط 
زندانيان . را قطع کرد) ها گتو(ی منتهی به محالت يهودی نشين ها گشتاپو فقط پل
ی کوچک قرن هجدهمی شان بيرون ريخت، آنانی را که می ها را از خانه

واستند از محله ای فرار کنند که به يکباره تبديل به جزيره نژادی مهلکی در خ
ی زرد داود ها يکه و تنها را با ستاره ِ افرادآمده بود با شليک گلوله کشت، باقی 

ی مرگ سرزمين آباء و ها ی شان به اردوگاهها برچسب زد و آنان را با گاری
  .اجدادی گسيل داشت

  
 هالک ها ی هلند، صد و چهارده هزار در حاکميت آلماناز صد و چهل هزار يهود

  " ....شدند 
  

، چگونه می توانستند با آن مخالفت کنند؟ نه تنها ها قربانيان اين گونه وحشی گری
 بلکه تمامی بشريت می بايد دست به مقاومت آزرده،قربانيان بالفصل و مستقيم و 

استبداد ما را . نيز قربانی هستيمفعال در مقابل استبداد می زد، چرا که تمامی ما 
هم لمس می کند و با ما تماس می گيرد، حتی هنگامی که ظاهرا دستش از ما 

  .ه استکوتا
  

ی گاندی در باب مردم ساالری و نيز خود گاندی در يک رژيم استبدادی  ها ديدگاه
 در چرا دستور می داد که آقای گاندی  بی چون و،مستبد. نمی توانستند زنده بمانند

فرض کنيم . هيچ کسی ديگر ازو خبری نمی شنيد. محاق و فراموشی فرو برود
نيم ميليون نفر در همبستگی با گاندی، در برابر استبداد نافرمانی می کردند، 

 ميليون نفر از استبداد سر می 3فرض کنيم . نسخه ی شان تمامًا پيچيده می شد
  .پيچيدند، آنها نيز حذف می شدند

  
 ٢٠با.  ميليون هندی از پذيرش ديکتاتوری سر باز بزنند٢٠د حال فرض کني

 ميخ د استبداد هرگز نمی توان- در هر کشوری که باشد-ميليون مبارز گاندی گرا 
يی که درست بر اساس عقايد گاندی ها ملت. خود را در باال ترين نقطه بکوبد



 

 

75  

 

ن نجات خواهند ی يکه تازاها گرايی رفتار می کنند و به آن وفادارند، از شکنجه
  . يافت

  .گاندی گرایی با هيتلریسم یا استالينسيم در نمی آميزد
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  فصل ششم
  صبح یکشنبه در دوسلدورف

  
  

مردمی که يکبار تحت تاثير جادو، و فشار : پرسش جدی روزگار ما اين است
آيا هنگامی که آزاد شوند، در ی رژيم يکه تاز قرار گرفته اند، ها ی پوتين پاشنه

مقابل بازگشت اين چنين رژيمی مقاومت می کنند يا دوباره به انواع جديد آن 
 تا ابد از مرض تمايل به ها  و ژاپنیها ، ايتاليايیها آيا آلمان. تسليم می شوند

شده اند؟ يا آيا عواطف، احساسات، باورها و شرايطی که آنان " معالجه"مستبدين 
داری و تسليم به يک رژيم جبار هدايت کرد، باری ديگر آنان را را به طرف

  قربانيان ساده و آسان جبار بعدی می سازد؟
  

خورشيد مثل برق از خانه ای مخروبه در شهر دوسلدورف آلمان در منطقه ی 
به شهر " پارک هتل " من از پنجره اتاقم در . تحت اشغال انگليس باال می آمد

ی ها ، بصورت کپهها  در افق، زير بمبها ی از ساختمانبسيار. خيره شده بودم
بدون  ی متالشیِ ها خاک يا نيم ديوار يا ربع ديوارهای دندان موشی و با پنجره

  .قاب، درهم کوبيده  شده بودند
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راننده ی آلمانی اهل اشتتين، آدمی بود . در طبقه پايين هتل، ماشين منتظرم بود
چندين .  پرسش می کردمودی که من از بجز در موار؛سخت کوش و کم حرف

وی در ! يعنی که خوراک : با خود داشتینان خمير قهوه ای رنگاز برش ضخيم 
جبهه ی ، قفقاز، يونان، و در "که ريمه"ارتش رايش در هلند، فرانسه، روسيه،  

  .آلمان جنگيده بودغرب 
  

اه سال طول به گفته ی او شرايط زندگی مردم روسيه، ابتدايی و سخت بوده، پنج
وقتی ." آنها تميزند: "او مردم هلند را دوست داشت. می کشيد تا به اروپا برسند

 شدند، تالش کردند که به خواهر هجده ساله اش تجاوز کنند، تين وارد اشتها روس
او اين داستان را با لحنی . بعد مادرش همين کار را کرد. او هم خودکشی کرد

 همان لحنی که در لندن از زنی يهودی شاهد گفت،ونه سرد و گزارش گ" کامال
."  کوره انداختندتودر آشوتيس  رو ها والدينم؟ بله، اون"آن زن می گفت: بودم 

نمی .  عاطفی بوده، حاال ديگر برای مردم اشکی باقی نماندهبيش از حّداروپا 
  .مانی زندگی کنی و احساساتی و عاطفی بها توانی در شهر خرابه

  
سقف . چندين بار بمباران شده بود. تگاه مرکزی راه آهن رفتممن به سمت ايس

چوبی موقتی در زير سقف دائمی بمباران شده ی سالن انتظار اصلی ساخته شده 
وقتی خواستم . در انتهای چپ سالن انتظار، سرداب آبجويی وجود داشت. بود

ليت بايد ب. داخل شوم مردی با  کاپشن مخصوص و کاله نمدی، جلويم را گرفت
بليت . قرار بود نشست انتخاباتی حزب کمونيست در آنجا برگزار شود. می خريدم

او هم پول .  مارکی داشتم۵٠من فقط يک اسکناس . دانه ای يک مارک بود
. بجای يک مارک، بطرفش يک بسته سيگار چاترفيلد دراز کردم. خردی نداشت

يک بسته سيگار " .  مارک فايده کنم5با اين می تونم ! چه بهتر: "مرد گفت 
  . مارک در بازار سياه معامله می شود9 تا 6آمريکايی از 

  
نيمی باالی کف زمين و .  متر عرض داشت18 متر طول و 54سرداب در حدود 
. چهار  عدد المپ، قدری نور بر تيرگی فضا می پاشيدند. نيمی در زيرزمين

هيچ کسی . ودند زن بودند که دور ميزهای گرد نشسته ب١٠ مرد و ٢٠٠حضار 
خدمتکاری .  زنان و مردان ميان سال بودندشانکمتر از چهل نداشت و بيشتر

نحيف، کم مو، جو گندمی با کتی سفيد، با نوک پا از ميزی به ميز ديگر می رفت 
  .ی آبجو را با سينی تقسيم می کردها و ليوان

  
مامی بيست و پنچ درصد از ت: "می گفت -که يک دکتر بود-سخنران خوش پوش

پوشه ای را که رويش يادداشت می ." پزشکان آلمان به حزب نازی پيوستند
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" طبقه متوسط دوسلدورف"او همايش امروزصبح را نشست . نوشتم برگرداندم
دم در ورودی، به من بروشوری با ورق نازک داده بودند که . معرفی می کرد

!! ها نازی کوچولو"مربوط به مبارزات انتخاباتی حزب کمونيست بود، با عنوان 
. دوازده ميليون نفر عضو حزب نازی آلمان بودند: " نوشته بود که". حاال چی ؟

مردان، زنان و جوانان، صدها هزارشان تحت فشار روحی يا ترس از دست دادن 
آيا امروزه، اينک همه ی .... کار مجبور شدند که به صفوف حزب نازی در آيند

نازی " بروشور از ."انده خواهند شد؟  ميليون نفر با يک چوب ر١٢اين 
  .دعوت می کرد که به حزب کمونيست بپيوندند" ها کوچولو

  
شفاف پيش بينی کنيم که فالکت اجتناب ناپذير " می توانيم کامال: "دکتر ادامه داد

مهم اين است که . ی مارکسسيم پيروی کنيمها است، مگر اينکه از آموزه
  سخنرانی اخير خود گفت که می شد از فالکتدر" بايرنز"سياستمرد آمريکايی 

 ها  پيشگيری کرد، اگر که آلمانی١٩١٩ در آلمان پس از 1919پس از  
  ."را گوش کرده بودند" کمونيست کارل ليبکنشت"ی ها توصيه

  
اين .  علم برنامه ريزی شده می خواهندها کمونيست: " چند لحظه بعد دکتر گفت

در زمينه ی هوانوردی يا " رنامه و سازمانی مثال هم، بها  نازی.سوسياليسميعنی 
 ،پس تفاوت ميان سوسياليسم و نازيسم در چيست؟ هدف نازی. داشتند پزشکی

اما در سوی ديگر، سوسياليسم در روسيه .  بودها نابودی و سرنگونی ساختار
ی شگفتی در زمينه تاريخ، پزشکی و تمامی علوم ديگر  ها مشغول انجام پژوهش

نويسندگان با استفاده از . کتابی آمريکايی در مورد اتم خواندمًا  اخير.می باشد
آمريکا انرژی اتمی را فقط . قدرت اتمی برای اهداف غير نظامی مخالف بودند
در اياالت متحده ی آمريکا، . برای نظامی گری و فشار ديپلماتيک می خواهد

، اما در شوروی انرژی اتمی به معنی عقب گرد، و ايست و محدوديت می باشد
  ."به معنی پيشرفت علمی و فايده برای بشريت است

  
دنيای پزشکان :"هشدار داد که. او در مورد جوانان و آموزش در آلمان سخن گفت

بايد مردم ساالرانه شود، در غير اينصورت ارتجاع دوباره شکوفا می  آلمان می
کان می توانند مرفه بايد در کنار کارگران باشند، مگر پزش روشنفکران می.گردد

  باشند، بدون اينکه طبقه کارگر مرّفه باشد؟ 
  

شارن هورست، کالوس ويتز، فيخته " بسياری از رهبران روشنفکری آلمان، مثال
، بسياری از روشنفکران از انقالب ١٨۴٨در . و غيره با يونکرس مخالف بودند

آلمانی در جنگ داخلی آمريکا، بيش از هشت صد هزار . حمايت می کردند
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، که در ميان شان سی و هفت ژنرال هم وجود داشت، برای "چهل و هشتی"
بکمک ) ها در برابر ارتجاع برده داری جنوبی(جبهه ی ترقی و پيشرفت 

  ." رفته و جنگيده بودندها شمالی
 زنان، که هم اکنون برای ؛تحت نظارت سوسياليسم. سوسياليسم صلح می خواهد"

  ."ار دشواری اند، مشکلی نخواهند داشتی پزشکی دچها ديدن آموزش
ما يا به سمت رشد و ترقی حرکت خواهيم کرد يا . من بايد سخنانم را پايان دهم"

  ."ی اتمی مدفون خواهيم شدها در زير بمب
  

هنگامی که سخنران با عجله به سمت در می رفت، کف زدن حضار او را بدرقه 
اسمش را . ن انتظار ايستگاه گرفتماو را در سالجلوی بدنبالش دويدم و . می کرد
  ".گه دورنها دکتر کارل ":پرسيدم

من روزنامه نگاری آمريکايی ام و به آلمان آمده ام تا تأثير نازيسم را بر : گفتم 
شما از بايرنز وزير خارجه : " و سپس اضافه کردم که . " روی مردم ببينم

ه با پيروی از ليبکنشت از آمريکا نقل قول کرديد که مدعی بوده آلمان می توانست
در حالی که اگر بشنوم بايرنز، حتی فقط اسم ." پيشگيری کندخود سرنگونی 

اما اگر اين کلمات را واقعاً . کارل ليبکنشت را تابحال شنيده باشد، ماتم می برد
گفته باشد، مطمئنًا فکر نمی کرده که آلمان می بايد حرف يک رهبر کمونيست را 

  ".بهتر است بدانيم که بايرنز محافظه کار است. ته اسبگوش می گرفت
پس چه کسی می توانسته باشد؟ من اين مطلب را در : دکتر همراه با آهی گفت 

  ". خواندمها روزنامه
، آنهم در شهر ه استبايرنز اخيرًا سخنرانی ای در آلمان داشت: "يادآوری کردم که

من نمی توانم آن نقل . يافت شما روايت تان را در آن نخواهيد لی و.اشتوتگارت
در جايی ديگر گفتيد که آمريکا انرژی اتمی . قول را در سخنان وی به ياد بياورم
رساند، در حاليکه روسيه اين کار را خواهد  را برای اهداف صنعتی بمصرف نمی

اين ادعا، درست خالف رويه ی . در مورد ايالت متحده در اشتباهيد. کرد
در حقيقت، روند کار . ی اتمی را در صنعت بکار نبرندست که انرژها آمريکايی

و اما در مورد روسيه، شما اين را از کجا . در اين مسير در حال پيشرفت است
دانيد؟ اين مسئله يک راز شديدًا پنهان شوروی است و شما هيچ اطالعی از  می

ين ديگری هم ازی  غير خودی ِ هيچ خارجی. ی اتمی در روسيه نداريدها فعاليت
  ."مسائل خبری ندارد

  .ساکت در مقابل من ايستاد
آدم فکر . ه است سال تبليغات دروغين گوبلز را از سر گذراند12آلمان : "گفتم
 همين مقدار دروغ شنيدن برايشان کفايت می کند و بيشتر ازين ها کند که آلمانی می
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رد، شما اما امروز دقيقًا همان کاری را که گوبلز می ک. برايشان زيادی است
  ".داريد می کنيد

  .برگشتم و به محل گردهمايی رفتم. چيزی نگفت، اما ناراحت بنظر می رسيد
  

ديوارهای مخروبه پوشيده از پوسترهای . پياده روی کردمقدري بعدًا در خيابان 
پوستر . چندين حزب آلمانی نظرات شان را تشريح کرده بودند. سياسی بودند

مسيحيان به سی دی يو رأی " نوشته بود، ) CDU( اتحاديه ی دمکرات مسيحی 
 ،يو ، حزب سوسيال دمکرات دی  درست در کنار هر پوستر سی.."می دهند

 رأی SPDبه .  سوسياليست است، واقعیِ مسيحی: "  پوستر رقيبی چسبانده بود
  ."دهيد

  
سی دی .  از زنان آلمان می خواهند که روحيه جوانان راباال ببرندها سوسياليست

يند که ها اما در اين ميان فقط کمونيست." جنگ ديگر بس است"زند  و فرياد میي
اما ."  رأی بدهيدها ذغال بيشتری می خواهيد؟ به کمونيست " :وعده هم می دهند

 ِ ی اشغالگر آلمانها می دانيم که توليد ذغال و توزيع آن بکلی در اختيار قدرت
ياليست يا کمونيست يا امثالهم پس از نازی است و هيچ حزب آلمانی، چه سوس

می خواهيد " .قدرت آن را ندارد که به رأی دهندگان آلمانی ذغال بيشتری برساند
، و دستمزدها پس از ها اما قيمت."  رأی بدهيدها  پايين بيايند؟ به کمونيستها قيمت

ی زمان  ورود نيروهای اشغالگر به آلمان، از سوی آنان در سطح تثبيت شده
 را پايين و باال ها  قدرتی نداشتند که قيمتها آلمانی.  و تثبيت شدندجنگ تنظيم

  !کنند
  

.  از سادگی دردمندان نان می خورند،پزشکان قالبی و سياستمردان قالبی
طالع . بينند و نه می شنوند، فقط می توانند ببلعند آدمهای ساده لوح نه می

 و ها شارالتان فانی، شيادان،ی عرها ی دروغين، فرقهها ، منجیها ، فال بينها بين
، در دوران اغتشاش و ناآرامی، بی ثباتی و ها  و فاشيستها همچنين کمونيست

  .بالتکليفی و فالکت و سيه روزی، مثل قارچ از زمين سر بر می آورند
  

وحشت افکنی، ترسی می . کشنده ترين سالح مستبد وحشت افکنی و ترور است
هزينه کردن وجدان و " می کند و فرد را برای آفريند که تمنای امنيت را تشديد

 خواهان ،خدايان رژيم استبدادی.  می سازدبه پای آن، آماده تر" کرامت خود
يت و شخصيت آنان  هوها قربانی گرفتن از آدميان اند و بزرگترين اين قربانی

سازد که دروغ   را بدل به ريا کاران و منافقينی میها ، انسانوحشت افکنی. است
.  گويند، اعتراف می کنند و به خاک می افتند تا موفق شوند و زندگی کنندمی
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 و مرید؛ موج سوار، چکمه ليس، منفی باف، چاپلوس  و تروروحشت افکنی
  .پرورش می دهد

  
رژيم استبدادی خود را بشکل غولی سنگی و يک تکه، وحشتناک و هزارساله 

او دست زند و يا تضعيفش نشان می دهد که هيچ فردی قدرتش را ندارد که به 
 با وجود چشمان ،پس برای چه بايد تالش کرد؟ تالش برای توطئه. کند

از . ی همه جائی و نيز هراس فزاينده و چشمگير، کاری است احمقانهها خبرچين
رواج می "  آسه بيا -آسه برو" همين رو خلقيات و فرهنگ بی رگی، رخوت و 

 ی جنگ، آماده مردن در راه کشور درست همان قهرمانی که در جبهه. يابد
 او هيچ شانس موفقيتی در چشم انداز نمی .است، در شهر، شهروندی بزدل است

بيند و فقط مطمئن است که حمله اش به قلعه ی تماميت طلبی، خود، خانواده،  و 
دوستانش را با مرگ روبرو می سازد، بدون اينکه چيزی بجز تشديد سرکوب 

  .بدست آورد
  

 ها انديشه را پس می راند، چون انديشه. قدرت اراده را تضعيف می کنداستبداد 
 ابتکار سياسی را پس می راند، چرا که تمامی خرد و اقتدار واقعی. خطرناکند

 فرد، ،در اين شرايط.  و می تابد از وجنات مستبد است که فوران می کندفقط
 شود اعتگ  جمرنگ محافظ خاکستری را انتخاب می کند و سعی دارد که همرن

. آرزو و جاه طلبیِ  زيادی، بليت مرگ است. بخورد و تابلو نشود" ُبر" و با آنان 
کسی که متفاوت است با خطر . تيمساری که محبوب باشد، با خطر روبروست

، در حرف شنوی، تسليم  ارزش اصلی رایج ،درحاکميت استبدادی. روبروست
  .ض استهمراه با اکراه، خود فراموشی، و اطاعت مح

  .ی امنيت فردیها یند بهترین ضامنها  این
  

تبليغات بی وقفه و پرسروصدا و .  را می آموزدها جوان، خيلی زود اين درس
ی ها  پيروزی انقالب و شادکامی نسل وی مدارس، به نام شکوفايی ملتها آموزش

 را به عنوان خدمتی ضروری و افتخارآميز به نظام ها آينده، تمامی اين خصلت
تحسين می شود و ) مام ميهن(سرسختی و سخت کوشی خودی.  می کنندعريفت

مقايسه " منحط و هميشه در حال سرنگونی"ی مردم ساالری ها اين ويژگی با نظام
يعنی برتری، حقانيت و  می گردد، البته با نتيجه ای از پيش آماده و معلوم؛

م ساالر بشدت ی مردها دسترسی و کسب اطالعات از نظام. سالمت نظام خودی
  .ی رسمی دولتی سوراخ شودها محدود می گردد، مبادا که بادکنک دروغ
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نابود ساخت، زمين پر  هنگامی که فشار خارجی، استبداد آلمان، ايتاليا و ژاپن را
 و ها ی کوتوله با شخصيتها انسان. ی خرد شده بودها از تکه پاره ی شخصيت

سروران جديد با مقاومتی . فتاده بودند به دام اها ی پژمرده در خرابهها کرامت
تنها تعداد کمی . مستبدان ظرفيت و توان مقاومت را کشته بودند. روبرو نشدند

  .کردند  باقی مانده بودند و مقاومت می،متعصب در نقاط منزوی و پرت
  

شايد مردم اين کشورها هميشه و ذاتًا حرف شنو و منضبط بوده اند و بر همين 
 حرف شنو ،ی تسليم شده اند که آنان را باز هم بيشتر از قبلبداده استاساس ب
تماميت زده، يا حداقل بخشی از  بمحض سقوط استبداد، گوسفندانِ . ه استساخت
 ی به آغل و طويله ی يکه تازانه ی جديد؛ می توانند براحتی و با آمادگی،آنان

 و بسياری ديگر از در آلمان، ايتاليا، مجارستان. پناه ببرندبه آن هدايت شوند و 
  .ی بسياری به احزاب کمونيست پيوسته اندها کشورهای اروپايی، فاشيست

  
فرآيند تماميت زدايی قبل از هر چيز، فرآيند بازگشت شخصيت و کرامت انسانی 

مسئله ی تقويت ايمان گاندی وار به سختگيری در مورد ابزار؛ و در واقع، است، 
جدا ( به انسان، و آزادی ابتکار فردی و جمعیوسايل تحقق اهداف، احترام بيشتر 

 اغلب ها  و فاشيستها تکفير نازیِ   فرمول منفی. است) ی دولتیها از بخشنامه
آنان می توانند بسرعت نان را به نرخ تماميت . اّما کافی نيست ،ضروری است

در هر حال نازی زدايی تنها . بعضی شان هم خورده اندکه . طلبی ديگری بخورند
بين مردم تابلو شده بوده اند که  ١یا انی را در بر می گيرد که به آن اندازه قهوهآن

 کم و خفيف، يدر باب انديشه ی قهوه ای يا سياه يا سرخی که به مقداراّما، . باشند
 وارد شده چه می توان گفت؟ اين يکی، ديگر به ها در خون و روح اکثريت آدم

شاید " . نازی زدایی کنيد،با گاندی"  ِ شعار. وار نياز دارد پادزهری گاندی
  .باشدت نمناسب بی ای وصيهت
  
ی لباس فرديت نمی تواند با سوزنی از جنس سرنيزه به هم دوخته شود،  تکه چل

چشم در برابر چشم "  مردم ساالری هم نمی تواند با فرمان توراتی ،شكلبه همين 
  .خواهد ساخت" ورک" همه را ، اين حکم؛ترميم شود، چرا که در نهايت" 
  

هر تالشی در جهت آغاز مردم ساالری يا جلوگيری از تماميت خواهی، می بايد 
آزادی و مسئوليت پذيری به اين . دائمًا بر بازسازی کرامت و شخصيت تأکيد نمايد

  .دارد رسانند، اّما اقتدار سختگيرانه، بازمی تالش ياری می

                                                 
   .رنگ يونيفورم نازی)  ١
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انه به ابزار و وسايل را کاهش می رنجوری شديد جسمی نيز، احترام مردم ساالر

کلی فرماندار نظامی آمريکا در آلمان می گفت که فکر . دی تيمسار لوسيوس.  دهد
 کمونيست نشوند، اما تضمين نمی کند که اگر جيره غذايی شان از ها کند آلمان می

اين روزها . کاهش يابد، آنان بازهم به همين منوال بمانند1250 کالری به ١۵۵٠
ساالر و يک کمونيست شايد نصفه نانی روزانه يا  وپا فرق ميان يک مردمدر ار

  . کيلو ذغال سنگ ماهانه باشد50
  

 با گرسنگی، چماق و –که بدون آن مردم ساالری نابود می گردد –احيای معنوی
  .باتوم، اعمال محدوديت، يا با حکومتی تماميت خواه سرعت نمی گيرد

  
.  تن به آن عادت می کنندها با اين وجود ميليون. داستبداد مردم را آزرده می ساز
 فراموش می کنند که آزادی چيست؟ در روسيه، ها با گذشت ساليان، همين ميليون

داند که آزادی چيست ولذا ديدگاهش نسبت به آن خالی از  نسل جديد هرگز نمی
  .ارزش است

  
فاشيسم نوين يا بازماندگان فاشيسم در رژيم استبدادی سابق، نوکران بالقوه ی 

از سوی ديگر، تماميت خواهی کاری نمی کند جز اينکه نفرت . باشند کمونيسم می
از اجبار و تشنگی برای آرميدگی، تنش زدايی و آزادی توليد کند، تمنايی که نمی 

  .بايد مانع اش شد
  

 حاکی از فرصتی هيجان انگيز برای ،بنابر اين سقوط يک حکومت استبدادی
اينکه مجرمين و جنايتکاران بايد مجازات شوند و بايد مراقب . ستمردم ساالری ا
  اهميت دارد، اما بی نهايت مهم تر، اين است که از هر اقدام مثبتِ ؛مرتجعين بود

ممکن استفاده کرد تا به بردگان سابق بتوان نشان داد تا چگونه به انسانهای آزاده 
  .بدل شوند

  
ر است که دستگاه حکومتی آمريکا در آلمان، کلی بر اين باو. تيمسار لوسيوس دی

سازمان نظامی، بنا به سرشت خود، دائمًا بر طبل اجبار . می بايد غيرنظامی باشد
با اين شيوه، مردم نيز آماده اند که شبيه برخورد سابق شان با . خارجی می کوبد

  يعنی خود را به رنگ حاکمان جديد آمريکايیاستبداد، عکس العمل نشان دهند
می باشد  اين چهارچوب ذهنی، پذيرای مردم ساالری ن،در اين صورت. درآورند

  .و نخواهد شد
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مردم ساالری فقط به کمک افراد مردم ساالر و به شيوه ای مردم ساالر می تواند 
من اگر می توانستم سعی می کردم با دشمنان سابق و . خلق شود و اشاعه يابد
ر رفتار کنم، بجای اينکه آنان را جنايتکار  بعنوان بيماها تمامی ضد دموکرات

نفرت و زور . آنان جنايتکارند چون بيمارند. افراد بسيار زيادی جنايتکارند. بدانم
ما . ما قادريم مهربانی را امتحان کنيم. ه است بيش از حد بکار رفت،در دنيای ما

  .می توانيم مردم ساالری را امتحان کنيم
 هر حسن ها آلمانی" ان در دولت انگليس، می گفت که لرد پوکنهام وزير امور آلم

اين گونه ." نيتی را که نشان داده ام، هميشه با همان ابعاد و اندازه پاسخ داده اند
ی مسيح و گاندی ها رفتار، مبتنی بر اصول تربيتی درست و بر اساس آرمان

  .است
  

ند، از تالشی که کبه لغزش به دامن تماميت خواهی می دنيای ما که ما را تهديد 
خواهد بردگی را در کشورهای سابقًا دشمن، در مستعمرات، و در کشورهای  می

مردم ساالر ابدی سازد، بيشتر در خطر است تا از تجربه ای شجاعانه در راه 
  . آزادی

آنانی که رهروی اين تجربه اند، برای موفقيت می بايد خود، انسانهايی آزاده 
  . نيز غنی باشند و شخصيت لبريز و از نظر منشباشند که از کرامت انسانی
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  صل هفتمف

  هيتلر و استالين
  
  

موسولينی در راستای خدمت به اهداف عوام فريبانه اش رژيم خود را 
. است" استبداد پرولتاريايی"نظام شوروی رسما . ناميد می "پرولتاريايی"

بجای شوروی هم مونيست، و سوسياليست ی بلشويک، کها سخنگويانش از واژه
يا همان کوتاه شده ی "  سوسياليست ملی گرا" استبداد هيتلری . استفاده می کنند

 که ه استاما استالين در چندين اظهار نظر عمومی گفت. بود" نازی " آلمانی آن 
 ملی گرا نبودند، آنان جهانخوار بودند، – نامی که وی ترجيح می دهد -ها هيتلری

به همين خاطر، سفارت شوروی در . وسياليست هم نبودند، بلکه مرتجع بودندس
از واژه ی نازی گردد . سی.بی.لندن، در طی جنگ تالش نمود تا مانع استفاده بی

" سوسياليست ملی گرا " ی شوروی نسبت به کاربرد ها  ديپلمات1947و در سال 
در شکل، ملی "شوروی الين اعالم کرده بود فرهنگ ه استچرا ک. معترض شدند

تجلی "هم چنين استالين مدعی است که وی . است" و در محتوی، سوسياليستی
  .ه استرا تأسيس نمود" گرا  سوسياليسم ملی"يا " سوسياليسم در يک کشور

  
ی خشونت بار و بی ها ی استبدادی در شيوهها نظام. شباهت منحصر به نام نيست

.  و در بی حرمتی به حياتها حمی به انسانرحمانه به يکديگر شبيه اند، در بی ر
سرها را بزمين خواهد غلطاند " که هيتلر به قدرت برسد، قول داد که  پيش ازين

کرملين در سراسر . در طی حکومتش سرهای بسياری بروی زمين غلتيدند... و"
ی خارجی غالبًا با ذوق ها کمونيست. طول و عرض روسيه جاده ای از خون کشيد
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ار و در خلوت از کسانی حرف می زنند که قرار است وقتی به قدرت و شوق بسي
ترتيبشون رو می وقتی حکومت دستمون بيافته،  (:می رسند بايد کشته شوند

  . چيزی را در آنها ارضاء می کند که طبيعی نيستها آرزو گونهاين !). ديم
  

 ترور  بود کتابی در توجيه وحشت افکنی و2تروتسکی وقتی که بلشويک شماره 
. اّما اين استالين بود که صفحه به صفحه ی آن کتاب را به عمل درآورد.نوشت

تبر، . خشونت، شيوه ی عمل اقليتی است که نمی تواند اکثریت را متقاعد کند
، اخالق، ها ششلول و روغن کرچک؛ دین و آیين آنانی است که ایمانی به آرمان

ی ها فاه بشریت را بر سر منبری ر  هر چند که روضه-و عشق به انسان ندارند
  .خود بخوانند

  
خشونت ابتدا بمنزله ی ابزار يک هدف، کار خود را می آغازد، در مراحل بعد 

 به روشی تبديل می شود که بکمک ها هدف اوليه را با ولع نابود  می سازد وبعد
  .آن قدرت می تواند بيرحمانه حفظ گردد

  
س مخفی، سالحی بر ضد دشمنان رژيم در ساليان آغازين انقالب بلشويکی؛ پلي

 و ضد انقالبيون نابود شدند، پليس ها پس از آنکه سرمايه داران، کوالک. بود
. مخفی بر ضد آنانی شد که انقالب را بوجود آورده و هنوز به آن وفادار بودند

جنايت آنان وفاداری شان  به اصول انقالب بود که حکومت فعلی کم کم داشت 
  .پا می گذاشت را زير ها آن
  

ی قديمی و اوليه؛ ها بلشويک. بلشويسم در ابتدا بشدت از فاشيسم متمايز بود
روشنفکران، کارگران، يا انقالبيون حرفه ای از قبيل لنين، تروتسکی، و استالين 

 ،ها نازی اّما بيشترِ . بودند که اولين عالقه شان طرفداری از طبقه کارگر بود
ای از نظرگاه سياسی بودند که با  افراد جابجا شدهماجراجويان طبقه متوسط و 

  .ی کارگر متحد شده بودند صنعتگران و سرمايه داران برعليه طبقه
  

ی انقالب فرانسه و فالسفه ی ليبرال اروپای غربی بخوبی ها  از چشمهها بلشويک
کليسا هم با آنان . اقتدارگرايی تزاری از آنها گريزان بود. سيراب شده بودند

 ،بنابراين. طور برخورد می کرد، چرا که در خدمت پادشاهی ی مطلقه بودهمين
آنان قول . مردم ساالری و آزادی، آرمانهايی بيگانه برای لنين و تروتسکی نبودند

هيچ . دادند که دولت رو به نابودی می گذارد و پس از آن مردم آزاد خواهند شد
بنا به پيش بينی هيتلر، . داشتفاشيستی هرگز اين چنين رؤياهای زيبايی در سر ن

  .استبداد فاشيستی، بايد هزار سال دوام می يافت
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جهان وطنی و دشمنی با ملی . ، جهان وطن بودندها ، بلشويکها عالوه بر اين

از آنجايی . گرايی، امپرياليسم، و نژادپرستی جزء تار و پود کمونيسم لنينی بودند
، چگونه ممکن بود که بر "حد شوندکارگران جهان مت"خواست  که کمونيسم می

اساس خون، محل تولد، رنگ يا کردار والدين افراد، از کسی طرفداری يا با او 
 برحسب فعاليت اقتصادی و منشاء اجتماعی شان کمونيسم دشمنی کند؟ قرار بود 

  .قضاوت کند
  

: "  بر نظريه ی برتری نژادی و ملی تأکيد می کردندها ، نازیدر نقطه ی مقابل
يک حکومت، يک ملت، يک "، "برتری نژاد آريا"، "آلمان ماورای همه 

 ها اين. بايد زير پرچم يک استبداد ملی بروند  میها تمامی آلمانیو اينکه ،"رهبر
  .بذرهای جنگ جهانی دوم بودند

  
موسولينی کارش را بعنوان يک سوسياليست آغاز کرد، يک سوسياليست جناح 

اينجا بود که . فت و نظامی استبدادی را بر پا کردسپس ملی گرايی را پذير. چپ
  .تبديل به فاشيست شد

  
، در کنار استبداد پليس مخفی و در کنار ملی ها کنترل دولتی بر تمامی سرمايه

گرايی، سوسياليسمی ملی است، هر چند که رهبرانش به نام رنجبران سخن 
" ی ستيزی را کارل مارکس، يهود. سوسياليسم انواع مختلفی دارد. گويند

اّما سوسياليسم ملی گرا، سوسياليسم جنايتکاران . می خواند" ها سوسياليسم احمق
  .است

  
بلشويسم، کمونيسم و : امروزه، در روسيه، واژگان کهنه در جای خود باقی است

اما کنار گذاشتن اهداف مردم ساالری، مشقات فزاينده ی نظام . سوسياليسم
، استالين را تبديل به برادر عقيدتی هيتلر و استبدادی، و ظهور ملی گرايی

  .موسولينی می سازد
  

.  آغاز شد1935و 1934ی ها ، ظاهرًا از سال در روسيهها تغيير خط مشی
 و رفاه خود را "فراوانی"استالين می دانست که اقتصاد شوروی هنوز وعده ی 

می بايد به چيزی . ی بعد هم موفق به انجام آن نخواهد شدها عملی نکرده و سال
وی می توانست مردم . جامعه تزريق می شد تا بتواند غيرت و ايمان را برانگيزد

 دولتی خود اضافه کند و سوسياليسمی –ساالری را به اقتصاد سرمايه داری 
واقعی خلق نمايد يا اينکه بجای آن می توانست ملی گرايی را به جامعه تزريق 
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 مردم ساالری را بر روی کاغذ. به نمودوی به سبک ويژه ای هر دو را تجر. کند
 همهنگام و در عمل، اقدام به ملی ، اّما در يک قانون اساسی جديد گنجاندو

  .نمود) تشويق وطن پرستی خود ستايانه( گرايی
  

استالين هم قادر نبود در جناب . اما برای نظام استبدادی سخت است که کوتاه بيايد
ی آزادی فردی ها  باال می گرفت محدوديتهنگامی که نارضايتی از شرايط مادی

 را شديدتر کند و در جستجوی ها برعکس، مجبور بود محدوديت. را کمتر کند
متهمينی در محاکمات مسکو . ی رژيم باشدها يی  برای توجيه شکستها بالگردان

، قانون اساسی را تعطيل 1938 تا 1935ی ها محاکمات و تصفيه. وجود داشتند
ی کارگری و در ها  پايی از مردم ساالری را در حزب، اتحاديهکردند و هر رّد

آنچه که امروزه در روسيه باقی مانده، دولتی است . سراسر کشور نابود ساختند
که مالک تمامی سرمايه و کاربر انحصاری آن است، دولتی که جبارانه حکم 

رکيبی ت. راند، ملی گرايی را آموزش می دهد و آن را به عمل در می آورد می
  !شوم و تهديد آميز

  
 درصد جمعيت 54اهالی روسيه ی بزرگ . ی مختلفی استها شوروی وطن مليت
، ها و ارمنی. در حدود چهل ميليون اوکراينی وجود دارند. را تشکيل می دهند

، ها ، يهوديان، بورياتها، اوسه تیها ، تاجيکها ، ازبکها ، کالموکها گرجی
، ها ، مولداوها، تاتارها، آجاریها ، آلمانها ذربايجانیی سفيد، آها ، روسها کاباردی

 قوميت می 120، غيره و غيره هم هستند، که سرجمع بيش از ها آبخازها، چرکس
  .شوند

  
 ها يی بود با موی بور و چشم آبی که از غيرروسها دولت تزاری، دولت روس

 و دين ها  سنتحکومت تالش می کرد تا آنان را از نظر زبان، لباس،. متنفر بودند
انقالب بلشويکی متعهد شد . ی ملی بودها  روسيه زندان اقليت1917تا . روسی کند

 ها تمامی اقليت. ی آزاد و مساوی تبديل سازدها که کشور را به اتحاديه ای از ملت
 دستور ها تشويق شدند که به زبان خود سخن بگويند و در صورتی که اين زبان

ند، مسکو کارشناسانی را اعزام می کرد تا اين امکانات زبان يا متن مکتوبی نداشت
   ياها  بودند، جمهوریها اقليتاز در مناطقی که ساکنانشان . را ابداع کنند
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تشکيل شدند که مقاماتشان از اعضای ) همچون جزايری (١يی فرعیها جمهوری  
  . ای بوداين سياست به معنی خود مختاری استانی يا منطقه.  بودندها همان اقليت

  
آنان .  با اين خط مخالف بودندها قبل از انقالب و حتی پس از آن، برخی کمونيست

ی برخورد را سياست ملی گرايی می خواندند و می گفتند که بر روی  اين شيوه
ی نژادی تأکيد دارد و لذا مانع ظهور و بروز انسان تراز نوين يعنی ها تفاوت

ست و نه ارمنی، دارای آگاهی طبقاتی محصول انقالب می شود که نه روسی ا
  . و يک جهان وطنه استاست، شهروندی ازخود گذشت

  
اما کرملين مصمم شد که می بايد قبل از هر چيز سياست تزار را در روسيه 

می بايد به نيمی از اتحاد شوروی که روسی نبودند، حسی از نوع . معکوس سازد
تالين و اورژونيکيدزه، يی همچون اسها گرجی. تعلق و حاکميت می داد

يی چون ميگويان و قره خان، يهوديانی همچون زينوويه ف، کامه نه ف، ها ارمنی
ليتونی يه ف، و کاگانه ويچ به مقامات باالی سلسله مراتب قدرت در شوروی 
دست يافته بودند که اين خود دليل قاطعی بود بر پايان يافتن تبعيض و نابرابری 

ی وحشيانه و ساير ها هوديانی که زمانی قربانيان قوم کشیي. ها بر عليه غير روس
ی نژادی، از حمايت ها اشکال ايذاء يهودی ستيزانه بودند، همانند ديگر گروه

  .برخوردار شدند
  

ضد شوروی اظهار می ی ی  و حتی اکثريت ناظران خارجها تمامی بلشويک
عدم وجود . ه استی ملی را حل نمودها داشتند که انقالب کمونيستی مشکل اقليت

  .ی سيستم شوروی تحسين شدها تبعيض نژادی بعنوان يکی از بزرگترين دستاورد
  

 جنگ دوم جهانی از – و همين طور تبليغات -همين که ابر و دود باروت 
 ی گسترده ای در بهشتِ ها  وترکها ی فراز روسيه برطرف شد، شکافها آسمان

ی دست اول ها  مدارک و داده. نژادی روسيه آشکار شد-صلح و صفای ميان
                                                 

قومی   شوروی، صحنه ی درگيری های بين-ااين جمهوری های فرعی بعدها در دوران پس) ١
مرکب از بوسنی، مونته (  دردناکی بودند، شبيه فاجعه ی جمهوری موزائيکی يوگسالوی سابق

 .)در کنار جزاير اقليت نشين متعدد داخل هر يک ازين اياالت... نگرو، صربستان، کرواسی و 
تار قره باغ شمالی که اولی ی ديگر آن، جمهوری خودمختار نخجوان و جمهوری خودمخ نمونه

. جزيره ی ترک ها در ميانه ی ارمنی ها و دومی جزيره ی ارمنی ها در ميان ترک ها می باشد
اين امکان را نبايد از نظر دور داشت که نقشِ  ديگر اين گونه جزيره سازی ها، امکان کنترل از 

  .استدور و کنترل دائمی تمامی اين سرزمين ها و جزاير درونشان بوده 
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 با تخطی از قانون اساسی –کرملين حاکی بودند که در طی جنگ، استالين
ميان استالينگراد و (ی خود مختار کالموک ها  جمهوری– خود1936مصوب 
را ) در قفقاز شمالی( ، و چچن اينگوشی")که ريمه"در (، تاتارستان)آستراخان

ارتش نازی به قلمرو اينان حمله .  بودندهمگی اينان مسلمان. ه استسرکوب کرد
از قرار معلوم به شوروی وفادار نمانده بودند و با پس از آن، ور شده بود، و 
ی   برای آلمان در جبهه،ها بسياری از آنان، طبق شنيده. کرده بودندهيتلر همکاری 

هزاران . غربی جنگيده بودند و برخی نيز از سوی ارتش آمريکا دستگير شدند
ی مناطق نفوذ آمريکا و انگليس ها لموک  و فراريان ديگر هم اکنون در اردوگاهکا

ی عرب ها در آلمان حضور دارند و ممکن است در آينده در کشور
  .کان داده شونداس هخاورميان

  
"  در نشريه ی ، نژادی در روسيه ی شوروی-ی اصطکاک ميانها سر نخ ريشه

زب کمونيست اتحاد شوروی به چشم ارگان رسمی نظری و سياسی  ح" بلشويک 
الکساندروف، رياست . مقاله ای دارد به قلم جی 1945ی جوالی شماره. می خورد

  :الکساندروف شاکی است که. واحد آموزش سياسی حزب
مورخين ما بقدر کافی تاريخ داخلی مردمان مختلف و متنوع اتحاد شوروی را "

بقاتی مليت الپوشانی می شود، و به همين خاطر است که جنگ ط. کنند تحليل نمی
بعنوان . معدودی از شاهزادگان و رهبران زميندار به قهرمانان ملی بدل می شوند

ه منتشر شد" عيد گای" مثال، می توان به کتابی که در قازان در مورد حماسه ی 
 ، "ادبيات شوروی" ، در نشريه ی تاتاری 1940در پايان سال .  نظر انداختاست

بچاپ رسيد که اصل آن " عيدگای" صه از نمايشنامه ی حماسه ی اجرايی خال
ی عيدگای  قهرمان حماسه. ايزان بت آماده ی نشر بود. بقلم نويسنده ی تاتار، ان

  . شدها بتدريج تبديل به قهرمان مردمی تاتار
، فرمانده و رهبر برجسته ی "فوج طاليی"يکی از زمينداران بزرگ " عيد گای"

" فوج طاليی"بود و پس از چندی امير " تيمور لنگ"و " ه ميشتخت"نظامی پيرو 
در سال . ی روسيه صورت دادها  و روستاها حمالت نابود کننده ای به شهر. شد

- تاتاری عليه مسکو را رهبری نمود، نيژنی-يورش مغولی" عيدگای "1408
ی ها بسياری از شهر  گورود، پرياس الول ، روستوف، ست پوخوف و-نوو

 مسکو را به آتش کشيد، به مسکو خراج بست، ريازان را در راهپيمايی مجاور
بازگشت غارت کرد و هزاران روس را بعنوان برده از کشور با خود بيرون 

  ."برد
  

درست همانند يک خان تاتار قرن پانزده رفتار کرد " عيدگای"به سخن ديگر ، 
ا نمی تواند مطمئن" عيدگای. "ی بزرگ مسکونشين می جنگيدها که با روس
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همينطور . همچون نمونه ای از يک شهروند خوب هيچ کشوری بحساب آيد
، ايوان مخوف، پتر کبير، کاترين کبير، 13الکساندر نه وسکی شهسوار قرن 

 شرکت داشت و در سراسر اروپا 18ی قرن ها ژنرال سوواروف که در جنگ
با تمام . ا ايفا کننداين نقش ر  را سرکوب می کرد، هيچ يک نمی توانندها انقالب
به بعد، اين جباران و غارتگران خودی را از زباله دان 1936، کرملين، از ها اين

ی اوليه، آنان را به درستی به ها زباله دانی ای که بلشويک( تاريخ بيرون آورد
، و سپس همان رنگ غليظ شوروی را به آنان زد و بعنوان )آنجا فرستاده بودند
 از خود ها  پس ازين بود که تاتار.١شان کرد د شوروی معرفیقهرمانان جديد اتحا

 همين کار را با قهرمانان ملی خود انجام 1940پرسيدند پس چرا ما نتوانيم در 
  دهيم؟

  ."ه است را شکست دادها نه، عيدگای روس: " مسکو پاسخ داد که 
  .به قهرمانی ممنوع بدل شد" عيدگای " 

 موجب خيزش ملی گرايی تاتار  وتبعيض اين چنين بود که ملی گرايی روس
  . شدها  بر عليه تاتارها روس

  
 و غير ها در ميان کمونيست. ه است ازين هم بدتر شداوضاع در اوکراين،

ی اوکراينی همواره تمايالت ملی گرايانه و حتی جدايی خواهانه ها کمونيست
  .ه استوجود داشت

  
ی ها ز تصفيه و تنبيه اوکراينی، کرملين چندين بار خبر ا30 و 20ی ها در دهه

هنگامی که مسکو شروع به ترويج ملی . طرفدار جدايی از اتحاد شوروی داد
 در طی ها نازی. گرايی روس نمود، نتيجه ی آن تقويت ملی گرايی اوکراينی بود

ه  را بها اشغال اوکراين هر آنچه را که در توان داشتند انجام دادند تا اميد اوکراينی
  .ز مسکو تقويت کنندقالل ااست
  

                                                 
و مگر تاريخ سالطين حاکم، در بيشتر موارد چيزی بوده است غير از قصه ی مشتی راهزن )  ١
يا حق طلبان تازه وارد که بر راهزنان و حراميان يا ميراث ) يا تسامحاً  به تعبير امروزی لمپن ( 

خود می نويسانند ی  ديگری برتری می يابند و داستان را به نقل از  خواران جنبش های حق طلبانه
بقول (و برای جانشينان خود نيز به ارث می گذارند؟ داستان اوج و حضيض دزدان کوچکی که 

بناگاه در اثر اين يا آن تصادف بر دزدان کوچک ديگری برتری می يابند و کم کَمک )  بيهقی
 دست خدا ما از ازل هم برگزيده ی خدا بوده ايم،! شجره نامچه هم برای خود می سازند که بله

-هميشه با ما بوده و سالله ی ما از تخمه ی ايزدی است، حکايتی است که نه فقط  در ايران پيشا
 اسالم ، بل در تاريخ گذشته ی  باقی نقاط جهان نيز مصداق داشته است، اّما هر بار -اسالم  و پسا

  .   به گونه ای نوتر
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ه الف زداينچنين مسکو برای بيمه کردن وفاداری مردم اوکراين نسبت به خود، 
 در  لهستان، چک اسلواکی، و رومانی ها  که تمامی مناطقی را که اوکراينیاست
رويای هزار "  و بدين ترتيبه است ساکن شده اند به اوکراين ملحق ساختها در آن

ی ها در واقع  تمامی سرزمين استالين. ه استحقق بخشيد را ت١"ساله ی اوکراينی
 چگونه ها اوکراينی نشين اروپا را به زير پرچم روسيه درآورد؛ حال اوکراينی

  می توانستند که آرزوی جدايی از اتحاد شوروی را داشته باشند؟
  

 ميان مسکو و اوکراين در ساليان ِ رژيم شوروی بمنظور تقويت بيشتر قيدوبند
 ٢قهرمان ملی اوکراين و هتمان" بوگدان خمل نيتسکی"به بزرگداشت اخير، 
م نظامی بنای يادبود مهدر طی دوران جنگ، يک تاق نصرت و . ه استپرداخت

پره ياسالو خمل "به " پره ياسالو"بنام بوگدان خمل نيتسکی ساخته شد، و شهر 
  .تغيير نام داد" نيتسکی

  
ت اين است که خمل نيتسکی در ژانويه ی نکته ی پنهان در اين تجليل و بزرگداش

 اوکراين را با روسيه متحد کرد و مسکو می خواهد که بر اين واقعيت 1654
ه ای که در دوران تزار زيست نيتسکی را به يهودی حال اگر نام خمل. تاکيد نمايد

نيتسکی بخاطر قتل  بوگدان خمل. است" کش قوم " بگوييد پاسخ بيدرنگ اواست
  .يهوديان کرد شهرت داردعامی که از 

  
، که امروزه قوی تر از آن است که سرکوب شود، قبل از ها ملی گرايی اوکراينی

  .ه استهر چيز، هميشه به معنی يهودی ستيزی بود
  
، شواهدی داّل بر 1917 آن گذشته ، برای اولين بار پس از انقالب بلشويکی زا

يع يهوديان از  که حذف سره استظهور يهودی ستيزی رسمی بروز کرد
ی خارجی شوروی و محدود سازی  تعداد يهوديانی که ممکن است در ها سرويس

 ،ی ديپلماتيک مسکو ثبت نام کنند موسسات آموزشی خاصی، بويژه در مدرسه
                                                 

 ساله  و 5000 ساله و 2000زار ساله و  ساله و ه500 ساله و 100عملی ساختن رويا های  ) ١
ی اقدام به  همان انگيزه ايست که ميتوان با آن، ملت ها را آماده" تمدن بزرگ اين يا آن" تشکيل 

جنايت بر ضد همنوعان و همسايگان کرد و آن را عمل ملی، غيرتمندانه، هويت مند، برخاسته از 
ی اين ها چيزی نيست جز  دانند که همه  خود میاّما بزرگتر ها. شرف و اعتقاد و ايمان نام نهاد

، يعنی معضل ذاتی "بقاي خود"و حل مسئله ی واقعی و عينی " شبه مسئله"ابزاری برای ساختن 
  !  چنين است رسم سرای درشت". نا مردم ساالر"و هميشگیِ  قدرت 

   
٢  (hetman 
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 يهودی در وزارت امور خارجه ها صدقبال . يی از اين سياست می باشندها نمونه
اينک تنها به تعداد انگشتان دست اّما . ی شوروی در مسکو مشغول بکار بودند

 گذشته، ها ازين.  و شعبات دولت آشکار استها همين گرايش در ساير شاخه. اند
حزب کمونيست، بنابه گزارشات موثق، آن ی ی اعضای يهودی  بخش عمده

  .سازمان را ترک گفته اند
  

  مه24 روسيه ی بزرگ شد و استالين در  یگرايی هنگامی که کرملين بانی ملی
ملت پيشتاز  "ها روس:  در ضيافتی در مسکو توانست اظهار نمايد که 1945

اين است همان نظريه .هستند، اين تحوالت اجتناب ناپذير شدند" اتحاد شوروی 
، نظريه ی برتری يک نژاد خاص که پيامد قهری آن، " برترندها روس"قديمی 

فقط " يی همچون ها گاهديد. ی ديگر می باشدها طبعًا، تحقير و کهتری ساير نژاد
فقط همه ی "، "ها ی ژاپنی فقط همه"،" ها فقط همه ی آلمان"، "ها همه ی اسالو

. نظراتی اند که همگی سروته يک کرباسند" ها فقط همه ی ترک" و ،"ها اوکراينی
 بمعنی تبعيض و ستم در داخل و دست اندازی و توسعه طلبی ارضی ها اين ديدگاه

  .در خارج از کشورند
  

ی ملی گرايانه در روسيه تحولی متاّخر است و هنوز به چشم ها بروز تنش
ی درون اتحاد شوروی، و بويژه ها اما اقليت. بسياری از خارجيان نيامده

، بر عليه ملی گرايی روسيه ی بزرگ ها ی خاص مسلمانان و اوکراينیها گروه
 روسی و برای صد و چند اقليت نژادی غير. در طی جنگ واکنش نشان دادند
 پيگيرانه آن را بنا 1935الين گرجی در ه استغير اسالو، ملی گرايی روسی ک

بداد مسکووی همواره آن ه استنهاد، در خدمت تشديد و تقويت آزردگی ای بود ک
 از خود مختاری فرهنگی گسترده برخوردار ها اقليت. را تحريک و زنده می کرد

مختاری کاغذی آنان با تمرکز گرايی بودند، اما در امور سياسی و اقتصادی، خود
  . ی کرملين لغو می شد انعطاف و سختگيرانه خشک، بی

  
 .در سراسر دنيا هيچ حکومت و دولتی متمرکز تر از اتحاد شوروی وجود ندارد

ی باصطالح خود ها جمهوری. مقامات فدرال مسئول مستقيم اقتصاد کل کشورند
ی خود را ها  اين شيوه، مزيت.، از مسکو اطاعت می کنندها مختار اقليت

 را بوجود ها داراست؛ چرا که فرصت  برنامه ريزی ملی و هماهنگی تالش
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يک دولت فدرال قدرقدرت، .  اما ابتکار محلی و استقالل را می کشد، ١آورد می
  .مضحکه ای از فدراليسم ادعايی دست ساز شوروی  است

  
ا در هند فدرال يا آسيای متحد،  در اين يا آن اياالت متحده ی اروپا ي،در آينده

ی ملی ها  و واحدها ی اياالت و استانها مصالحه ای ميان دولت مرکزی و دولت
اما نظام استبدادی، چه از نوع هيتلری يا استالينی . مختلف ضرورت خواهد يافت

اين  .آن، چه از نوع فاشيستی يا کمونيستی آن، مانع اين گونه مصالحه می شود
  .ا در مرکز و به ضرر پيرامون، انحصاری می سازد قدرت ر،حکومت

  
 ِ ی داخلی و خارجیها گرايی، ويژگی جهان وطنی سياست ترکيب استبداد و ملی

نمايندگان شوروی اينک در سازمان ملل متحد و در . اتحاد شوروی را نابود کرد
به همين شکل است . تاکيد دارند" حاکميت ملی "     بر رویها ساير کنفرانس

خالفت آنان با طرح آمريکايی کنترل بمب اتمی، و نيز مخالفت با همکاری بين م
باز هم به همين ترتيب است مخالفت .  با توجه به بازسازی اقتصادی اروپا،المللی

وتو تجسم حاکميت ملی است، . مسکو با لغو حق وتو در منشور سازمان ملل متحد
حکومتی . انی مخالفت دارند با حکومت جهها و به همين خاطر است که شوروی

  .ی قطعی اش بر مسکو، از نظر آنان ارتجاعی تلقی خواهد شدها که فشار
  

ملی گرايی، استبداد را تشديد می سازد و استبداد، ملی گرايی را به اوج می 
  .رساند

  
اما ملی گرايی صرف، که معموال در مقايسه با ترکيب ملی گرايی و استبداد، 

اين نقطه .  وجود داردها ار زاست، درون تمامی دمکراسیکمتر آسيب زا و انفج
 نقطه ضعف کّل دنيای مردم ساالر نيز ميباشد، چرا که نفرت و .ضعف آنهاست
  .جدائی می آفريند

  
ِ  ملی  عامل وجودی جهانخوارگی امپرياليستی و ،اقتصادی و سياسی گرايی
. ی را می آفرينندی زندان رنگ پوست و تبعيض نژادها  ميلهها اين. يندها جنگ

                                                 
 شده عظيم و متمرکز، تمامی طبيعی است که در صورت اشتباه کردن در برنامه های طراحی)  ١

و (يک ملت است که بطور کامل ممکن است يک اشتباه را از اول تا آخر از سر بگذراند و خود
هزينه ی خطا های عظيم آن تجربه را بپردازد، بدون اينکه فرصتی برای ) نسل های بعدِ خود

ط يک بار فرصت اجرا ی تجديد نظر به آنان داده شود يا داشته باشند ، چرا که صحنه ی جامعه فق
  .تجربيات بزرگ و برنامه های متمرکز را دارد
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ملی گرايی، بال و مصيبت . ، ضد مردم ساالری و ضد اخالقی اندايیضد مسيح
اين ملی گرايی بود که فاتحه ی : استاد آلبرت انيشتن می گويد. دنيای نوين است
  .اروپا را خواند

  
اگر که ملی گرايی به رشد خود ادامه دهد تمدن ممکن است به تماميت طلبی تسليم 

خفت و فالکت برآمده از حاکميت دراز مدت . گرايی در حال رشد استملی . شود
 و ملی ه استساخت" هند پرست"خارجی، عده ی بسيار وسيعی از هنديان را 

. ه استافزود" عشق کامال طبيعی آنان به آزادی" تب آلودی را به ِ گرايی
 يک. يی هستند در نطفهها ی جوان صهيونيست در فلسطين، نازیها تروريست

سناتور محافظه کار آمريکايی، که قهرمان يک سيستم سياسی سراپا فاسد و نماد 
هر آن چيزی است که در اياالت جنوبی، منحط و ضد آزادی است ،علنًا اظهار 

 که با تالش خود، "آمريکايیشهروند قانونی و با شرف "می دارد که اين يا آن 
کمتر از يک آمريکايی ، ه استشايستگی کار در ادارات دولتی را کسب کرد

 سال پيش، در 70واقعی و مثًال اصيل ارزش دارد، چرا که والدينش بيش از 
  . مجارستان بدنيا آمده اند و لذا او آمريکايی اصيل نيست-کشور  اتريش

  
را می خوانند و بر عليه " برتری سفيد"سياستمردان جنوبی آشکارا، روضه ی 

مصر اصرار می . يالت درست می کنند،  سياهان  و يهوديان تشکها کاتوليک
ی ها خود را در برگه" دين"ورزد که خارجيان هنگام ورود و خروج به آن کشور 

.  در شبه قاره ی هند با هم می جنگندها مسلمانان و هندو. نامه اظهار کنند پرسش
 دائما با هم درگيرند؛ ها  بدرفتاری می کنند؛ يهوديان و عربها  با نجسها هندو
چک اسلوواکی، که زمانی . ان و يهوديان مانند برادر با هم رفتار نمی کنندمسيحي

متمدن ترين مردم ساالری اروپای مرکزی بود، تحت حکومتی کمونيستی، 
 انجام می دهد، ظاهرا به اين اميد که از نظر ها  و آلمانها اقداماتی بر ضد مجار

م نيست کامًال خالص که اصال معلو( نژادی، کامال خالص و تماما اسالو شود
  !).يعنی چه

  
ملی گرايی؛ سلول به سلول، بافت به .  که مردم ساالری می ميرده استاين گون

خصومت . بافت، مردم ساالری سالم را به تماميت خواهی بدخيم بدل می سازد
فزاينده ی ملی گرايی پس از جنگ، به نظام مردم ساالری ای حمله می برد که 

 و البته که پيامدهای اين حمله ه استرايطی تضعيف شدخود قبال تحت فشار ش
  .مصيبت بارند
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بدنيا می   برابرها همه ی آدم"استوار است که  بنيان مردم ساالری بر اين اصل
هنگامی که انسان بخاطر شکل بينی، محل تولد، رنگ پوست، نوع دين، " .آيند
وابستگانش، با  يا اعتقادات و کردار ! نامشي"خارجی"ی کالم، آوای  لهجه

تنها آن کسانی حق . ديگران برابر فرض نمی شود، اين بنيان سست می گردد
تعقيب و آزار و ايذاء قرار دهند که   مورد پرسش،ها دارند ديگران را به اين بهانه

  ؟!والدين خود را خود انتخاب کرده اند
  

ی خود بر ی خود ارج می گذارند، در مبارزه ها آنانی که به آزادی فردی و جان
فاشيسم و کمونيسم می بايد هجوم خود را بر روی هر گونه بروز و ظهور  ضد

تنها يک . ملی گرايی، نژاد پرستی و تفاخر طبقاتی يا  برتری مذهبی متمرکز کنند
برای ،  و مقامات آنها نوع نظام نخبه گرا وجود دارد که ورود به پست

يش ياری می رسانند آزاد ی پاک واخالق مندی که به همنوعان خوها شخصيت
چند تن .   جای زيادی وجود داردها در اين نظام برای سياستمردان و ديپلمات.است

  از اينها به آن خواهند پيوست؟
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  ل هشتمفص

  گزینه
  
  

کمونيسم،  از ميان فاشيسم و:"  که ه استمعاون سابق رئيس جمهور، واالس گفت
اگر قرار بود که جهان بر . اما هر دو قاتل آزادی اند." ی پسندممن کمونيسم را م

سر دوراهی انتخاب ميان فاشيسم يا کمونيسم قرار گيرد، مردم ساالری نابود می 
  .شد
  

گوبلز همين دوراهی را به دوراهی نازيسم يا بلشويسم تقليل دادند و آن را  هيتلر و
هيتلر، پرزيدنت . نيست بودباريکتر و تنگ تر ساختند؛ هر ضد نازی يک کمو

 می خواست چکوسلواکی "به نز"چرا؟ چون . خواند را کمونيست می" به نز"
  .مستقل بماند

  
در طی ." اسپانيا نماد انتخاب ميان فاشيسم و کمونيسم است: " فرانکو می گفت

، بسياری از مرتجعين، همين استدالل را برای )1936-39(جنگ داخلی اسپانيا 
  .نی شان از فاشيسم خرج کردندتوجيه پشتيبا

  



 

 

98  

 

 فراری می دهد، و کمونيسم بعضی ها  برخی را به اردوگاه کمونيست،ارتجاع
هر ديدگاه افراطی، عامل عضو گيری . ديگر را به اردوگاه راست می تاراند

  .در اين ميان، اين مردم ساالريست که ضربه می خورد. برای ديدگاه رقيب است
  

  : و بی رقيبه ايست  وحشتناکيونان در اين ميان نمون
پادشاه يونان، بی هيچ دليل کافی، فرصت يافت تا به تاج و تخت خود در آتن 

 نيز، مثل هميشه  ها کمونيست. سلطنت طلبان راست به دورش گرد آمدند. بازگردد
ی بيدارباش را ها از همه جلوتر و مثل هميشه با شدتی بيشتر از ديگر رقبا، شيپور

خواندند تا به پرچم ضد سلطنتی آنان  ند و ميانه روان را فرابه صدا درآورد
ِ  ارتجاع، واقعی بود. بپيوندند  عده ی زيادی به آنان ؛از آن جايی که خطر
 دوستان پادشاه نيز با اشاره به افزايش قدرت ،بر همين اساس .پيوستند

. مايت کنندتر خواستند تا از پادشاه ح"محافظه کار"ی ها ، از ميانه روها کمونيست
اين وضعيت بهانه ی بيشتری برای جذب نيرو به دست . برخی پذيرفتند

 ها موفقيت کمونيست.  داد و آنان نيز ازين بهانه بخوبی استفاده بردندها کمونيست
به نوبه ی خود انگيزه ای شد برای سلطنت طلبان که بخش ديگری از ميانه روها 

  .را به اردوگاه راست افراطی بکشانند
  
گر ابن روند به اندازه ی کافی ادامه می يافت، ميانه روها  کامال ناپديد می شدند ا

در آن صورت بين شان هيچ فضايی  يا . و تنها دو طيف افراطی باقی می ماند
  .پلی باقی نمانده بود جز اين که فقط با هم بجنگند

  
يگر، و حتی  ی دها  فرانسه، ايتاليا، چين و بسياری از سرزميناين نفرت پراکنی؛

در دنيای مردم ساالر، اين بزرگترين . قدری هم اياالت متحده را تهديد می کند
يک درگيری ميان افراطيون فربه و متورم شده ی . خطر برای صلح است

ِ  کما بيش ها کشور ی مختلف، به معنی تهديدی است به وقوع جنگ داخلی
 به جنگ جهانی سوم نيز تهديدی که می تواند. ها همزمان، در تک تک اين کشور

  .منتهی شود
  

 و تضعيف ها پيشگيری از جنگ و رستگاری مردم ساالری، در تقويت ميانه رو
  .افراطيون ارتجاعی وکمونيست است

  
 هميشه تالش دارند که رقبای معتدل خود را از صحنه ،طيف افراط ِ  هر دو سر
ه اگر می توانستند در کشوری مثل آمريکا، مرتجعين حس می کنند ک. بيرون کنند

، هستنددفعشان  به  تهديدی اند که فقط آنان قادرها ثابت کنند کمونيستبه مردم 
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 از ها در کشوری مثل فرانسه، کمونيست. آوردند آنگاه قدرت را به چنگ می
. پيروزی در مبارزه ای انفرادی با مرتجعين، به خود اطمينان دارند

مدعی اند که تنها يک مبارزه ، و آن هم ی فرانسه نيز به همان شکل ها کمونيست
برضد مرتجعين وجود دارد و تمامی آنانی که با ارتجاع مخالفند می بايد پس از 

هر سوی اين افراطی گری، اميدوار است که با نابود .  بپيوندندها آن به کمونيست
سازی ميانه روی، مبارزه را ببرد و دايره ی انتخاب را ميان خود و رقيب خود 

 از آن ياد می ها ی که کمونيسته ی عميق کينه ونفرتدّر( حصر و تنگ نمايدمن
  .)کنند

  
 خود را به عنوان ميانه رو و مردم ساالر ها گاهی اوقات، مثال در چين، کمونيست

دوستان خارجی شان آنان را متعلق به عرصه ای ساده لوحانه . کنند معرفی می
چين .  واقعيت هم همين طور است.می دانند" اصالح طلبی دهقانی " همچون 

ی چينی، خواستار حکومتی ها شديدا نيازمند اصالحات ارضی است، اما کمونيست
. تأييد حرکات شان از سوی مسکو نيز ميباشندمنتظر  ، و هميشه بوره تک حزبی

ی چينی بعنوان ميانه رو پذيرفته می شدند، ديگر هيچ ميانه روی ها اگر کمونيست
  . نمی داشتديگری شانس ظهور

  
 به منظور ها پيشنهادات نازی  غالبا ازها در آلمان، قبل از هيتلر، کمونيست

در مورد علت اين کار توضيح می . تضعيف جمهوری پشتيبانی می کردند
 بر سر کار می آيند، بعد شکست می ها دادندکه اگر جمهوری سقوط کند، نازی

يون در مورد جاده ی قدرت افراط.  تسليم می گردندها خورند، و به کمونيست
  .چنين می انديشند که بايد از روی جنازه ی ميانه روان معتدل عبور کنند

  
 طبعا آتش تهاجم خود را بر روی ها در روزهای قبل از ظهور هيتلر، کمونيست

 به سوسياليسمی در ها سوسيال دمکرات.  متمرکز کرده بودندها سوسيال دموکرات
 از سوسياليسم همراه با استبداد پشتيبانی می ها کمونيستکنار آزادی باور داشتند؛ 

  .کردند
  

ی آلمانی، بعنوان دمکرات، ضد نازی بودند، و نيز بهمان ها سوسيال دمکرات
 :می گفتند" سوسيال  فاشيست " به آنان ها بنابر اين کمونيست. دليل ضد کمونيست

دشمنی ميان آنان و . دی گمراه کننده از همه جلوتر بودنها  در فحاشیها کمونيست
  . به هيتلر کمک کرد تا به قدرت برسدها سوسيال دمکرات
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اين درس وحشتناک و تهديد فاشيسم در سراسر اروپا، جبهه ای متحد يا جبهه ای 
، ها ليبرال.  پديد آوردها مردمی در اسپانيا، فرانسه و ساير  جمهوری

مسکو . يگر همکاری کردند بر عليه فاشيسم با يکدها  و کمونيستها سوسياليست
  .اين جريان را راه انداخت و پشتيبانی کرد

  
 از همه سخت تر تالش کردند وبيش از ها ، کمونيستها در ميان تمامی اين گروه

بدنبال در دست گرفتن کنترل رهبران شان اما در هر مورد، .  ١همه قربانی دادند
 آنچنان موفق ها  و بارها ارکامل جبهه ی متحد يا مردمی بودند، و در اين مسير ب

ی غير کمونيست را تا ابد از کرده ی خود پشيمان می ساختند ها می شدند که گروه
  !و جبهه را متالشی

  
 کم کم متوجه شدند  که آنان تشنه ی قدرت اند، و برای کسب آن ها غير کمونيست

هر چيزی را زير پا می گذارند، دروغ می گويند و از کرملين اطاعت 
  .ورانه ميکنندکورک

  
ی دوم  ، آن جبهه ی مردمی نيمه1939 هيتلر در اوت -با امضای پيمان استالين

 ها الين در تماسی نزديک با نازیه استوقتی ک. بناگاه جوانمرگ شد، 30ی  دهه
توانستند با پيروان استالين همکاری داشته باشند؟   چگونه میها بود، ضد نازی

تلر به روسيه، چگونه می توانستند مدعی ضديت  تا قبل از يورش هيها کمونيست
د بهه ضبا فاشيسم باشند، هنگامی که خودشان در انگليس و فرانسه و آمريکا در ج

 ها در انديشه ی کمونيست" ضد فاشيست" خرابکاری می کردند؟ مفهوم ،هيتلری
همکار يه بود، اعم ازين که اين روسيه ظاهرا، به معنیِ صرف همراهی با روس

 يا اين همراهی به قيمت نابودی مردم ساالری تمام می شود يا ، باشدها ستفاشي
  !خير

  

                                                 
اين گزارش نشانه ايست از ميزان تالش و فداکاری آنانی که به عنوان توده های حزبی به يک )  ١

در واقع و . ايدئولوژی  و آرمان هايش دل می بستند و مثال به اين يا آن حزب ديگر نمی پيوستند
توده ها را از تمامی اهداف  و نقشه های خود آگاه نمی سازند و فقط بعنوان بطور عام، رهبران 

ترين و قوی ترين و در بيشتر موارد از پاک ترين انگيزه های  ابزار رسيدن به هدف، از شديد
 –آيا راهی برای کنش گری اخالقی و انسانی. موجود در ميان فعاالن اجتماعی سود می برند

  ريز ازين سرنوشت محتوم می توان يافت؟اجتماعی بشر، در عين گ
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ی تماميت ها  و راهبردها از آن پس، دنيا به درک عميق تری از ماهيت سياست
 آن، دشمنان ١تماميت طلبان، چه از نوع سرخ ، قهوه ای، يا سياه. رسيدطلبانه 
ن بمعنی اتالف وقت و از دست دادن آتش بس موقت با آنا. ی مردم ساالرندها نظام

مخالفان تماميت گرايی نمی توانند به تماميت طلبان اعتماد کنند و . موقعيت است
ی کليدی، مانعی ها  در موقعيتها حضور کمونيست. لذا نمی توانند با آنان کار کنند

، طبقه کارگران و دستمزد بگيرانی ها برطرف نشدنی بر سر راه وحدت اتحاديه
 آزادی خواه در هر کشور يا در سراسر جهان ِ ی ضد فاشيستیها ،و جنبشکارگر
 ها  طرفدار مردم ساالری، از همکاری با ضد دمکراتها چرا که ميليون است،

  .خودداری خواهند کرد
  

 ممکن است گهگاهی خود را سرزنش کنند ازينکه ،افراد خوش انصاف و محترم
 را در طرفداری از نامزدی ها ونيستمجبور شده اند در انتخابات ملی، کمک کم

که با امپرياليسم مبارزه می کند، با تبعيض نژادی می جنگد، مسکن -شايسته
 همچون ابزاری ها اما بايد دانست که کمونيست.  نپذيرند-... بيشتری می سازد و 

 تنها از آن ابزاری سود می برد که ارزش ،برای يک هدف اند، و دمکرات واقعی
در غير اين صورت معامله از بيخ و بن، مخدوش و باطل و . ه باشدهدف را داشت
  .فاسد است

  
ی کار مشترک با تماميت طلبان، يا سياستمردان فاسد، آنچنان منفی، ها پيامد

جزيی احتمالی را کم رنگ و بی اهميت می منافع گسترده و تاثير گذارست که 
  .سازد

  
 همکاری می کنند، نمی توانند به ها ت که با کمونيس٢يیها  يا ليبرالها سوسياليست

. کمونيسم انتقاد کنند مگر اين که اتهام ناسازگاری را از سوی آنان بپذيرند
يند ها ی کار، و ليبرالها ، اتحاديهها  خواستار همکاری با سوسياليستها کمونيست

تا دشمنان و رقبای طبيعی خود را از سر راه بردارند و ساکت سازند، اما تا 
 انتقادی نکنند و تماميت طلبی ها  از کمونيستها  سوسياليست ) مثًال(  که زمانی

 ی مردم ها افکار عمومی قادر به تفکيک ميان سوسياليست. آنان را افشا نسازند
در اين چنين شرايطی، منابع غنی تر، تبليغات پويا و .  نيستها ساالر و کمونيست

                                                 
بترتيب، کنايه از کمونيست ها، نازيست ها و فاشيست ها، بدليل استفاده از همين رنگ ها در )  ١

  .پوشش يا تبليغات گروهی شان
  
سرمايه اقتصاد  است و نه الزاما طرفدار  (libertarian)ليبرال در اينجا بمعنی آزادی خواه)   ٢

  .داری
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 برای آنان موفقيت ها ونيستپر تحرک تر، و انضباط تماميت خواهانه ی کم
  .انتخاباتی می آورد، در حاليکه مردم از واقعيت امر بی خبرند

  
ی راديويی ها  را با جمعيت زياد، برنامهها  ممکن است غير کمونيستها کمونيست

 هزينه ی ، برای همين خدماتها غير کمونيست. و تبليغات قّوی خود پشتيبانی کنند
" واالس در ضمن سخنرانی مشهورش در پارک .  انریها  .بااليی می پردازند
 انتقاد مختصری به سياست 1946 سپتامبر 12نيويورک در " مديسون اسکوواير

وی در . پاسخ، وی را هو کردند آنان در. سالن پر از کمونيست بود. روسيه نمود
ی ناخوشايند متن سخنرانی خود را در مورد روسيه ها ادامه ی سخنانش، بخش

  .حذف کرد
  

 بارها و بارها به ،سخنرانان ديگری که معتاد به همکاری با کمونيسم اند
ی آمريکا وانگليس در يونان، و مثال رفتار انگليس در فلسطين حمله می ها سياست

 دائما ها يی که روسيه و کمونيستها رحمی برند، اما چشمان شان را بر روی بی
 مردم ساالری مرتکب می شوند بر  و بر عليهها در دنيای کمونيسم، برعليه انسان

 اینجاست که انسان می فهمد چرا مهاتما گاندی بر روی اهميت .هم می گذارند
. این کار بخشی از شيفتگی او به حقيقت است .ابزار و وسایل پافشاری ميکند

در انتخاب ابزار، کافی است که وجدان سرزنش گر را فراموش کنی، آن وقت 
  ١.تبدیل می شوی" بی شرف"وجود است که احتماال به یک م

  
 خود را با اين وضع روبرو ،ستها غير کمونيستی که آماده ی کار با کمونيست

 می توانستند با حمايت و پشتيبانی غير ها فرض کنيد کمونيست: خواهد ديد
 اين امکان در چندين کشور -ی طفيلی، دولتی ملی تشکيل دهندها کمونيست

آن صورت وزرای کمونيست بشکلی گريزناپذير، از  در .ه استاروپايی پيش آمد
موقعيتشان برای نفوذ و کسب مقامی ثابت در دستگاه و حمله به نهاد مردم 

اين بمعنای استبداد است و در صورتی که مخالفان . ساالری استفاده می کردند
! تماميت گرايی از سوی ديگر، قوای خود را بسيج کنند، بمعنی جنگ داخلی

، آماده ی مشارکت و همدستی با نظمی ها  همدست کمونيستِ  ساالراناساسا مردم
  .باشند استبدادی نيز می

  

                                                 
او همين فرد را نيز محکوم نمی کند . اندی بطور دقيق تر، قدری رحيمانه تر از اين استنظر گ) ١

  !" تنفر از گناه ، نه گناهکار. " ابراز انزجار می کند) بی شرافتی ( بلکه از عمل اش 
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.  اقدامات مسکو را تاييد می کنند، بشکل ثابتیها ، کمونيستها جدا از همه ی اين
  چه کردند؟ها آن روزها غير کمونيست.  نازی را تاييد کردند–آنان پيمان شوروی

ا اينکه فقط چند ماهی رفاقت را به هم زدند؟ طرح باروخ  ادامه دادند يبه ائتالف
در مورد ممنوعيت بمب اتمی گام بلندی بسوی نظام بين المللی و دولت جهانی 

 - که فقط خود از آن سر در می آورد-مسکو بداليل ملی گرايانه ی خود. بود
دولت شوروی !  گفتند صحيح است، احسنتها کمونيست.طرح باروخ را رد کرد

بر همين اساس، . ابط دوستانه با مستبد آرژانتين، خوان پرون برقرار کردرو
کار بجايی رسيده که . ی آرژانتين حمايت از پرون را شروع کردندها کمونيست

 را به ها  و ليبرالها الگو قراردادن روسيه و يکی گرفته شدن با آن، راديکال
 اين همه شواهد،غير  که با وجوده استپس چگون. اردوی ارتجاع پس می راند

گذارند؟ انجام اين کار به معنی   میها  دستشان را در دست کمونيست،ها مونيستک
اين است کليد . قرارگرفتن مصلحت بر فراز اصول، و قدرت بر فراز آرمان است

بنابر اين، عمل مشترک با تماميت خواهان، تماميت خواهی . کاخ تماميت خواهی
قاء می بخشد و به تماميت خواهی خودشان کمک می را در وجود مخالفان آن ارت

  .کند
  

بداد باور ه استاو ب. بطور معمول، يک کمونيست؛ صرفا فقط دوست روسيه نيست
ی تماميت خواهانه باور ها دارد، به وحشت افکنی و ترور ايمان دارد، به شيوه

که می کمونيست صادق و استوار می بايد بپذيرد . گيرد دارد و آنها را بکار می
ی لهستانی، ها کمونيست(  کشورش ازسوی روسيه اداره شوده استخواست

، همچون ابزار حاکميت روس عمل ها رومانيايی، مجاری، و ساير کمونيست
ه خواست يا اينکه می بايد بپذيرد که می) ميکنند و چرخ پنجم سياست شوروی اند

حزب . نش حاکم باشد نظامی استبدادی شبيه نظام روسيه و متحد با آن در وطاست
که تمامی کسانی که در است  منزوی بسيار کوچکی  آمريکا که حزب کمونيست

اين آرزوی غير عادی با آن شريک نيستند ترکش کرده اند، و در کشوری 
 هنوز - از نظر عددی در آن بسيار کم اندها  که کمونيست-همچون اياالت متحده 

مدارک و  بيشتر از ديروز، ر روزبه شکل قانونی به  فعاليت مشغول است، ه
  .شواهدی تازه، از بی حاصلی اعتقادات و اهداف خود بدست می دهد

  
ی ها  در پيوند با همدستان غير کمونيست خود می توانند جنبشها  اما کمونيست

ی محافظه کار را ها کارگری و ليبرال را دچار تفرقه کرده و بدين وسيله راست
هر . ترين دارايی و سرمايه ی ارتجاع است و بالعکسکمونيسم بزرگ. تقويت کنند

 قوی تر باشند؛ مرتجعين نيز قوی ترند، و هر قدر مرتجعين قوی ها قدر کمونيست
  .ترند  نيز همان قدر قویها تر باشند، کمونيست
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مثال در . ی ميانه، به هر دو سوی افراط صدمه می زنندها از سوی ديگر، چپ

دست گيری قدرت از سوی حزب کارگر، آمار  ماه پس از ب18انگلستان، 
 هزار 33 هزار به 43ناد خودشان، از اس هعضويت حزب کمونيست بريتانيا بنا ب

 و طبقات کارگر، ها وجود دولتی چپ، با پشتيبانی ميانه. کاهش می يابد
کاران را آنچنان   را به کميتی قابل چشم پوشی بدل می سازد و محافظهها کمونيست

ی تابستان  ی کند که رهبرشان وينستون چرچيل در اجالس ساالنهنا خشنود م
  !، از خدا می خواهد که دست حزب را بگيرد"بالک پول"حزب در 1946

  
 کاری طوالنی و پر شور برای ،"نهرو-گاندی"در هند، حزب کنگره برهبری 

نيز، بدنبال حل " سوسياليست"حزِب در حال گسترش . ه استاستقالل انجام داد
 کمونيستها ديگر نمی توانند مدعی باشند که ،نتيجه در. ت اجتماعی استمشکال

  .ی زحمتکش اند منجی انحصاری کشور يا طبقه
   

به همين شکل، انتخابات ژاپن در . به نسبت، کم می شود رفته رفته، مقبوليت آنان
، پس ازينکه تندرو ترين مرتجعين و جنگ طلبان تصفيه شدند، 1947آوريل 

 را دچار ها  پيروزی بزرگی به ارمغان آورد و کمونيستها اليستبرای سوسي
  .شدندهمه  باخبر شکستی ساخت که آنچنان 

  
هر دو گروه افراطی، در راستای تنفر مشترکشان از ميانه و تمايل مشترکان به 

يی يکسان و بشيوه ای يکسان بکار ها ، سالحها خالصی از دست ميانه رو
دموکرات سوسيال هر "، ."ای وجود ندارد ميانه: "دمرتجعين می گوين. ميگيرند

 يک ،می رزمد "نيو ديلر "    ی کارگری وها ، که برای اتحاديهسازمان يافته
زير هر پتويی يک سرخ : "سعی می کنند وحشت خلق کنند." کمونيست است

کسب و کار افراطيون در فضايی آکنده از وحشت، تنش، تعقيب و آزار ." خوابيده
  . و خشونت رونق می گيردمخالفان

  
برند، اما بيشترين تنفر  آنان نيز به مرتجعين حمله مي. ها بهمين شكل، آمونيست

شان، برای ليبرال ها و سوسياليست هايی ذخيره می شود که با  برخاسته از حسد
 به اين دليل که - و روسيه انتقاد می کندها  دمکراتی که به کمونيست.آنان متفاوتند
، مرتجع يا فاشيست نام می گيرد، يا اينکه ها  در کالم کمونيست-تدمکرات اس

اين دشنام، با کمک تکرار و به مدد هو کردن و "! تروتسکيست "بدتر از همه، 
يی شده که اصوال ها در سلسله واژگان استالينسيت ريشخند، کثيف ترين تعبير

  .ی لئون تروتسکی ندارندها اطالع دست اولی از سوابق و نوشته
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آزاد انديشان کم جرات، از لجن پراکنی مرتجعين می ترسند، جا ميزنند، کوتاه می 

ی ها شخصيت. ی سرمايه داران می کاهندها آيند و از حمالت خود به شرارت
ضعيف در ميان آزاد انديشان، در زير سايه ی همين گونه وحشت افکنی  و 

ان چيزی است که و اين هم. شوند تروريسم فکری کمونيستی دچار سستی می
  .افراطيون می خواهند

  
، و تمامی ساير افرادی ها راديکال، ١، ترقی خواهانها آزاد انديشان، سوسياليست

که برای دنيايی مردم ساالر تالش ميکنند، هرگز نبايد به خود اجازه دهند که 
 ،همين طور هم. در ميان شان وحشت بيافکنند افراطيون ساکت شان کنند يا

مردم ساالری نمی بايد به دعوت يک طرف افراطی برای مبارزه با طرفداران 
مبارزه برای مردم ساالری جنگی است در دو جبهه، . طرف ديگر، تسليم شوند

 نمی ها اتحاد با ضد دمکرات. ها بر عليه مرتجعين راست و بر ضد کمونيست
  .تواند به مردم ساالری خدمت کند

  
به همين . ان ارتجاع و کمونيسم گزينش کنندطرفداران مردم ساالری نمی بايد مي

اين انتخاب . گونه نمی بايد انتخاب خود را به فاشيسم و کمونيسم محدود سازند
انتخاب واقعی ميان مردم ساالری يا استبداد است، يعنی . قطعًا بال موضوع است

ی زير می ها تکامل بی صبرانه و بی وقفه ای که منجر به تحقق يکی از دوگانه
  :دشو
  
  ؛"انقالب پر هزينه"يا " آزادی"-
تماميت گرايی و انحصار قدرتِ فرمانده ی کل "يا " وار اخالق گرايی گاندی"- 

  ؛"قوا استالين
ی  فرصت سخن گفتن گهگاهی به لطف گوشه"يا " حق الينفک آزادی فردی"- 

  ؛"چشم پليس مخفی
                                                 

الزم به توضيح است که . اين ترقی  جدا از تعريف شوروی از جبهه ی ترقی و ارتجاع است)  ١
سياست های دفتر ) رله کننده( س از جنگ دوم جهانی نظريه پردازان تکرار گردر دوران پ

هر که بطور : اول جبهه ی ترقی: سياسی حزب کمونيست شوروی، دو دنيا تعريف می کردند
دربست با شوروی، اقتصاد و سياستش رابطه ی مثبت  و وابستگی  می يافت يا از آن ها جنس 

هر که با شوروی مخالف بود : کرد به اين دنيا تعلق داشت و دوم می خريد يا از آن ها پيروی می 
يا بر آن انتقادی کوچک يا بزرگ داشت متعلق به دنيای ضد ترقی و جبهه ی ارتجاع، و مستحق 
سخيف ترين دشنام ها؛ اعم از مامور سيا، سگ زنجيری سرمايه داری و امپرياليسم ، بورژوا، 

  ... .خرده بورژوا و 
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د و برای خود انجام دولت مقيد و محدود به آنچه که افراد نمی توانند بدست خو"- 
دولت فراگيرِ  معطوف به شکار شهروندان، جاسوسی، و "يا )" شّر الزم(دهند

  ؛ "دخالت پيوسته در جزييات و شئونات زندگی روزمره ی آنان
انسان مهره وار در ماشين حکومت يا ماشين موسسات "يا " انسان با کرامت"-

  ؛"خصوصی انحصارگر که به همان اندازه ضد بشری اند
انسان به مثابه ی موجود مشارکت جوی کامال فعال در تنظيم و تعيين شرايط "- 

، فروشنده ی کار و وقت "بی رگی"انسانی که در عين  " يا"کار و زندگی خود
  ".خود می باشد

  !ی پيش رو ها ست گزینهها بله، این
  

 با کشيدن خطی پر ها آزاد انديشان طرفدار مردم ساالری و سوسيال  دمکرات
 و مرتجعين، ها اما در عمل، فاشيست( ها  و راستها رنگ ميان خود و کمونيست

، به )ی چپ ميانه رو نفوذ نمی کنندها ، معموال در گروهها برخالف کمونيست
وضوح  می توانند اهداف اخالقی و اعتقادی خود را بيان نموده و به سوی آن 

 .اهداف پيش روند
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

107  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   نهمصلف

  تازه چه خبر؟
  
  

، از هر گونه تغييری که بدور از سرمايه داری باشد "آنچه که هست "مدافعان 
سوسياليسم را بمنزله ی مرگ سرمايه داری از ذره ای پذيرش هر آنان . هراسانند
  .می گويند که دو راه بيش تر وجود ندارد،يا سرمايه داری يا سوسياليسم. می بينند

  
سفيد استفاده می کنند، چرا که می خواهند   همان مالک سياه و نيز ازها کمونيست

  .آنانی را که از سرمايه داری دلزده اند به دام بياندازند
سرمايه . اما در حقيقت امر، انتخاب، محدود به سرمايه داری و سوسياليسم نيست

در هر کشور مردم ساالر، سوسياليسم دوش به . داری خالص اصًال وجود ندارد
  .سرمايه داری حضور دارددوش 

  
  و با توجه به رفاه عمومی،،سوسياليسم يعنی مشارکت دولت در امور اقتصادی

سّد ِگَرندکولی در واشينگتن است که  سوسياليسم،. در مقابل منافع خصوصی
دولت اياالت متحده آن را ساخته و خود دولت هم بهره بردار آن است؛ سوسيالسم، 

ای شهر است از اتوبوس رانی، خطوط تراموا، يا بهره برداری دولت يا شور
  . برچسب نمی هراسديا آناژه وذهنيت بالغ از اين . خطوط برق رسانی

  
جامعه هنگامی که می بيند مديريت عمومی در يک مورد خاص بهتر از مديريت 
خصوصی است، طبيعی است که از دولت خود بخواهد تا اداره ی آن سازمان 
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 ها هميشه با همين استدالل است که دولت. ه گيردصنعتی خاص را بر عهد
  .گيرند ی اقتصادی جديدی را بدست میها نقش

  
ِ  نيازمند کمک در طی جنگ اول جهانیها کشور يی را ها  وام،ی خارجی
مورگان، نشنال سيتی و غيره دريافت .پی.ی آمريکايی همچون جیها ازبانک
 ها  نيازمند کمک، اين کمکی خارجیها در طی جنگ جهانی دوم، کشور. داشتند

در طی . ی نظامی به دولت آمريکا بدست آوردندها را در ازای اجاره دهی پايگاه
 ها جنگ اول جهانی، مهمات سازانی که تعدادشان در حال افزايش بود از بانک

در عوض در طی جنگ دوم جهانی، بخش عمده ی عمليات توسعه ی . وام گرفتند
  .دولت اياالت متحده انجام گرفتخود از سوی صنعتی برای اهداف نظامی، 

  
ی اول و دوم جهانی به چه علت بود؟ به اين علت ها اين اختالف رويه ميان جنگ

ی خصوصی آنچنان ها  جنگ دوم، برای نهاددرسالح  ی تامين پول و که وظيفه
  .بزرگ و دشوار بود که از پس آن برنمی آمدند

  
اختن آسيا دقيقا به همان عظمتی است که هم اينک نيز کار بازسازی اروپا و س

ی آمريکايی ها شرکت. ه استآمريکا در کار مبارزه با دول محور با آن درگير بود
حال، . ی جنگ طلبی را ندارندها با آن ثروت افسانه ای شان، تاب تحمل هزينه

اروپای فقرزده و آسيای توسعه نايافته، چطور می توانند مشکالت بزرگ تری را 
  مشارکت دولتی، يعنی همان سوسياليسم، حل کنند؟بدون 

  
هر بمب و خمپاره ای که در طی جنگ منفجر شد، سرمايه ی خصوصی را نابود 

تورم . کار برای جنگ، ماشين آالت و کارخانجات را مستهلک نمود. ساخت
گفته می شود که جنگ را سرمايه .  سرمايه را جارو کردانباشتناشی از جنگ، 
شايد همين طور باشد، اما جنگ دوم جهانی ساخته ی . ی آوردداری بوجود م

  .سرمايه داری نبود
  

اهميت کاهش ايمان به سرمايه داران و سرمايه داری، از اهميت کاهش منابع و 
سرمايه داران بزرگ در فرانسه، ايتاليا، آلمان .ی اروپا و آسيا کمتر نيستها ثروت

لذا بسياری از آنان از سوی .  داشتندها  و فاشيستها و ژاپن دست در دست نازی
آنان قادر نيستند که . ی خارجی اشغالگر و يا خود مردم تصفيه شدندها قدرت

  .دوباره به موقعيت پيشين خود در جامعه باز گردند
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انسان نمی تواند، دو جنگ جهانی؛ آشوب اقتصادی، بيکاری توده ای، و نا امنی 
 طی عمر يک نسل پشت سر بگذارد، سياسی دوران ميان آن دو جنگ را، در

ای توجه نمايد که اعتقادات بنيادين سازنده ی  ی عمدهها بدون اين که به ترديد
  . روبروستها جامعه ی مدرن با آن

  
اين توليد کننده ی خرده پای صنعتی، تاجر خرده فروش، معلم، حقوق دان، 

ی ها  دههپزشک، دندان پزشک، کارمند دولت، و کشاورز خرده پاست که در
تورم، دستمزدها و پس . ه استی ايمان شدها اخير دستخوش عميق ترين بحران

، و ها  از سوی تراستها آدم کوچولو. سازد ی نقدی آنان را بی ارزش میها انداز
 ِ طبقه متوسط. ی بزرگ زنجيره ای له می شوند يا مستحيل می گردندها فروشگاه
را که موجوديت طبقه متوسط، براستی  چ.ه است بدنبال متحدينی تاز،بی امنيت

سياسی، همچون جزيره  نظرماز  در حقيقت اين طبقه، .زير تهديد نابودی است
  .ايست شناور

  
است که بتواند تعيين کند در جامعه ی صنعتی مدرن، طبقه متوسط آنقدر بزرگ 

ابتدا اين طبقه متوسط آلمان بود که به هيتلر تسليم . جامعه بايد از کدام راه برود
در انگليس، طبقه متوسط . شد و پس از آن بود که تمامی آلمان نازيسم را پذيرفت

آرای طبقه کارگر به تنهايی قادر نبود به . ه استاز حزب کارگر طرفداری کرد
. طبقه متوسط اين خالء را پر کرد. کثريت قاطع پارلمانی ببخشدحزب کارگر ا

 همان -طبقه کارگر ايمان خود را به طبقه حاکم پيشين بريتانيا از دست داده بود
. طبقه حاکمی که خود نيز پيش ازين قدری از ايمان به خويش را از کف داده بوده

دوران پيش از جنگ طبقه متوسط و طبقه کارگر، نزول صنايع بريتانيا را در 
 می ها سرمايه ی قابل مالحظه ای از انگليس به خارج و آن سوی آب. شاهد بودند

ی مهجور و راکد را بازسازی کند ها رفت و بجای آن که در وطن بماند و شرکت
. ی ديگر بکار گرفته می شدها و مسکن بيشتری در کشور بسازد، در کشور

. دچار افالس شده بودصنعت ذغال سنگ تحت هدايت بخش خصوصی 
منابع آن کم و مديريتش اسف بار  مکانيزاسيون اين صنعت ناکافی، اعتبارات  و

در . علت اينکه ذغال سنگ اولين صنعتی بود که ملی شد در همين نکات بود. بود
جايی که بخش خصوصی موفق عمل نکرده باشد، به احتمال بيشتر، دولت کار را 

  .بدست می گيرد
  

 انگليس، عالوه بر مشکالت باال، می ديد که سياست خارجی نيز افکار عمومی
شد با اقدامی بموقع از بروز جنگ دوم جهانی جلوگيری  می. ه استورشکست

  ميدانستند - چون از نظر سياسی بالغ بودند–مردم بريتانيا. کرد، اما اين کار نشد
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خود منحل ی اه کنشکه امپراتوری می بايد منحل شود وگرنه خود، در نتيجه ی 
ی قرن نوزدهم بود، اعالم نمود  اما چرچيل که متعلق به گذشته و شيفته. خواهد شد

  .که اين کار را نخواهد کرد
  

بريتانيا به آينده چشم دوخت و به دولت اما . محافظه کاران متعلق به گذشته اند
 تغيير به اين دولت اختيار داده شد تا کشوری نوين در دنيايی که در حال. کارگری

ی ورشکسته خواسته می شود که ها در اروپای قاره ای، از آدم. است بسازد
آنان ماله در دست دارند، گاو آهن هی می . دنيايی ورشکسته را بازسازی کنند

کنند، ماشين تراش بکار می اندازند، و قلم در دستانی می فشارند که از خستگی 
ی در حال فروريختن، ها وری بمبطوالنی، سوء تغذيه و از همه بدتر، از بيادآ

آنان .  مرده اندها اين آدم. ی فنا شده می لرزندها ی برزمين مانده و زندگیها جنازه
 چطور اتفاق افتاد، و ها يی که نمی دانند اينها مردند و دوباره زنده شدند، آدم

يی که ها انسان. حيات را با چشمانی خونسرد، شگفت زده و جستجو گر شاهدند
.  کالری بنا کنند، بدون ذره ای اميد1200 مردند، می بايد هستی خود را بر اه بار

ی کهن، گورستانشان ها سنت. طرحی نو می تواند روح آنان را دوباره برانگيزد
  .است، آنان در آنجا دفن شدند

  
اروپايی که مادر آمريکاست، اروپايی که مهد بلوغ اديان نطفه بسته در آسيا ست،  

تا آن هنگام که اروپا ازين فاجعه جان بدر َنَبَرد، . ه استک مثله شدبشکلی دردنا
تمدن همچون معلولی است که يک دست و پايش قطع است، مانند کسی است که 

تمامی منابع علمی، رشد، ثروت، مهربانی، محبت و آزادی . ه استديدش تار شد
  .دوباره و کامًال زنده سازندبايد بکار افتند تا اروپا را 

 غول الک پشتی، غول آرميده، موجودی غول آسا که هنوز مغزی هماهنگ –سياآ
ی ها   آسيای پر جمعيت تر از مجموع تمامی قاره-با عضالتش در خود نپرورانده

ی جسمی اش را مرهم گذارد، گرمای ها ديگر، نيازمند علم است تا بيماری
يش را کوتاه کند، ها لهيش را آبياری کند، فاصها سوزانش را پايين بياورد، بيابان

ی پنهانش بردارد، ُلختی اش را بپوشاند و برنج و گندم و شير ها پرده از روی گنج
  . نفر هر ساله تا سر حد مرگ گرسنه نمانندها توليد کند تا ميليونبرايش کافی 

  
  .ی معجزه گرندانآفريقا و آمريکای التين هم به همين شکل در انتظار دست

  .تخاب اين يا آن نظام استمسئله، مهمتر از ان
  

هدف . هدف تالش انسان ابقای سرمایه داری یا سوسياليسم یا کمونيسم نيست
بيشتر انسان باشد، و اگر این هدف بتواند و آسب لذت انسان می باید شادمانی 
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مند به مردم  که عالقه به روشی غير از سرمایه داری ناب محقق شود، کسی
 ایدئولوژی، چگونه یا شخصيت  یا سيستم یا ایسم  یا آناست و نه صرفا به این

  می تواند با آن روش مخالفتی داشته باشد؟
  

، اما در برخی مواضع نيز ه است موفق شدها سرمايه داری در برخی حوزه
 ها  دست نخورده و باير مانده اند، ملتها زير بيرق آن، قاره. ه استشکست  خورد
 از سقوط ها اند و حتی مرفه ترين کشور ترکتازی کرده  و ديگراندر خون خود
  .، بی ارزش شدن پول، بيکاری، و ناامنی در رنج بوده اندها ادواری قيمت

  
 برخی با سرمايه داری همچون مذهبی که بنياد گرا و راست کيش است رفتار می 

  .کنند، اما در حقيقت، چيزی در آن وجود ندارد که تغيير ناپذير و مقدس باشد
  

 ،"آزاد"هدف آزادی است نه اقتصاد بازار . است و نه سيستم هدف، انسان
  .اقتصادی که اصوال آزاد هم نيست

  
در  اروپا و آسيا ،. ايمانی به نظام گذشته ندارد) اروپا، آسيا و آفريقا(دنيای قديم 

بدنبال چيزی تازه اند که بتوانند به آن " کورمالی دستان خود"تاريکی و با 
  .، چيزی که اعتماد به نفس شان را به آنان باز گردانداطمينان داشته باشند

  
اين روحيه . ی مصيبت ديده در طلبند، ترديد می کنند و مشکوک می شوندها ملت

اما بيش از هر چيز ديگر، اين روحيه منتهی به تجربه . می تواند مستبد بپرورد
 و خاطرات ها  آنان برای اين کار تنها می بايد فالکت–کردن و تغيير نيز می شود 
محافظه کاران مدعی، با آدم بهت زده ای مواجه می . تلخ خود را فراموش کنند

  "؟!می گوييد که آن گذشته را حفظ کنيم!! ؟بله؟:" شوند، که می پرسد
 

اينکه تا چه حد محافظه کاريد غالبًا بستگی دارد به اينکه گذشته برايتان چقدر 
 چقدر دورتريد يا در چشم اندازتان، ها  يا از بدشانس ترين آدمه استخوش بود

  .آينده ی روشن تری برای بشريت متصوريد يا نه
  

محافظه کاران بدبينِ هر دوره ای مطمئن اند که چيزی نمی تواند بهتر از حال 
آنان احساس می کنند که می توانند . اصالح طلبان خوشبين اند. باشد مگر گذشته

  .بهتر از گذشته عمل کنند
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محافظه :  اجتماعی رقيب و غالب بر انديشه ی قرن بيستم عبارت اند ازسه فلسفه
، سرمايه 1907 يا 1880ی ها  يعنی سرمايه داری دست نخورده از سال-کاری

  .داری اصالح شده و متاثر از سوسياليسم و در آخر، کمونيسم
  

رد و بدل خشک و خالی بسياری از آنانکه با سرمايه داری خالص و ناب، تعارف 
برخی از . می کنند، از کمک دولتی به کسب و کار خصوصی خود سود برده اند

قهرمانان شجاع و مصمم سرمايه داری ناب، ابزاری برای ورود دولت به امور 
هر مدافع اقتصاد آزاد، حمايت رسمی از سوی دولت را . اقتصادی بوده اند
  .غنيمت می شمارد

  
ی اقتصادی ها دولت بايد در فعاليت ديگر مسئله اين نيست که آيا ها اين روز

. ه است به مسائل اقتصادی وارد شدها دولت پيش ازين. دخالت داشته باشد يا نه
مسئله ی روز اين است که دولت تا چه حدی بايد در اين مسائل حضور داشته 

  .باشد
  

بسياری از کشورهای مردم ساالر، با مشکل ميزان مشارکت دولتی در امور 
کشف راه حلی خردمندانه و بموقع برای اين .  پنجه نرم می کننداقتصادی دست و

زيرا ميزان فعاليت اقتصادی . مشکل، ضامن بقا و شکوفائی مردم ساالری است
رسمی دولتی تعيين خواهد کرد که قرار است دولت تا چه حد و فرد تا کجا قدرت 

  .کانون اصلی مسئله ی آزادی در همين جاست. داشته باشد
  

 به تغييرات محدود رضايت داده اند، دولت را در نقش تنظيم کننده، برخی که
ی عمومی از قبيل جاده و پل می ها ، يا بانی مالی زير ساخت"بابا نوئل"َحَکم، 
پيشنهاد می کنند دولت مالکيت و بهره برداری روند؛ و  سايرين جلوتر می. بينند

 اين خود موضوع بحث و کدام صنايع؟ و تا چه حّد؟. از صنايع را بدست بگيرد
، معادن ذغال سنگ، ها ملی کردن خدمات عمومی، راه آهن .جدلی است تازه

  . هريک طرفداران خود را دارد–صنايع سنگينی همچون فوالد 
  

نظريه پردازان با بازی با کلمات نمی توانند برای اين مسائل راه حلی پيدا کنند، 
ی و سياسی هر کشور است که در ی نيروهای سياسی و اقتصاد بلکه اين رابطه

ی ها از منظری کلی، حداقل در باقی مانده ی نظام. اين مورد تعيين کننده می باشد
مردم ساالر، اين تصميم، بازگو کننده ی نظرات عامه در مورد موفقيت يا 

  . ی سرمايه داری خواهد بود"گذشته"شکست 
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تفت، که معموًال . ا  تحتی در آمريکای ثروتمند، سناتور جمهوری خواه، رابر
اقتصاد : "  اعالم داشت که1947 مارس 18سوسياليست تلقی نمی شود، در 

خصوصی هرگز مسکن ضروری را برای کم درآمدترين اقشار جمعيتی تأمين 
 تاييد می شود که 1945اين ادعا با بررسی سازمان ملی مسکن در ." ه استنکرد

در شهرهای اياالت متحده بدون ی شخصی ها  درصد خانه16حاکی است بيش از 
آب جاری، بيش از دو سوم آنها بدون حمام شخصی، تقريبًا دو سوم شان بدون 

  .است ناکافی يا خطرناک  شان، و تقريبًا دوسوم آنها گرمايشداخلی توالِت
  

 خانه را برای سود و منفعت می سازد و در مواردی که ،سرمايه ی خصوصی
 به سرمايه –ی اقشار کم درآمد اين چنين است ها ه که در مورد خان–سود کم باشد

، در نتيجه سالمتی و شادی و نشاط مردم در اين ه استگذاری در آنها کم عالق
لذا سناتور تفت تأکيد کرد که تأمين سرپناه ارزان مسئوليت . ميان لطمه می بيند
  .اساسی دولت است

  
د، ممکن است توجه به در حاليکه دولت به تأمين مالی در امر مسکن می پرداز

 باز هم برای – که بيشتر از هر کس نيازمند مسکن اند –خانه سازی برای فقرا 
بخش خصوصی ناخوشايند بنظر برسد و شايد بر همين اساس، خود دولت مجبور 

  . همين تصميم، يعنی سوسياليسم ،در آنصورت. شود برايشان خانه سازی کند
  

 به معنی افزايش سهم دولت در فعاليت اقتصادی توجه بيشتر به فرودستان، تقريبًا
 فشار برای کنار گذاشتن نظام سرمايه  بطور کلیاما در اياالت متحده،. است

داری و يا ايجاد تغييرات اساسی در آن، ضعيف است؛ چرا که نظام بسيار قوی  
رکود اقتصادی . ی بسياری نيز کار می کندها است و در حال حاضر به نفع آدم

در تمامی اوقات، هنگامی که اقشار مختلف متوجه می . شار را تشديد می کنداين ف
 می باشند، ها عدالتی ی اقتصادی يا نژادی يا ساير بیها شوند که قربانی بی عدالتی

گاهی اوقات اين مسئله امری است اما . اين فشار به باالترين حّد خود می رسد
  :شخصی

ز ورود به کليسای کاتوليک، روانکاوی و خانم کلرليوس اظهار می کند که پيش ا
اينک مشکوکم به اينکه آيا :" پس از آن کمونيسم را امتحان کرد، می نويسد که 

 يا در چيزی ه استجاذبه ی کمونيسم برای من، در جنبه ی مذهبی آن نهفته بود
هه "به همين صورت، ." کمونيسم ساختاری است مذهبی و کامًال اقتدارگرا. ديگر

، ابتدا کمونيست بودن را آزمايش کرد و پس از آن به مذهب "برونی وود 
لويی بودنز، کليسای کاتوليک را ترک نمود، سر ويراستار . کاتوليک در آمد

ه نشريه ی کمونيستی ديلی ورکر شد، اما فعًال دوباره به کليسای سابقش بازگشت
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تخرهای خصوصی ساير اين گونه افراد، متون مقدس استالين را در کنار اس. است
شخصی خود در وسيع ليوود خوانده اند يا طرح انقالب را در امالک ها در

آنان خواهان آنند که کفاره ی ثروتی را بپردازند که لذتی به . کانکتيکات ريخته اند
پس به همين خاطر، بشکلی ساختگی به . حفظ آندغدغه ی آنان نمی دهد جز 

مطمئن اند که اين کار راحت و بی عين حال در پرولتاريای فقير می پيوندند، اما 
شيوه ای که آنان به ساختن بهشت در بيرون روسيه می  . ه استخطر و کم هزين

  . شيوه ايست ناهنجار– روسيه ای که نمی شناسندش –پردازند
  

يعنی اين واقعيت که آنان ( ی روانی، فلسفی يا عاطفی يا تعلقات نژادی ها انگيزه
، برخی افراد را به سوی )کار می کنند" مام روسيه " ی بردگانی اند که برا

 حس يا اعتقاد راسخ اخالقی بسيار تکامل يافته. دهد کمونيسم تماميت گرا سوق می
 که ريشه در  دانش تاريخ، علوم طبيعی و جامعه داشته باشد و بپذيرد که ای 

گر را به تواند افرادی دي ی بشری نيست، میها سرمايه داری شکل پايانی نهاد
اما هنگامی که آمريکا وعده می دهد و . سوی سوسياليسمِ مردم ساالر سوق دهد

  .رفاه می بخشد، هيچ يک از دو مکتب، پشتيبانی گسترده ای کسب نمی کنند
  

ی کمتر برخوردار، اجبار و فشار ضد سرمايه داری حاّد تر است و ها در ملت
  .جدی تر

  
 تعدادی هم در آمريکای التين، بجز تعدادی ی مردم ساالر اروپا و آسيا وها ملت

. انگشت شمار، بسرعت بسوی مشارکت حکومتی در اقتصاد پيش می روند
سوئد، انگليس، فرانسه، ايتاليا، استراليا، زالند نو، اتريش و آلمان غربی صنايع 

 صنايع را بدست نگرفته اند، در ها در مواردی که دولت. بزرگ را ملی کرده اند
ی شديد بر روی آنها می باشند ها ه شدن برای اين کار يا برقراری کنترلحال آماد

و يا در غير اينصورت اقتصاد و کسب و کار خصوصی را تحت نظارت 
سرمايه داری خصوصی، که پس از جنگ، تبديل به . حکومتی در می آورند

و . ، بيش از پيش به تنه ی تناور دولت تکيه می کنده استنهالی ضعيف شد
ی بی اعتمادی مردمی نسبت به سرمايه اند،   هم، که سخنگو و بازتابندهها دولت

  .ديده بانی دقيق تر و نزديک تر و کنترل تنگاتنگ تری بر آن اعمال می کنند
  

. ی مردم ساالر استها سرمايه داری در حال از دست دادن پشتيبان در کشور
ود که اگر دوباره به  اعالم نم1947حزب محافظه کار بريتانيا در يازدهم می 

قدرت بازگردد، مالکيت بانک انگليس، معادن ذغال سنگ، يا خطوط راه آهن را 
 احزاب کمونيست و سوسياليست، ،در فرانسه. به بخش خصوصی پس نخواهد داد



 

 

115  

 

ضد سرمايه داری اند و حزب کاتوليک نيز جناح ضد سرمايه داری پرقدرتی 
حتی ژنرال دوگل که راست . رنداين سه حزب، بزرگترين احزاب کشو. دارد

 علنًا ادعا نمود که طرفدار ملی کردن صنعت 1947 آوريل 24تندروست، در 
. در ايتاليا هم، اوضاع به همين شکل است. ذغال سنگ، برق و بيمه می باشد

ست، ها  و پروتستانها ی آلمان که شامل کاتوليکها اتحاديه ی سوسيال مسيحی
تنها يک حزب آلمانی طرفدار سرمايه . نايع استطرفدار ملی کردن برخی از ص

دولت ملی گرايان چين سنديکای عظيم توليد کنندگان نساجی را . داری ناب است
حزب سوسياليست . راه می اندازد که با توليد کنندگان خصوصی رقابت دارد

 .کی  .آقای ای. ژاپن آرای بخش بزرگی از رأی دهندگان را به خود جلب می کند
 برنامه – ميليون نفر جمعيت 55 با –زير اقتصاد جمهوری جديد اندونزی گانی و

. ه استاعالم نمود" نيمه سوسياليست" ساله برای تبديل جاوه و سوماترا به 10ای 
هند را ملی ساخته مرکزی  که بانک ه استدولت مرکزی جديد هند، تصميم گرفت

رهبر . ال و بيهار استو در حال ساخت ده هزار خانه برای معدن کاران در بنگ
سوسياليست هند جاياپراکاش نارايان می باشد که از سوی " رشددر حال "حزب 

تاتا و نيز از . دی. آر. جواهر لعل نهرو، و سرمايه داران بزرگی همچون جی
ی ها سوسياليست. ه استسوی سايرين بعنوان رهبر آينده ی هند در نظر گرفته شد

 می توانند به بهترين نحوی با – غير مذهبی اند  بعلت اينکه حزبی کامًال–هند 
 که تقريبًا، هر ه استگاندی گفت. رقابت ميان هندوان و مسلمانان برخورد نمايند

 ها  و حتی کمونيستها چند نه کامًال، به همان ميزانی که پيشروترين سوسياليست
 خودش خواهانند، مايل است سرمايه داری پايان يابد، هر چند به شيوه ای که

در . پر تعدادترين گروه يهودی در فلسطين حزب کارگر يهود است. معتقد است
سراسر اروپا مدتهاست که سازمانهای سوسياليست نسبتًا بزرگی وجود داشته اند 

ی ها  گام، نيزاين حزب تا هم اکنون. که مهمترين شان حزب کارگر انگليس است
  .ه استبلندی به سوی سوسياليسم برداشت

  
مردمی که از فقر و . استپشتيبانی عمومی دست دادن  در حال از يه داری سرما

 بدنبال تغييری در راستای اقتصاد سوسياليسی و کنترل دولتی ،کمبود در رنج اند
  .ه استاقتصاد خصوصی آزاد موضوعيت خود را در نزد آنان از دست داد. اند
  

وهای خالق نير. سرمايه داری دارد روشنفکرانش را از دست می دهد
يا و روشنفکری  اروپا و آسيا و اروپای مردم ساالر يا مذهبی اند، يا سوسياليست 

گر فقط بايد پهلوان پنبه ای آواره  اين روزها متفکر يا تحليل. کمونيست اند
باشد تا حاضر شود به گود دو قاره وارد شده و در دفاع از ) همچون دن کيشوت(
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وی نمی تواند قدمی به جلو . اده ای بکشداقتصاد خصوصی رجزی بخواند و کب
  .بگذارد و پيش رود

  
، ها  در فنالند، لهستان، آلمان روس–در سراسر منطقه ی نفوذ شوروی در اروپا 

چکسلواکی، بلغارستان، يوگوسالوی و  ، رومانی، مجارستان،ها اتريش روس
ه ی شد، ملها  و کمونيستها ی اقتصاد در زير فشار روس  بخش عمده–آلبانی 
ی مسکووی، توليد و تجارت اين منطقه ی گسترده را ها  و کارتلها تراست. است

  .بشکلی تعيين کننده در دستان خود گرفته اند
  

بنابر اين طيف تحوالت اجتماعی، بتدريج از آمريکای سرمايه داری با سوسياليسم 
 ها ی دموکراتيک اروپا و آسيا که در آنها بسيار اندک شروع و به بخش

سوسياليسم بسرعت در حال آميزش با سرمايه داری است می رسد و از آنجا به 
دنيای تحت نفوذ شوروی تبديل می شود که هر روزه در آن دموکراسی کمتر و 
سوسياليسم بيشتر می گردد، و تا اتحاد شوروی ی کامًال غير دموکراتيک ادامه 

  .می يابد که سرمايه داری خصوصی در آن معدوم است
  
در همه جا شاهديم که جنگ، .  تصوير تازه ای است از دنيای پس از جنگاين

  .ه استگرايش دوری از سرمايه داری را شتاب بخشيد
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  فصل دهم
   چگونه باید با شرایط نوین همگام شد؟

  
  

. ندشاهد انگيزشی نامعقول و ديوانه وار برای کسب قدرت اان امروزه، آدمي
ی کوچک را می بلعند، هيوالی شرکت بزرگ، شرکت ها ی بزرگ، ملتها ملت

ی کارگری و کارکنان، چماقی بر ها کوچک را در خود هضم می کند، اتحاديه
هر طرفی رفتارش را با اشاره کردن . باالی سر صنعت و دولت آويزان می کنند

کات هريک حداقل در برخی ن. به رفتار همسان و مخالف رقبايش توجيه می کند
  .حق دارند

  
گسترش و توسعه ی شگفت انگيز توليد در دوران نوين ريشه ی مشکل قدرت 

ی سياسی و اقتصادی ها هر قدر اقتصادی قوی تر باشد، قدرتی که گروه. است
  .ِمالک، حامی يا هدايتگر  آن اقتصاد، بدست می آورند بزرگتر خواهد بود

قدرت سياسی و اقتصادی در راستش را بخواهيم، می توان گفت امروزه سرجمع 
 است، به اين دليل ساده که امروزه توليد و 1890اياالت متحده بسيار بيشتر از 

. خروجی بيشتر است، خريد بيشتر است، پول بيشتر است، همه چيز بيشتر است
  ابتدايی  گاندی با اين وضعيت اين گونه برخورد می کند که زندگی را ساده و
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 آن صنايع خانگی را در روستاهای خودگردان حفظ می و همراه با ١ميدارد نگه
اما حتی هند هم در اين موضوع ازو پيروی نمی کند و البته دنيا هم . کند

   ٢.همينطور
  

ی سازنده ای در تمدن صنعتی پيچيده مان طراحی خواهند شد تا ها آيا فنآوری
 اين چنين تا آن موقع که. زده يا ميزان کل قدرت را کاهش دهند قدرت را لگام

ابزارهايی پيدا شوند، اکتشافات علمی و اختراعات فنآورانه، که می بايد 
  .ماندشکرگزارشان بود، وسيله و ابزار برده سازی يا انهدام نوع بشر خواهند 

  
قدرت و سرمايه، انحصاری شود، امنيت  برخی کسان مدعی اند که اگر قرار باشد

، نه در ه استماند که عامل اراده عامبيشتر در اين است که تحت کنترل دولتی ب
 به همين دليل از انتقال تمامی قدرت از سرمايه داران به  .دستان بخش خصوصی
 تهديد آزادی را نه رفع می کند و نه کم، چرا ،اما اين کار. دولت حمايت می کنند

که سرمايه داران را در يک دموکراسی می توان به کمک دولت قانون مند کرد و 

                                                 
او خود تعريفی از اقتصاد مورد نظرش داده که . زندگی را ابتدايی نگه نمی داردگاندی )  ١

قدری بدان ) باترجمه ی روان محمود تفضلی، انتشارات امير کبير(درکتاب همه ی مردم برادرند
بعالوه اينکه، وی خود را در حال تجربه می داند و آماده است که نهادينه ترين . اشاره شده است
وی  .م های زندگی روحی و دينی  و فرهنگی و ملی و مادی اش را پس بزندسنت ها و دگ

من نه در نظر دارم و نه توصيه می کنم که هيچ يک از :" بصراحت در جايی چنين می گويد
اساس . صنايع مفيد و فعاليت های زندگی بخش صنعتی بخاطر رواج چرخ ريسندگی رها شود

رخ های ريسندگی دستی ، اين واقعيت است که در هند فکر من در بوجود آوردن و رواج دادن چ
ده ها ميليون نفر مردم فقيری هستند که نيمی از وقت خود را در سال بيکارند و در سراسر سال 

برای اين ها ، حرف زدن از آزادی  و استقالل بی . با گرسنگی مزمن دست و پنجه نرم می کنند
قبول دارم که اگر اين وضع وجود نمی داشت، . يخواهنداينان در قدم اول کار و نان  م. معنی است

می بينيم ).  همه ی مردم برادرند."(برای بکار بردن چرخ های ريسندگی دستی هم جايی نمی بود
بلکه فقط و فقط راه . که برای گاندی چرخ ريسندگی نه نماد است و نه دگم و نه آرمانی ايدآليستيک

رد پراگماتيست  و اهل عمل، باالجبار می پذيرد تا زمانی حلی فوری و فوتی است که يک سياستم
  .که  راه حل های ديگر کشف شود

  
ناگفته نماند که پرچم ملی هند، چرخ نخ ريسی گاندی را بعنوان نماد استقالل يا توسعه در )  ٢

 اما هنديان حداقل در ادعا، آنچنان نبوده اند که نويسنده  اظهار داشته،. مرکز خود نقش کرده است
در عمل اين رشد شهر نشينی و انسان شهری بوده است که غلبه يافته و نه  ايجادِ  اقيانوسی از 

اين را بخوبی از صنايع فيلمسازی . روستا های توسعه يافته ی شاد و خودکفا، بزعم گاندی 
فت و توان دريا زده می ي حسرت ی باور نکردنی آن برای يک ميليارد هندی وود هند و جاذبه بالی

  .لذا گزارش نويسنده، بر واقعيت مبتنی است
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 ولی دولتی که تمامی سرمايه را در ؛ کنترل و محدود نمود،ها اتحاديهری ی ا ياب
  . آن را نمی توان محدود ساختکهانتقاد ناپذير و  مستبد ی است دولت،اختيار دارد

  
هر قدر . می شودافزون دولت هر قدر بيشتر اقدام کند، به همان ميزان قدرتش 

فرد، قدرت بيشتری اعمال می قدرتش بيشتر می شود، به همان ميزان بر روی 
دولت سرمايه دار و اداره کننده ی .  می کندر کاری دولت ه،در روسيه. کند

ثمار، سرکوب، استبداد و ه است که استاز همين سرچشم. انحصاری است
 فرض می کردند که صرف انتقال ها مارکسيست. امپرياليسم سرازير می شود

. زاره ی نوين را آغاز خواهد کرددارايی سرمايه داران خصوصی به دولت، ه
اما حکومتی که مالک تمامی اراضی و امالک است، به هيواليی از نظر اندازه و 

حال بايد ديد در اين ميان انسان چه چيزی دستگيرش خواهد –شود خشونت بدل می
  شد؟

  
نظامی هم .  سی گاندی نيستريکه بديل استبداد، اقتصاد چرخ نخ  آشکار است
اين يکی هم منجر به هرج و .  آن دولت هيچ کاری با اقتصاد نداردنيست  که در

  .مرج و ناامنی می شود
  

ّشر، يعنی انحصار قدرت، چه قدرت دولتی و چه قدرت سرمايه داران بخش 
قدرت انحصار . ای بسازند" واره آدم"خواهند از انسان،  هر دو می. خصوصی

  .زده، غير دموکراتيک است
  .توزیع برابرتر قدرت استبازش یا چاره ی کار در پراکن

  
شاهد ی کوچکی را ها استراليا، همانند بسياری از کشورها در ساليان اخير شرکت

ی ها گرايش غالب بسوی تشکيل مجتمع:  که بزرگترها آنان را بلعيده اندبوده 
بر همين اساس، نيروی کار در استراليا از . اقتصادی کمتر اما بزرگتر است

بنظر من :" نخست وزير استراليا گفت . شد که وارد کارزار شوددولت خواستار 
صنعت خصوصی، تحت سيستم اقتصاد . " در اينجا برای هر دو طرف جا هست

متمرکز می شود که رقابت " تراست " آزاد گاهی اوقات آنچنان در تعداد کمی 
هنگامی که دولت و سرمايه خصوصی هر دو . دچار خفگی و سرکوب می شود

تواند وجود داشته  عت حضور داشته باشند، آن وقت است که رقابت هم میدر صن
  .باشد

  
برنامه ی فعلی ملی سازی دولت بريتانيا، در واقع شامل صنعت ذغال سنگ، 
حمل ونقل ريلی و جاده ای، گاز، برق و تلفن و بی سيم و تسهيالت عمومی می 
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نود درصد . دمت دارند درصد جمعيت شاغل را در خ10اين صنايع تقريبًا . باشد
  .در خدمت بخش خصوصی خواهند ماندباز هم باقی 

  
 به ها اين اقتصاد، سيستمی است مختلط که ممکن است در بسياری از دموکراسی

اقتصاد مختلط ترکيبی از سرمايه داری بخش خصوصی . الگويی نوين تبديل شود
   ١.باشد و سرمايه داری دولتی می

  
انه ی ميان دولت و صنايع خصوصی اياالت متحده بمب اتمی با مشارکت صميم

آزمايشاتی که با هدف بهره گيری از انرژی دائمی اتمی در مصارف . ساخته شد
ی ها غير نظامی انجام می گيرد نيز از سوی دولت فدرال و با کمک مجتمع

انرژی اتمی آنچنان به امور نظامی نزديک . اقتصادی خصوصی جريان می يابد
ی جهانی سرنوشت ساز است که دولت می بايد نقش ها  در سياستاست و آنچنان

بنابر اين روزگاری در آينده، دولت ممکن است منبع . مهمی در کنترلش ايفا نمايد
انرژی . اصلی و در واقع منبع انحصاری ی انرژی هسته ای برای صنعت باشد

 –ال سنگ  مثًال با حذف معدنکاری ذغ–اتمی ممکن است کليت چهره ی توليد را 
   ٢.تغيير دهد

  
دولت، که بشکلی سوسياليستی انرژی اتمی را توليد می کند، آن را در ميان 

اين می تواند بمعنی . کارخانجات سرمايه داری خصوصی توزيع خواهد نمود

                                                 
تمامی کشورهای غير ) 2005(اقتصاد مختلط، اقتصادی بود که پس از جنگ دوم تاکنون)  ١

اينک زمانی است که . آن را تجربه کرده اند) پس از فروپاشی شوروی(کمونيستی و کمونيستی 
 روی داده، مورد بررسی و مطالعه قرار پيش بينی ها و پيشنهادات نويسنده ی محترم با آنچه که

از مالکيت دولتی بر صنايع و خدمات زيربنايی تا . در اين ميان کشاکش هايی رخ داده. گيرد
واگذاری آنها به موسسات خصوصی و بالعکس، که می بايد نتايج هر يک ازين تجربه ها را بدقت 

تصدی " کارآمدی نهادهای دولتی در اما تجربه ی عملی نشان داد که، پارامتر نا. مطالعه نمود
معضلی بوده که قبًال مطرح و آشکار نبوده، اما تجربه آن را اثبات نمود و " اجرا" و " گری

 فساد و رانت دولتی و عدم رقابت و عدم مشارکت موثر سرمايه . به يقين تبديل ساختترديدها را
ا در اين ميان هشدار نويسنده در موردِ  ام. ونيروی کار نيز، پارامترهای ترديد ساز ديگر بوده اند
  .تمرکز قدرت در دولت، هر چه بيشتر اثبات شده است

   
 سال می بينيم که تجربه، نکات ديگری را در مورد توليد، مصارف ،تعمير 60اکنون پس از )  ٢

و نگهداری و بهره برداری و تبعات توليد انرژی اتمی و تداوم و توسعه ی اين صنعت مطرح 
اّما . در حال برچيدن بساط نيروگاه های خودند! ه است، بطوری که اکثريت کشور های راقيهساخت

در اين ميان هنوز شاهد تالش دولت های غير راقيه برای دستيابی به اين فّناوری و منبع ابراز 
  !قدرت می باشيم
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. علم نوين، سرمايه داری را به شکل امروزين آن در آورد. اقتصاد مختلط باشد
  .داری را کامًال تغيير دهدعلوم تازه تر می تواند سرمايه 

  
در اقتصاد مختلط، مالکيت و بهره برداری از ابزار توليد فقط در ميان دولت 

مالکيت و . شود ی بزرگ بخش خصوصی تقسيم نمیها فدرال و مجتمع
ی ايالتی يا استانی، شوراهای بخش، ها برداری در ميان دولت فدرال، دولت بهره

   ١.شود  اشخاص منفرد توزيع و تقسيم میی تعاونی و خصوصی وها شهر، شرکت
  

اين گونه توزيع گسترده ی قدرت اقتصادی مانع استبداد سياسی می شود و به 
به عبارت ديگر، دمکراسی .  استها ميزان زياد، مشّوق ابتکارات و فعاليت

  .ه استمسلح شدنيز که به دمکراسی سياسی بوجود می آورد  را  ایاقتصادی
  

ی اقتصاد مختلط، برنامه ريزی سراسری و داوطلبانه ها مزيتيکی از بزرگترين 
خانواده ای برنامه می ريزد، . از سوی بخش خصوصی و در پيوند با دولت است

اما به برنامه . مدرسه ای  برنامه می ريزد، مالک کارخانه ای برنامه می ريزد
 علوم قبًال دانشمندان. ای عمومی در ميان اهل کسب و کار نيز احتياج هست

ی متعدد يک اقتصاد نياز به تنظيم ها اجتماعی معتقد بودند که رابطه ی ميان شاخه
قيمت ی ها مکانيزم از طريق  وا خود را بشکلی خودکارهو برنامه ريزی ندارد، آن

، ها آرامی اما آدم کافی است که نگاهی به نا. و عرضه و تقاضا تنظيم می کنند
ی گران و مصرف کمتر ها  برآمده از قيمت، ورشکستگی و اعتصاباتها آشفتگی

از استاندارد در اقشار آسيب پذير بياندازد تا بداند که تنظيم خود بخودی، بيشتر 
  .، و بارها نيز پيش می آيد که عمل تنظيم صورت نمی گيرده استاوقات پر هزين

  
اگر مؤسسه ای خصوصی تالش کند که در مقياسی ملی به برنامه ريزی بپردازد، 

  .کن است به انحصار و محدود سازی فضای تجارت دچار شود يا متهم گرددمم
  

 را پايين ها آنان تالش می کنند  قيمت.  اينک به کار تنظيم مشغولندها دولت
نگهدارند، با ماليات گيری درآمد را بهتر توزيع کنند، دستمزدها را تنظيم کنند، 

                                                 
امروزه فقط دو .  اين هم يک نمونه پيش بينی که عمًال ديده می شود درست از آب درنيامده) ١

در عين حال  در کشوری . قطب اصلی دولت و سرمايه دار بخش خصوصی اند که قدر قدرت اند
جلوی يکه ) و  فقط تا حدی( ی  هم وجود دارد که تا حدی"ضد انحصار"چون آمريکا ، قانون 

  .تازی سرمايه را در مقابل رقبا می گيرد
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ًال پس از بروز مشکالت، بشکلی بی اما اين کار معمو... . اشتغال را باال ببرند و 
بايد مشکالت را از قبل پيش بينی  می. گيرد حساب و کتاب و درهم برهم انجام می

ی "کار ويژه"تواند  اين می. کرد، و حداقل، بر پاره ای از آنان پيشدستی نمود
  .برنامه ريزی اقتصاد مختلط باشد

  
گی بيشتر و خودکار برنامه ريزی به معنی مقررات زدايی بيشتر، و هماهن

  .شمار حيات اقتصادی ملی است ی بیها بخش
  

در حال حاضر، سرمایه داری با روش غير علمی آزمون کور و خطای سهمگين 
 ما امروزه، .ه استمرج و آنارشی شدیدی شد و ، دچار هرجها ناشی از آن آزمون

. ی هفته ی آيندهها از پيش بينی هوای هفته آينده خيلی بيشتر خبر داريم تا از بازار
  .حتی سياست هم از اقتصاد هماهنگ تر عمل می کند

  
 بلکه انگيزه ای تازه هم اضافه می ،اقتصاد مختلط نه تنها می تواند نظم ببخشد

در دوران اشتغال . ی کارگران و کارکنان را افزايش دهدها می تواند تالش. کند
 اطمينان دارند، ممکن باال يا کامل، هنگامی که کارگران به امنيت شغلی شان

اين امکان هست که دنيا وارد دوره .يشان کم کنندها است مايل شوند که از تالش
هم اينک در قاره ی اروپا و خود بريتانيا کمبود نيروی . ای از اشتغال کامل شود

  .کار محسوس است
  

 ميالدی، نيست و نابود 1348 -9ی ها بالی طاعون سياه که انگلستان را در سال
کميابی نيروی کار . د، بين يک سوم تا نيمی از جمعيت جزيره را از ميان بردکر

در دوران بعدی، به دهقانان وابسته به زمين اين فرصت و جرات را داد تا زمين 
 بود که آنان ها در همين شهر.  به حرکت درآيندها خود را ترک و به سوی شهر

  .مکن ساختندتوسعه و تکامل صنعت و سرمايه داری انگليس را م
  

به همين قياس، کميابی فعلی نيروی کار در بريتانيای کبير، طالب مکانيزه کردن 
بيشتر و بهينه سازی و عقالنيت بيشتری است نسبت به آن چه که بخش 

بنابراين کمبود کارگر يکی از . خصوصی تاکنون به ميل خود به آن اقدام کرده
  .س استی محرک به سوی سوسياليسم در انگليها نيرو

  
با فرض تضمين آزادی فردی و متورم نشدن بيش از حد دستگاه ديوان ساالری 
دولتی، نهاد اقتصادی دولتی ممکن است در دوران اشتغال باال، پر بازده تر از 
شرکت خصوصی باشد، چرا که کارگران ممکن است احساس کنند که برای 
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لط در نهايت می تواند اقتصاد مخت ١.کشند خودشان و برای جامعه شان زحمت می
  .سبب ساز دموکراسی اقتصادی شود

  
در دموکراسی سياسی، قوای مجريه، مقننه و قضاييه يکديگر را کنترل و 

در امور .  ضامن آزادی است سه قوهمثلث. بازداری و تنظيم متقابل می کنند
مثلث . ی متقابل نيز الزم استها اقتصادی، نظامی مرکب از کنترل و تنظيم

دی فعلی عبارت است از تنظيم سرمايه داران از سوی دولت، وجود اقتصا
ی کارگری و کارکنان، و در آخر، مبارزه ی کارکنان و کارگران با ها اتحاديه

اما در صورتی که توليد و . اين ترکيب مزايای خود را داراست. سرمايه داران
ان يافته  در ی افراد سازمها توزيع ميان دولت، سرمايه داران خصوصی، و گروه

ی متقابل خودکار می توانند احتماال ها  تقسيم شده باشد، کنترل و تنظيمها تعاونی
  .تر عمل کنند خودکارتر و روان

  
اين شيوه ی اقتصاد مختلط يعنی تجزيه و انحالل انحصار و ارائه ی رقابت 

بايد . اما کافی نيست. ی برخورد با مسئله ی قدرت استها بيشتر، يکی از روش
کاستن و محدود سازی ميزان کل قدرت موجود در : راهی ديگر امتحان شود

  .ی بسياری وجود داردها امکان. دست هر فرد
  

از . در هند، نزول خوار مبلغ بااليی با بهره ی کالن به دهقانی فقير وام می دهد
  و برده ی اقتصادی ٢ کشاورز  سرف- تا دم مرگها   و در بيشتر وقت-آن پس

  ٣"وام دهی متقابل"يک بانک کشاورزی يا صندوق تعاونی . واهد ماندطلبکار خ
     .می تواند تسلط وام دهنده نسبت به گيرنده را براندازد

  
ی دوست، ديوان ساالرانِ  ها در صورت لغو مقررات گذرنامه و ويزا ميان کشور

 از قدرت شان در تأخير، خودداری، سنگ اندازی در صدور ويزا ها کنسولگری
  .مانند  رنجاندن مسافران محروم میو

                                                 
  ..اين احساس را نکردند اين امکان عمًال  فراهم نشد و کارگران ) ١
   
در اروپاي فئودال، به کشاورز متعلق به زمين، که توسط مالکين فئودال، همراه با : سرف ) ٢

  .شد شد، گفته می زمين، دست به دست و خريد و فروش می
   
 micro - creditيا ) خرده وام (  معادل امروزين اين پيشنهاد، همان بانک های خرده اعتبار) ٣

banksباشد  می.   
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 . و ِخّره ُکشی در هر سال، صرفًا يک يا شش يا ده سياه پوست را نمی کشد٣لينچ

 سياه پوست را به وحشت می اندازند و به اين وسيله آزادی کاغذين ها آنان ميليون
یک رژیم متعهد به قانون، می تواند وحشيان سفيد . آنان را به ريشخند می گيرند

  .وست را از اعمال سلطه نسبت به سياهان بازداردپ
  

 حساب شده و طبق برنامه، پدران و مادران را قادر می سازد که پدر و مادر شدِن
در اختيار خود گرفته و اسير فرزندان بی حساب و کتاب آزادانه زندگی شان را 

  .را براه نياندازند" ساختهخود"خود نمانند و چرخه فقر 
  

يش را با ها ايه داری که صرفًا پولی را به ارث برده و يا کفشکاسبکار و سرم
موفقيت به مشتريان قالب کرده و  مالک يکی دو روزنامه و ايستگاه راديويی 

. يابد که فکر و ذهن هزاران نفر را کنترل کند شهر است، اين فرصت را می
 نيست، هنگامی که رقابتی امکان پذير.  رقابت در همينجاست که الزم می آيد

ی اجتماعی خود جهت بازنمايی و  مالک و سرمايه دار می بايد از مسئوليت ويژه
  .انعکاس دهی  منصفانه ی تمامی وجوه مختلف مسائل آگاه باشد

  
برای هر خانواری، داشتن خانه اهميت بسيار زيادتری نسبت به داشتن اتومبيل 

 در يک مجتمع تعاونی اگر هر خانواده ای، صاحبِ خانه يا آپارتمان خود. دارد
در راستای همين هدف، .  می شودتنگ  ها مسکن باشد، ميدان شرارت صاحبخانه

شهرها برای اينکه مالک زمينی باشند که بر رويش ساخته می شوند، شورای 
شهر می تواند بخوبی عمل نموده و مجوز خريد و فروش امالک شهر را فقط 

  .برای ساکنين صادر کنند
  

مدنی برای تثبيت و تنظيم دستمزدها، شرايط کار، نرخ تلگراف، بايد رويه ای 
 که –تلفن، حمل ونقل و ساير خدمات و صنايع انحصاری و نيمه انحصاری 

 وجود داشته باشد تا مانع فلج شدن زندگی ملت -تسهيالتی واقعًا عمومی می باشند
 نيز می تواند اين راه حل. از سوی اين يا آن اتحاديه ی کارکنان و کارگران گردد

  .ميزان کل قدرت موجود را کاهش دهد

                                                 
، زجر کش کردن و مثله سازی يا )، وضم کاف)ر(، تشديد و کسر)خ(به کسر(خره کشی)  ٣

ی يک متهم يا گناهکار، از سوی جماعت اراذل محله، و با  مجازات دسته جمعی و بيرحمانه
  :(lynch) همکاری کمابيش آشکار يا پنهان يا ضمنی و نيز چشم پوشی معتمدين محلی
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. ی کشاورزی بايد همچون هوا رايگان باشند و نبايد خريد وفروش شوندها زمين

 را بر اساس ظرفيت کاربری خانوارها و افراد از زمين و ها جامعه بايد اين زمين
ر اختيار هر ميزان زمينی که د. با توجه به رفاه عمومی در ميان آنان تقسيم نمايد

به اين ترتيب زمينداران . نفر قرار می گيرد بايد بدقت و با تأکيد محدود بماند
غيرمولد، قدرت و سلطه ی خود را بر مردان، زنان و کودکانی که غذای دنيا و 

  .محصوالت زراعی صنعتی را توليد می کنند، از دست می دهند
  

کافی، حقوق بگيران و مزد اشتغال باال با تأمين اجتماعی و بيمه ی بيکاری 
بر .بگيران را در وضعيتی بهتر برای چانه زنی بر سر شرايط کار قرار می دهد

  .همين اساس، آنان در برابر کارفرما استقالل بيشتری کسب می کنند
  

دستگاه رهبری حزب سياسی که می تواند به شکل مستقيم يا غيرمستقيم، 
درت بسيار زيادی دارد؛ اينان دست و  را معرفی کند، قها نامزدهای اشغال پست

فعاليت سياسیِ بيشتر، از سوی رأی دهنده ی عادی . بال دموکراسی را می بندند
  . لگام می زندها حزبی، به اين دستگاه

  
 از رأی دهندگان و ١ی سنجش دارايیها ی سرانه يا آزمونها گرفتن ماليات

ر کم شماری متمرکز نامزدها، قدرت بسيار زيادی را در دستان افراد بسيا
تواند از سوی افکار  ی اعمالی بر دموکراسی، میها آن محدوديت. سازد می

  . برانگيخته زير پا گذاشته شودی عمومی
  

ی روستای معدن کاران است، ها  و مغازهها شرکت معدن کاری که مالک خانه
اين وضع می تواند . ی بسيار زيادی بر روی کارکنان خود دارد قدرت و سلطه
  .اصالح شود

  
هنگامی که آموزش امتيازی است گران بها، آن عده ی کم شماری که می توانند 

يش برآيند، نسبت به آنانی که توانايی اش را ندارند، برتری ها از عهده ی هزينه
آموزش عمومی رايگان و همگانی، اين گونه امتياز در کسب . عظيمی می يابند

 برابری ثروت، امتياز در قدرت را که به همين شکل،. قدرت را کاهش می دهد
برابری در ثروت تا دراز مدت قابل . اينک ذاتی ثروت است، از ميان می برد

                                                 
١  (property test :آزمونی که نشان می دهد اموال نامزد از راه های سالم قانونی بدست آمده.  
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اما رهيافتی تدريجی به سوی برابری ميان افراد، می تواند آغازی . دستيابی نيست
  .ی قدرت باشد برای حل مسئله

  
ی هميشه مقاماتی در هر جماعت. اگر حتی ثروت برابر شود، قدرت نمی تواند

. ها  دستیو پايين ها دستیالبايعنی . يی عادی نيز وجود دارندها وجود دارند و  آدم
اينکه هريک ازينان چگونه رفتار می کنند، ازيک نظر، در پاره ای موارد به 
ه چگونگی قوانين و کفايت وجود نظامات کنترل و بازداری و تنظيم متقابل وابست

نيز، باز هم فساد و سوء استفاده از قدرت امکان پذير است، اما با اين وجود . است
و به اين ترتيب با کندوکاوی نهايی می بينيم که ريشه ی هر مسئله ای به کيفيت 

  .اخالقی فرد و عامه ی مردم برمی گردد
  
ی که تمايل دارد به عاليجنابی قلدرمآب تبديل شود، بدنبال راهی است برای "آدم"

 خود و می تواند گمشده ی خود را در يک خانوار، پستت تحقق اشتياق و شهو
او نيازمند درمانی است که . کالس درس، اداره، کارخانه، يا شغلی دولتی پيدا کند

 شخصًابه جانهای آنانی که عذابشان می دهد، نيز بهتر است پس از نگاه به آينه و 
ومات موجود، به  و رسها به همين شکل، اگر سنت. را بر عهده گيرد) درمان(آن 

؛ بر پذيرش رشوه، مالِ دزدی،  به سيستمناکارآمدیتحميل قيمت اجتناب ناپذير 
و تبعيض چشم می )تقسيم مشاغل بين اعضای خانواده و نزديکان( تبارگماری
 را تحمل می کنند؛ آن وقت است که کل جامعه متضرر می شود، ها پوشند و آن

  .معه وضع شده باشدفارغ ازينکه چه قوانين مترقی ای در جا
  
ی اجتماعی، ها ی اقتصادی، ديوان ساالرانه، و قانونی مبارزه با ناهنجاریها راه

ی افراد عامل به ندای وجدان و شخصيت روحی و  نيز جامعه ها می بايد با تالش
  .ی خواهان  معيارهای اخالقی باالتر تکميل شوند

  
 نمی تواند خيلی دوام بياورد  تنها، در يک ديکتاتوریيک گاندِی. سيستم مهم است

ی ها ديکتاتوری تالش می کند و معموًال هم موفق می شود که گرايش. و جلو برود
 وحشت افکنی و تروريسم .انفرادی به سوی خوبی و خير را کم رنگ و محو کند

  . همگان را مجبور به همسازی با هنجار شر می سازد،ديکتاتوری
  

وسيعی دارد که " حاشيه ی عمل" ردی از سوی ديگر، در دموکراسی، هر ف
. درآن حاشيه، شرافت يا عدم شرافت وی نقش بسيار برجسته ای بازی می کند

قبًال اين طور فکر می کردند که هنگام پايان يافتن دوران سرمايه داری 
ی شوروی  تجربه. يافت خصوصی، اخالقيات پيشرو خودبخود بروز خواهد
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امعه ی شوروی بطرز چشمگيری بی اخالق ج. برهانی است بر ضد اين نظريه
) 1931کاورين، . وی" (هنرمند گمنام"شخصيتی در رمان شوروی بنام . است

  :می گويد
. سرم شلوغهوقت فکر کردن به اونو ندارم،  اخالقيات کيلو چنده؟اخالقيات ؟ " 

اما اگر مجبور باشم . ی سوسياليستی کار می کنم فعال دارم روی ساختن جامعه
وی ." خالقيات و يک شلوار، دست به انتخاب بزنم، شلوارو انتخاب می کنمبين ا

شلوار را صرفا بخاطر کمبود آن در بازار انتخاب نمی کند بلکه به اين دليل که 
 وقتی دروغ سالحی است رسمی، اخالق چگونه می !اخالقيات ذاتا کم ارزش اند

را " امنيت به هر قيمت" روريسم،تو  تواند پربها باشد؟ هنگامی که وحشت افکنی
  پرارزش می سازد، اصول اخالقی چگونه می توانند اهميتی داشته باشند؟

  
 –اما نمونه ايست هشدار دهنده . ی شوروی تجربه ای مسلم و قطعی نيست تجربه

ی غير روسی را می بيند که کمتر از ها بخصوص وقتی انسان رفتار کمونيست
ی  ی که برده )سوسياليسم(کارل مارکس. دمربيان مسکويی خود بی شرافت نيستن

ِ خودشده، کارل مارکسی) گرایی روس ملی(بير آپتر .  است منحرف از اصل
 ِ اصالحات و . توانست ترکيبی ثمربخش بسازد مخلوط با گاندی میمارکس

دیکتاتورها با کم بها دادن به حيات و  .انقالبات اقتصادی به تنهایی کافی نيستند
 تفاوتی نسبت به رنج بشری و بی شرافتی، فربه می شوند و  بیباکرامت بشری،
 بجنگيد، مثل این است که با دیکتاتوری جنگيده ها اگر با همين. رشد می کنند

، به کودکان و بزرگساالن ارزش ها اگر زندگی دمکراتيک در دموکراسی. اید
، فروتنی حيات، آزادی و حقيقت را بياموزد، اگر مردم یاد بگيرند که با مهربانی

و دوستی رفتار کنند، تأثير عقاید غيراخالقی تماميت خواهانه بر آنان کمتر 
 یا ها دهد که به گل هيچ ميزانی از سوسياليسم به انسانها یاد نمی. خواهد شد

به همين نحو، هيچ . غروب آفتاب عشق بورزند یا با حيوانات مهربان باشند
عشق به بشریت را به سرعت در چيزی در سرشت دولت یا اقتصاد نمی تواند 

  .آدميان القا کند
  

در نهايت، سرشت دولت و نظام اقتصادی به شخصيت خود آدميان درون آن و 
افالطون بيست و سه قرن پيش، . بزنگی و هشياری آنان بستگی دارد-ميزان گوش

ابناء بشر هرگز به راه حل مشکل :" ه استهمين مطلب را اين چنين اظهار کرد
يابند مگر اينکه عاشقان حقيقی، خود آستين باال زده و قدرت سياسی را دست نمی 

انتصاب و "در دست بگيرند، و يا اين که صاحبان قدرت سياسی، با نوعی 
  ."به عاشقان حقيقی خرد تبديل شوند" استحاله ی الهی
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ی آن، قبل از هر چيز، وظيفه و تعهدی  نجات دموکراسی از خطرات احاطه کننده
صلح و دموکراسی،  .قی؛ که می باید در درون هر فرد آغاز شوداست اخال

  .همانند انفاق، از خانه و از قلب انسانها شروع می شود
  

همه ی چيزهایی که در مورد دولت و نهادهای اقتصادی گفته شد، درباره ی 
ی ها آنها هم همانقدر اخالقی اند که آدم. ادیان و معابد آنان نيز مصداق دارد

 مهاتما گاندی که فردی است بسيار بسيار مذهبی؛ اخالق، فلسفه و .اندرون آن
وی . شيوه زيستش همگی حقيقتًا و کامًال از درون مذهب شخصی اش می جوشند

. من  رشدی مشخص و آشکار در هيچ دينی نديده ام: " در همين مورد می گويد
." علی اش نمی شداگر اديان دنيا مترقی بودند، دنيا دچار افتضاح و هرج و مرج ف
تبرک شده و کمر " اسقف اعظم  کليسای ارتدکس يونانی در روسيه، استالين را 

ی تمام فرق مسيحی، هنگامی که بعنوان ملی ها آلمانی. می خواند" بسته ی خدا 
. آتشه از هيتلر حمايت می کردند، مسيحيت خود را از ياد بردند گرايان دو
ديکتاتور ياری رساندند و ياری می  یکومومنين کاتوليک به فران آخوندهاو

مک ماهون، مومن برجسته ی . رسانند، هر چند که بنا به گفته ی فرانسيس سی
کليسای ": " نيويورک پست"در روزنامه ی 1947 آوريل 30کاتوليک در 

کاتوليک در اسپانيا تا آنجا اجازه و آزادِی تحّرک دارد، که مروج عالئق و منافع 
 روحانيت کاتوليک ايتاليا، در تجاوز موسولينی به اتيوپی فعاالنه ."ديکتاتور باشد
  . برايش طال جمع کردندها اسقف: شرکت کرد
 بجای اینکه با شرارت قدرت واقعًا موجود، ،)کاران دین(ادیانمتوليان 

  .خيز برمی دارند ،سرسختانه بجنگند، برای مصالحه و سازش با آن
  

 اّما چند نفر مسيحی وجود دارندکه ازو مسيح، اخالق ورز و دموکرات بود،
پيروی می کنند؟ نظام کاستی در هندو گری، غيراخالقی و غيردموکراتيک است، 

کنند؟ اسالم  گاندی را در مبارزه با اين نظام همراهی می" هندو"اّما چند نفر 
     اّما مصر، عراق،. آموزد و دينی است بسيار دموکراتيک برادری را می

  ، ايران، يا عربستان سعودی تا چه حّد)اردن و فلسطين ("اردن-ورا"
چند نفر يهودی از آن .  يهوديت نظامی از اخالقيات متعالی دارد اند؟دموکراتيک

  نظام اطاعت می کنند؟

 که بشکلی ه استعبادتگاه هنگامی اخالقی و منّز
ی قدرت متکاثر و  عينی و مشخص با مسئله

  .نجه نرم کندمتراکم و قدرت انحصاری دست و پ
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  صل یازدهمف

  ی قدرت جهانی روسيه در کجاست؟ها ریشه
  
  

استالين . ه استبزرگترين مسئله و مشکل قدرت در جهان امروز، روسي
او مرد قدرت است و قوانين قدرت را می . قدرتمندترين فرد روی زمين است

ک نيز قدرت او آگاهانه قدرت گسترده ای را در داخل کسب نمود و اين. داند
  .ه استوسيعی در خارج بدست آورد

  
 که اتحاد شوروی می تواند با آمريکا و در واقع با کل دنيای ه استچگون

کافی می دهد و آب دمکراتيک رقابت کند؟ دولت شوروی به مردمانش نه نان و 
برای همگان .روسيه از نگاه نظامی ضعيف تر از آمريکاست. نه آزادی کافی

 چگونه ها با اين وجود کمونيست. ادی از ديکتاتوری بهتر استواضح است که آز
ی قدرت روسی و نفوذ  می توانند با احزاب دموکراتيک رقابت کنند؟ سرچشمه

  کمونيستی در سراسر جهان در کجاست؟
  

در جريان کنفرانس اخير صلح پاريس، سلمانی پير پاريسی، تازه موهايم را کوتاه 
  .ت، ازو شامپوی روغن زيتون خواستمکرده بود که من از روی حماق

؟ ما اونو !روی موهات: " ؟ و ادامه داد که!روغن زيتون:" نفس اش بريد و گفت
  ."برا شکممون گير نمی آريم

  
قراره دفه ی ديگه به : "تعريف می کرد که . از اوضاع شکايت داشت

 رای بدم، اونای ديگه تک تک شون، امتحان پس دادن و خراب ها کمونيست
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اونا می گن که از پسش .  يه فرصتی بدمها اين دفه قراره که به کمونيست. ردنک
  ."بر ميان

. سلمانی کمونيست نبود، اما اوضاع بد، او را به سرمايه داری بی ايمان کرده بود
:" تعجب کرد. از آزادی با او حرف زدم. چيز زيادی نداشت که از دست بدهد

من حتی تو دوران نازی هم وضعم . ميارممن هميشه نون مو در ! آزادی؟!!  به
وی . اين سخن يعنی يک رأی به نفع حزب کمونيست فرانسه." روبراه بود 

  .موردی استثنائی نبود و ديگران نيز با وی همراه بودند
  

مارشال رومل نازی داشت به . بودم) اورشليم( در بيت المقدس 1942تابستان 
اين جريان پيروز می شد، اوضاع جنگ اگر در . کانال سوئز و قاهره می رسيد
رهبران عرب بيت المقدس اميدوار به پيشروی . به ضرر ائتالف متفقين می شد

 ها چرا؟ چون عرب. رومل بودند و داشتند خود را آماده ی استقبال ازو می کردند
 هم در اين ها  می جنگيدند؛ پس عربها  با انگليسیها ضد انگليسی بودند؛ نازی

  . بودندها  طرفدار نازیوسط، طبعًا
  

خانم سرشناس عربی مرا به ميهمانی . ، باز هم در اورشليم بودم1946تابستان 
چندين رهبر . بود١شامی در منزلش دعوت کرد که در دامنه ی تپه ی اسکوپوس

 راه ها اگر انگليس:" يکی از آنان گفت. جوان عرب هم در آنجا حضور داشتند
 به سمت ها  در اينجا مطرح کنند، عربها حلی به طرفداری از صهيونيست

درخواست رستگاری از شوروی : "ديگری اظهار کرد که." روسيه می روند
  ." و رفتن به کام کوسه از ترس غرق شدنه استبمعنی از چاله به چا

  
يی که با مسکو نشست و برخاست دارند و به ها با اين وجود، کم نيستند عرب

 با ها عرب: جا هم، منطق همان منطق قبلی استدر اين . پردازند مغازله می
 ضديت دارند؛ روسيه دلش می خواهد که انگليس از منطقه ی ها انگليسی

  .اند)" روسوفيل( روسيه دوست "ها خاورميانه بيرون برود؛ پس بعضی عرب
  

اگر اوضاع تيره و تار باشد، خواستار تغيير می شوی، هر چند که مطمئن نباشی 
ديد از چه قماشی ممکن است باشد و چه چيزی را به جای وضع که اين تغيير ج

ی رنجديده، شادی و ها ی ناراضی يا آدمها آدم. فعلی به ارمغان می آورد
  .باشدداشته شرايط فعلی شان ادعای خالف خوشبختی را در چيزی می بينند که 

  

                                                 
١ ( Scopus   
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 و بذر تبليغات کمونيستی، غالبًا بر روی زمينی عمل می کند که با محروميت
نظام شوروی همچون . ه استسرکوب طوالنی و درازمدت، آيش و بارور شد

شود، چرا که زمين داری بزرگ و سرمايه  نظامی آرمانی معرفی و ارائه می
داری خصوصی را برچيده، و مالکيت دولتی را جايگزين برنامه ريزی اقتصادی 

 دالل و ی که"بهشت"چينی از شنيدن داستان " سهم کار"دهقان . ه استکرد
 به حيرت می )١ر و عسلييعنی سرزمين ش (ه استمباشر ارباب را اخراج کرد

افتد؛ او ديگر، از استاندارد زندگی در شوروی نمی پرسد و به آزادی مطبوعات 
  .ه استو کتاب هم کم عالق

  
 همچون قهرمان و منجی ها  و آفريقايیها بعالوه، روسيه در چشم آسيايی

اما نمی توان ازين واقعيت چشم پوشيد که . می شودمستعمرات دربند تصوير 
منچوری چين را به غارت . روسيه خود اينک ملل خارجی را به زنجير می کشد

ی پايگاهی دريايی و بندر دايرن  با تصاحب بندر پورت آرتور به منزله. می برد
. ی تزاری باز می گردد به عنوان بندر تحت کنترل نسبی خود، به سياست کهنه

گامی که ارتش سرخ در خاک ايران بود، با اخاذی امتيازی نفتی از دولت هن
هنگامی که خواستار دفاع مشترک از تنگه ی . ايران، به مشی تزاری بازگشت

  .داردانل ترکيه شد، به سياست تزاری بازگشت
  

اما بجای اين . ی تبليغاتی از آنها بسرعت رد می شوندها اين خبرها تازه اند و بوق
با وزير خارجه ی " ويشينس کی"  و حقايق، بر روی بحث و گفتگویشواهد

 در طی آن بشکل دوست ها انگليس، ارنست بوين تأکيد می شود که روس
 بر روی رأی وزير خارجه شوروی؛ مولوتوف، ها چشم.  ظاهر شدندها اندونزی

 در آفريقای جنوبی  سياهان٢یها به قطعنامه ی هندی سازمان ملل بر ضد گتو
  . محصور کندها مرکز می شوند که می خواهد سياهان را در آنمت
  

                                                 
داستان سرزمين شير وعسل در تمامی قرون، قصه ايست با سری دراز، که حتی جوان   ) ١

چنان افسون می ) 1980دهه ی (عاّمی اهل سرخس را در دوران فترت عميق و نهايی شوروی 
اين سرزمين در ! از سينه برمی آورد" وا اسفا"ه به افق شمالی سرزمين خود، آه کند که با نگا

  .ذهن و جان تمامی آرمان خواهانی که ساده لوح نيز باشند نقش افکنده و خواهد افکند
  
ومی يا دينی محصور وتحت کنترل، قی نژادی يا   محلهبطور عام. هوديانی ي جهود محله: گتو) ٢ 

  .می باشد... هوديان، سياهان، هنديان، ي ها، ی ارمنی مانند محله
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ی ميليونی شرق، وضعيت را در ساده ترين و خام ترين اشکال آن می ها جمعيت
. ی خارجی می باشندها آنان خواهان آزادی از اسارت امپرياليست: بينند

ريکا از آم. ی خارجی؛ بريتانيای کبير، فرانسه، هلند و پرتغال اندها امپرياليست
پس مردم .  مخالف استها روسيه با امپرياليست. بريتانيا پشتيبانی می کند

  .مستعمرات، روسيه را دوست خود خواهند ديد
  

اين . انسان ناظر در آسيا، شاهد موجی از احساسات ضد سفيد و ضد غرب است
، بخشی از افول انسان نو به ورطه ه استستيزی، زشت و وحشيان گونه بيگانه

 ها  که نجات و رستگاری از آن دشوار خواهد بود، شبيه نفرت نژادی نازیايست
در ایاالت " برتری سفيد" وحشيان گروهی  و تبعيض و تعصب رنگ پرستانه

ی گاندی خشونت می ورزد، و در واقع خطرناک  اين نگاه نسبت به آموزه. متحده
  .ترين عارضه اين دوران خطرناک است

  
اجاگوپاالچاريار، عضو کابينه ی دولت هند، دوست در هند با چاکراوارتی ر

.  يکی از کهنه رهبران جنبش ملی گرايی هند صحبت می کردم وقديمی گاندی
اما آن را بر روی . آمريکا در طی جنگ با آلمان، بمب اتمی را داشت: " می گفت
 انداخت که رنگين ها در عوض روی ژاپنی.  نيانداخت، چون سفيدندها آلمانی
من همين نظر را بارها در آسيا . هيچ چيزی نمی توانست قانعش کند." دپوستن
اياالت متحده تا قبل از شکست هيتلر صاحب بمب . اين ادعا حقيقت ندارد. شنيدم

ه پافشاری راجاگوپاالچاريار پايه ای نداشت، اما بر اين دانست. اتمی نشده بود
  . تبعيض می ورزدکه انسان سفيد بر ضد انسان رنگين پوست وار بوداست
  

از دو ميليارد جمعيت کل دنيا در حدود يک ميليارد و سيصد ميليون نفر رنگين 
چهارصد و پنجاه ميليون در چين، چهارصد ميليون در هند، ژاپن، . پوست اند

هيچ علقه ی . رنگين پوستندهندوچين، اندونزی، مااليا، برمه، آفريقا و غيره 
نمی دهد؛ اما احتماًال، آزردگی بخاطر رنگ در خاصی آنان را به يکديگر پيوند 

  .همه جا، همه ی آنان را رنج می دهد
  

امسال " يکی از اولين سئواالتی که گاندی از من پرسيد اين بود که،( ُکشی ِخّره
و تحجر و تعصب ضد سياهان در ) ؟ه استُکشی داشت آمريکا چند مورد خّره

 آفريقای جنوبی، و امپرياليسم سفيد، اياالت متحده، محدوديت بر عليه هنديان در
اين جاست که در جايی ديگر بدنبال رهبری . ه استآنان را عمومًا ضد غرب کرد

ی آزادی بخش برمه، ها  نقش مهمی در جنبشها کمونيست. گردند میديگر 
  .هندوچين، اندونزی داشته اند
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رند، تقال يی که سرمايه داها مستعمرات شرق برای آزادی از دست امپرياليست

. تقاليی که آنان را پذيرای هدايت و آموزش ضد سرمايه داری می سازد. می کنند
  .آدم مستعمره فقط تجار خارجی را بعنوان استثمارگران خود می تواند ببيند

  
نشريه محافظه کار نيويورک .  کمک می کندها  به کمونيستها تمامی اين

، اگر بيشترين تالش خود را به ها حريفان سرخ:" نويسد هرالدتريبيون  چنين می
 تغذيه می کنند، ها  از آنها جبران مصائبی معطوف می کردند که کمونيست

  ."ی بسيار کمتری بويژه در آسيا داشتندها نگرانی
  

اروپای تکه پاره و آشوب زده و ناامن و فقير . آسيا خوراک و استقالل می خواهد
روسيه هم با پاسخی آماده آن . استبه همين شکل در جستجوی راز بازسازی و بق

  .ه استطرف تر در انتظار ايستاد
  

پانوف رابط ارشد شوروی با خارجيان در آلمان، به يک رهبر  سرهنگ تول
 می بايد بين آمريکا و روسيه ها ی آلمانی شما و همه:" گفت سياسی آلمانی چنين می
 برای بخشيدن و آمريکا ثروتمند است و چيزهای زيادی. يکی را انتخاب کنيد

اما رکودی اقتصادی در اياالت متحده کم کم دارد از راه می رسد و . دادن دارد
م آمريکا ببنديد شما اگر خودتان را به ُد. شما را هم با خود به فالکت خواهد کشاند

" وال استريت"را هم با خود غرق خواهد کرد، همانطور که سقوط پس از بحران 
ی اروپا را بشکل ناخوشايندی تحت تأثير قرار ها  ملت، بسياری از1929در سال 

رهبر آلمانی ." روسيه به اندازه آمريکا پولدار نيست، اما اقتصاد ما ثبات دارد. داد
قانع نشد چرا که مطمئن نبود اقتصاد روسيه ثبات دارد يا اينکه رکود اقتصادی 

 ها اما روس. دوی بقدر کفايت از ديکتاتوری رنج ديده بو. آمريکا نزديک است
دانند که اروپا در حسرت ثبات دست و  باز هم تالش خود را خواهند کرد، آنان می

  .پا می زند
  

 نيز  می گويند روسيه می خواهد در اروپا بماند؛ آمريکا ممکن است ها کمونيست
بر همين اساس برخی اروپائيان ازينکه علنًا احساسات مثبت شان را در . برود

از کنند و خود را نسبت به آن متعهد و وفادار نشان دهند ترديد مورد آمريکا ابر
 ممکن است اوضاع ها دارند، آنان فهميده اند که در صورت عقب نشينی آمريکايی

  . تيره و تار شودها برگردد و پرونده شان نزد روس
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آنچه که يک روسی در آلمان می گويد در نقاط بسياری از سراسر دنيا پژواک 
تی ين "در شهر " تاکونگ پائو " ، روزنامه ها ر ميان اين پژواکد. می يابد
در " بنيامين وه له س" بنا به گزارش 1947چين، در سوم آوريل " تسين

 سال اياالت متحده با رکود 10در عرض "نيويورک تايمز، پيش بينی کرد که 
ه کند ک روزنامه پيش بينی می."  روبرو خواهد شد1929بزرگتری نسبت به سال 

آمريکا ممکن است سازمان ملل را ترک کند، "اگر اين واقعه روی دهد، 
همين مقاله ی روزنامه ی چينی از ." خاورميانه را رها سازد و آسيا را تخليه کند

  .می کندامپرياليسم آمريکا انتقاد 
  

اين وضعيت با نقشه ی شوروی برای پيچيده سازی و گيج کردن دنيا در مورد 
 که پيش می ه استدر اين ميان، اين روسي. کامًال منطبق استآينده ی آمريکا 

  .تازد
  

مثًال . مجاورت روسيه با اروپا و آسيا و مهاجم بودنش، بخشی از توان اوست
 استان خود به روسيه و جواز شرکت رژيم 2مسکو از ترکيه خواستار واگذاری 

. اد ترکيه می بودی داردانل شد که در واقع معادل انقي بلشويک در دفاع از تنگه
اما روسيه عمًال حرکتی نکرد، بلکه صرفًا اين تقاضاها را مطرح ساخت و با اين 

 که هشيار شده بودند، بخش ها ترک. کار سايه ی خود را بر سراسر ترکيه انداخت
اعظم نيروی انسانی خود را بسيج نموده و ارتش خود را در شرايط جنگی 

هيتلر هم (  ورشکستگی اقتصاد ملی آنان تمام شد نگهداشتند، تا آن حد که به قيمت
او قبل ازينکه . همين برخورد را با اتريش، چکسلواکی و فرانسه داشت

کنند، آنان را با شروع جنگی آغاز   راها  اين کشورسربازانش پيشروی به داخل
 که ازين پيروزی کم هزينه ی خود ها کمونيست). روانی به وحشت انداخت

ترکيه غير " فرياد کشيدند که .  کردند، شروع به تبليغات کردنداحساس غرور می
 در جنگ دوم ها ترک.  ارمنيان را قتل عام کردندها ترک. دموکراتيک است

  ."دخالتی نکردند مگر آن موقع که ديدند جنگ دارد تمام می شود
  

  عوامِ  بشدت ساده لوحِ  آمريکا، سرشان را به.اين اظهارات همگی حقيقت دارند
عالمت اندوه و ناچاری تکان می دهند و قبول می کنند که ترکيه مستحق کمک 

  . می خواهندها نيست، و اين دقيقًا همان نتيجه ای است که کمونيست
  

 تا 1919در سال ) آتاتورک(از زمان تأسيس ترکيه ی نوين به رهبری کمال پاشا
 حزبی ديگر اين روزها به. ه استهمين اواخر، ترکيه رژيمی تک حزبی بود

در طی همين دوران تک . اجازه داده شده تا بعنوان اپوزيسيون محدود عمل کند
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ه حزبیِ ترکيه، روابط روسيه ی شوروی با اين کشور، بی نهايت دوستانه بود
 و 1921ی ها ی روسيه، ترکيه را در طی جنگ آناتولی در سالها کمک. است

 ها ز آن نيز، مسکو به ترکپس ا. ، از دست يونان و انگليس نجات داد1922
مثًال لوزان (ی بين المللیها در کنفرانس. کمک مالی و مشورت اقتصادی داد

 منافع ترکيه ی تک حزبی. روسيه از منافع ترکيه دفاع کرد) 1923سوئيس، در 
 غير قانونی بود و آنان را با خشونت تحت ها ی کمونيستها  که در آن، فعاليتای

اما اينک کرملين به ناگهان کشف کرده که ترکيه  !تعقيب قرار می دادند
  !دموکراتيک نيست

  
روسيه اصرار .  که عوض شدهه است؟ اين، روسيه استچه چيزی عوض شد
روسيه فورًا کشف .  مقاومت کردندها ترک. يش را بپذيردها داشت که ترکيه تقاضا

 بی درنگ متوجه شدند که ها کمونيست. کرد که ترکيه دموکراتيک نيست
  .ی ترکيه می بايد به روسيه منتقل شوندها ارمنی

  
ی ها ، وزارت خارجه ی آمريکا در واشنگتن يکی از توافق1947 مارس 24در 

.  را منتشر ساخت1943سه گانه سّری مورد بحث در کنفرانس تهران در دسامبر 
بسيار :" بر اساس متن اين توافق، روزولت، چرچيل و استالين تصميم گرفتند که 

وب است که ترکيه قبل از پايان جنگ به نفع نيروهای متفقين وارد جنگ مطل
و از . آنان اين ترکيه ی غير دموکراتيک را در جبهه ی خود می خواستند. " شود

اگر ترکيه خود را درگير " اظهارات مارشال استالين بهره بردند مبنی بر اينکه 
ر عليه ترکيه اعالم جنگ کند جنگ با آلمان ببيند، و به همين خاطر، بلغارستان ب

ی  استالين ترکيه." يا به آن حمله کند، شوروی فورًا با بلغارستان به جنگ بپردازد
  .غير دموکراتيک را نجات می داد

  
 و ها روس. اما بسيار بعدتر وارد شد. ترکيه در آن هنگام به جنگ نپيوست

لغارستان هرگز به اما ب.  بر ضد ترکيه، محکم به اين گزک چسبيدندها کمونيست
در واقع بلغارستان زمان درازی در اتحاد با هيتلر جنگيد، و .متفقين نپيوست

روسيه مجبور شد که بر عليه بلغارستان اعالم جنگ کند و به آن جا حمله ور 
 خواست که به 1946با اين وجود از کنفرانس صلح پاريس در سال . شود

 خاک يونان را که با سرسختی در مقابل اجازه داده شود_ سابقًا دشمن_بلغارستان 
چرا؟ چون . حمالت ايتاليا و آلمان مقاومت کرده بود ضميمه ی خود سازد

  .، اما ترکيه از قبول اين نقش خودداری می کنده استبلغارستان آلت دست روسي
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اين نمونه ايست روشن از بی بندوباری اخالقی ديپلماسی روسی و راهبرد 
مقاصد و اهداف ملی گرايانه ی . ست در تقابل اها موکراسیکمونيستی،  که با د

خط مشی مسکو در . روسيه پيش از هر مالک و معيار ديگری از راه می رسند
استالين با هيتلر . برابر هر کشوری، هيچ ربطی با ماهيت سياسی آن کشور ندارد

 پيمان و متجاوزين ژاپنی پيمان بست، و با ديکتاتور آرژانتين، خوان پرون نيز
ايدئولوژی و سياست روسی در خدمت گمراه . مودت و دوستی امضاء کرده بود
 می بايد برای مردم کامًال شفاف باشند، ها اين. سازی ديگران و توهم زايی بودند

  .اما واقعيت اين چنين نيست
  

 تا ه استبی شرافتی استالين و بی وجدانی کمونيستی، به روسيه کمک کرد
دولت شوروی قصد ندارد که دنيا يا حتی قاره . ی بدست بياوردی بسيارها پيروزی

اين کار می تواند دشوار و ابلهانه . ای را به نيروی اسلحه به تصرف در آورد
 مطمئن اند که با قدری ياری از سوی مسکو، برای تشديد هرج ها کمونيست. باشد

، خودِ مردم؛ ی دموکراتيک ها ی کشورها و مرج و سوء استفاده از نااميدی ملت
 تاکنون مشارکت نسبتاً ها دموکراسی. دنيای غير شوروی راتخريب خواهند کرد

  .، بسوی اين هدف داشته اندها گسترده ای با کمونيست
  

هيتلر، روسيه نيمی از لهستان را تا خط کرزان، _ در نتيجه ی پيمان استالين 
در نتيجه . ود ساختاستونی، التويا، ليتوانی و بخشی از رومانی را ضميمه ی خ

در اثر قدرت . الحاق نمودی حمله به فنالند، روسيه بخشی از فنالند را بخود 
نظامی روسيه و ديپلماسی پرتحرک استالين و البته به لطف اشتباهات فاحش 

يی از خاک آلمان، لهستان، چکسلواکی و ژاپن را ها  بخش؛ روسيه؛سياسی غرب
 هزار کيلومتر مربع با جمعيت 520دود سرجمع در ح. ه استبه خود ملحق کرد

  . ميليون نفر25
 

بيشتر اين اقدامات تخطی از . آتالنتيک اند  ، تخطی از منشورها تمامی اين الحاق
مناطق آلمانی و . ه استاند که مسکو با کشورهای مورد الحاق بست يیها پيمان

وسيه تعلق هرگز به ر) گالی سيای شرقی(چکسلواکی و غنی ترين پاره ی لهستان 
ی مناطقی که قبًال متعلق به روسيه بوده اند از سوی تزارها  عمده.نداشته اند

دوباره تصرف شدند و روسيه ازين بابت طلبی نداشته که دوباره بخواهد مدعی 
 در پتروگراد، 1917منتشره در مه ی " جنگ و انقالب"لنين در  جزوه ی . شود

ان را از سوی روسيه، آلمان و جداسازی کورلند، بخشی از التوی و لهست
کورلند و لهستان را سه : " او می گفت. محکوم نمود"  مجارستان–اتريش"

 سال اين دو بخش را تصرف 100آنان. راهزن تاجدار به يک باره جدا ساختند
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ی اين دو منطقه را دريدند، و در اين ميان راهزن روسی  آنان جسم زنده. کردند
 ها د، چرا که در آن موقع، قوی ترين شان روساز همه بيشتر تکه پاره کر

ديد و به همين دليل در  لنين اين زمين خواران را به چشم جنايتکار می." بودند
 ها او علنًا اظهار داشت که لهستانی. همان  ابتدای انقالب، آن مناطق را پس داد

، حال استالين. خواهان غارت دوباره از سوی مستبدين روسيه ی سابق نيستند
  .ه استی آنان را تصرف کردها مستبد روسيه ی نو، دوباره سرزمين

  
داشته شروع به گرفتن " تعلق" آنچه را که زمانی به آنان ها اگر قرار بود ملت

. کنند، انگليس می باید بخشی از فرانسه، و سوئد می باید لنينگراد را می گرفت
انگليس نيویورک را ترکيه می باید بخش اعظم اوکراین شوروی را می گرفت، 

گرفتند، فرانسه لوئيزیانا را می گرفت،   نيویورک را میها می گرفت، هلندی
اسپانيا کاليفرنيا را می گرفت، آلمان آلزاس و لورن را می گرفت و دنيا 

 قبل از هر ها این الحاق. می شد" آنچه که فعًال هست"تيمارستانی حتی بدتر از 
" تعلق داشتن " و اما ازینها گذشته، . بودندچيز، وحشيانه و غير قانونی می 

داشت؟ آیا چکسلواکی به " تعلق"به چه معنی است؟ آیا لهستان به روسيه 
داشته، یا اینکه نا " تعلق"داشت؟ هند آیا هيچ گاه به انگليس " تعلق " هيتلر 

ی محترم به خود اجازه می دهند ها عادالنه و بزور تصرف شد؟ دیدن اینکه آدم
این همان . ی افول اخالقی ماستها را بکار ببرند، یکی از نشانه" تعلق"واژه ی

. گفتند ی خود سخن میها زبانی است که زمانی اربابان زمين دار با آن، با سرف
اینک، ما گامی پيش تر . داشتند" تعلق"او بودند و به او " روح"دهقانان 

مردم به آنانی که قدرت کّل : " و می گویيم ) ؟!یا عقب رفته ایم(برداشته ایم 
  ".سرکوب شان را دارند تعلق دارند

  
عالوه بر مناطقی که صراحتًا و علنًا تصرف شدند، دولت شوروی، پس از 

يی از کره، آلمان و اتريش را طی توافقی با اياالت متحده و ها جنگ؛ بخش
بريتانيای کبير به خود ملحق کرد و بر روی ساير کشورهايی از قبيل فنالند، 

يی از ها لهستان، رومانی و نيز چکسلواکی، بلغارستان، يوگسالوی، آلبانی و بخش
اين کشورها با جمعيت تقريبی يکصد و پنجاه . منچوری کنترل مؤثر اعمال نمود
  . امپراتوری جديد شوروی را تشکيل می دهند وميليون نفر، دنيای نفوذ شوروی

  
 دموکراسی با نظام امپرياليسم شوروی نتيجه ی ضديت گرايی نظامات

بيشتر مناطق . يا داشتن بمب اتمی از سوی آمريکا نيست) شوروی(شورايی
امپراتوری شوروی در زمانی تصاحب شدند که روابط ميان روسيه، انگليس و 

ی ها آمريکا خوب بود، در حاليکه روسيه داشت ميلياردها دالر بصورت کمک
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 بمب اتمی هنوز منفجر نشده ی غربی دريافت می کرد و اولينها ويژه ی قدرت
قسمت اعظم امپراتوری کنونی شوروی به لطف تسليم مغرورانه اياالت . بود

  .متحده و انگليس تصاحب شدند
  

اين امپرياليسم وجود دارد چون . امپرياليسم شوروی محصول اعمال زور است
آلمان، ايتاليا و ژاپن سقوط کرده اند، چون انگليس و فرانسه در طی جنگ 

و يا اصًال مايل به  توانسته در برابرش بايستد يف شدند، و چون آمريکا يا نمیضع
  .اقدامی نبوده

  
ِ ملی گرايی روسی و اکراينی و تمايل  امپرياليسم شوروی، محصول فرعی

ی روسيه ی جنگ زده با استفاده ها شوروی به بازسازی و مرهم گذاری بر زخم
  .ی اقماری می باشدها از منابع و امکانات مفت و کم خرجِ  ملت

  
: تشابه آزار دهنده ای ميان توسعه طلبی هيتلر و استالين در اينجا بچشم می خورد

يی کمک کردند که از همه بيشتر از سوی آنان تهديد ها هر کدامشان را دموکراسی
در چشم .  را آموزش دادندها هر يک نفرت ديکتاتور از دموکراسی. می شدند

اما .  را به حرکت در می آوردها  ای انتحاری، دموکراسیمسکو و برلين؛ انگيزه
 اشتباهًا فکر می کردند که هرقدر  بخواهند، می توانند پيش ها هيتلر و ژاپنی

  .بروند
  

به همين . امپرياليسم شتاب و شدت و انرژی ای دارد که مختص به خود می باشد
چه از نوع روسی آن دليل است که تمامی انواع امپرياليسم و توسعه طلبی بدند، 

هرگز سيری ندارد، بلکه تا آنجا پيش می رود که . باشد يا انگليسی و آمريکايی آن
امپرياليسم را در ديگران نيز پرورش می دهد و آنگاه همگی پرورش يافتگان، 

 در مورد اين که چه کسی بار اول فالن کار را ها درست شبيه بچه مدرسه ای
  .ول می شوندآغاز کرده به بحث و جدل مشغ

  
ی ها هيتلر در خارج از آلمان، با اسلحه و جاسوس، و با تعداد نسبتًا کمی از آلمانی

 وفادار بودند، با ها  به نازی،وطن شانوفاداری به خارج از کشور که بيش از 
 و به لطف ها همکاری مرتجعين خاص، با آرام سازی و راضی کردن دموکرات

  .، قدرت را بدست آوردها قی درون دموکراسیفروپاشی اقتصادی، سياسی و اخال
  

الين کمک نمود ه استجنگ جهانی دوم فروپاشی را تشديد کرد و اين فروپاشی ب
و در حال حاضر اين کار آن قدر .  تا قدرت را در بيرون روسيه بدست آورد
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 که با تکيه به اشتباهات هر چه بيشتر رقيبانش، به ادامه ی ه استبرايش آسان شد
  .ی تشويق می شودپيشرو

  
تمامی نيروهای . خطر قدرت در چهارچوب مواد پيمان آتالنتيک شناسايی شد

متخاصم با قوای محور، اين منشور را امضاء کردند و به اين وسيله خود را 
تجربه ی ." نباشند.... بدنبال قدرت طلبی، تملک سرزمين، يا "متعهد ساختند که 

انگليس و آمريکا . نجر به جنگ می شودجهانی نشان می دهد که قدرت طلبی م
جلوگيری از : فقط به يک علت عمده، در دو جنگ جهانی درگير شدند يعنی 

هيتلر بعنوان يکی از بزرگان اروپا، در حالی که . تسلط يک ملت بر تمامی اروپا
 متحد شده بود، خطر کشنده ای برای -که آنان هم بزرگ آسيا بودند- ها با ژاپنی

ی غربی به جنگ وارد شدند ها قدرت. نگليس می توانست بوجود آوردآمريکا و ا
يا را تهديد به تسلط کند؛ اس هاگر روسيه، اروپا و در نتيج. تا مانع اين رخداد شوند

  .مل تر و نزديک تر خواهد شدتجنگ سوم، به طرز چشمگيری مح
  

ل، ما در يک نس: رئيس جمهور آمريکا ترومن در مکزيکو سيتی چنين گفت که
فهميديم که در جنگ همه جانبه، طرف . دو جنگ جهانی را از سر گذرانديم

استالين هم اين درس را . ی طرف مغلوب ضرر می کند پيروز به همان اندازه
بر (وی اين نکته را از نابودی روسيه و از چندين ميليون تلفات. ه استگرفت

گ جهانی دوم می و معلول شوروی در اثر جن)  ميليون نفر15اساس برآوردها 
من . سومی بدتر خواهد بود، صرف نظر ازينکه چه کسی ببرد يا ببازد. فهمد

هيچ کس جرأت آن را . الين خواستار انقالبی جهانی استه استاعتقاد ندارم ک
اما استالين ". يم فتح خواهم کردها من عالم را با سالح و بمب: "ندارد که بگويد

ی گسترش آن ها ، به همين خاطر از فرصتهميشه در اشتياق قدرت بيشتر است
اگر .  را بوجود می آوردها بخوبی استفاده می کند، و بارها و بارها اين فرصت

ی ديگر شود، برايش ها ی ملت  منجر به فقر، رنج و گرسنگی عامهها اين تالش
مطمئن است .  که اقتصاد کمونيستی بهترين اقتصاد استه استاو گفت. مهم نيست
 داری می بايد ملغی شود، مطمئن است که نظام او بر زمين حاکم که سرمايه

خواهد شد، مطمئن است که پيامبری است از سوی مارکس، برای تحقق اين 
او تمامی رويدادهای امروزين را سکوی حرکت پيروزی آتی کمونيستی . تحول

ی خارجی، نشانه ای ازين نکته ها خط مشی شوروی و اعمال کمونيست. می بيند
ند که مسکو دوران فرساينده، دلسرد کننده، نااميد کننده و ناخوش را بعنوان ا

بهترين فرصت برای به تحليل بردن و تضعيف دنيای دموکراتيک می بيند، بويژه 
 از - چون مطبوعات شوروی هرگز از تأکيد بر اين موضوع خسته نمی شوند–

  .ه استزمانی که يک دوره ی رکود سرمايه داری قريب الوقوع شد
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. استالين با ابزار محدود، در انتظار دستيابی به اهداف بسيار بزرگ است

استالين . بزرگترين الهام بخش وی حماقت دشمن اوست که وی را درک نمی کند
 دموکراسی، قدرت گزينیاميدوار است که از طريق فساد و زوال و کناره 

  . روسيه باشدهمين نيز می تواند کشنده ترين خطای. بيشتری کسب کند
  

 خطرناک است، چرا که نمی ه استتجاوز گری که به او دستخوش هم داده شد
از جنگ دوم جهانی به بعد، استالين . داند کی و کجا از تجاوز دست بردارد

وی دولتی دست نشانده در استان آذربايجان . ه استحرکت خود را بجلو ادامه داد
های روس در خاک ايران بودند،  و و در حالی که نيره استايران بر پا کرد

 چند ماه بعد حکومت .١مقامات تهران را مجبور به دادن امتياز نفت به خود کرده
اقماری وابسته سرنگون شد، چرا که دولت ايران که آمريکا تشويقش کرده بود، 

 از سربازان استقبال کردند  مردمیجمعيت. استان کردآن اقدام به اعزام نيرو به 
اين تنها مورد عقب . شان طرفدار روس به اتحاد شوروی گريختندو وطن فرو

  .نشينی توسعه طلبی روس است که شوروی تحمل کرده
  

 در پتسدام، استالين به ترومن و آتلی اظهار داشت که مايل به 1945 در ژوئيه 
 ها پشت سر اين ادعا، شوروی. ه استشرکت در دفاع از تنگه ی داردانل ترکي

اين امتياز می توانست بمعنی . ه درخواست همين مجوز را کردندرسمًا از ترکي
ی رسمی ها روزنامه. اين تقاضا هنوز پابرجاست. کنترل روسيه بر ترکيه باشد

شوروی، اعالم کرده اند که دو استان قارص و اردهان ترکيه می بايد به روسيه 
رتشبد گورينگِ  يش شبيه اها ، که با مدال)استالينِ کوچولو(تيتو . واگذار شوند

هيتلر بنظر می رسد، رسمًا مدعی تعلق مقدونيه ی يونان، قلمرو ايتاليا و 
" تری يسته"وی هنوز دست از سر . ه استيی از اتريش به يوگسالوی شدها بخش

  .ه استی ايتاليا برنداشت
  

                                                 
با زيرکی وعده ی  نفت ) نخست وزير ايران(البته اشاره نويسنده به دورانی است که قوام )  ١

شمال را که روس ها خواهانند می دهد تا آنان حاضر به خروج از ايران و قطع حمايت از  
حسن تدبير بی نظير وی، روس ها را درين دانيم  اّما می. ی دمکرات  آذربايجان شوند فرقه

بر ( اين واقعه يکی از  استثنائات تاريخ قرن بيستم است که شوروی. باجگيری ناکام  ساخت
 نه توانست خاک اشغالی يک کشور را ضميمه سازد، نه توانست حکومت تحت )خالف ديگر نقاط

  .تصادی بگيردالحمايه ی خود را در آن خاک حفظ کند و نه توانست امتيازی اق
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. در سراسر دنيای نفوذ شوروی، کنترل کمونيستی هفته به هفته محکم تر می شود
ی مجارستان به لطف حضور ارتش سرخ، با وجودی که در انتخابات اه کمونيست

در اتريش، . آزاد شکست خوردند، اخيرًا دولت مجارستان را به دست گرفتند
 گرفته بودند در ها  از اتريشیها  تمامی مؤسسات اقتصادی را که نازیها روس

تعمره به اين ترتيب بخش بزرگی از اتريش تبديل به مس. اختيار گرفته اند
ی عظيم شوروی، صنايع منطقه ی روس ها تراست. ه استاقتصادی روسيه شد

در آلمان را تملک کرده و از آنان بهره برداری می کنند، بطوری که با اقتصاد 
با وجود ادعای وحدت آلمان، مسکو عمًال آلمان را به . اتحاد شوروی يکی شده اند

اينک . ه استک دائمی تبديل کرددو بخش تقسيم کرده و اشغال نظامی را به تمل
  .امپرياليسم شوروی است که پيش می تازد

  
کشور صنعتی : ه استقبًال گفته می شد که امپرياليسم مبتنی بر صدور سرماي

به همين خاطر . سرمايه و کاالی مازادی دارد که خواستار صدور آنهاست
می کندو آنها مناطقی را که از نظر اقتصادی و فرهنگی عقب افتاده اند تصرف 

اما از زمان جنگ تاکنون، روسيه برعکس عمل . را به مستعمره تبديل می سازد
 که بسيار بسيار ه استشوروی به کشورهايی  دست اندازی کرد: ه استکرد

صنعتی اند و در موارد بسياری، از نظرگاه اقتصادی و فرهنگی نسبت به اتحاد 
ی مختلف، ها  و توافقها ار از طريق ابزها بلشويک. شوروی برتری دارند

محصول حوزه ی نفوذ تازه شان را به کشور خود وارد می کنند تا به بازار 
امپرياليسم شوروی بر اساس واردات . داخلی گرسنه ی خود خوراک برسانند

اين نظام محصول  ! مازاد" سرمايه و توليدات" و نه صادرات ه استسرماي
و نتيجه ی طبيعی اش، استثمار و ست ها مازادها نيست بلکه محصول کسری

  .ورشکسته کردن کشورهای درون حوزه ی نفوذ است
  

اتحاد شوروی در بيرون امپراتوری خود، از همکاری مشتاقانه ی احزاب 
. کمونيست بهره مند است، چه اپوزيسيون بيرون حکومت باشند يا درون حکومت

 دنبال آنان می لوحان و چشم بستگانی که  و طرفداران و سادهها کمونيست
وزير . را سازمان داده اند )" WFTU(  ی کارها فدراسيون جهانی اتحاديه"روند،

خارجه مولوتوف و نماينده ی شوروی در سازمان ملل، گروميکو تالش کرده اند 
که منزلت و وضعيت قانونی ويژه ای را در سازمان ملل برای اين فدراسيون 

 تأثير WFTUيژه در فرانسه، فدراسيون در کشورهای متعددی، بو. بدست آورند
  .سياسی سهمگينی از خود نشان می دهد
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همانطور که . کمونيستی هنوز در پی خط توسعه طلبی است-اسالو-بلوک شوروی
توسعه طلبی آلمانی، ايتاليايی و ژاپنی منجر به جنگ شد، اين نگاه نيز می تواند 

  .به همان صورت به جنگ منتهی شود
  

رای آرزو و اشتياق بازداشتن توسعه ی نفوذ و خاک و سياست اولين دليل ب
اگر روسيه بيش از حد زياده . شوروی، پيشگيری از جنگ سوم جهانی است

ی ديگر را گوش بزنگ و هراسان سازد، همانطور ها روی کند، ممکن است ملت
  . هراسان شد و تصميم به جنگ گرفت1939که انگليس در 

  
سيه، يخچال ديکتاتوری در مسير پيشروی خود، بدنبال حرکت پر انرژی رو

  .اين است دومين دليل مخالفت با توسعه طلبی شوروی. کوبد آزادی را در هم می
  

ی آلمان بچاپ رسيد، در مورد ها  گزارشاتی در روزنامه1946در طی تابستان 
 با ها  و کمونيستها روس. ها ی آلمانی از سوی شورویها ربودن پسر بچه

اما در پائيز همان سال در برلين، . ن گزارشات را تکذيب کردندعصبانيت اي
نامه را . رونوشتی از نامه ای بدستم رسيد که آن گزارشات را تأئيد می کرد

شخصی بنام اتو بوخ ويتز نوشته و امضاء کرده بود که رهبر حزب کمونيستی 
 به اتو اتحاد سوسياليستی، در ايالت ساکسونی تحت اشغال شوروی بود و  خطاب

 1946 مه 7نامه بتاريخ . گروت وول، رهبر همين حزب در برلين نوشته شده بود
  :می باشد و اين چنين شروع می شود که

  اتوی عزيز" 
من يکی دوبار در مورد موضوع زير با شما مذاکره کرده ام، اما بنا به شرايط، 

 40 تقريبًا در اوراق و مدارک کاری من،. مجبورم که دوباره آن را مطرح سازم
بسياری از .  دستگير شده اند١ NKVDمورد افرادی وجود دارند که از سوی 

  ." ساله اند که سال گذشته دستگير شدند18 تا 15آنان جوانان 
  

.  دستگيرشان کردندها سپس نامه به شرح دو مورد بزرگسال می پردازد که روس
ه را به دفتر حزب رونوشت نام. بوخ ويتز مدعی است که هيچ يک نازی نبودند

اتحاد سوسياليسی در بخش روس برلين بردم و آن را به اتو گروت وول نشان 
او گفت که به لطف دخالتش بسياری از . دادم که اصل نامه برايش ارسال شده بود

  . آزاد شدندها پسر بچه
  

                                                 
  ي شوروی پليس مخفی)   ١
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امی اس ه ک-غير آلمانیچه آلمانی و چه  -اما اشخاص مختلفی: در پاسخ گفتم
  ."راجمع آوری کرده اند به من گفتند که هزاران نفر دستگير شده اندقربانيان 

  .گروت وول پاسخی نداد
  

 نامه ی سرگشاده ای 1947 آوريل 6روزنامه انگليسی ديلی تلگراف برلين در 
سوسيال دمکرات خوش نام آلمانی،که می " آنه دورلبر" دارد از سوی دوشيزه 

 ساله شان دستگير شده 16آيند چون پسران مادران نااميد به نزد ما می :" نويسد
با وجوديکه جوانان مشمول عفوند، بعضی مادران تقريبًا مدت دو سال است . اند

  .که تا بحال بالتکليف فرزندانشان مانده اند
  

 و ها اين پسران به سادگی و بدون توضيحی از سوی پليس روس در خيابان
ی که کسی خبری از محل آن ندارد، می ترامواها دستگير شده اند و آنان را به جاي

به همين شيوه، قطارهايی پر از کارگران و دانشمندان آلمانی پس از پايان . برند
  .جنگ به زور به روسيه اخراج شده اند

به . رو راست و به خود وفادار نباشدصادق، ديکتاتوری نمی تواند با خودش 
ی را که در وطن بکار می  و اخالقياتها همين خاطر است که درست همان شيوه

  .بندد، صادر می کند
  

، احزاب سياسی خود ها  و دمکرات مسيحیها  و همچنين سوسياليستها کمونيست
 يا ها اما در منطقه روس، سوسياليست. را در سه منطقه ی غربی آلمان دارند

 غيرقانونی اند؛ احزاب بورژوايی مجازند اما نمی توانند در ها سوسيال دمکرات
 نامزد معرفی کنند؛ دراين ميان حزب کمونيست روکش دار، با ها ی حوزههمه 

ی مادی ارزشمندی دريافت ها  کمکها نام حزب اتحاد سوسياليستی، از روس
  .کرد

  
در برلين چون بصورت يکپارچه و زيرنظر سازمانی اداره می شود که مستقيمًا 

 احزاب تحت سرپرستی مشترک چهار دولت خارجی اشغالگر است، تمامی
اما با وجوديکه حزب . ی شهر فعاليت کنندها سياسی می توانند در تمامی بخش

ی آمريکايی، انگليسی و ها  ، ديوار بخش1946اتحاد سوسياليستی در انتخابات 
 ها ی خود پوشاند، سوسيال دمکراتها فرانسوی شهر را از پوسترها و برچسب

 را در بخش روسی به نمايش اجازه نيافتند که پوستر بعضی از نامزدهای خود
در جائی که ترس :" دو نمونه ازين پوسترهای ممنوع نوشته بودند. بگذارند

ی ها بدون آزادی سوسياليسمی وجود ندارد، و بدون آزادی. هست، آزادی نيست
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 اين حقايق ساده و ها  احتماًال روس." سوسياليسمی بوجود نخواهد آمد،مدنی
  .قاداتی بر رژيم شوروی و کمونيسم ديده بودندپيش پا افتاده را بعنوان انت

  
، ها  و انگليسیها  در آلمانی که حداقل رسمًا تحت نظر آمريکايیها اگر روس
يی که منظمًا در شورای فرماندهی متفقين در برلين نشست ها  و روسها فرانسوی

د، دارند اداره می شود، بتوانند اقدام به بی رحمی کنند و فشار سياسی وارد کنن
براحتی می توان تصور کرد که چه بر سر کشورهايی چون مجارستان، رومانی، 

 خود بتنهايی در آنجا ها  و روسها بلغارستان و يوگسالوی می آورند که کمونيست
ی خارجی  بشدت محدود ها  و نمايندگان کشورها سلطه دارند و تحرکات ديپلمات
  .است و از نزديک کنترل می شود

  
ی مختلف ها اری بيش از حد، ميزان کنترل شوروی در بخشبه علت مخفی ک

دنيای تحت نفوذش کمتر قابل شناسايی و تشخيص پذبر است و در هر کشور با 
در چکسلواکی و فنالند اين کنترل کمتر از آنی است که . کشور ديگر تفاوت دارد

 به اما در پی رشد وابستگی اقتصادی آنان. در رومانی و بلغارستان وجود دارد
روسيه و رشد اعتماد بنفس و جسارت کمونيستی، قدرت مسکو کم کم در همه جا 
جلوه ی بيشتری می يابد و با ابزار معمول و آشکار و علنی استبدادی به مخالفين 

  .حمله می برد
  

امپراتوری عظيم و نوين شوروی در اروپا و آسيا؛ زمانی تحت اشغال نازی، 
 يهوديانی که در زير دست هيتلر بشدت دچار رنج اسالوها،. ايتاليا يا ژاپن بود
اما .  و شايد ديگران؛ استالين را به هيتلر ترجيح می دهندها شدند، کمونيست
 آنان نمی توانند پس از  . اًال بدون استالين هم شاداب ترندبيشترشان احتم

 ی فردیها آنان آزادی. ديکتاتوری قهوه ای يا سياه، از نوع سرخ آن لذت ببرند
در تمامی کشورهای دنيای شوروی، يک کمونيست که . شان را می خواهند

معموًال در مسکو آموزش ديده، وزير کشور می شود، وزير کشوری که مسئول 
ی مدنی کمتری نسبت ها تمامی طبقات اجتماعی، آزادی. پليس مخفی نيز می باشد

ی در سطح ملی به دوران حکومت ارتجاعی قبل از جنگ دارند، و البته که، آزاد
با " َرمه وار-َشبان"را به امپرياليسم مسکو و به  هم رايی خودکار و منفعالنه و 

اما اگر يک دموکرات، سوسياليست . روسيه در مجامع بين المللی ترجيح می دهند
قالل کشورش باور دارد، سخنی بگويد يا اقدامی کند، ه استيا فردی ساده که ب

. ا به سيبری تبعيد شود و يا مجبور به فرار شودممکن است به زندان بيافتد ي
بسياری از رهبران مخالف مجار، يوگسالو و بلغار مجبور به فرار به پاريس و 

  .تعداد انگشت شماری از آنان در واشنگتن دی سی زندگی می کنند. لندن شدند
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 در ها  و کمونيستها ی مقاوم و شجاع، هنوز به سرپيچی از روسها "جان"برخی 

هنوز سنگرهای دمکراتيک متعددی در . ی نفوذ شوروی ادامه می دهند نطقهم
حوزه ی نفوذ شوروی بويژه در چکسلواکی، فنالند، لهستان، مجارستان، غرب 
اتريش و شرق آلمان دست نخورده اند، اما در حال حاضر بدون قدرت سياسی 

سلطه ی  امپراتوری را با کمک زور، سرکوب و ها  و کمونيستها روس. اند
  .اقتصادی محکم در دست نگه می دارند

  
 در سياره ی خود بدست آورده ها سخت است که پشتيبانی مردمی را که کمونيست

 درصد تمامی 17ی مجار تنها ها در انتخابات آزاد، کمونيست. اند ارزيابی نمود
 سه منطقه ی غربی آلمان و برلين به اتفاق، بر. آراء ريخته شده را بدست آوردند

اروپای مرکزی و شرقی . اتريش هم به همين نحو.  رأی دادندها ضد کمونيست
آنان غارت و تجاوز، انتقال ماشين آالت به روسيه، .  را مزه کرده اندها روس

 و ها ی دارايی ، مصادرهها مصادره ی کامل محصوالت زراعی از سوی روس
  .ی تبعيض آلود بازرگانی را چشيده اندها اجرای پيمان

  
بمحض پايان جنگ، هر : ان جدای از اين همه، پديده ای عجيب را ديده اندآن

سرباز آمريکايی، انگليسی، فرانسوی و نيز اسرای آلمانی؛ در آتش اشتياق 
 تنها استثنای اين قاعده ی طبيعی رفتار ها روس. بازگشت به وطن می سوختند

ه در طی جنگ بنا چندين هزار شهروند شوروی، زنان و مردانی ک. انسانی بودند
 بيرونشان ها به دستور و برای ماموريت، کشور خود را ترک کرده بودند يا نازی

کرده بودند؛ وطن خود را ترک کرده، تغيير مکان اقامت داده و می خواهند که 
  .در خارج بمانند

  
 هزار ازين فراريان شوروی در سطح اروپا به صورت گروهی يا انفرادی ها ده

ی آمريکايی، ها ت پليس مخفی شوروی مشغول اند يا به اردوگاهبه فرار از دس
اين تعداد، فقط بخشی از آنان . انگليسی و فرانسوی آوارگان جنگی پناه برده اند

در مورد همين افراد و نيز در مورد . است که توانسته اند ثبت نام و شمارش شوند
گشت به ميهن نيستند تا تعداد بسياری از اهالی بالتيک و لهستان که خواستار باز

در زير حاکميت کمونيستی زندگی کنند، خانم روزولت و معاون نخست وزير 
شوروی آقای وی شينس کی در نشست سازمان ملل در لندن و نيويورک به بحث 

وی شينس کی خواستار بازگرداندن آنان به روسيه، علی رغم اراده . پرداختند
ه ی اياالت متحده اظهار داشت که اينان خانم روزولت بعنوان نمايند. شان بود

  .تبعيديان سياسی مشمول پناهندگی اند
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حال چرا اين شهروندان " اروپائيانی که اين حقايق را می دانند از خود می پرسند
شوروی، اروپای مخروبه، ژنده پوش، گرسنه و سرد را به کشورشان ترجيح می 

  "دهند؟
  

 از ديکتاتوری و سختی ،که فراريانتنها پاسخ ممکن به اين پرسش اين است 
هرکسی که با آنان هم صحبت شده باشد می . روزگار در روسيه خسته شده اند

  .داند که پاسخ همين است
  

اين حقيقت، در مورد روسيه نکات بيشتری را در اختيار می گذارد تا 
اما آنهايی که در داخل حوزه ی شوروی . يی پر از کتابهای جنجالیها کتابخانه

هستند نمی توانند خود را آزاد کنند و آنانی که در بيرونند، غالبًا به حقايق 
  .دسترسی ندارند يا بيش از حد به درون مشکالت خود، عميقًا فرو رفته اند

  
 تقريبًا صد و هشتاد ميليون شهروند -کامًال ممکن است مردم دنيای شوروی، 

 ميليون 330شوروی، جمعًا  ميليون نفر در حوزه ی نفوذ 150ی  شوروی بعالوه
 به همان اندازه ی اروپائيانی که آرزوی شرايط بهتر زندگی و دموکراسی –نفر 

در بيشتر کشورهای دنيای شوروی، کار زيادی . حقيقی را دارند حسرت بخورند
اّما در بسياری از کشورهای دنيای . برای اين گونه مشکالت نمی توان انجام داد

  .ار زيادی برای انجام دادن وجود داردغير شوروی کارهای بسي
  

 استالين در اروپا و آسيا !خالء : ه استکليد فهم توسعه طلبی شوروی يک واژ
 جنگی ناشی از شکست آلمان، ايتاليا و ژاپن، و -اقدام به سود بردن از خالء پسا

 و ها به همين شکل کمونيست. ه است جنگی انگليس و فرانسه نمود-ضعف پسا
 سراسر نقاط جهان گام گذاشته اند تا خالء سياسی و روانی ناشی از  بهها روس

  .تضعيف ايمان به دموکراسی را پر سازند
  

کليد دست يابی به صلح و دموکراسی، بستن راه توسعه طلبی شوروی با کمک 
روسيه در صورتی که ببيند به جای خالء قدرت، با خود . پرکردن آن خالء است

اگر دمکراسی؛ پويا، مترقی و . را توسعه نخواهد دادقدرت روبروست، قلمروش 
واقعی باشد، روسيه از نظر سياسی و ايدئولوژيکی به توسعه طلبی  دست نخواهد 

  .زد
  

آن زمان که مردم خالء معنوی را احساس می کنند، آن زمان که اميدی نمی 
به شان را ها شان را به شيادان می سپارند و دلها اند؛ گوش بينند و آشفته
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ی ها ی بی وجدان، آدمها خالء، جوالنگاه نق زنعرصه ی . دیکتاتورها می بندند
  .غيرعادی، و قلدرهاست

  
مشکل روسيه يادآور مشکل آلمان است، چرا که هر دو از منبع همسانی نشأت 

شکست تمدن نو در راستای رضايت بخشی به حيات انسانی و : "می گيرند
  ".منزلت بخشی به آن

. جيب نيست گفته شود که کمونيسم از پستان فقر شير می خورد این روزها ع
نان و آبش در کميابی نان است، در کمبود ذغال سنگ و لباس است، اما باید 

  !پذیرفت که در کمبود معنویت نيز هست
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  فصل دوازدهم
  نگ آرمانی با روسيهج

  
  

ی متعدد؛ آرمانی است بسيار قابل ها ون حکومتدنيايی يکپارچه و متحد، دنيايی بد
که مرگ زودرس او فاجعه ای ملی برای آمريکائيان  - ١وندل ویلکیتقدير، و 

 بخاطر ترويج اين شعار، جايگاهی ماندنی در ميان افتخارات و مشاهير  –بود 
شکاف برداشته و دو پاره ،  متأسفانه يکدل و متحد نيست،اما دنيا. دموکراسی دارد

ه توجهی به اين حقيقت، از دست رفت  و بخش بزرگی از آن بخاطر بیه استدش
ی روز اين خواهد بود که  شايد روزگاری در آينده يکی شود و آنگاه مسئله. است

اين همان چيزی . آيا آن دنيای يگانه، دنيايی دموکراتيک است يا دنيايی ديکتاتوری
.  از آن می گويندها  و نزاعها ، سخنرانیها است که تمامی فريادها، کنفرانس

                                                 
١ ( Wendell Willkie:وندل ويلکی )سياستمدار آمريکايی طرفدار حکومت ) 1892-1944

با " فقط يک دنيا"کتاب وی بنام . به اتفاق النور روزولت" خانه ی آزادی" جهانی  و موسس
 در 1943 نسخه در سال موضوع پاسداری از صلح و تشکيل دولت بين المللی، در ميليون ها

  .  سراسر دنيا بفروش رسيد
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روزگاری گفته می شد که  روسيه و آمريکا آنقدر از هم دورند که نمی تواند 
اما پيروزی در جنگ دوم جهانی نقشه ی دنيا را . شان اصطکاکی روی دهد بين

روسيه و آمريکا در ژاپن، کره، چين،ايران، ترکيه، يونان، اما اينک . تغيير داد
اتريش، آلمان، فرانسه، ايتاليا، اقيانوس اطلس، و اقيانوس منجمد منطقه ی بالکان، 

روسيه و آمريکا در سراسر جهان درگير جدالی . شمالی همسايه و رقيب هم اند
حتی در آمريکای التين که اياالت متحده امتياز مجاورت و . سياسی و اعتقادی اند

بر ضّدِ  تن پارسنگی  به يافها برتری بی چون و چرا دارد، تمايل برخی جمهوری
 و از همين رو به ها ؛ اخيرًا به کمونيستها سنگينی قدرت انحصاری يانکی

، چرا که انگليس بيش از حدِ  ه استروسيه، امکانات نفوذی چشمگيری بخشيد
هنگامی که پرونِ  ديکتاتور، .  که بتواند آن پارسنگ باشده استالزم خودخوا

راغ مسکو می رود و مغازله شان آغاز می کند، به س دشمنی واشنگتن را حس می
 هم با خوشحالی، عشوه را پس مسکوپرون برای مسکو عشوه می آيد،  .گردد
  .دهد می
  

 و آن را با هر سالحی که در ه استاستالين بخوبی ازين جنگ سياسی آگا
واژگان مطبوعات و راديو و رفتار . انبارهای مهماتش دارد به پيش می برد

. ازتاب جنگی سياسی در برابر دنيای غير شوروی استمقامات شوروی ب
 نويسند و می گويند، بدبختانه، آن همه افرادی که در مورد خط مشی شوروی می

اين جنگ سياسی را با .  و مجالت شوروی را خود بخوانندها نمی توانند روزنامه
با گفتن ناپديد کرد، و يا نمی توان تکان دادن عصای جادويی اديبان و نويسندگان 

ی اسف انگيز از ها اينکه تمام اين منازعات؛ در معنی شناسی، در سوء برداشت
ی شخصی موقتی و ناشی از بدگمانی و پيش داوری ها واژگان، و در عصبيت

. ه استجنگ سياسی، عينی و قابل مشاهد. ريشه دارند، محوشان کرد
  .ی اين نبردندها ی هر روزه، خبرنامه ی ميدانها روزنامه

  
فيله رو ....طرف رفت به سيرک، : " ضرب المثلی دارند که می گويدها وسر

جنگ سياسی ميان شوروی و دنيای ناشوروی بزرگترين مسئله ی بين !" نديد
هستند کسانی که .  آن را نمی بينند اند کههوشان تنها نابينايان و کم. المللی است

پرسش مکرری که .  شويمنمی خواهند ببينيمش، مبادا که با آن بجنگيم و پيروز
چرا بايد با روسيه رقابت کنيم؟ ما می بايد با روسيه " می شنويم اين است که 

  ."ی راه با هم بسازيم ما بايد با روسيه سازش کنيم و در ميانه. همراه شويم
  

ی آمريکا و انگليس بر سر لهستان، آلمان، اتريش، يوگسالوی، ها دولت
روزولت و چرچيل .  با روسيه سازش کردندمجارستان، رومانی و بلغارستان
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الين دادند و نيز امکان استقرار دولت دست ساز مسکو ه استنيمی از لهستان را ب
از . را برايش فراهم ساختند تا بر نيمه ی ديگر لهستان هم، در ورشو حکومت کند

. استالين فقط خواسته شد که انتخاباتی آزاد و بدون مانع در آن جا برگزار کند
او قول انتخابات آزاد را در . اٌما قول را زير پا گذاشت. استالين اين قول را داد

انتخابات آزاد در . اين تعهد را هم لگدمال کرد. رومانی و بلغارستان هم داد
اما چند ماه .  درصد رأی آوردند17 فقط ها مجارستان انجام گرفت و کمونيست

ارستان، اقليت کمونيست، سايه ی بعد، به لطف وجود قدرت نظامی روسيه در مج
کنترل خود را بر روی دولت مجارستان گسترد و هر آن چه را که مسکو در 

 استالين در  .ی تجاری يک جانبه خواهان بود به آنان بخشيدها راستای پيمان
 شخصًا متعهد شد که با آلمان همچون يک 1945پتسدام، در جوالی و اگوست 
ز هم از اجرای اين توافق روسيه با. رد خواهد شدواحد اقتصادی يکپارچه برخو

اّما مدتها .  استالين قول داد که ايران را در تاريخی مشخص تخليه کند.سرباز زد 
 داد و ستد اسمش را ها اين است آنچه که روس. پس از آن تاريخ در ايران ماند

  ! )دست( و سپس آن را می ستانند)داد(دهند آنان ابتدا قولی می. می خوانند
  

 بر سر اصول منشور آتالنتيک سازش کردند تا با روسيه بتوانند ها دموکراسی
 به ها استالين آنچه را که دموکراسی. اما نتيجه کار کامًال زيانبار بود. سازش کنند

اين هم معامله ای ديگر از جنس . او دادند گرفت و بعدًا سعی کرد که بيشتر بگيرد
  !ستاند می و روسيه دادند می ها دموکراسیبود، "  داد و ستد "
  

نيمه شرقی ی آلمان، هم با الحاق مستقيم، هم بعنوان هديه ای به دولت دست 
ی روسيه در مجارستان، هم بمثابه منطقه ی تحت اشغال روسيه؛ به  نشانده

، کرملين را خشنود کرد؟ "ها  دادندستخوش"آيا اين همه .  داده شدها شوروی
  .عد تالش کرده تا تمامی آلمان را نيز در اختيار بگيردخير، از آن زمان به ب

  
.  به آن دلبستگی خاصی دارندها شهری ايتاليايی است که ايتاليايی" تری یسته"

را از آن جدا " تری يسته"ی دموکراتيک به قيمت دموکراسی در ايتاليا، ها دولت
يسته  تری" وی  بر ربازی روسیاما . کردند و هم اکنون اين شهر بين المللی است

. ی بعديش ماندها  و بايد منتظر ورقه استهنوز اولين دورش را طی کرد" 
را به داخل " يسته  تری" يوگسالوها به پشتيبانی شوروی، هنوز در تالشند تا 

  .حوزه نفوذ شوروی بکشند
  

اما درگيری . اين تصميم، يک سازش بود. کره ميان آمريکا و روسيه تقسيم شد
اياالت متحده می خواهد که هر دو کشور اشغالگر، کره را . رد  داادامهباز هم 
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استالين در وحشت است که اين راه .  بتوانند مستقل شوندها ترک کنند تا کره ای
  .حل بمعنی کره ای طرفدار آمريکا باشد

  
ی صلح امضاء ها ی غربی و روسيه برای متحدين پيشين آلمان پيمانها قدرت
وط به فنالند، رومانی، مجارستان و بلغارستان تأئيد کننده ی مربها پيمان. کردند

براي ای  پيمان برای ايتاليا، عقب نشينی. تسلط روس بر اين چهار کشور است
ی ديپلماتيک ها ی کنفرانسها و چانه زنی" يسته تری" .دموکراسی در ايتاليا بود 

شده باقی اا حل نکنند و آن ر به عمق مسئله و پديده ی مشکل زای روسيه نفوذ نمی
  .گذارند می
  

ی ها ی بی حساب و کتاب قدرتها  و امتيازات و تسليم شدنها رغم سازش علی
 جنگ با هيتلر را 1941غربی به روسيه، از زمانی که اين حکومت در سال 
ی آمادگی روسيه برای ها آغاز کرد و بخصوص از پايان جنگ به بعد، نشانه

ت  سياسی بين المللی بسيار ذره بينی و ريز همکاری يا مصالحه برای حل مشکال
بعالوه، دولت . ، اگر که اصًال آمادگی ای بتوان برايش فرض کرده استشد

شوروی خود را از اکثريت نهادهای بين المللیِ تشکيل شده از سوی سازمان ملل 
، نهادهايی که به حل مسايلی عينی از ه استی جهانی کنار کشيدها يا ساير سازمان

 روابط فرهنگی و اجتماعی، غذا، بهداشت، پناهندگان، بازرگانی، وام و قبيل
  .غيره می پردازند

  
. ه استساد" ما بايد با روسيه در ميان راه به هم برسيم و سازش کنيم"گفتن اينکه 

 درصد آن 10اما روسيه حتی .  درصد راه را در سازش با روسيه پيموده ايم90
  .ه استرا با ما گام نزد

  
 چرا که در حال جنگی - برای خود مسکو- مسکو دليلی است بسيار کافیدليل

نمی خواهد چيزی را .  و منفعته استاو بدنبال نتيج. سياسی با دموکراسی است
مسکو آنچه را که دارد حفظ می کند . ای عقب نشينی کند از دست بدهد و از نقطه

ت، هنگام شروع و منتظر فرصت است تا دوباره پيشروی کند و شايد اين فرص
  .رکود اقتصادی در آمريکا پيش آيد

  
، از ها  و دمکراسیها کل مشکل روابط ميان روسيه و آمريکا يا بين ديکتاتوری

ديگر مسئله اين نيست که آيا واشنگتن و . ه استی ديپلماسی فراتر رفت عرصه
زند، وقتی اين دو به نزاع برمی خي. مسکو می توانند مذاکره و توافق کنند يا نه

 که موضوع نزاع شان منافع مستقيم و ملی – اگر پيش آيد–بندرت پيش می آيد
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روسيه يا آمريکا باشد، برعکس، بحث بر سر چين، آلمان، يونان، ترکيه، ژاپن و 
هيچ يک نمی خواهد که آن ديگری از نظرگاه سياسی اين کشورها را . ه استغير

 شود، مگر  روسيه يا اين است جنگ سياسی ای که متوقف نمی. فتح کند
سياست بين . ه استسياست بين الملل تحول يافت. دمکراسی بر ديگری غالب شود

 و احزابی در ها اينکه چه آدم.  بودها الملل در قديم بمعنی رابطه ی ميان دولت
نبود که ی  ا مسئلهدولت شرکت می کردند اهميت بسيار زيادی داشت، اما اين

امروزه اين مطلب هنوز در مورد . باشد )انگانبيگ (ها مورد توجه غيرخودی
ی بزرگ بويژه آمريکا و روسيه هر ها  اما قدرت–برخی کشورها صادق است 

روز که می گذرد در حال تالش برای شکل دادن به شرايط سياسی داخلی در 
کشورهای خارجی اند، چرا که اگر مثًال فرانسه کمونيست شود، در عمل بخشی 

به همين خاطر است که شوروی، فرانسه را . روی خواهد شداز منطقه نفوذ شو
کمونيست می خواهد و آمريکا نيز به نوبه ی خود نمی خواهد که فرانسه 

بنابر اين کرملين و کاخ سفيد هر دو به اندازه ی هم دلواپس و . کمونيست شود
 در جنبش اتحاديه ها نگران قدرت حزب کمونيست فرانسه، تأثير کمونيست

همين نکته در مورد .  فرانسه و وابسته بودن جنبش به مسکو می باشندکارگری
اين امپرياليسم . ی ديگر مصداق داردها ايتاليا، آلمان، ژاپن و بسياری از سرزمين

ی آمريکا وشوروی با شور و حرارت آن را ها ايدئولوژيک نوينی است که دولت
ک آمريکا از نظر ديگر اينکه امپرياليسم سياسی يا ايدئولوژي(دنبال می کنند
  .)ی داخلی اياالت متحده بستگی داردها ، به سياسته استکشورها چگون

  
 متوقف خواهيد بگوئيد که احزاب کمونيست خارج از روسيه را الين میه استب

توانيد از اياالت متحده بخواهيد که برای  می کند؟ پس به همين صورت نيز
ی زير تهديد کمونيستی ها  يا به دولتدآاسه داغ تر از آش نباش ها غيرکمونيست
  .ندهدويژه وام يا اعتبار 

  
يی هستند که واقعًا خواستارند آمريکا دست از مبارزه در جنگ سياسی ها آدم

بردارد، دستانش را از سر باقی دنيا کوتاه کند و پس از آن در انزوا به خوبی و 
ی توسعه طلبانه ی کرملين اٌما اين کار، تنها باعث تشديد انگيزه . خوشی بگذراند
  .می تواند بشود

  
روسيه درست همانطور که وارد خالء سرزمينی ناشی از سقوط آلمان شد، می 

  .تواند به همان نحو وارد خالء سياسی شود
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حقيقت تازه در سياست بين المللی اين است که دنيای شوروی، و همينطور دنيای 
توسعه . درگير شده اند) ئولوژيکايد(توسعه طلبی اعتقادیيک دموکراتيک، در 

ايتاليای کمونيست می تواند جزء . طلبی اعتقادی معادل توسعه طلبی سياسی است
ژاپنی . دارايی روسيه به حساب بيايد و عقب گردی برای آمريکا و انگليس باشد

آلمان کمونيست، اگر آمريکا و . که دمکراتيک است ضد کمونيست خواهد بود
ی رود ها  را در کرانهها شوند، بی برو برگرد می تواند روسانگليس از آن خارج 

آن وقت است که فرانسه هم می تواند کمونيست . راين به نظاره ی فرانسه بنشاند
و يا در . آن وقت است که جنگ سوم جهانی می تواند سروکله نشان دهد. شود

و ضعيف ی باقی مانده تا آن زمان، بسيار انگشت شمار ها صورتی که دموکراسی
  .ه استباشند، آن وقت است که عمر دمکراسی به سر رسيد

  
  ١ربرها اين درسی است پرهزينه که از تجاوز فاشيستی و حمله ژاپن به پرل

اکثريت انزوا گرايان قديمی در اياالت متحده و بسياری از باج . بدست آمد
 حاصل جديدی اما بتازگی. دهندگان در اروپا، احتماًال آن درس را فرا گرفته اند
 ی داخلی و ها اينها کمونيست. از دسترنج انزواطلبان در حال ورود به بازار است

" ، "دست از يونان برداريد " وطنی شان هستند که فرياد می زنند،  همدستان
، "دست از آلمان برداريد" ، "دست از چين برداريد" ، "دست از ترکيه برداريد

 کوتاه، طوری که روسيه بتواند ها بله، دست . ....و " به انگليس کمک نرسانيد"
  !دستش را دراز کند

  
از آنجايی که تمامی انواع امپرياليسم و تمامی انواع توسعه طلبی بدند، چرا به 
همان شدتی که با توسعه شوروی مخالفت می کنم، با توسعه خواهی آمريکايی 

توسعه طلبی آمريکايی، در زير : مبارزه نمی کنم؟ در اين ميان تفاوتی وجود دارد
کشورها باز هم اين امکان را دارند که برای آنچه که می خواهند مبارزه کنند، اما 
در جائی که ديکتاتوری روسی گسترش يافته باشد، هرگونه مخالفتی با بيرحمی 

با اين همه، من هنوز دلواپس و نگران خطرات امپرياليسم . سرکوب می شود
  .آمريکايی هستم

  

                                                 
بندری در جزاير هاوايی در اقيانوس آرام و مقر اصلی ناوگان نظامی دريايی آمريکا در آن )  ١

خودکشی، ( هواپيمای کامی کازه 353 با 1941 دسامبر7ژاپنی ها در . منطقه در جنگ دوم 
د سازی ناوگان آمريکا در اقيانوس آرام، آن کشور به اين بندر شبيخون زده  و با نابو) انتحاری

   . در جنگ دوم جهانی درگير ساختند- که تا آن موقع بيطرف مانده بود-را
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آنان امپراطوری آمريکايی . انی وجود دارند که دقيقًا ضد انزواگرايی اندآمريکايي
اصرار می کنند . ی آمريکا در سراسر جهان را پيشنهاد می دهند و قدرت قاطعانه

من کامًال مطمئن . که بايد با امپرياليسم آمريکا در مقابل امپرياليسم شوروی ايستاد
ه فالکت اقتصادی، طغيان و جنگ  بدر هر صورت،ام که اين روند می تواند 

  .منجر شود
  

 سوِد -هم  فرض می گيرند که بريتانيای کبير، کشورهایها بعضی آمريکايی
، آمريکای التين، فرانسه، ايتاليا، آلمان، يونان، ترکيه، اسکانديناوی، ١بريتانيا

خاور نزديک، هند، هندوچين، مالزی، اندونزی، چين و ژاپن فورًا به فکر 
 به آمريکا می افتند تا کمک مالی و حمايت نظامی در مقابل روسيه وابستگی
چرا نشود؟ آمريکا هر کسی را حاضر است از دست گرگ : "می گويند. بگيرند

 آنان ازين . اين ساده لوحی است." سياه بزرگ يا خرس سرخ بزرگ نجات دهد
قبول . کنندسناريو استقبال نخواهند کرد و تا آخرين نفس در مقابلش مقاومت می 

دارم که در بسياری ازين کشورها، آمريکا می تواند يک حزب سياسی طرفدار 
اما آن حزب با مخالفت شديدی در داخل روبرو . خود را پيدا کند و يا پرورش دهد

  .می شود
  

در حال حاضر سوءظن و سوءنيت نسبت به آمريکا در خارج، نه تنها در ميان 
يی نيز ها  وجود دارد بلکه ميان دموکراتها  و طرفداران کمونيستها کمونيست

وجود دارد که می ترسند اياالت متحده، غول قرن بيستمی ای باشد که توان 
آنان . اقتصادی و نظامی عظيم اش بر کشورهای کوچکتر تسلط خواهد يافت

 را به اين شرط بدهد ها نگرانند که مبادا آمريکای محافظه کار سرمايه دار، کمک
  .ی اقتصادی و اجتماعی آمريکايی تبعيت کنندها  و آرمانها ن از ايدهکه گيرندگا

  
الحاق غير رسمی جزاير سابق ژاپن در اقيانوس آرام از سوی آمريکا، هم اکنون  

 - که از اهميت دوستی با آسيا آگاهند-مردم را در آسيا و برخی را در خود آمريکا
می دهم که دوستی يکصد من بيشتر ترجيح . ه استدچار مشکل و نگرانی کرد

ميليون آسيايی را با خود داشته باشم تا اينکه صاحب تمامی جزاير کوچک 
مرجانی در اقيانوس آرام باشم؛ جزاير و قلمروهای خاکی هيچ وسيله دفاعی 

    .موثری در يک جنگ هوايیِ  اتمی نخواهند بود
  

                                                 
  ي مستعمرات سابق انگليس و خود انگليس اتحاديه) : Commonwealth(مشترک المنافع)  ١
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اما تبليغات . استعملکرد آمريکا در اروپا، در چين و ژاپن نيز در زير ذره بين 
حقيقت اين است که . طرفداران شوروی، تصوير واقعی را کج و مج می سازد

 و ها دولت سرمايه داری آمريکا هيچ اعتراضی به انتخاب آزادانه ی سوسياليست
 در منطقه خود در آلمان نکرد، در حاليکه دولت شوروی به سوسيال ها کمونيست
  .ه خود را نداد اجازه ی فعاليت در منطقها دموکرات

  
حقيقت اين است که دولت آمريکا طرفدار ملی کردن صنايع در اتريش است اما 

. حقيقت اين است که ژنرال جرج. دولت شوروی در اين راه مانع تراشی می کند
ويشينس "مارشال، دولتی طرفدار آمريکا را به چين تحميل نکرد، آنطور که . سی
الين رژيمی ه استی تحميل کرد، آنچنانکدولتی طرفدار روس را به رومان" کی

مارشال برعکس تالش کرد تا .  کرد"انتصخاب"طرفدار روسيه را در لهستان 
و هنگامی . ی ضد آمريکايی طرفدار روس را به دولت چين وارد کندها کمونيست

که مأموريت اش برای پايان دادن به جنگ داخلی چين شکست خورد، نه تنها 
 بلکه مرتجعين و جنگ ساالران راست ،ی چينها مونيستعناصر نظريه پرداز ک

 خواست که ها او از چينی. تانگ را نيز در اين شکست سهيم دانست گرای کومين
اما اين قدرت را نداشت که . دولتی ائتالفی از معتدلين ميانه رو سازمان دهند

  .چنين دولتی را، به آن ملت تحميل سازد
  

، ها تور آزادی نامحدودی در اختيار کمونيستحقيقت اين است که ژنرال مک آر
 در ژاپن آزاد ها انتخابات. ی کارگری ژاپن قرار دادها  و اتحاديهها سوسياليست

 و دولت مرکزی در توکيو، بدستور تشکيالت ها ی انتخابی استانها دولت. ندا بوده
ی ، نظامها آرتور؛ طرفداران فاشيست مک. اشغال گر آمريکا برکنار نشده اند

 با اين همه، می بينيم که  .ه استگرايان و کارخانه داران بزرگ را تصفيه کرد
 بطور چشمگيری اين عملکرد نسبتًا مثبت را تحريف ،هوچيان و آوازه گران

می   از سوی بسياری از افراد هوشمند پذيرفته نند و همين تحريفات نيز حتیآ می
 چين طرفداری می کند؟ و چرا چرا آمريکا از ارتجاع در: "می گويند که . شود

 فئودالی -چرا آمريکا صدها ميليون دالر در کشورهای پادشاهی"، "در يونان؟
 که آمريکا  ايستنفت خيز عربی هزينه می کند؟ اين همان گسترش دموکراسی

سياست آمريکا می تواند به چشم سياست گزاران آمريکايی در " ؟مدعی است
 برسد، اما در چشم کسانی که آن را از سويی  بنظرمعصومانه. سی. واشنگتن دی

  .ديگر می بينند، چيزی است متفاوت
  

، بسياری از انگليسيان مسئول و متعهد در تمامی احزاب سياسی، با وام 1946در 
دادن آمريکا به بريتانيا مخالف بودند و در مجلس بر عليه آن رأی دادند، هر چند 
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اين حقيقت که مصيبت و تهديد شدن . بودکه کشورشان شديدًا نيازمند کمک مالی 
به واژگونی، دولتی خارجی را وادار می سازد که خواستار و گيرنده ی 

ی آمريکايی شود، به هيچ وجه تضمينی نيست بر اينکه آنان شکرگزار و ها کمک
  .دوست آمريکا خواهند شد

  
ی که بتازگی از دست حکومت بريتانيايی خالص شده، چه چيزی جز "هند"
منی شديد با آمريکا نشان خواهد داد، اگر که حتی تلويحًا متوجه شود آمريکا دش

می خواهد بر روی اقدامات هند در داخل يا خارج نفوذ داشته باشد؟ اندونزی 
چطور؟ يا برمه؟ يا هندوچين؟ صدها ميليون انسان وجود دارند که مصمم اند خود 

  .را به اثبات برسانند و آزاد بمانند
  

ز هر قماش سياسی که باشند، مايل نيستند با قدرتی عمده تنها بمانند، کشورها ا
در صورتی که گمان . قدرتی که ممکن است آزادی ملی شان را محدود سازد

ببرند اياالت متحده دورِ  جديدی از امپرياليسم را شروع کرده، بين خود متحد می 
در . سازندبريکا مشکل شوند تا مقاومت خود را توانمند کرده، و در کل، برای آم

الين انجام می دهد، انجام ه استنهايت آمريکا ممکن است مجبور شود آنچه را ک
ی دست نشانده ها ديکتاتور منطقه ی نفوذ خود باشد، با کاربرد زور؛ دولت: دهد

درست کند، مخالفت را سرکوب نموده و ضد آمريکائيان را به سيبری ای از نوع 
ست شبيه آن برخوردی که روسيه با رهبران مخالف در در. آمريکايی تبعيد کند

  .ه استمجارستان، لهستان، بلغارستان، رومانی و يوگسالوی داشت
  

اگر بخواهی با سالح استالين، با استالين بجنگی، بی برو برگرد، استالينيست 
ی دمکراتيک و سازمانهای دمکراتيک نبايد تالش کنند تا ها دولتاما . خواهی شد
ی دمکراتيک را ها آنان می بايد شيوه.  جلو ببرندها ی کمونيست  به شيوهبازی را

  .بکار گيرند و براساس اصول دموکراتيک عمل کنند
  

حزب قدرتمند کمونيست فرانسه، که بدون کشمکش و جنگ داخلی نمی تواند 
سرکوب شود، بر روی سياست خارجی فرانسه تأثير می گذارد و مانع فرانسه می 

گرا در امور خارجی خود  گرا يا آمريکا گرا، غرب ستی دموکراتشود که سيا
سالح نمی تواند با اين وضعيت مقابله کند مگر اينکه آمريکا بخواهد هر . برگزيند

خالص شدن از شر . روستا و هر شهر فرانسه را تک تک پاسبانی و اداره کند
 جنگی زياندا ه با استفاده از زور ناب و عريان، به معنی را،کمونيسم در چين

بزرگ در  مناطق مرزی شوروی و چين است که در حدود صدوپنجاه ميليون 
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آيا آمريکا اين کار را می تواند انجام دهد؟ آيا حاضر است اين کار را . ساکن دارد
  .باشد" نه"کنم پاسخ  بکند؟ فکر می

  
زرگتر و ای که می گويد بايد امپرياليسم شوروی را با ا مپرياليسم ب"واقع گرايی" 

نيست؛ فکری است احمقانه " واقع گرايی"بهتر آمريکايی متوقف کنی، بهيچ وجه 
  !و محکوم به شکست

بنابراين؛ اينک وقت آن رسيده که دمکراتيک تر، . دمکراسی زير تيغ است
اين تنها کورسوی اميد به پيروزی . اخالقی تر، مسيحايی تر، و گاندی وارتر بود

 رو – ها  بخصوص در بحران–ی ای  که با خود دمکراس. بر ديکتاتور است
  .راست نباشد، خود را نابود خواهد ساخت

  
نه انزوا طلبی آمريکا و نه انزوا طلبی بريتانيا هيچ يک پاسخی به توسعه طلبی 

ی ساده دل تصور می کنند در اولين جنگ ها برخی انگليسی. بود ندروسيه نخواه
آنان خيال می کنند در حاليکه . داشتطرفی هم وجود خواهد  اتمی، مناطق بی

روسيه گسترش می يابد يا هنگامی که روسيه و آمريکا برسر برتری و تسلط 
می توانند باز هم دموکرات باقی  ها ديگران و از جمله انگليسیمبارزه می کنند، 

بدون انگليس . در مبارزه برای دمکراسی داردرا اما انگليس نقش اصلی . بمانند
ِ  انگليس هم بهبود . مکن است نابود شوددموکراسی م موقعيت دنيای همسود

نخواهد يافت، اگر که سياست گزاران انگليسی، عمدًا روابط خود را با آمريکا به 
اين کار صرفًا انگليس را تحت کنترل و لطف و کرم روسيه ای قرار . هم بزنند

تشويق خواهد شد خواهد داد که به واسطه سردی روابط انگليس نسبت به آمريکا، 
فکر منزوی شدن، همانقدر برای انگليس کهنسال، . دهد  تسلط خود را گسترشتا

  .قديمی و ناکارآمد است که برای اياالت متحده ی جوانسال
  

اين کار بمعنی . پاسخ امپرياليسم روس، توليد امپرياليسم آمريکايی هم نيست
  .تنازع، اصطکاک و درِدسر است

  
صداهايی خاص در آمريکا وجود . رای اين مشکل نيستجوابی ببمب اتمی هم 
گويند خوب می شد اگر همين فردا عصر بر روی مسکو بمب اتمی  دارند که می

ند، آيا اينان دوستان دمکراسی اند؟ خير، اينان دشمنان دمکراسی ا. می افتاد
باور ندارند که دمکراسی بتواند در رقابتی آشتی ايمانی به دمکراسی ندارند و 

  .جويانه با ديکتاتوری شوروی پيروز شود
  !اما من باور دارم

  



 

 

158  

 

اگر روسيه پيروز شود، .  و روسيه با هم رقابت کنندها پس بهتر است دموکراسی
 در جنگ ها در صورتی که دمکراسیاما . ديگر بايد فاتحه ی دمکراسی را خواند

  .با روسيه بتوانند فاتح شوند، جنگ وحشت براه نخواهد افتاد
  
 می بايد در جنگ سياسی بر عليه - و نه تنها اياالت متحده-امی دنيای ناشورویتم

 بدنبال راهبرد درست ها  اگر دمکراسیبنظرم. روسيه شوروی شرکت کنند
آن راهبرد در حال بايد ديد . توانند برنده ی ميدان شوندمی پيروزی باشند، 

  : کجاست
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  فصل سيزدهم
  طرحی برای پيشگيری از جنگ با روسيه

  
  

 فالکت اقتصادی ممکن است جهان .دست و پا می زند غم آلود فضيحتي دردنيا 
.  تلفات داشته باشدها جنگ جهانی سومی می تواند روی دهد که ميليون. را ببلعد

فرد . حقيقت محض اند. ند بدبينی نيستها اين. خود دمکراسی ممکن است نابود شود
آدم بدبينی . توان کرد تا جلوی اين روند گرفته شود  می گويد که کاری نمیبدبين

ی جنائی می ها دروغين است، قصهی ها که به اينها می خندد، ماالمال از شادی
خوشبين همچون ارميای . اٌما خوشبين با وقار است. خواند و به الکل معتاد است

رسد که کاری  ا بنظرش میاّم. نبی است که سقوط آتی حکومت آشور را می ديد
  .شود کرد می
  
هيچ چيزی بدتر از جنگی گريز . توان از جنگ جهانی سوم پيشگيری کرد می

.  می شوند و ایجاد روی نمی دهند بلکه ساختهها جنگ، . دناپذير وجود ندار
جريان ساخته شدن جنگ دوم جهانی خوشبختانه بروی کاغذ آمده تا همگان از آن 

می توان با کمک خرد، . سازد  را هزاران حماقت میها جنگ. درس بگيرند
  .بصيرت و اقدام بموقع از آنها پيشگيری کرد
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دنيا را برای تا   هستندها  هميشه آماده ی درگير شدن در جنگها دمکراسی
 آنان در جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی شرکت !!!دمکراسی امن کنند

دو جنگ کاری  اما در ميانه ی اين ."ننددنيا را برای دمکراسی امن ک"  تاکردند
 و به همين خاطر مجبورند که " !!!دنيا را برای دمکراسی امن کنند" نکردند تا

برای دمکراسی امن " باز هم"دنيا را  تا در جنگ ديگری شرکت داشته باشند
  !!!د کنن

 سال آينده بخاطر حفظ دنيا از 15 سال يا 10ما ممکن است در عرض 
با روسيه وارد جنگ شويم، مگر اينکه همين اکنون با ابزار صلح  ،ديکتاتوری

آدمی مجبور است در دوران صلح . جويانه به نجات دنيا از ديکتاتوری اقدام کنيم
برای دمکراسی بجنگد، در غير اين صورت  مجبور خواهد شد که با جنگ، 

  .برای دمکراسی مبارزه کند، چيزی که هيچ کس طالب آن نيست
  

  ی توان در طی صلح برای دمکراسی جنگيد؟چگونه م
  !با دمکرات بودن

 که در طی آن می – سال 10 شايد – چند سالی بيشتر وقت ندارند ها دمکراسی
در صورتی که پس از . توانند مانع از سقوط در ورطه ی اولين جنگ اتمی شوند

ز هم  آمريکا به همين شکلی که اينک می باشد، با-پايان اين مدت روابط روسيه
تنش آلود و ناراضی کننده باشد، وقوع جنگی محتمل خواهد بود، چرا که تا آن 

آمريکا از ميان رفته و ناتوانی   جنِگ-ی ضد جنگ دوران پسا موقع، روحيه
استالين برآورد (  .کنونی روسيه برای جنگيدن نيز ممکن است پايان يافته باشد

ی ها روسيه از درون خرابه که برای برکشيدن و بازسازی اقتصاد ه استکرد
  .) سال وقت الزم است15جنگ، 

  
 می بايد دمکراسی را در همه جا گسترش داده و آن ها در دهه ی آينده دمکراسی

  .ه استاين تنها راه پيشگيری از جنگ با امپراتوری روسي.را تعميق بخشند
  

لموسی  می بايد اراده ی بهسازی دمکراسی را داشته باشند و طرح مها دموکراسی
  .نيز برای اين کار ريخته باشند

  
برنامه ی نجات دمکراسی از طريق غنی سازی و تعميق کيفی آن، نبايد انحصاراً 
از سوی سياستگزاران آمريکايی طراحی شود و يا آمريکائيان به تنهايی آن را 

 آنقدر خوش زندگی می کنند، آنقدر دورند، آنقدر به اقتصاد ها آمريکايی. اجرا کنند
 سرمايه داری خصوصی مؤمن اند که نمی توانند به عمق مشکلی که رودر و

اقتصاد آزاد و آزادی شگفت :"زبان حالشان اين است که . روی دنياست پی ببرند
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آورند، مگر اين طور نيست؟ پس چرا به ترکيبش دست بزنيم؟ همه چيز می تواند 
به همين خاطر ." نباشد و بنام روسيه عالی باشد به شرط اينکه برای روسيه

حزب کمونيست " ، و " به روسيه سخت بگير:" پيشنهاد همگی شان اين است که 
 اين همان رويه ايست که محافظه کاران و مرتجعين را در ."را غيرقانونی کن

آنان خبر . برخورد کافی و وافی با بزرگترين مشکالت جهان عقيم می سازد
  .ندارند که اوضاع چقدر خراب است

  
بنظر می رسد اما . راه حلی حماسی است  آنچنان جدی است که نيازمنداوضاع

ی ديگر که دست ها ياستمردان به بن بست رسيده اند و بسياری انسان سبسياری از
تار عنکبوت قدرت ملی اند نيز، به همين ی درهم تنيده ی  شبکهو پا بسته ی 

    .سامان اند
  

 در اين مورد بحث می کنند که که می بينيم مقامات رسمیدر اينجاست تأسف 
.  کيلومتر به طرف غرب8 کيلومتر به طرف شرق باشد يا 10فالن مرز بايستی 

آنان بجای بحث بر روی متراژ مرزها، می بايد در مورد برچيدن مرزها بحث 
 در مورد اينکه تا چه حد به ها حتی نگران کننده تر اين است که ببينی دولت. کنند

. داد که به توليد صنعتی بپردازد به گفتگو و مباحثه می پردازندآلمان بايد اجازه 
 انسان در سراسر جهان گرسنه اند، بيمارند، ضعيف اند و ها هنگامی که ميليون

 متوقف کردن توليد به هر دليل، - چرا که کاال و مواد کمياب است-در حال مرگ
ياستی را برای آلمان ی بظاهر معقول، اين چنين سها با اين وجود آدم. جنايت است

 می ترسند که نکند آلمان دوباره جنگ ديگری را شروع انآن .در نظر گرفته اند
 در کنترل غول ها اين خود اعترافی است به بی ظرفيتی و ناتوانی انسان. کند

، از درون زمين، هوا، آب و )و نه چراغ جادوی عالءالدين(قدرتی که خالقيت او 
    ١.ه استخدمت گرفتش احضار کرده و به "خود"
  

. ير افتاده انداس ه اما در چنبره ی افکار کهنه و متروک،اين سياستمردان مغز دارند
ی قرن نوزده بريزند، ها کنند که نيمه ی دوم قرن بيست را به قالب آنان تالش می

شکم "آنان دنيای جت و اتم را می خواهند بزور بداخل ! شود معلوم است که نمی
، آه و ها همی ملی گرايی فرو کنند و از همين روست که اين روزقرن نوزد" بند

  .ناله ی درد حاصله را می شنويم
  

                                                 
  کنايه از قدرت جادويی فناوری و تکنولوژی است)  ١
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تواند نجات   می١ "به همه ی زمين انديشيدن"دمکراسی فقط با جهانی نگری و 
  .يابد و نه با ملی گرايی محصور در مرزها

  
قه غنی ترين و اين منط. آلمان را بعنوان مثال در نظر بگيريد" روهر"ی  منطقه

اين قلب قبًال . در واقع قلب صنعت اروپاست. مهمترين کانون صنعتی اروپاست
فقط برای آلمان می تپيد و پس از اينکه معلوم شد از سر آلمان زيادتر است، آلمان 
به سراغ باقی اندام رفت و طی دو جنگ، دوبار تالش کرد که اروپا را به 

  .تصرف در بياورد
  

رد؟ نصف قلب را جراحی کنيم و دور بياندازيم، و با اين کار اينک چه بايد ک
ی بسياری را به قتل برسانيم؟ ها خود، قدرت ارزشمند توليد را تلف کرده و انسان

روهر را به فرانسه بدهيم؟ اين .  پيشنهاد کرده اندها همين راه را برخی از دولت
حتی يک قلب برای فرانسه بسيار بزرگ است و خود آلمان هم بدون 

 ه استبا اين وجود، فرانسه فقط همين را خواست.  خواهد مردالبته کهضربان،
 اّما آيا بهتر نيست، قلب را با کل اندام يعنی با .يعنی تمام روهر را برای خود

اروپا متحد ساخت، يعنی روهر خون را به آلمان، به فرانسه و تمامی اروپا پمپ 
کسب و کار خوب، مديريت خوب، . استکند؟ اين همان جهانی نگری اقتصادی 

غش و نيز صلح، نيازمند جهانی نگری   و   غل بازارهای خوب، و انسانيت بی
واضح است که ملی گرايی در . باشد اقتصادی در بسياری از نقاط روی زمين می

  .ه استاين ميان، کامًال ناکارآمد و کهن
  

ی   يا سياسی آن، پديدهی جدا از هم، چه از نوع اقتصادیها وصله پاره ی ملت
اياالت متحده، هنگامی که لئون بلوم رهبر حزب سوسياليست . جالبی نيست

 از واشنگتن بازديد می کرد، در آستانه ی انتخابات 1946فرانسه در سال 
ی ها  نمی خواستند که کمونيستها آمريکايی. فرانسه، با عجله وامی به آنان داد

ه وامی که داده شد احتماًال ضروری بود.  کنند آراء را به نفع خود پاروفرانسه
اما اين راه مقابله با مشکلی جهانی يا حتی با مشکالت فرانسه نيست، چرا . است

  .که وام، داده شده؛ ولی هنوز مشکالت باقی اند

                                                 
 تاکنون، رواجی جهانی بافته و تبديل به شعار يونسکو و جنبش 1990از دهه ی اين گفتمان، )   ١

زمينی يا " ه یواژ). جهانی بيانديشيم ، ملی تصميم بگيريم و محلی عمل کنيم( های سبز شده است
Earthian"بعنوان نوعی ابراز هويت و تعريف ملّيت شخصی، از همان زمان رواج يافته است ، .

ای متحد و قدرتمند، اگر چه نه برای تمام جهانيان، اّما حداقل برای خود، مرز در حال حاضر اروپ
  .عمل کرده است" تز"ها را فروريخته و به اين 
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بافت اجتماعی، سياسی و اقتصادی در يونان از هم می گسلد، تازه؛ پس از آن 

 در ترکيه هم بنظر می رسد که بافت در حال .است که يونان وامی می گيرد
اما اين بافت می تواند در . نازک شدگی و پارگی  است، ترکيه نيز وامی می گيرد

هر جای ديگری هم شکاف بردارد، چرا که همان پارچه ی نخ نمايی است که 
  .ه استساييده شده و بيش از حدِ خود، وصله خورد

  
 بتواند کارخانه ی ذوب آهن از آمريکا بخرد، اگر هند.هند به فوالد نيازمند است

هنديان پول بيشتری گيرشان می آيد و ممکن است از فرانسه جنس بيشتری 
اگر فرانسه متعاقبًا توتون بيشتری بخرد، اگر که منطقه ی روهر بدون . بخرند

ی يونانی ها مانع به توليد بپردازد و از يونان توتون بيشتری بخرد، اگر کشتی
 بزرگتری را حمل کنند، و اگر همسايگان يونان يعنی اسالوهای شمال محموالت

دخالت در امور يونان را متوقف کنند، آن وقت است که ممکن است يونان به راه 
شايد مشکل يونان قبل از هر چيز . حل و حکومتی ميانه رو و معتدل دست يابد

  .يونان حل شود" خارج از"می بايد بدست 
  

. ی بين المللی دارندها ائل ملی بستگی به رفتارها و درمانغالب مشکالت و مس
مشکالت اقتصادی غالبًا مشکالتی بديهی اند و با اين وجود تا زمانی که موانع 

  .بر نمی آيدنيز سياسی برداشته نشوند، کسی از عهده ی همان مشکالت بديهی 
  

از . د انجام شوداين کاِر، جزء بجزء نمی توان: نکته، نکته ای ايست بسيار ساده 
. از عهده ی يک دولت هم خارج است. عهده اين يا آن بانک هم ساخته نيست

برای بهسازی دموکراسی و بدنبال آن پيشگيری از جنگ، سازمانی بين المللی 
قلبِ  راهبرد .  قدرت اقتصادی باشددر کنارالزم است که دارای قدرت سياسی 
  : ه استپيروزی دموکراتيک در همين نکت

  . یعنی دولتی بين المللی:ی سياسی و اقتصادیها المللی با قدرت ازمانی بينس
  

. همينطور است، جدی و انقالبی است. اين راه حل بنظر جدی و انقالبی می آيد
 به دست و پا زدن و تقال ادامه خواهد  ساده، باز هماما دنيا بدون همين راه حل

ه خواهيم زد و وقت کشی خواهيم ما باز هم ِلک و ِلک خواهيم کرد و وصل. داد
ما حرکت به . ؛ آن دولت را تشکيل خواهيم داد سرانجام اما در هر صورت .کرد

  .سوی دولت بين المللی را آغاز کرده ايم
  

  : ه است و انتقاداتی به نظريه ی دولت بين المللی وارد آمدها مخالفت
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يا بيشتر از هر وقتی مردم آماده ی جهانی گرايی نيستند، دن" :انتقاد شماره یک
  ."ديگر، ملی گراتر است

  
  ی ملی گرايی. اين گزاره منطقی بنظر می رسد، اما در حقيقت اين چنين نيست

همين ناامنی به نوبه خود . ی اين روزها، ناشی از وحشت و ناامنی است فزاينده
باعث احساس ناامنی و ترس و وحشتی بيشتر می شود و بنابر اين هميشه از خود 

برای ورود به دوران جهانی گرايی نمی . غذيه می کند و بزرگتر و بدتر می شودت
گرايی اگر دست خودش باشد،  ملی. توانی صبر کنی تا ملی گرايی محو شود

گرايی در ميدان  هنگامی تضعيف می شود که جهانی. هرگز محو نخواهد شد
 را ناپديد می جهانی گرايی کمک می کند تا امنيت بيايد و امنيت وحشت. باشد
دولت بين المللی، . ترس که نباشد، ملی گرايی هم وجود نخواهد داشت. سازد
  . دهد و بدين وسيله خطر جنگ کم می شود گرايی را کاهش می ملی

  
آدمی که دموکراسی می خواهد و از انحصار گران قدرت : "انتقاد شماره دو

 که با همان وظايف و تواند از ابر دولتی طرفداری کند ترسان است، چطور می
  "عرصه ی فعاليت، بايستی قدرت سهمگين خود را بر تمام دنيا اعمال کند؟

  
قالل بسياری ه استدنيا شاهد گسترش قدرت آمريکا و روسيه و کوچک شدن دامن

اين وضع ازين پس نيز ادامه خواهد يافت و تمامی . از کشورهای کوچکتر است
ردی شوند که در آن دو ابرقدرت عمده ی کوچکتر ممکن است صحنه ی نبها ملت

 مبارزه می کنند، مگر اينکه اقتداری بين المللی بوجود آيد که  خود،در پی برتری
 -يک ملتتنها در غياب دولتی بين المللی، . از ضعفا در مقابل اقويا حفاظت کند

 بر زمين حکومت خواهد کرد و تمامی -که فقط می تواند آمريکا يا روسيه باشد
است با " ابر دولتی"در واقع اين نيز، .  ملل را مطيع خود خواهد ساختساير

پيش از روی دادن فاجعه ای ازين دست، و در دورانی که . قدرتی نامحدود
، چه کوچک و چه بزرگ، هنوز دارای آزادی عمل اند؛ می بايد در ها دموکراسی

، از يک سری حقوق دولت برآمده ازين اتحاديه. اتحاديه ای بين المللی متحد شوند
ی کنونی ها ی عضو اتحاديه، يعنی ملتها مشخص می تواند استفاده کند، اما دولت

نظام حساب کشی و تعديل، کنترل و بازداری . هم؛ از همان حقوق برخوردارند
متقابل، اقويا را محدود می سازد؛ کنفدراسيون منطقه ای در اروپا، آسيا، 

 را زير یقدرت هر  هرگونه ّجرزنی بيش از حّدآمريکای التين و آفريقا می تواند
  نمی تواند تمامی اشکال مسائل – در هر حالت مفروض -سئوال ببرد، قدرتی که

ی غير ها اين بهترين شانس بقايی است که قدرت. انسانی را حل و فصل نمايد
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عمده دارند، و از آنجايی که دولت بين المللی تنها شانس حفظ دموکراسی و صلح 
  . بايد برای ابرقدتی همچون اياالت متحده نيز جذابيت داشته باشداست،

  
چرا روسيه عمدًا از دولت بين المللی پيش نهادی کنار گذاشته " :سهانتقاد شماره 

  "می شود؟
  

روسيه به اين خاطر  کنار گذاشته می شود که به تقويت دمکراسی سرمايه داری، 
بلشويسم، در عمل و نظر، با . ازداقتصاد مختلط يا سوسيال دمکراسی نمی پرد

. دمکراسی سرمايه داری، اقتصاد مختلط و سوسيال دمکراسی مخالف است
حال . سخنگويان و طرفدارانش ازين اشکال متنفرند و به آنان حمله می برند

   .چطور می توان انتظار داشت که روسيه آنها را تقويت کند
  

 و استمرار و پايداری خود، دنيای دمکراتيک می بايد بخاطر گريز از جنگ
ديکتاتوری شوروی، طبيعتًا تمايلی به شرکت در . مشکالت دمکراسی را حل کند

حل اين مشکالت ندارد، و برعکس؛ آنها را در آلمان، چين، يونان و تقريبًا در 
  .ه استهمه جا تشديد کرد

  
 سته افعلی درماندی دنيای دمکراسی به اين خاطر در وضعيت فسرده و آشفته 

اين تأخير به کمونيسم . ه استکه در اقدام به تغيير و بهبودهای الزم، تأخير داشت
 می بايد تحول يابند، ها اينک دمکراسی. فرصتی طاليی داده تا گسترش يابد

اما روسيه در کار . بهسازی شوند و به اين ترتيب کمونيسم را متوقف سازند
  .متوقف ساختن کمونيسم نيست

  
 آنقدر با روسيه به بحث می ها مورد ايجاد نوعی دنيا و نوعی نهاد در ها ديپلمات

آن آنان قاطعانه اميدوارند که در آن دنيا و . کنند نشينند که خود را خسته می
اٌما آيا اينان . ، دمکراسی می بالد و کمونيسم دست و پايش را جمع می کندها نهاد

آيا .  با آنان همکاری خواهد کردواقعًا گمان می کنند که مسکو در انجام اين وظيفه
يشان اشتياق ريشه ای روسيه به ها  و چانه زدنها آنها واقعًا معتقدند که کنفرانس

گسترش کمونيسم را تغيير می دهد و يا اينکه برعکس، خود آنان را به عنوان 
  يک سری دمکرات، به محدود سازی کمونيسم، کم عالقه خواهد کرد؟

  
چگونه می توانند با هم گام بردارند؟ . داف متضادی دارند اهها روسيه و دمکراسی

ی منجمد، صلب و دگم ندارد و با اين گونه ها برای صلح؟ صلح، کاری با رويه
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 در دوران صلح با يکديگر مبارزه می ها ملت.  نمی توان به صلح رسيدها رويه
  !هميشه کرده اند، اينک نيز. کنند

  
اين حقيقت که در يک لحظه ی مفروض، . ستامروزه، اين منازعه بسيار شديد ا

دنيا در صلح بسر می برد، بمعنی اين نيست که صلح در حال تضعيف و زير پا 
دنيا باشد که نيز به اين معنی از سويی ديگر تواند   میصلح. گذاشته شدن نيست

ثنای ه استبدنيا . ه استاغلب نيز به همين معنی بود. بطرف جنگ در حرکت است
 اين ،امادر واقع . در صلح بودظاهرا  1938 و 1937ی ها در سالانيا، چين و اسپ
صلح نيست، ی  اوضاع نشانه  خبر داشتند که اينها دمکراسیچنانچه و . صلح نبود

  .ممکن بود کاری کنند که جنگ دوم جهانی پيش نيايد
  

باید صلحی را بخواهی ". من خواهان صلح ام" پس کافی نيست که گفته شود،
 ما در . درآمد جنگ نباشد و آماده سازی برای جنگ هم نباشدکه پيش

ناشی از خستگی ِ  صلح و آرامش: هرصورت چند سالی در صلح خواهيم بود
 و در خالل اين فاصله ی زمانی چه رويدادی در حال وقوع. جسمی و روحی

 و نظرات ها  خواهد بود؟ اگر قرار باشد که اين فاصله با جنگ آرماننطفه بستن
اسی پر شود، پس می توان گفت که صلح نيست و بهتر است که ما آن را بهتر سي

  .بشناسيم و بهتر تعريف کنيم
  

، می بايد به وجود پرسش حياتی جنگ ١سر می دهد" صلح، صلح"کسی که فرياد 
 در سراسر ها کند که دمکراسی آيا پيشنهاد می. سياسی در مقابل خود اقرار کند

کنند؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، پس در واقع از جهان دمکراسی را تقويت 
. کشد گسترش کمونيسم طرفداری می کند، و کارش به جنگ يا ختم دمکراسی می

خواهد در جنگ سياسی برای  باشد، اگر که می" بله " در صورتی که پاسخ 
تواند در آن  دمکراسی و در برابر کمونيسم شرکت کند، آن وقت است که نمی

ی کمونيست يا يوگسالوی کمونيست يا مستعمرات  دوش روسيهجنگ، دوشا
  .روسيه مبارزه کند

  
ی عينی انگشت شماری از آمادگی خود به همکاری و حل ها دولت شوروی نشانه

مشکالت سياسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی يا فرهنگی زمان صلح در سطح 
                                                 

در سراسر جهان، پس از جنگ دوم، باشاره ي شوروي و با " دوستدار صلح "گروه هاي )  ١ 
تشكيل شدند تا در عين سازماندهي و رهبري پنهاني وتامين مالي احزاب و دستجات آمونيست 

خبر تر و گسترده تري را به شعار زيباي صلح جلب  پنهان سازي وابستگي خود، طيف هاي بي
  .   نموده، ولي در عمل آنان را به ستون پنجم سياست اتحاد شوروي تبديل آنند
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. ه استيی وجود داشتها انه، البته اگر بپذيريم که اصًال چنين نشه استدنيا نشان داد
بحث بر روی کليات برمی داريم و به موارد واقعی  و وقتی که دست از جر

 مشکل و در واقع عمًال ناممکن می ها همکاری می پردازيم، پيدا کردن اين نشانه
پس بايد با ! يک دنيا بيشتر نداريم: "بنابر اين، نبايد به پنداری همچون. شود

داد تا اتحاد و يکی سازی واقعی و بهبود دمکراسی ، فرصت ."همسايه ساخت
  .جهانی را به تاخير اندازد

 
دو خانوار که در يک منزل، هم خانه ی هم اند؛ ممکن است در آغاز هم نشينی؛ 

اما وقتی که شروع . از  تعبيرات و تعارفات عالی در روابط بين خود استفاده کنند
 يا سهم مصرف آب و برق و گاز، می کنند به مشاجره بر سر نوبت جارو کردن

به خانه ای ديگر نقل مکان کند تا دوستی  ها ممکن است بهتر باشد که يکی از آن
  .شان پابرجا بماند

  
 ها فاشيست. کفاشان صالحيت ندارند که در انجمن دانشمندان اتمی عضو شوند

يستی  نيز، در حزبی کمونها ليبرال. هم، در سازمانی ليبرال پذيرفته نمی شوند
حذف افراد براساس پيش داوری يا منافع زشت شخصی، . پذيرفته نمی شوند

، ها  يا عملکردها اٌما حذف آنان بر اساس واگرايی ديدگاه. کاری است ناشايست
ی اعالم شده ی خودشان، حقيقتی روزمره و گريز ناپذير ها "کار ويژه" و ها نقش
  .است

  
ی، ناشی از دشمنی با مردم شوروی حذف اتحاد شوروی از جمع دولت بين الملل

ی متفاوتی است که ها نيست، بلکه صرفًا بمعنی شناسايی منافع و کار ويژه
  .ه است و سوابق، مانع همکاری روسيه با دنيای غيرشوروی شدها براساس تجربه

  
ايجاد دولتی بين المللی از درون دنيای دموکراتيک، اّما بدون روسيه، مزيتی 

 شروع به فهميدن ها چرا که اگر دمکراسی.  شوروی خواهد بودبرای اهالی اتحاد
اين نکته می کنند که صلح نيازمند حل دمکراتيک مشکالت خود آنهاست و اگر، 

ثمر با مسکو، اتحاديه ای برای  بجای درگير شدن در مذاکرات آزاردهنده و بی
 ايمنی حل همان مشکالت داخلی تشکيل دهند، می توانند از هر گونه تصوری که

بعالوه . ، دست بردارند می سازدمستلزم جنگی با روسيهرا و شادی آينده شان 
. دولت بين المللی، می تواند مانع تصرف کشورهای ضعيف از سوی روسيه شود

با اين گونه بازداری روسيه، . المللی می تواند از روسيه قوی تر باشد دولت بين
دوره ای طوالنی از صلح و .  کردمی توان از وقوع جنگ جهانی سوم  پيشگيری

  .آرامش، می تواند دمکراسی را نيز به روسيه هديه دهد
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امروزه، تنش و آزردگی، ميان دنيای دموکراتيک و روسيه شديد است و در حال 

تمامی اين مشکالت به اين خاطرند که هر . اين وضع خطرناک است. باال گرفتن
الش می کنند که مشکالت حل نشدنی و ت. کنند دو دنيا در يک خانه زندگی می

بگذاريد اين دو جدا شوند، آنوقت است که . ناشی از زندگی مشترک را حل کنند
  .روابط تجاری و روابط ديپلماتيک با روسيه بهبود خواهد يافت

  
ی ها  ابزاری داشته باشند که نقايص و کوتاهیها در صورتی که دمکراسی

دشمنی با روسيه، و تصور جنگ با خودشان را رفع کند، ترس از روسيه، 
. آنان می توانند و بايد بر روی اين کار متمرکز شوند. روسيه می تواند خاتمه يابد

  . صلح است تمهيد خودِ موفقيت در انجام اين وظيفه بمعنی
  

صلح به . صلح نه وابسته به تسليحات است و نه به ديپلماسی بستگی دارد
  .گرايی وابستگی دارد القی و نيز به جهانی اقتصادی، سياسی، و اخِ خودسازی

  
سازمان ملل در اين ميان چه می شود؟ آيا دولتی بين المللی : "انتقاد شماره چهار

  "جای سازمان ملل را می گيرد و به اين ترتيب آن را منحل می سازد؟
  

دولت اياالت متحده، که از افکار عمومی خود می ترسد که  نکند با عضويت در 
وضعيت رکود و همان ملل مخالفت کنند و به اين وسيله سازمان را در سازمان 

سابق را دچار آن " جامعه ی ملل"رخوتی قرار دهند که با امتناع مشابه خود، 
 به حد افراط از ،1945 و 1944طی سالهای در ساختند، در تبليغات خود 

 بسته شد که با اين کار اميدهايی به سازمان ملل. سازمان تعريف و تمجيد نمود
ی ها واقعيت اين است که اين تشکيالت فايده. اغراق آميز و بی پايه بودند

ارزشمندی دارد، ولی برای رسيدگی به مسائل عمده ی سياسی يا اقتصادی، 
از همان ابتدای کارش می بينيم که سياستمردان با آن . مجهز به ابزار الزم نيست

عه ی ملل کردند و به همان دليل نيز به  با جامها که دولت کنند طوری برخورد می
ی ها در واقع اين قدرت. ی ندارندآنان به سازمان اعتناي. اين کار اقدام می کنند

ی جامعه ی ملل بر ها ی نفتی و ساير تحريمها که بر سر راه تحريم بزرگ بودند
پانيا در دامن اس هپس از آن شکست، مسئل. ضد ايتاليای فاشيست خرابکاری کردند

ميته ی عدم مداخله ی لندن افتاد؛ کميته ای که بصورتی زننده از هدف خود ک
در خالل اوج . منحرف شد و به فرانکوی فاشيست کمک کرد تا پيروز شود

، هر چند که نشست جامعه ی ملل؛ 1938ی چکسلواکی در سپتامبر ها بحران
هنوز در اين مورد جريان داشت، بررسی وبحث در مورد بحران، مسکوت 
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و " نويل چمبرلين"ی لطف غير دلسوزانه ی  گذاشته شد و ادامه ی کار به عهده
اين دو نيز، بسرعت به سمت قربانگاه مونيخ روانه شدند، و . افتاد" ادوار داالديه"

  !در آنجا بّره ُکشانی براه انداختند که نگو و نپرس
  

در بيرون امروزه نيز، به همان شکل سابق، مسائل واقعًا بحرانی و حياتی، 
د، چون سازمان نه پول دارد، نه نيروی پليس، نمی شوحل و فصل سازمان ملل 
  .و نه قدرت) اقتدار( نه حاکميت

براساس متن منشور سان فرانسيسکو، . بزرگترين نقطه ضعف آن حق وتو است
تحسين شد، تنها شورای امنيت از آن که همچون دروازه ی ورود به عرش الهی 

شورای . تواند با اقدام برضد متجاوز مانع جنگ شود ه میسازمان ملل است ک
   ١.امنيت از يازده عضو برخوردار است

که ) اياالت متحده، اتحاد شوروی، انگليس، فرانسه و چين( پنج قدرت بزرگ 
يک  هر.  کشور متوسط يا کوچک منتخب در کوتاه مدت6اعضاء دائمی اند، و 

فرض کنيد يکی از پنج قدرت اقدام . تندهس" وتو”ی دائمی دارای حق ها از قدرت
ده عضو ديگر هيئت منصفه بايد او را گناهکار بشناسند، اما چون . به تجاوز کند

يازدهمی يعنی همان متجاوز مجرم رأی منفی می دهد، لذا سازمان ملل، به عنوان 
اعضايش بايد . ، هيچ اقدامی نمی تواند صورت دهدها سازمانی برآمده از کل ملت

بيرون سازمان دست به عمل بزنند و با اين کار سازمان ملل را عمًال تجزيه در 
تجلی " وتو" واضح است که . برای صلح قدمی برداشته باشندبتوانند کنند تا 
در اين . "ملتی که قدرت دارد برتر از قانون است" :ی حاکميت ملی است شريرانه

  .است که فرمان می راند" قدرت" حکم جا 
  

بسيار بسيار جالب است که حق وتو به اصرار اياالت متحده، يعنی  هم اين نکته
قدرتمندترين ملت و نيز روسيه، يعنی معتادترين ملت به قدرت، در منشور سان 

اما، اين دولت شوروی است و نه اياالت متحده، که به . فرانسيسکو گنجانده شد
  .ه استدفعات از حق وتو در سازمان ملل سود برد

  
 قانونی می تواند مهار شود که در پشتش نيروی متشکلی وجود داشته قدرت با

ملت قوی برای حفاظت از خود، به نيروهای مجری قانون کمترين نياز و . باشد
  .به قانونی که بتواند مدافع قربانی احتمالی اش باشد، کمترين تمايل را دارد

                                                 
 اين ده  عضو غير دائم دارد و قرار است که ) 2005تا سال ( امروزه . 1947 البته در سال )   ١

  .    تعداد افزايش يابد
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ی خود "وتو" ت  که حاضر است از بخشی از قدره استاياالت متحده نشان داد

 همچون چين، استراليا، هلند، زالند نو، –ی بسياری ها دولت. دست بردارد
ی برجسته و بسياری ها ی بزرگ و شخصيتها و سازمان.... بريتانيای کبير و 

اما دولت شوروی بشدت و . مخّل صلح تاخته اندی بمنزله " وتو" ديگر، علنًا به 
جنگيده و هر آنکس را که از "  وتو"بيرحمانه برضد هر محدوديتی بر روی 

سخنگوی دولت شوروی، با حرارت . ه استکاربرد آن انتقاد کرده، سرزنش کرد
گرايی نوين روسی  اين دفاع، از ديد ملی. ه استاز مفهوم حاکميت ملی دفاع کرد

 در خاک خود، کمتر ملی گرا بودند، ها هنگامی که روس. در داخل، طبيعی است
  .ن گونه شديد، دفاع نمی کردنداز حاکميت ملی اي

  
اين کار گامی طوالنی است بسوی تبديل سازمان ملل به يک . وتو بايد لغو شود

  .دولت بين المللی واقعًا مؤثر و کارآمد
  

برخی اظهار می دارند که اتحاد شوروی بدون حق وتو  هميشه احساس می کند 
ی می تواند شکست که از سوی ترکيبی از کشورهای سرمايه داری در رأی گير

اٌما در عوض به ياری وتو، روسيه می تواند تمامی ساير قدرتها را . بخورد
به عبارت ديگر بر اساس اين نظريه ی عجيب و غريب، اينکه . متوقف سازد

بتواند روسيه را در رأی گيری شکست دهد؛ نادرست است، اما برای " اکثريتی"
. ريت را، در کسب آراء شکست دهدتنها، بسيار عالی است که آن اکثی روسيه 

اين ناسيوناليسمی است که ُکفری شده و . اين است حساب و کتاب ديکتاتوری
ی غير شوروی، ها اگر روسيه نسبت به قدرت. ه استبلشويک از آب در آمد

دشمنی تغيير ناپذيری حس می کند، سازمان ملل چگونه قادر خواهد بود 
  .دروزگاری، نقش عملی خود را ايفا کن

  
در صورت اعتراض روسيه، اين کشور، آزاد است که از . وتو بايد منسوخ شود

سازمان بيرون برود و هر گاه که آماده بود بپذيرد که تنها شالوده ای که سازمانی 
است، هميشه قدمش " گرايی جهانی" بين المللی می تواند بر آن اساس کار کند

  .روی چشم خواهد بود
  

قهرمان برجسته و نماد امنيت " ماکسيم ليت وينوف"کميسار خارجی روسيه، 
تا اينکه همزمان با آغاز دوران فعلی گسترش طلبی مسکو، استالين او . جمعی بود

نوف بمنزله رئيس هيئت نمايندگی کشور خود  وی ليت.  کنار گذاشت1939را در 
حمله " جهانی بودن"ی  در مذاکرات جامعه ی ملل در ژنو، دائمًا به انديشه
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وی به جهان شمولی يا اتفاق نظر و وحدت آراء باور نداشت چرا که اين . ُبرد می
ايده به آلمان، ايتاليا، يا ژاپن فرصت داد که جامعه ی ملل را فلج و ناکارآمد 

دور " نيون " 1937نوف مثًال آگاهانه ايتاليا را در همايش سپتامبر  وی ليت. سازند
موسولينی بر ضد " ی ناشناسِ ها ر دريايیزي"اين نشست در مورد رهگيریِ . زد

وی می . ی حامل تدارکات برای جمهوريخواهان اسپانيا بحث می کردها کشتی
ايتاليا حضور نداشت و . دانست که حضور ايتاليا طبعًا اجالس را به هم می ريزد

ی ها در نتيجه باقی شرکت کنندگان با هم توافق کردند، و تا چند وقت گشتی
 را در مديترانه ها  فرانسه موفق شدند که راهزنی دريايی فاشيست-يسدريايی انگل

  .متوقف سازند
  

داللت دارد و " عدم جهان شمولی" و " عدم وحدت آراء" وتو بطور ضمنی بر 
وتو ديکتاتوری ملتی است که در . تازيانه ايست در دستان ملت متجاوز بی قانون

 شکل، نمی تواند دمکراسی را ی به اين"سازمان ملل. "زير حکم يک نفر است
  !و استالين هم، در حسرت نجات دمکراسی نيست. نجات دهد

  
 و افراد هر چه کمتری پيدا می شوند که جسورانه و سرسختانه تالش ها کميسيون

 جامعه ملل اين گونه.اهداف خير استفاده کنند کنند ازين حق بشکلی مثبت و در راه
 سياستمردان عالی رتبه، عمومًا از سازمان ملل  اما، و افراد را داشتها کميسيون

را خود استفاده کردند تا جلوی پای يکديگر سنگ بياندازند و طرف مقابل 
  .شرمسار سازندسرافکنده و 

  
زمين کره ی ی ها ی سازمان مللی که کاری از دستش بر نمی آيد تا نابسامانی فايده

تر، روسيه ای که دوستدار را درمان کند چيست؟ سازمان مللی با روسيه چه به
اما سازمان ملل بدون روسيه چه بهتر، اگر روسيه ای داشته . صلح و آزادی باشد

همانطور که در برون و درون سازمان ملل تابحال . باشيم که سنگ بياندازد
 که دنيای ما برای فرار از ه استمشغول مانع تراشی در برابر اقداماتی بود

  .يازمند استنابودی، عميقًا به آنها ن
  

تا زمانی که سازمان ملل به ابزاری برای بهساخت دمکراسی تبديل نشود، روسيه 
 و سرانجام در هم شکستن آنان ها ی سالحی برای تقسيم دمکراسی از آن، بمنزله
  .سود خواهد برد

  
منشور سازمان ملل بدون تأخير می بايد اصالح شود و به اين ترتيب به شکل 

  .ؤثری درآيد که رفاه، آزادی فردی و صلح را به پيش می برددولت بين المللی م
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بايد بازسازی شود تا به . سازمان ملل فعًال آن دولت بين المللی که گفته شد، نيست

ی جهان شروع به ها بسيار محتمل است در لحظه ای که ملت. آن شکل تبديل شود
د دولتی بين المللی، ی سازمان ملل می کنند، عمًال در راه ايجا شکل دهی دوباره

اما چه می توان کرد؟  . تأسف بار است. اّما بدون روسيه، گام گذاشته باشند
  و همگانخودداری از تأسيس دولتی بين المللی و در پی آن محروم سازی خود

از ابزار شديدًا حياتی نجات صلح و دمکراسی؟ اين هزينه ايست بسيار سنگين و 
رای عضويت رسمی و سنگ انداز روسيه در ی جهان بها خارج از توان ملت

  .سازمان ملل
  

بدون دولتی بين المللی، بشريت همانطور که تاکنون هم همينطور بوده، به سوی 
ادامه ی وضعيت فعلی، امپرياليسم آمريکايی و . آشوب و تالشی رانده خواهد شد

 و توسعه دهد و  دادهامپرياليسم روسی را در دامن خود می تواند پرورش
اين هزينه ی بسيار زيادی است . سرانجام به جنگی ميان آنان می تواند ختم شود

  .که برای عدم همکاری روسيه در سازمان ملل بايد پرداخت
  

تعداد بسياری . آفريدن دولتی بين المللی می تواند آسانتر از آنچه بنظر می آيد باشد
ی بر می آيند، در حال از دفاتر و نهادهای سازمان ملل که از عهده ی وظايف عين

نهادهای بين المللی ديگری نيز الزم .  حضور نداردها کارند، و روسيه هم در آن
برای کنترل انرژی " باروخ " طرح رسمی دولت اياالت متحده موسوم به .اند

را پيش بينی می کرد تا بر روی ) ADA"(سازمان توسعه ی اتمی"اتمی، تشکيل 
 مواد شکافت پذير در سراسر جهان مديريت کرده، تمامی ذخاير اورانيوم و ساير

و نيز توليد کننده ی انحصاری بمب اتمی و در صورت نياز، کاربر انحصاری 
گروميکو سفير .  با عصبيت و هيجان تمام آن را رد کردندها روس.  باشدها آن

کبير روسيه که برای استالين سخن می گفت، ادعا می کرد که سازمان توسعه ی 
ی اتمی اش را ها يزی است زائد، کافيست کاری کنيم که آمريکا تمامی بمباتمی چ

و کسی چه می داند که آيا . ی تازه برداردها دور بريزد و دست از ساختن بمب
. روسيه، يا آرژانتين، يا اسپانيا، يا ترکيه در خفا سرگرم ساختن بمب هستند يا نه

روش بازرسی بدون مانع آيا در آنصورت روسيه می گذارد که از درون قلم
یی مبهم، مبنی بر پذیرش احتمالی ها کرملين بارها نشانهتراشی انجام گيرد؟ 

اما بازرسی محدود، اصًال بازرسی نيست، و . ه استبازرسی محدود ابراز کرد
. می باشد" نه " بنابر این پاسخ واقعی و عملی روسيه به این مسئله 

و حتی به شهروندانش اجازه دهد که  ها دیکتاتوری نمی تواند به غيرخودی
  .آزادانه بچرخند و به دور و بر خيره شوند



 

 

173  

 

  
 مه 19آندره گروميکو معاون وزارت خارجه ی شوروی در سخنرانی خود در 

" با "  مخالفت کرد، چون ی اتمیها سايت در نيويورک با بازرسی نامحدود1947
  .در تضاد است" ها حاکميت ملی و استقالل حکومت

  
ی خودمختار و مستقل ها سازمان ملل تشکيالت حکومت" ر ادامه گفت که او د
زير پاگذاشتن حاکميت و استقالل اعضاء آن به معنی نابودسازی شالوده ی . است

اما حاکميت ملی، مبنای ناتوانی سازمان ملل در برخورد با ." وجودی آن است
  .تهديدات جنگ نيز می باشد

  
 نقطه ی عطفی در سياست ،ی اتمیها ترل بمببرای کن" باروخ" پس زدن طرح 

خارجی آمريکا شد، بطوری که منجر به اعالم بيانيه ی ترومن در مورد نياز به 
در صورتی که روسيه از . نجات يونان و ترکيه از توسعه طلبی کمونيستی گشت

. راس بود، می بايد برنامه ی باروخ را می پذيرفتبمب اتمی داشتنِ  آمريکا در ه
که طبق آن طرح، اياالت متحده به همراه تمامی ساير کشورها، نه می چرا 

  .توانستند بمب اتمی داشته باشند و نه بسازند
  

طرح باروخ، ساختن بمب اتمی را تا ابد برای روسيه همين  ،امااز سوی ديگر 
 لذا ازين .ی واقعی مسکو جور در نمی آمدها ناشدنی می کرد و اين با خواست

  . نکردطرح پشتيبانی
  

روسيه بيش تر از آنکه از حق . دولت شوروی خواهان داشتن بمب اتمی است
.  رضايت می دهدها تملک آن دست بردارد، به تملک بمب از سوی آمريکايی

استالين می داند يک دمکراسی، بخصوص : د چرا؟ چند دليل ممکن وجود دار
و ناگازاکی آمريکا، که مردمش خود را بخاطر کاربرد بمب در هيروشيما 

ی اتمی خود را بر سر ها گناهکار می دانند، احتمال نمی رود که موشک
ی اتمی آمريکا نمی ها استالين از بمب. کشورهای صلح دوست پرتاب کند

اما احتماًال، فکر می کند که وجود بمب در دستان روسيه در مقابل اياالت .هراسد
، و مراکز متراکم صنعتی، متحده ای که با تراکم جمعيت بيشتر، شهرهای بزرگ

  بيشتر از سازمانی بين المللی،وی. آسيب پذيرتر است، امتياز ويژه ای می دهد
  . داردايمان ملی يبه قدرت

  
خودداری روسيه از غيرقانونی سازی بمب اتمی از طريق جهانی گرايی، 

د ی متعدها  اين ضربه به همراه نشانه."دنيای متحد"ای بود جدی، بر آرمان  ضربه
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پيشگيری از جنگی از طريق حضور در جنگی سياسی، عدم همکاری شوروی، 
  .بشدت حياتی می سازدرا اتمی 

  
نخستين گام به سمت پيروزی در اين جنگ سياسی، تأسيس دولتی بين المللی 

  .است
  

 که  سازمانیرا اداره کند" سازمان توسعه ی اتمی"دولت بين المللی می تواند 
ی عقب افتاده ای که شديداً ها  از جمله ملت-ها ملت تمامی ،تحت نظارت آن

 بتوانند بزودی به قدرت اتمی و همچنين به -نيازمند منابع جديد انرژی صنعتی اند
ی اتمی را در اختيار ها حفاظت و پشتيبانیِ  سازمانی دست يابند که انباری از بمب

  ١.خود دارد
  

بانکی بين المللی را می . اشددولت بين المللی، می تواند نيروی پليسی داشته ب
منطقه صنعتی روهر آلمان را . ه استتواند اداره کند که هم اينک نيز تأسيس شد

رود چين، راين آلمان و ساير -تواند بر روی زرد می. می تواند اداره کند
" ٢نسيی  ت ی دره سازمان توسعه"يی براه اندازد، همچون ها طرح ها رودخانه

تواند مبادله ی  می.  بدون تعرفه را سازمان دهی کندتواند تجارت جهانی می
سازمان ملل يونسکو را برای اين کار .( ی فرهنگی را تشويق نمايدها ارزش

اميد می رود که بتواند از حقوق بشر دفاع .) ه استدارد، اما روسيه به آن نپيوست
کانال  ،ترکيه تنگه ی داردانل( ی بين المللی ها می تواند بر روی آبراهه. کند

) ی راين و غيره ی پاناما، رودخانه سوئز مصر، جبل الطارق مراکش، تنگه
می .  را منتفی سازدها  و نزاعها سرپرستی و نظارت کند و با اين کار حسادت

تواند  ی مهمی را به اجرا در آورد که هيچ دولت ملی ای نمیها  ويژه-تواند کار
  .انجام دهد

  

                                                 
انرژی اتمی بعنوان جايگزين نفت مورد شک وجودی البته سال هاست که اصل ضرورت  )  ١

 -قرار گرفته و انرژی های بی خطرِ  تجديد شونده ی ارزان با فّناوری ساده تر؛ از قبيل زيست
ول صنعتی و جنبش های مورد توجه ملل و د.... آبی، بادی، خورشيدی، جذر و مدی و -گاز، برق

 بگذريم که هنوز در برخی کشور های پيرامونی، دستيابی به اين .سبز قرار گرفته است
گيرد تا کوتاهی  تکنولوژی به عنوان يک شبه مسئله ی ملی مورد سوء استفاده ی قدرت قرار می

آزادی و ها و تقصيرات مردم و حکومت در کاهش فقر و فساد و بی عدالتی و بيسوادی و تامين 
حقوق شهروندی و حقوق بشر، در زير سايه ی جنجال ها و تبليغات بين المللی و داخلی بر روی 

  .       اين گونه آرزوها و ماجراجوئی های جنون آميزِ  امتحان شده پنهان شود 
٢  (Tennessee Valley Authority  
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و . ی ملی باشدها واند عاملی در کاهش قدرت دولتمی ت) بين المللی(دولت جهانی
، مثًال ها عالوه بر اين. ی ملی را کم کندها به اين ترتيب احتمال پيدايش ديکتاتوری

مطمئنًا . می تواند در منطقه ی روهر آلمان، مالک تأسيسات عمده ی صنعتی باشد
ا سرمايه ای بسياری از اروپاييان اين کار را به مالکيت کارتلی بين المللی ي

  .آمريکايی ترجيح می دهند
  

ی اقتصادی اش درآمد کافی برای ها دولت بين المللی می تواند با فعاليت
  .ی جاری خود بدست آوردها هزينه

  
ی " قدرت) انباشت جهانی(بانک"در اين مرحله اوليه، دولت جهانی می تواند 

 تواند در برگيرنده اين دولت می.  آن را تفويض کرده اندها تک ملت باشد که تک
ی متنوع بين المللی ای باشد که به يکديگر ها ی نهادهای سازمان ملل و سازمان

  .پيوند خورده اند
  

اما دولت، واقعًا دولت نيست مگر اينکه از سوی مردم برگزيده شود و مگر اينکه 
اين نکته . پس از آن قوانينی تأسيس کندکه همان مردم را به يکديگر پيوند دهد

 23ان منطقی بود که در پيشنهاد ارنست بوين وزير خارجه بريتانيا در تاريخ هم
وی می . پيشنهاد، تاريخی بود.  در مجلس عوام انگليس ارائه شد1945نوامبر 
ما الزم است بر روی هدف ايجاد مجلسی جهانی که مستقيمًا از سوی :" گفت

 اين مردم بعنوان يک .مردم جهان برگزيده شده باشد، بررسی جديدی انجام دهيم
ی تشکيل دهنده ی سازمان ملل در مقابل شان ها کل، کسانی خواهند بود که دولت

مسئول اند و در حقيقت قانونی جهانی را به تصويب می رسانند که آنان يعنی 
. مردم آن را خواهند پذيرفت و اخالقًا به آن متعهد خواهند بود و مايل به تحقق آن

ست که نشات می گيرد، و بعهده ی نمايندگان ها  همانچرا که قدرت از آرای
  ."مستقيم همانان است که آن را محقق سازند

  
بنابر اين مسکو با . جهانی گرايی همين است، چيزی که از دمکراسی اشباع است

کمتر از چند هفته پس از سخنان بوين، . بشدت مخالفت خواهد کردها اين گونه راه
 ادن پيشنهاد مشابهی کرد، و راديو مسکو بر همان وزير خارجه ی سابق آنتونی

ی آنان را صرفاً  "پارلمان جهانی" اساس، بوين و ادن را محکوم کرد و بعالوه، 
  . گرفتريشخندبه " مضٌر و ارتجاعی" ناکجا آبادی و چيزي بعنوان 

  .اتفاقًا، دولت شوروی در تمام اين موارد کامًال پيگير است
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ی تواند به مردم خود اجازه دهد که برای انتخاب مجلسی يک ديکتاتوری چگونه م
 – آن هم احتماًال با حضور احزاب رقيب و نامزدهای رقيب –جهانی رأی بدهند 

در حالی که هم اکنون، هنوز برای پارلمان ملی شان نمی توانند آزادانه رأی 
  دهند؟

  
 دولت بين  می توانند حرکت به سویها به همين داليل است که فقط دموکراسی

اگر منتظر روسيه بمانند، ممکن است هيچ گاه اين کار را . المللی را آغاز کنند
در اين صورت است که روسيه  می تواند دنيای دمکراتيک را . شروع نکند

تقسيم دنيا بر . يعنی همان چيزی که بدنبالش می باشد.هميشه تقسيم شده نگهدارد
کند تا دمکراسی را  و کمک میاساس دمکراتيک و غير دمکراتيک، به مسک

  .تضعيف و به تحليل برد
اّما بدون روسيه عمًال ممکن می . دولت جهانی، با روسيه عمًال غيرممکن است

  .شود
  

آنچنان دولت بين المللی می تواند آنچنان داليل بديهی و قاطعانه ای عرضه کند و 
و بتوانند از مزايای خود دفاع کند که کشورهای بيرون دايره ی نفوذ مسک

اما آنان نيز تا زمانی که مزايای دولت بين المللی . داوطلبانه به آن بپيوندند
متقاعدشان کند که عضويت در اين دولت کاری است خردمندانه، می توانند براه 

هريک از اقمار روسيه می توانند به همين ترتيب به آن . خودشان ادامه دهند
روزی . را در برابر انتقام مسکو بدست آورندبپيوندند و بدين وسيله حمايت الزم 

برپاکردن دولتی .  به اين جمع بپيونددبتواندخواهد آمد که روسيه ای دمکراتيک 
اين . تواند فورًا کٌل جٌو و روحيه ی دنيای دمکراتيک را تغيير دهد المللی می بين

ه ی اين وحشت بی وقف.  نيز می تواند باشدها مجموعه، داروی تقويت افراد و ملت
روزها از وقوع جنگی ديگر، مردان و زنان و کشورها را دچار افسردگی 
واضطراب خواهد ساخت مگر اينکه بزودی شاهد چهارچوبی فعال باشند که 

المللی  اين کار تنها از دولتی بين. متعهد به پيشگيری از جنگ و رفع علل آن باشد
  .ه استساخت

  
تواند قدرت کمونيسم را در دنيای المللی در صورت تشکيل می   دولت بين

ادعايشان اين است که .  در همه جا ملی گرايندها کمونيست. دمکراتيک کاهش دهد
با اين کار نيرو جذب می . ما، مدافع وطن در مقابل خطرات خارجی می باشيم

اند که در مقابل آلمان می ايستند و يک   مدعیها مثًال در فرانسه، کمونيست. کنند
ی کمونيست، می تواند به تهديد آلمان پايان  کمونيست مرتبط با روسيهفرانسه ی 

المللی  اما دولتی بين. اين وضع به دمکراسی در فرانسه نيز پايان خواهد داد. دهد
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ی ها تواند همکاری می تواند امنيت فرانسه را در مقابل آلمان تضمين کند؛ می
ين ترتيب ميراث نفرتِ  ميان دو اقتصادی آلمان با فرانسه را تشويق نموده و به ا

آرميدگی و . ملت را نابود سازد؛ می تواند ثروت و رفاه فرانسه را ضمانت کند
  . را تضعيف نمايدها زدايی سياسی و اقتصادی می تواند کمونيست تنش

  
طلبی، ترس از جنگ، و آماده سازی برای جنگ، به  گرايی، انزوا ملی

 خشونت را بعنوان نظريه ی خود ها تکمونيس. رساند  کمک میها کمونيست
 استاد کاربرد ها کمونيست. گيرند می  آنان خشونت را بکار.موعظه می کنند

 ها ی مقاومت ضد فاشيستی در اروپا، کمونيستها سر دسته ی جنبش. خشونت اند
خشونت بين مذهبی را در هند . در اعتصابات اکراهی از خشونت ندارند. بودند

 فرزندان زورند و در فضای ها کمونيست. ز آن سود می برندتشويق می کنند و ا
  .جدال و منازعه شکوفا می شوند

  
 و ها ما در دوره ی خشونت باری زندگی می کنيم و اين دنيا به کمونيست

. يی که به خشونت همچون ابزاری مشروع باور دارند سود می رساندها فاشيست
لح آميز، مسائل ميان کشورها و ی صها بهتر است بگذاريم دموکراسی، با شيوه

  .مشکالت داخلی آنان را حل و فصل کند، آنوقت است که کمونيسم خواهد پژمرد
  

دولت بين المللی می تواند همان تأثيری را بر نظم، امنيت و اخالق جهانی داشته 
باشد که ورود دولتی با قدرت پليسیِ  کافی در شهرکی دور افتاده در غرب 

با حضور دولت . ه استک باند ششلول بند جايزه بگير افتادوحشی که به دست ي
در آن جا، کسب و کار و زندگی شخصی به حال عادی درمی آيد، ضوابط 

دنيای غير شوروی .  ناپديد می شودها اخالقی فردی و جمعی اوج می گيرد و تنش
مطمئن خواهد بود که در آنصورت مردم روسيه نفس راحتی خواهند کشيد، من 

  .ر اين باورمنيز ب
  

از . ی شکاری در جنگ دوم جهانی کاری از پيش نبردندها شمشيرها و تفنگ
افکار مهجور و کهنه و ناکارآمد نيز، در جنگ سياسی برای دمکراسی کاری 

ی جت، جهانی گرايی " پيش رانه"در دوران اتم، الکترونيک و . ساخته نيست
  .سياست می بايد همگام علم شود. گريز ناپذير است

  
 برای روسيه، و احزاب کمونيست و فاشيست؛ کامًال مطلوب است که رهبریِ 

 و هيجانات غير ها ، نفرتها گرايی؛ وحشت ملی. گرايی را در دست بگيرند ملی
  .منطقی ای را رشد می دهد که ديکتاتوری از آن تغذيه می کند
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د و دنيای گرايی برای اين طرح می شود تا ملت روسيه به اختالف ميان خو ملی

هر فکری نظير برادری بشری می . برونی فکر کند، نه به وحدت بنی بشری
  .باشدگرايی  استالين سم مهلکی برای تواند

  
گرايی کنار گذاشت، همزمان نيز،  گرايی را بخاطر ملی الين، جهانیه استوقتی ک

 ای لهها  کليسای سنتی ارتدکس يونانی روسيه را از نو زنده کرد و تالش کرد تا
 همه ها اين. مقدس به دور سر تزارها و شهسواران و شهزادگان فئودال بکشد

  .سرو ته يک کرباس اند
  

کمونيسم ملی يعنی همان گذشته ی ارتجاعی؛ گذشته ای که  نمی تواند در برابر 
می ی سر پر ها دمکراسی مترّقی بين المللی مقاومت کند مگر آنقدر که تفنگ

  .ندتوانند مانع بمب اتمی شو
  

جدال ميان ملی گرايی آمريکايی و ملی گرايی روسی می بايد با پيروزی يک ملی 
گرايی بر ديگری و پيروزی ديکتاتوری يک کشور بر تمامی دنيا سرانجام 

المللی می تواند  المللی و کمونيسم بين اما جدالی که بين دمکراسی بين. بگيرد
نجر شود، چرا که تمامی صورت گيرد، فقط می تواند به پيروزی دمکراسی م
  .شوند نيروهای مترقی، خردمند و آزاد در پشت آن متحد می

  
دمکراسی، برای پيروزی خود، می بايد مطمئن شود که واقعًا نماينده حقيقی 

، می تواند ها دولت بين المللی منبعث از دمکراسی. ترقی، خرد و آزادی است
قدرت "باشت یا بانک جهانی ی ان بمعنی جمع ميان این سه بوده، و نيز نقطه

  . باشد"بهداشتی
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  فصل چهاردهم
  چراغ را بسوی درونت بيافروز

  
  

وظيفه ای که در مقابل دنيای دمکراتيک وجود دارد، دستيابی به توافق بر سر 
ی ها چنين  دستاوردی، آن را نسبت به حمله. دمکراسی و تقويت محتوی آن است

اين راهی است صلح آميز، بهترين . تالينيسم مصون می سازددرونی و برونی اس
در ضمن، راهی است که . راه و احتماًال تنها راه پيشگيری از جنگ سوم جهانی 

  .شود به بهبود روابط با روسيه ی شوروی منجر می
  

 ملت را فرو می –اين روزها انرژی اتمی و هوانوردی کم کم مفهوم قديمی دولت 
ی بسياری انفجارآميز ها ته ای ممکن است در واقع از جنبهانرژی هس. ريزند
خيزش مردم مستعمرات شبيه . ممکن است سيستم اقتصادی را دگرگون کند. باشد

روسيه صرفاً . دنيای دمکراتيک مستحق اصالحات است. تغيير شکل اشياء است
  .دارد اين فرآيند را بجلو می اندازد

  
با امپرياليسم، ناسيوناليسم، ديکتاتوری و  که روسيه ی بلشويک، بنظر نمی آيد

عقب ماندگی نسبی فرهنگی، صنعتی و علمی خود، چيز زيادی برای عرضه به 
  .دنيای غير شوروی داشته باشد

  
  که تعميمی نه چندان –يک روسی معمولی، اعم از تزاريست يا کمونيست 

بيگانه احترام وی به .  هم از اروپا نفرت دارد و هم عاشق آن است–نادرست است
سعی دارد از اروپا تقليد کند و با اين وجود . هراسد می گذارد و همزمان ازو می
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من خواستار تسلط روسيه بر اروپا نيستم؛ من . می خواهد که نابودش سازد
اين . روسی کردن اروپا را نمی پسندم، من بهتر می بينم که روسيه اروپايی شود

وليه ی بلشويسم اين بود که روسيه را به اروپا هدف ا. فرآيند را لنين آغاز کرد
بعدها استالين همان گذشته را در . بلشويسم طغيانی بر عليه گذشته بود. تبديل کند

 روسيه اينک،.  و آرمان لنين را منحرف ساختآغوش گرفت و به آن ايمان آورد
 اين بردگی به ضرر. آماده ی درهم کوفتن اروپا از طريق برده کردن آن است

  .بود روسيه و دنيا خواهد
  

  يا به آن نياز دارد؟س آهروسيه چه دارد ک
جوش بايد زا و درون انضباط درون .  انضباط؟ در روسيه انضباطی وجود ندارد

و ساختگی زا در روسيه محدوديت و انضباط خشک وجود دارد که برون . باشد
روسی .  بيشتر از شهروندان شوروی منضبط اندها  و هندیها چينی. است

  . وار عاجز است امروزين از رعايت انضباط نافرمانی مدنی گاندی
اصالحات ارضی روسی؟ آسيا تشنه ی اصالحات ارضی است، اما کشت 

؛ اٌما همراه با ه است رعيتی تبديل شد-اشتراکی استالينی به شکل جديدی از ارباب
  . انضباط کور بيشتر

چه ا ب. دا، و قدرت وجود داردتحرک و پويايی؟ بله در روسيه؛ جنبش، سروص
  !؟ به هر منظوری که باشد مطمئنًا بخاطر شکوفا سازی فرد نيستهدفی

  
ساخت،  اگر استالين بر آسيا حکومت می کرد، آسيا را از بهترين روحش خالی می

يی که چشم شان به مسکوست، و آنانی که ها آن آسيايی. يعنی از روحی بنام گاندی
ماميت خواه می گيرند، کمترين ميزان گاندی گرايی را در الهامشان را از ژاپن ت

آنان نظامی گرايان خام و ناواردی اند . خود دارند و بيشترين ضديت را با گاندی
گمان می برند که همچون . کنند که با سر دادن شعار، ادای احترام نظامی می

 توانند به آزادگان رفتار می کنند، يا اين که معتقدند با اين روش است که می
ی استالينی فقط می توانند عرصه را ها اّما اينان با دنبال کردن شيوه. آزادی برسند

ی  ی غافلگيرانهها تاکتيک. ه استالينی واگذار کنند که آنان را پرورش داده استب
 -کارگر" غالبًا بر روی افراد ضعيف يا آزادی خواهان و ها نفوذی کمونيست

" ميان بر"و بايد  ستاوردهای بسيار کمی داشته اندکنند د که حس می" دوستانی
ی ها  گاهی مايل اند که شيوهها اين آدم. ای مخرب دارند بزنند و کاری بکنند، جذبه

ی عظيم پرسر ها نشست: سازمانی و انضباطی تماميت گرايان را تقليد کنند، يعنی
 وتکفير يبی سان و رژه، و تکذها و صدا، تبليغات اغراق آميز جنجالی، گردان

ی نوين آسيايی ها درست به همين ترتيب است که دولت. مهار گسيخته ی مخالفان
نمايی کنند،  ی بی ثبات اروپايی ممکن است فکر کنند اگر قدرتها و شايد دولت
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و پويش و تحرک خود را با اين نمايش دهند که  وحشيانه از زور استفاده کنند
می توانند خود را با اوضاع جديد وفق چگونه بسرعت و با قدرت هر چه تمامتر 

  . استفاده کنند، موفق خواهند شدها دهند، و از فرصت
  

 يک مسئله ريشه ای ها در زير تمامی مشکالت اقتصادی و سياسی دمکراسی
مشکل اخالقی ، مشکل روابط شايسته ميان کشورها و بين افراد، و :  ه استنهفت

اصًال چيزی برای گفتن و ارائه کردن در اينجاست که روسيه کم می آورد و يا 
  .ندارد؛ استالينيسم ضد اخالقی است 

دمکراسی می تواند بجای آموختن از فرمانده ی کل قوا استالين، از مهاتما گاندی 
را بيابد که بايد بيشترين " رانه-پيش"در گاندی، دمکراسی می تواند اين . بياموزد

اگر دمکراسی . ول خود داشته باشدصداقت و وفاداری و يگانگی را نسبت به اص
از سرمشقی همچون استالين پيروی کند، بايد از کليت و اصول خويش دست 

  . و به آن خيانت کندبردارد
  

دمکراسی با وجودی که تالش کرده تا خوب عمل کند، هميشه ناقص و ناکامل 
 با بوده، اما امروزه در زير حمله ی شديد است و اين وضعيت شبيه بدنی است که

ی ها بدن می بايد در بهترين وضعيت اش باشد، ويتامين: کند ميکروبی مبارزه می
يی در ها آزادی. ی ذخيره ی خود را بکار بياندازدها جديدی بگيرد و توانايی

 را دست ها  وجود دارند که تنها، کسانی به آنان پوزخند می زنند و آنها دمکراسی
ی ها  اين آزادی.توری نزيسته اندکم می گيرند که هرگز در حکومتی ديکتا

 ،ارزشمند می بايد دست کم گرفته نشوند، ترويج و گسترش يافته و تکميل شوند
  . ه استچرا که چالش با روسيه، وجود آنان را حياتی ساخت

  
اتحاد شوروی نه دمکراسی ای سياسی است و نه اقتصادی : اوضاع عجيبی است

با اين وجود، سنگ می . ی می کنند در خانه ای شيشه ای زندگها بلشويک. 
شان با پرده ای  کنند که خانه ی شيشه ای اين کار را به اين علت می. اندازند

آهنين حفاظت می شود و هيچ کسی نمی تواند سنگی بياندازد که به مردم شوروی 
با اين وجود انتقادات کمونيستی و روسی از دمکراسی غربی، و نيز . برسد

وی هيچ يک ازين دو جبهه، القاء نمی شود، مردم را سوق داده انتقاداتی که از س
و چون آن را از . اند به اينکه به محتويات دمکراسی نگاهی نزديک تر بياندازند
اما در عين حال و  . نزديک می بينند، خواستار اصالحات بيشتری نيز می شوند

  .باشندی موجود نيز ها  و آزادیها در واقع، بايد شکرگزار همين ارزش
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  :دمکراسی می باید از پيشنهاد گاندی استفاده کند که می گوید

  "چراغ را بسوی درونت بيافروز"
  

دنيای دمکراتيک بعنوان یک کل، می باید چراغ را به سوی درون خود نشانه 
آيا دمکراسی می تواند با :  اين دنيا بايد سئواالتی جستجوگرانه از خود بپرسد.رود

يی همچون فرانکو را در قلب خود ها و همزمان نيز، ديکتاتورديکتاتوری بجنگد 
تحمل کند؟ آيا اين وضعيت، دمکراتيک است که سه يا چهار غول، سرنوشت 
کشورهای کوچک را بدون مشورت با خود آنان تعيين کنند؟ آيا اين دمکراتيک 

ی کمک برسانی که می خواهد ملتی "ديکتاتور"است که در نظر و در عمل، به 
ی کالن، امنيت خود را ها تقل را ببلعد؟ آيا دمکراتيک بودن يعنی اين که قدرت مس

ی ُخرد بدست آورند؟ مگر نمی دانند که ديگر، ها به هزينه ی ناامنی برای قدرت
ی سرزمينی وجود ندارد؟ وتوی ها هيچ امنيت مطلقی در محدوده ی قلمرو

يا سنگ اندازی در ی بزرگ در سازمان ملل متحد دمکراتيک است؟ آها قدرت
حق "ی مستعمرات، کاری است دمکراتيک؟ آيا اصلِ  برابر خيزش آزاديخواهانه

 تالش خواهند کرد ها يعنی دمکراسی يا قانون جنگل؟ آيا ديپلمات" با قدرت است
را در مورد تمامی " صلح دوست"که از روی بی دقتی و تسامح، تعبير 
 محور با آنان به جنگ پرداختند، و در کشورهايی بکار نبرند که هنگام تهاجم دول

يی استفاده کنند که واقعًا و بدرستی آماده ی ها عوض آن را فقط برای آن ملت
  المللی اند؟ شان به دولتی بين واگذاری بخشی از حاکميت ملی

  
دنيای دمکراتيک نمی تواند موفق شود مگر اينکه دولت حزب کارگر انگليس 

وال آمريکا نمی تواند قادر به جلوگيری از کمونيسم تمامی طالها و ام. موفق شود
در نيمکره ی شرقی شود مگر به کمک همکاری نزديک و برابر انگليس در 

کمونيسم در اروپا و آسيا شکست نخواهد خورد مگر . هند در آسيانيز اروپا و 
ی ها اينکه آمريکا رفتاری دوستانه يا حداقل مدارا جويانه در مقابل رژيم

اينک که تهديد بيکاری در بريتانيا . ست يا اقتصاد مختلط در پيش گيردسوسيالي
ی کارگری ها ، اتحاديهه استجای خود را به کمبود دراز مدت نيروی انسانی داد

بايد از مخالفت خود با مهاجرت کارگران خارجی دست  و کارمندی انگليس می
 مولد، ناشاد و بيمار، در فرانسه بايد اين حقيقت را بپذيرد که آلمان غير. بردارند

روس منجر می شود که به اروپا و از جمله فرانسه مسلط –نهايت به اتحاد آلمان
خواهند پنجه   می بايد با رفتار و آرای شان نشان دهند که نمیها آلمان. خواهد شد

استراليا، با وجود سياست خارجیِ نمونه اش، . ی درنده و خونريز روسيه باشند
اين نه دمکراتيک است و نه برای . جرين رنگين پوست می شودمانع ورود مها
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تبعيض آفريقای جنوبی بر عليه انسانهای رنگين پوست، . دنيای دمکراتيک مفيد
هندوها و مسلمانان در اين صورت . ايمان آسيا را به دمکراسی تضعيف می کند

. غازندآی بيمی توانند بعنوان شهروندان هند و شهروندان دنيا، انديشيدن را بخوب
 را شکست دهد؛ تا زمانی که ها دولت ملی چين تنها با اسلحه نمی تواند کمونيست

ساالرانی  ساالران و جنگ حزب کومين تانگ و دولت مرکزی ماالمال از زمين
هستند که مانع اصالحات ارضی اند و مشوق ارتشاء، فساد، بورس بازی و 

نی در ميان دهقانان بی زمين، ی چيها کمونيست! ناکارآمدی ديوان ساالرانه
  .دوستان بسياری را می توانند جذب کنند

  
در صورتی که دنيای دمکراتيک دولتی بين المللی داشته باشد، تمامی اين بايدها و 

در اين چنين . نبايدها و الزامات می توانند بسيار آسان به اجرا درآيند و تحقق يابند
  .ای ديگران می توانند باشند نمونه ای برها دولتی بهترين دمکراسی

  
محدود . هر کشور دمکراتيکی می بايد چراغ را به سوی درونش نشانه بگيرد

هنگامی که يک . سازی حق رأی بر اساس تعصب و ترس، دموکراسی نيست
کاتوليک يا يهودی اجازه نمی يابد که در انتخابات از مردم رأی بگيرد،هنگامی 

ی ديپلماتيک يا مقامات ديگر ها يت اشغال پستکه فقط ثروتمندان يا اشراف صالح
وجدان،  شرافت و بی را می يابند، هنگامی که ثروتمندان و سياستمداران فاسدِ  بی

حزب سياسی را اداره می کنند و هنگامی که افراد منتخب برای نمايندگی مردم 
ی فشاری گوش ها ی متنفذين و گروهها بشدت و عميقًا به دستورات و خواسته

  . و حقوق کالن دارند، دموکراسی به مضحکه تبديل می شودها دهند که درآمد می
  

اگر دولتی را می بينيم که يک اقليت نژادی مقيم را اخراج می کند؛ اگر دولتی را 
 خطر دريغ می نمايد، تحتمی بينيم که حق پناهندگی را از مظلومين و انسانهای 

  .ک را نقض می کندبايد مطمئن بود که آن دولت، اصلی دمکراتي
  

باقی و اصل دمکراسی در آنجاست . اينکه به موافقانمان آزادی بدهيم راحت است
دمکراسی در واقع، آزادی اقليت در . که مخالفين در مخالفت خود آزاد باشند

يی بخاطر ها آيا افراد و گروه. است" در اقليت ماندن"مخالفت و آزادی 
ند و آيا برايشان مشکل يا غيرممکن است که اعتقاداتشان مورد آزار و بازجوئی ا

 اين استالينيسم  اگر اوضاع  چنين باشد،آن عقايد را برای ديگران بيان کنند؟
فرانکو هم به .  کردندها اين همان است که هيتلر، موسولينی و ژاپنی. خواهد بود
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که دلش می خواهد، در آنچه  هر ١سون بگذار پل روب. آن مشغول است
ی ها اّما تو می توانی با دادن آزادی. بگويددر سخنانش  بخواند يا يشها ترانه

 ً قطعااو . دمکراتيک به همين هنرمند، انتقاداتش را به دمکراسی کاهش دهی
الينيسم در ه استاجازه نمی يابد و نمی تواند بر علي هرگز تحت نظام استالين

 گويی و به دوستانش به او اين مسئله را می. روسيه سخن بگويد يا آواز بخواند
. هم، آن وقت است که می توانی شاهد ايمان آوردن امثال آنان به دمکراسی باشی

 با محدود سازی آن ،در هر صورت نمی توانی به آزادی معتقد باشی و همزمان
  .برای ديگران، آن را انکار کنی

  
تحصيل  به لمحروم از اشتغاهيچ انسانی کامًال آزاد نيست؛ اگر گرسنه یا بيکار، یا 

یی که بيماری، جنایت و ضدیت با اخالق را ها زاغه نشين! مطلوب خود باشد
دهد،  ای که به معلمانش کم حقوق می دمکراسی. زایند، دمکراتيک نيستند می

بدون پس انداز، در افراد ِ  ترس از دوران پيری. دمکراسی خدمتگزار نيست
خالقی، احتکار و بورس بازی و سال غالبًا باعث توليد تنش، حرص، فساد ا ميان

ضد اصول اخالقی در دمکراسی عمل   و به همين خاطر برشود معامالت فاسد می
  .می کند

  
حتی آزادترين انتخابات و آزادی کامل بيان و اجتماعات، دمکراسی را تضمين 

  .نخواهد کرد، اگر که نياز مادی و ناامنی گسترده باشد
  

در . تعقيب و آزار باشد، کامًال آزاد نيستآدمی هم که نژاد يا دين اش تحت 
شهرکی در نزديکی فرودگاه لس آنجلس تابلوی بزرگی ديدم که بعنوان تبليغ بر 

مان راه  ، يعنی يهودی يا سياه را به شهرک"نابی ها قدغن": رويش نوشته بود
  .دهيم نمی

  
چگونه . باشد؟ نامسيحايی است"  و پاکناب" چطور می تواند. اين هيتلريسم است

  می تواند دمکراتيک باشد؟

                                                 
ن ، هنرمند و فعال ، ورزشکار، حقوق دا Paul Robeson (1898-1976) پل روب سون،)  ١

ضد تبعيض نژادی آمريکايی که در ترانه ای، رويه ی ضد تبعيض نژادی شوروی را ستود و از 
در اين جا، لويی فيشر بنظر خود، . سرمايه داری و دولت آمريکا به همين خاطر انتقاد می کرد

ن ماندال نلسو. داند تحسين و دفاع يکپارچه و بی قيد و شرط  وی را از شوروی نادرست می
  . خوانده است" ما قهرمان"رهروی سرافراز عدم خشونت، روبسون را هنرمند محبوب خود و 

    
  



 

 

185  

 

  
اگر آن چيزی را که مايه ی تماميت گرايی در دمکراسی است حذف کنی، آن 
. وقت است که گليم را از زير پای دشمنان درونی و برونی آن بيرون کشيده ای

"  و ديگران را با فرياد ها در عوض اگر کاری سازنده نکنی و بجايش کمونيست
همچون :  را زيادتر می کنیها قت است که کمونيستخطاب کنی، آن و" سرخ 

  .هيتلر عمل کن تا نازی و فاشيست و نيز کمونيست توليد کنی
  

ی ها اگر هر دمکراسی ای منتقدانه و بيرحمانه به خود می پرداخت، و ضعف
یی همچون ها غيردمکراتيک خود را کشف و حذف می کرد، دیگر با بحران

هر مرد، هر زن، و هر کودکی در هر . دیمبحران فعلی جهان روبرو نمی ش
دموکراسی ای؛ می باید از اصل گاندی پيروی کند و نورافکن را به درونش 

 ميزان تحقق و عينيت یابی این امر، بسته به ميزان خواست و. نشانه رود
هر فرد هر آنقدر که تحقق این امر را بخواهد، . ی هر فرد می باشد اراده

  .می تواند در او عينيت یابددمکراسی همان قدر هم 
  

من در مورد مبارزه ی . مهمانی شامی در النگ بيچ کاليفرنيا برگزار شده بود
ی استالينی سخن گفتم و احساس گاندی را به يادها آوردم  سياسی بر ضد روسيه

 "گرفتن و کسب کردن و داشتن " که می گويد دنيای مدرن بيش از حد بر روی
ی   فلسفه"بایست و باش "اّما. متمرکز است" دنبو"و بسيار کم بر روی 

  .مهاتماست
از . ی جلسه، مردی نزد من آمد و خود را پزشک معرفی کردها  پس از سخنرانی

ی معمولی در اين ميانه، چه کاری می ها  و آدمها  روعابران پياده: "من پرسيد
  "توانند انجام دهند؟

  ."ی کنی مريض را ويزيت م80 يا 55خب، روزانه : "گفتم
  ."بله، در فکرم که حق ويزيت ام را کم کنم: " مدعی شد که

  .دکتر، مبارزه ی سياسی برای دمکراسی را خوب فهميده بود
  

 پارک مرکزی نيويورک، شبی ايستادم تا دو پسر ی منطقه ی غربیی  در نزديکی
ی بچه را تماشا کنم که برف سنگين تازه را از پياده روی جلوی مغازه ای پارو م

 اما وقتی يکی شان کمر راست کرد تا لحظه ای .کردند با جديت کار می. کردند
"  گفته  اينجا رو پارو کنيد؟تونکسی به: "خستگی در کند، فرصت کردم تا بپرسم

  .مغازه بسته بود
  ."هيشکی، ما برای چيزی اين کارو نمی کنيم: "گفت

  ."م، ما پيشاهنگيم متشکري،نه:"گفتند.  چند سکه ای خواستم به آنان بدهم
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آيا اين دو وقتی بزرگ شدند، باز هم واقعًا به همين صورت آماده ی خدمت به 

ير گ" که بمعنی هجوم و تب ديوانه وار" زندگی"جامعه خواهند بود، يا اينکه 
است آنان را ضايع و خراب خواهد کرد؟ آيا اينطور نيست که "  و داشتنآوردن
  ب بيشترند؟ی خوب، از بزرگساالن خوها بچه

  
، معلمان مدارس را بخاطر تشکيل اتحاديه و اقدام به ها سرمقاالت روزنامه
بله، معلم مدرسه يک خدمتگزار اجتماعی است و نه . " کنند اعتصاب محکوم می

هم، همانقدر ... اٌما روزنامه، مجله، راديو، شرکت ناشر کتاب، و ". يک کاسبکار
آيا مالک . ارند که يک معلم برای کودکاننقش اجتماعی مهمی برای بزرگساالن د

روزنامه خود را خدمتگزار اجتماعی بحساب می آورد؟ يا اينکه فکر می کند 
وظيفه ی اصلی اش اين نيست که به ديگران آموزش دهد، اطالع رسانی کند، و 
بپروراند و ارتقاء دهد، بلکه بايد خوانندگانش را سرگرم و شاد کند و روزنامه 

  شد؟اش را بفرو
  

شهروندان یک . ی اجتماعی شان شانه خالی می کنندها بيشتر افراد از مسئوليت
، وظيفه شان ها دمکراسی معموًال فکر می کنند که با ریختن آرایشان به صندوق

 و اگر تلگرامی برای نماینده ی مجلسی بفرستند یا چشمشان را ه استتمام شد
اعتراض کنند، به خاطر  اتشبه رفتار دولت شان بدوزند و بر عليه اشتباه

ی بزرگ را ها شرافت شهروندی شان به یکدیگر تبریک هم می گویند که این کار
اٌما دمکراسی چيزی است بيشتر از انتخابات آزاد و دولت خوب و این . کرده اند

  .بی خاصيت به دیگرانگونه اعتراضات 
  

ِ مستقيما درگير، سئله آنچنان وخيم قبل ازینکه م مهاتما گاندی می گوید افراد
. شود که دخالت دولت الزم شود، می باید خود با مشکل دست و پنجه نرم کنند

به عبارت دیگر، وی به خودیاری و تالش هميارانه، بيشتر معتقد است تا 
قوانين گاهی اوقات کمکی : نظریه ی وی رادیکال و ریشه ایست. تصویب قانون

نه یا حقيقت یا انفاق یا مدارا یا انصاف اما تو نمی توانی عشق برادارا. می کنند
چون، دمکراسی ای که در کتب قوانين . را در ظرف قانون بریزی و تصویب کنی

تنهاموجودات زنده اند که، با . شمردن آن نيست" زنده"است دليل کافی برای 
  .رفتار لحظه به لحظه ی شان، آن آرمان خوب را به حقيقتی زنده بدل می سازند

  
سی سال آزگار با .  هيچ کسی نفرت، حسد، کينه یا آزردگی بدل نداردگاندی از

امپریاليسم انگليس مبارزه کرد، بدون ابراز یک کلمه ی تند و نيشدار بر ضد 



 

 

187  

 

وی دوست همان نایب السلطنه ای باقی ماند که او را زندانی . هيچ انگليسی ای
  .ساخت

  
و را روئين تن ساخت و به روش اش ا. وی با یک سيستم مخالف بود نه با افراد

  .او تأثيری عظيم و فوق العاده بخشيد
  
این سخنان را گاندی در مراسم نمازی در ." من عاشق نظام فئودالی نيستم"

غالبًا بر ضد نظام : " بيان کرد و در ادامه گفت1947ایالت بيهار در مارس 
مٌلاکان اما صریحًا اعتراف می کنم که دشمن . ارباب و رعيتی سخن گفته ام

ی اقتصادی و ها بهترین راه ایجاد اصالحات در نظام. من دشمنی ندارم. نيستم
 –خود "اجتماعی، که همه قبول دارند ّشرهایشان کم نيستند، از مسير شاهراه 

هرگونه بی اعتنایی و انحراف از آن، فقط به تغيير شکل . می گذرد" رنجی
 با اقدام به خشونت محو ّشری که تصور می شود. ظاهری ّشر منجر می شود

  ."می گردد
  

در طی همان سفر در بيهار، که برای سرزنش هندوان بخاطر بدرفتاری با 
شد، گاندی در مراسم نماز ديگری گفت نامه ای دريافت کرده  مسلمانان انجام می

اگر کسی به من فحاشی کند، بر من : "گاندی اعالم کرد. که در آن ناسزا بوده
ّشری که با ّشر ديگر پاسخ داده شود، در .  را به او برنگردانماه است که هرگز آن

این . پی خود، تنها مضربی از ّشر را می زايد، بجای اينکه آن را کمتر کند
ی آتش خشونت، نمی تواند با خشونتی بيشتر ها زبانه: قانونی است کيهانی که

  ."خاموش شود
  

گ ختم می شود، چرا که چه بسا کلمه ای عجوالنه که به قهر و دعوایی بزر
ی ضعيف، ها چه بسا آدم! توانند ببخشند، آرام بنشينند و بياسایند افراد درگير نمی

که به ظلم آدمی قوی تر دچار شده و آزردگی خود را بر سر کسی که اصًال 
چه بسا ستم کشيدگانی که تالش می کنند تا ستمگر ! قدرتی ندارد خالی می کنند

برمی " نمایش قدرت"یا " اثبات برتری " بهه از ميلیی کها چه زشتی! باشند
گردند،  ی مفيدی که متالشی می شوند یا تضعيف میها چه بسا سازمان! خيزد

چرا که انسانهایی که با عشق به آرمان مشترک آن سازمان متعهد شده اند، 
  ! در آن سازمان حسادت می ورزند،نسبت به موقعيت شخصی دیگر
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این . مت به مردم ایجاب کند، خود را کوچک می شماردگاندی، هر گاه که خد
وی هميشه فعال است و با این وجود هميشه فروتن . ی قوت اوست همان نقطه

  .ستوا" این گونه بودن"ترین خدمتش   بزرگ–است 
  

یی ها وقتی مهاتما مدل و الگو باشد، شهروندان یک دمکراسی در عوض انگيزه
يت اجتماعی، و قدرت؛ می توانند بر منازعات،  پول، افتخار، حيث برتری،همچون

یی که آزادی را محدود می کنند و مانع رشد افراد ها ، و بی عدالتیها اصطکاک
  .می شوند برتری یابند

  
 نمی تواند - که بگذريم)عبور از خط فقر(از يک نقطه ی متغير خاص -پول

.  هم بشودجستجوی پول در واقع ممکن است باعث ناخشنودی. خشنودی بياورد
تکاثر ثروت . ی فقرا احتمال دارد که احساس ناامنی کنند ثروتمندان به همان اندازه

عارضه ايست در فرد، که ازو بدرون يک  لذت، قدرت و افتخار،کسب برای 
 بتوانند اين ها اگر آدم. فضای بيمار گونه ی مشابه در کل جامعه سرريز می کند

د، اگر که از خود صادقانه بپرسند داستان از چه و می توانن( نکته را بخوبی ببينند
، ممکن است به نظام ارزشی ديگری )قرار است و پاسخ را نيز صادقانه بدهند

امروزه، در نظر بيشتر مردم، پول ارزشمندترين چيز است؛ معيار و . دست بيابند
در انگليسی تعبيری وجود دارد که می گويد من اندازه ی يک ميليون : متر است

  ."الر حس می کنمد
  

. تأکيد ديوانه وار بر روی پول بعنوان ارزش غايی، فرديت را تخريب می سازد
 ١فردگرایی نوین، بشکلی متزلزل بر آنچه که فرد دارد و نه آنچه که می باشد

  . اين دو هميشه يکی نيستند.مبتنی است
  

ی غرب ها آنان چوب. ، ثروت نفتی پنسيلوانيا را تلف کردند"خشن"ِ فرد گرايان
به ثروت رسيدند و . اياالت متحده را هدر دادند و هنوز هم سرگرم اين کارند

فرد گرايیِ  سرمايه داری به افراد قابل، آموزش . جامعه را از ثروت تهی ساختند
دهد؛ اما در همان حال نيز؛ به اقويا، آب  ديده و سختکوش؛ جايزه و دستخوش می

  .دهد ارتی و دزدی را دستخوش می اموال غها  و بی وجدانها زيرکاه
  

                                                 
است، که در اوج ثروت و افتخار و شهرت و " همشهری کين"اين عبارت يادآور داستان فيلم )  ١

ی مرگ، هنوز در حسرت اسباب بازی ای بود که در کودکی از آن  درگيری در فساد، در لحظه
  .محروم شده بود و با ياد آن دنيا را وداع می گفت
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در حاليکه . مایه می گيرد"  عدم خشونت" گرایی گاندی از درون ایمانش به  فرد
تنها سالحش عدالت طلبی و عزم راسخش می باشد، از ّشر صاحب قدرت 

. وقتی قدرِت پول را زیر پا می گذارد، ضد سرمایه داری است. سرپيچی می کند
  .ت را زیر پا می گذارد، یک دمکرات استو هنگامی که قدرِت حاکمي

  
دولت مطلقًا  "گاندی پادزهر استالين است، چرا که مهاتما نماد فرد در مقابل

 و -گاندی در مقابل قدرت و جبروت امپراتوری بریتانيا ایستاد.  است"قادر
این کار را بدون پول، بدون خشونت و حتی بدون سازماندهی زیاد . موفق شد
ی با یک اندیشه و از طریق قدرتی برآمده از وسایل و ابزار و. انجام داد

  .شرافتمندانه و سخنان شرافتمندانه به این کار اقدام کرد
  

بعضی از مردم خواهند گفت که اين روش در بيرون از هند نمی تواند فايده داشته 
  ؟ه استاّما مگر تاکنون کسی آن را امتحان کرد. باشد

  
 گرايی اش مفتخر است و تقريبًا تمام مردم باور دارند به فرد) آمريکا(جامعه ما

با اين وجود فرد هميشه خود را از . که راه ثروت و شهرت برويشان  باز است
مسئله ای علمی يا توليدی يا توزيعی . پندارد نظر اجتماعی کم اهميت و بی اثر می

ی برد تا حلش فورًا با قدرت و اعتماد به نفس به آن حمله م. را برايش عنوان کن
مسئله ی فقر يا سياست يا صلح جهانی را برايش مطرح کن، آن وقت است . کند

فرد گرايی ما، فرد را تقريبًا از تمامی ." واسش کاری نمی شه کرد"که می گويد 
يی که برای کسب پول و قدرت ها يش محروم می سازد، بجز آن توانايیها توانايی
   ! الزم اند

يشان، جهت تأثير ها راد، چه منفرد و چه از طريق سازمانگاندی به توانايی اف
  .گذاری بر روند رويدادهای عمده، مؤمن است

  
 ها ميليون.  نفر آماده بودند که در جنگ دوم جهانی جانشان را هديه کنندها ميليون

. غيرنظامی خون دادند، کار کردند، پول دادند، وقت گذاشتند و شجاعت ورزيدند
آنان از . د تا بميرند يا در سختی زندگی کنند اما در جنگ پيروز شوندان  آمادهها آدم

 از مردم ١ايسم گاندی. زندگی بهتر امتناع می کنند تا جلوی جنگ را بگيرند

                                                 
البته بهتر است بدانيم که خود گاندی بشدت با اين گونه تعبير ها مخالف بود و : گاندی ايسم )  ١

هر کس  و . من هيچ چيز جديدی به دنيا عرضه نکرده ام و از فرقه سازی هم متنفرم: "معتقد که
) اصولی که به اندازه ی کوه ها قدمت دارند(ادش بپروردبه هر نام، اصول عدم خشونت را در نه

پيداست آه نويسنده ، با اشرافي آه بر نظر گاندي در همين ." من را در خودش تداوم داده  است
  . کالم، ازين تعبير استفاده کرده استبرای کوتاهی مورد دارد، 
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مردان و -خواهد که همچون خدا از آنان، نمی. خواهد که بهتر زندگی کنند می
خواهد  از آنان میاما . زندگی کنند) ی هندوها  و ريشیها يوگی(مقدسينِ  ُلنگ پوش

، و کمتر خود محور باشند؛ "عشق پول"که کمتر خودخواه، کمتر حريص، کمتر 
 -"دگرباشان"و " دگر اندیشان" با -از آنان می خواهد با کسانی که متفاوتند

. و خيرخواه تر باشند تر برخورد کنند وار تر، برادر تر، صميمی تر، صادق مهربان
آری، مبهم اند اما تا آن ."  بسيار مبهم اندها نه، اين: " برخی پاسخ می دهند که 

موقع که پس از بيدار شدن صبحگاهی با اولين آدم برخورد می کنی، در حاليکه 
  .هنوز گيج خوابی

  
پس از آن، چه؟ بايد همين اصول را مستقيمًا و با صراحت تمام در مورد او 

  .ه عمل مستقيم و عريان بزنی در هر صورت بايد دست ب.يا نکنی.... نی، کاعمال
  

معلم، دانشجو و دانش آموز، مقام دولتی، کارخانه دار، زمين دار، رئيس شرکت، 
با اراده ... بير، بليت فروش تراموا، پاسبان، بقال، مشتری، کارگر و دهنرمند، سر

آنانی . کردن می تواند در هر دقيقه، کمکی عملی به شادی خود و ساير مردم کند
و قدرت دارند، در چهار چوب اقتصاد فعلی شان يا با اصالح آن می که ثروت 

  .توانند شرايط زندگی را بهتر سازند
  

کاسبی شان يا عرف بسياری از انسانها بسيار بهتر از آن چيزی که قانون يا 
ارتباطات ديگر، از آنان انتظار دارد با هم نوعانشان رفتار می کنند؛ آنان بعلت  

هر کسی می تواند بهتر از آنی که . ن ،اين گونه رفتار می کنندنيک نفسی ذاتی شا
اگر ما شروع به جستجو کنيم و از هر فرصتی برای بهسازی . هست رفتار کند

تواند زايل شود و مردم،  فاده کنيم، روحيه ی يأس آميز فعلی میه استخود و جامع
  ." ربطی نداردبه من.  ساخته نيستام کاری از دست: "ديگر نمی توانند بگويند

  
شعار محبوب " عمل کن یا بمير" .فردگرايی گاندی مبتنی بر ايمان به انسان است

يی که ها  آدم.است" عمل کن"و چون نمی خواهد که بميرد، شعارش . وی است
 و می گويند کاری از دستشان برنمی آيد، معموًال کسانی اند که تالشی نکرده اند

یی اجتماعی وجود دارند که نيازمند ها ما زخمگرداگرد . قصد آن را هم ندارند
یی هستند که نيازمند پاکی و خلوص اند، بی ها پرستاری و مراقبت اند، سياست

یی وجود دارد که الزم است برطرف شوند، تغييراتی اقتصادی وجود ها عدالتی
  .دارند که نيازمند ترغيب و اقدام اند
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اران مشکل، به منطقه ای غرقه در ، در مقابل هزگاندی در هفتاد و هشت سالگی
خون که با نفرت و هيجان مسموم شده بود گام نهاد، تا به مسئله ی دشوار دشمنی 

کاری کرد تا برخی از خالفکاران و مجرمين توبه .  مسلمان رسيدگی کند–هندو 
يی نيز وجود داشتند، خود را به او يا به پليس ها کنند، سايرين که در ميانشان قاتل

حداقل " او مشکل را حل نکرد، اما .م کردند؛ بعضی ديگر تاوان مالی دادندتسلي
  .ش را بکار برد"حداکثر توان"ی که توانست بکند این بود که "کار

گاندی با داشتن سطحی از آزادی که بتواند بر رويش بايستد و شروع به اقدام کند، 
. به جنبش درآورد که زمين را ه استو با بکارگيری اهرم قدرت فردی، پذيرفت

اند آنانی که بتوانند گاندی باشند، اما تماس کوتاهی با گاندی در درون هر يک  کم
ی ها مان اضافه کند که تمامی استالين از ما، می تواند آنقدر به قدرت اخالقی

 10 و هيتلرهای ها  درصدی، و استالين50 و هيتلرهای ها مسکو و تمامی استالين
 النه گزيده اند و خلوص ها ی را که در دمکراسیا     درصدی2درصدی و 

  .دمکراسی را کم می کنند به شکست بکشاند
راه آزادی فردی و اصول اخالقی فردی و به همين نحو راه دمکراسی، و بنابر 

راه رسيدن به صلح، از مسير شکست استالين و به کمک گاندی می : ها ی اين همه
  گذرد،

  
  
  

  : پس

     تچراغ را بسوی درون"  
                          "بيافروز                                                                   

 


