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 سخنی با خواننده

 

 ی خاکی به راه حلی گاندی وار محتاجیم. این کرهما مردمان 

 ما ایرانیان به راه حلی گاندی وار محتاج تریم.

وار  ی بارانی است که پاسخ گاندی اند که جهان هنوز بشدت تشنه اند البد دیده های پیش رو را دوران گاندی نام نهاده سال

 خشونتی ببارد. را و آزادی و عدالت و بیی محبت و همدلی و عشق و مدا تواند بر سر محرومان تشنه می

های دردناکیم. هیچ یک ازین تجربیات  ایم. هنوز هم در حال تجربه ما ایرانیان تجربیاتی مختلف، امّا همگی دردناک داشته

 نتوانست پاسخی باشد بر سرگشتگی روحی، فکری، عملی و اجتماعی ما.

 شکست پس از شکست، این است سرگذشت ما!

تواند و تا  سازد. انسان ایرانی تا کجا می ی خشونت می ی بسته آمیز باشد، انسان را اسیر زنجیره بار و فاجعه مصیبت تجربه وقتی

ی بسته در چشم انداز نیست؟  ی سنتی خشونت را تکرار کند و... تکرار؟ آیا راهی برای گسست این دایره کی باید این زنجیره

ی پایانی باشد بر تکرار خشونت. او، هر چند  توانست نقطه  ، حرفی را زدند که میگوید کسانی چون گاندی تاریخ معاصر می

ورز معاصر خود و پس از خود بنشاند که: برای  اش را در روح و جان هزاران اندیشه بظاهر شکست خورد، امّا توانست نظریه

 توان پایانی متصور شد. ی خشونت می زنجیره

، مارتین لوترکینگ، ماندال، واسالوهاول، و در دیگران دوباره دیدیم که زنده است و  1انو ما گاندی را در خان عبدالغفارخ

 شود. اندیشد و تولید مثل می می

تمامی بشریت تا ابد نیازمند راه ساده ایست که گاندی، تنها، کاشف فروتن و  "ی ما هنوز محتاج گاندی است. اصال حال و آینده

برانند ولی برایش  "سخن"توانند بخوبی از آن  بلدند و بسیاری سخنوران می "زبان"مه به ی آن است. این راه را ه دوباره

 .2ای ندهند"هزینه"

                                                                 
ای که امروزه،  ی سرحدّ پاکستان بود. منطقه منطقه  (. او یکی از یاران وفادار گاندی و مشهور به گاندی1890 -1988نِ پشتون )خا عبدالغفار خان - 1

بود. پس از ترور گاندی، تا آخر عمر  خشونتی بنیاد کرده مرکز تولید طالبان در دنیاست. در دوران گاندی، ارتش غیرمسلح خادمینِ خدایی را با هدف بی

نظری  مند مسلمانی است که با وسعت هایی از پارسایان اخالق خدمات خیریه مشغول بود. او یکی از تک نمونه ی پاکستان به ی پیشاور و قبایلی منطقه در

. )ر.ک. ویکی پدیا، و داشت خشونتی در این راه گام بر دید و پیش از هر ادعایی، با بی ی مدرن تماماً سازگار می جهانی، قرآن را با حقوق بشر و دموکراسی

 خشونتی؛ مهاتما گاندی، خان عبدالغفارخان، و فلسطین امروز( وبالگ بی



 سازند. بدل می "عمل"،امّا فقط او و کسانی همچون اوهستند که شجاعانه و با صرف هزینه، آن را به 

مقابل درد و رنج بشری تاب آورد و بنا به میل باطنی تواند در  ی است که بناچار، نمی"عمل"نیست. اهل  "اهل نظر"او اصالً 

تراژدی "و  "موقعیت بشری"خود در غارهای کوهستان هیماالیا عزلت گزینی کند و مردم را واگذارد. و بدینگونه است که 

 کند. ترین سیاستمرد و یا سیاستمردترین مقدس دوران معاصر را خلق می ازو مقدس "موقعیت

ای در دنیای  نتوانم بدی کنم و موقعی که هیچ چیز زننده و کبرآمیز، حتی برای لحظه "قتی مطلقاو "گوید: در جایی می

های تمامی جهانیان را به حرکت درخواهد آورد و  ی من، دل خشونتی ام راه نداشته باشد: آن وقت است که آیین بی اندیشه

ام. آنچه  های غیرممکن را قرار نداده بینم، آرمانها و آزمایشپیش از آن به چنین هدفی نخواهیم رسید. من در برابر خود و مخاط

 ."ایم و اکنون باید بکوشیم آن را بازیابیم خواهم، امتیاز و حق طبیعی بشر است. ما بهشت را گم کرده من می

بقه تسلیحاتی نویسند، مسا ی تسلیح می گیرند تا برای امنیت ملی کشورها راهبد تدوین کنند، برنامه مگر آنانی که پول می

گویند با تولید چند شیفتی و انبوه،  ها می نویسند، یا آنانی که به کارخانه کنند، سناریوی عمق استراتژیک می تدوین می

اندازند، چه گلی  گری ایدئولوژیک یا ناسیونالیستی براه می کنند و آوازه خرند و انبار می ها را پر کنند و باز هم سالح می زرادخانه

، و "دشمن"ها را از اضطراب توّهم خطر  اند ملت ای توانسته اند بزنند؟ آیا لحظه نیت ملی کشورهاشان توانستهبر سر ام

شود.  نان و آب اینان در دامن زدن به همین توّهم تأمین می "خالص کنند؟ اتفاقا "دگرباش"و  "دگراندیش"و  "دیگری"

ها را عملی سازد و  اهه برود و سناریوهای تدوین شده سناریستبشریت اسیر توّهم دشمن، طبیعی است که به هزاران بیر

 بر درد و رنج خود و سایرین بیافزاید. "نهایتا

ای جدید است که  آید که نکند این هم فرقه مان می ای مکرر به سراغ شنویم .... راه حلی گاندی وار.... دغدغه امّا اینکه می

زدگان براه بیاندازد. مگر  ی مراد و مرید و ایدئولوژی بازی را برای مصیبت ر، معرکهخواهد به میدان بیاید و برای چندمین با می

 ما چقدر فرصت داریم تا هر روز، این یا آن مراد را تجربه کنیم و پس آنگاه، سرخورده دوباره به الک انزوای خود بخزیم؟

گاندی آیا کسی است که در ابعاد یک مراد و  مان . امّا این دغدغه بیجا نیست. حاکی از آموزش ماست از تلخی تجربیات

ی  علمی-بر عدم مطلقیت اندیشه علمی و فرا "پوپر"ی نظر، اگر  ظاهر شود؟ باید قاطعانه شهادت داد که در صحنه "مریدباز"

د نیاورده، گوید: گاندی هیچ راه نویی را از خو هر لحظه به ما می "عمل"ی  بشر تأکید میکند، این بار گاندی است که در عرصه

ی قانونی  وی از فرقه سازی متنفر است. گاندی تنها تکرار کننده"ایسم وجود ندارد.  گاندی مراد نیست، چیزی به نام گاندی

هیماالیا. گاندی چیزی به جهان عرضه نکرده. گاندی تنها و تنها در حال تجربه  ی  کشیده  فلک  است به قدمت کوههای سر به
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های  تجربه"نوشته شد،  1926ی خود را که در سال  خطاهای تجربی خویش است. او نام زندگی نامهکردن و جبران و اصالح 

مصرّ و جدّی بوده با حداقل استعدادهای یک انسان متوسط. آن چنان  "گر کنش"گذارد. او فقط  یک  می "من با حقیقت

های وی  د ما نیز شاید بتوانیم در بسیاری از تجربهی خاکیان، در تجربه و خطا و رشد باش متوسط که بتواند الگویی برای همه

خطاهای کوچک و بزرگی ببینیم، امّا خط فاصل او با تمام مدعیان راه و رهرویی و سلوک و ایدئولوژی و مکتب و سیاست و 

ی گاندی،  شهی اندی گذارد طرح دوباره ی بسیار ساده، امّا بسیار بزرگ است که همین نکته نمی در یک نکته اخالق و عرفان،

 ای باشد به مطلق اندیشی ودیدن تمامی حقیقت در یک فرد یا در یک باور. بازگشت دوباره

خواهد که قهرمان و مراد و هادی نباشد.  و در عمل و در نظر می –و به تأکید  –و صمیمانه  "ی ساده: او واقعا و امّا آن نکته

کسی نیست. ایمان دارد که فقط باید بیاموزد و  "اعتقاد دارد که اصالای، غیرمطلق است.  گوید که همچون هر انسان ساده می

های من  تجربه "نوشت خود را  –ی خود  تجربه کند و به سالک بودن خود و ناقص بودن خود باور دارد. اوست که زندگی نامه

خدای شکنجه است، من از اگر کسی بمن بگوید که خداوند، خدای ناراستی و  "گوید: نامد. هموست که می می "با حقیقت

یعنی که: هیچ مطلق مکتوب و  "زنم، هر چند که تمامی عمرم را به پرستش او گذرانده باشم. پرستش چنین خدایی سرباز می

ای برایم وجود ندارد که بتواند اصول اخالقی مرا در تنگنا قرار دهد. و این اخالق شفقت و عشق و  غیرمکتوب و زنده و مرده

 تواند غلبه یابد و نه بالعکس. ای در ذهن من می است که بر هر سنت و نوآوری -به صورت اخالقی خود بنیاد –خشونتی   بی

رسالتی پیشینی برای شخص خود)سوای باقی  –ی تمامی آنچه که داریم  آمادگی برای نقد بیرحمانه -نکته در همین جاست:

ی هجوم   در هنگامه –گریز از مرید و مرادبازی  –همگان دانستن  ها( قائل نبودن و هرگونه رسالتی را همگانی و برای انسان

رهرو ماندن و طالب ماندن و ناقص ماندن همیشگی،  -های مریدان خواسته یا ناخواسته، خود را عالم دانای کل ندیدن پرسش

رفتار انسان با انسان و نیز ها و ارتقاء  امّا همزمان، امیدواری همیشگی به رشد و کامل و بهبود شخصیت خود و تمامی انسان

و ازهمه مهمتر، مطلق نکردن اعتقاد و ایمان، به بهای تحمیل رنج و  -نفرت از ستم و نه ستمگر -بهبود ساختار نهادهای بشری

ی آدمیانی که هر  و در آخر، الگو پذیری و ملموس بودن رفتار گاندی برای همه -درد به دیگران )اگرچه فقط به یک انسان(

 شوند. ها سرازیر می ها و خیابان ه کوچهروزه ب

گیرد که: گاندی تعصب مذهبی نیست تا بخاطر آن رگ  مان پاسخی آرامش بخش و در خور می ی معقول اینجاست که دغدغه

ی دیگران بخاطر انحراف و گمراهی و شک و تردیدهایشان ببندیم.  گردن خود و دیگران را بفشاریم و کمر به قتل و شکنجه

ای و فقط فراموشش  ی است که تو همیشه آن را با خود داشته"متر"است.  "نجوای آرام و خُرد درون"قط تکرار گاندی ف

رحمانه به نقد بازتابی بکشی و اشتباه یا ستم وی را گوشزد  ای. تو قادر خواهی بود که هریک از رفتار و کردار گاندی را بی کرده

ها قبل ازین هم وجود داشته است( ردّ کنی، چرا که این  کند)و قرن ن اشاره میٱاو به ی را که "راه بینام"توانی  کنی، امّا نمی



را از ابتدای کار با خود و تو شرط کرده است و در هر لحظه آماده است که آخرین دستاوردهایش به  "خود پاالیی"راه، امکان 

ن خاطر راهی با سرنوشتی از پیش تعیین شده نیست، نقد کشیده شود و در خودش انعکاس یابد تا خود را باال بکشد و به همی

توان مدعی شد که این یا آن  شمارد. و لذا هیچ گاه نمی را محترم می "شفقت فراگیر"و  "قانون کاهش رنج و درد"جز اینکه 

ها، همگی به  حثسنتی با خود ندارد. این ب "برآمده ازین اعتقاد، این یا آن کس را به گمراهی کشانده. چرا که اصال "سنت؟!"

 چرا که همیشه، امکان نقد بازتابی نه تنها موجود است، بلکه عنصر اصلی حرکت است. رهرو مربوطند،

ای که  گذارد، همان نکته ای بزرگ ولی ساده، انگشت می به تأسی از گاندی، بر نکته  ی تأثیرگذار حاضر، لویی فیشر در نوشته

دارند تا از شرّش  شوند و کالهی به احترامش از سر برمی نه بسرعت از کنارش ردّ میبینندش، ولی عامدا دانند و می همگان می

توان به تفکیک نقش فرد و جمع دست زد؟ آیا این  ی این وانفسا چیست؟ آیا می پرسد نقش فرد در میانه خالص شوند: وی می

گیرد؟ آیا منتظر نهادها ماندن، آن روی  میتفکیک از ابتدا فاسد نیست و از روی فرار از مسئولیت پذیری نیست که انجام 

ی  نیست؟ فیشر با آوردن دو خاطره در بخش پایانی کتاب، پاسخ را به ما و همه "تن دادن و ارتزاق از وضع موجود "ی  سکّه

گفت  ی تغییرهاست. پس شاید بتوان این چنین ی شروع و پایان همه دهد که: فرد، نقطه گر امروز و فردا می جستجوگران کنش

 که:

 ما، به راه حل گاندی وار محتاج تریم.

 

 ها و تأکیدها از سوی مترجم است ی پانوشت همه

 

 

 

 

 

 

 



 

 ی  و اما چند کالمی در باره 

 لویی فیشر 

 

سازد. در این  ی خود ساخت و هنوز هم فریفته می آرزوی سرزمین شیر و عسل، باز هم! بسیاری را در اوایل قرن بیستم، فریفته

فقط  یکی از آنان، لویی فیشر است. بسیاری قبل از او و بسیاری پس از او ازین باور دست برداشتند و با سرشکستگی و میان 

ی  سربلندی توأمان، تالشی جدید را برای شناخت حقیقت آغازیدند. با این حال این جمع بزرگ اندیشمندان شناخته شده

ای بودند که به تأسی از پراودا و ایزوستیا و کرملین، آنان  ران هموطن ایرانیگ جهانی تا سالیان سال در زیر ضربات چکش آوازه

چرا که  خواندند. آری، مستقل ماندن در آن دوران سخت بود، ی ترقی می را خود فروخته، مأمور سیا و خائن به جنبش و جبهه

هایشان رد خور نداشت. و چه کسی بود  همتشان مسکو بود(، ت طرف دوم )آنانی که قبله "از دو طرف باید می خوردی. اتفاقا

کمونیست آمریکایی)دست ساز "که از مأمور سیا خوشش بیاید؟ یا به سخنان کسانی که از سوی اردوگاه چپ متهم بودند که 

و  ها مدّ بودند ها بدش بیاید؟ آن روزها این"خلق"باشند گوشش بدهکار باشد؟ یا چه کسی بود که از  می "امپریالیسم آمریکا(

 خواست که فریاد کنی: جرأت می

 توانستم ای کاش می

 توانستم ای کاش یک لحظه می

 شمار را های خود بنشانم این خلق بی بر شانه

 گرد حباب خاک بگردانم

 تا با دو چشم خویش ببینند

 که خورشیدشان کجاست

 3و باورم کنند.

ی کمونیسم در  ی تجربه امّا لویی فیشر از جنم کسانی چون آرتور کویستلر، جرج اورول، آندره مالرو )هر سه، شاهدان فاجعه

ی استالین و امضای رفقای  ی شوروی به اشاره اسپانیا(، و اینیاتسیو سیلونه )شاهد مستقیم حذف تروتسکی از دستگاه حاکمه
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یافتند، هر چند که در اینجا یا آنجا، ملقب به  "راست"رنتافتند و جرأت سخن گفتن از ی وی( بود که دروغ را ب دست پرورده

 توانست باشد. می "ساز آمریکا کمونیست دست"

 او که بود؟

ی  در فیالدلفیای آمریکا بدنیا آمد. پس از تحصیل در مدرسه 1896فوریه  29وی فرزند ماهی فروشی دوره گرد بود که در 

 ( معلم مدرسه شد.1914-1916تربیت معلم )

. پس از بازگشت به آمریکا برای یک آژانس خبری در 4به گردان یهودیان، که واحدی نظامی در فلسطین بود، پیوست 1917در 

 nationبه آلمان رفت و خبرنگار اروپایی ایونینگ پست شد. سال بعد به مسکو رفت و خبرنگار  1921نیویورک کار کرد. در 

 شد.

آمدند.  شوروی بود، چندین کتاب نوشت که همگی در آن دوران از معتبرترین منابع شوروی شناسی بحساب میهنگامی که در 

(، وی مدتی نیز، حوادث جنگ 1930ها در جهان) (، و شوروی1926از جمله امپریالیسم نفتی؛ چالشی جهانی برای نفت)

های جهان( در مبارزه با ژنرال فرانکوی  لمللی )اتحاد چپبرادرکشی اسپانیا را پوشش خبری داد و مدتی هم عضو بریگاد بین ا

 سلطنت طلب در همان جنگ شد.

ها و  انسان"ی خود را بنام  نامه  بکار ادامه داد و زندگی "نیشن"به آمریکا بازگشت و در نیویورک ساکن شد. در  1938در سال 

 (.1941نوشت) "سیاست

 1945های شوروی، آنجا را در سال  از استالین و سیاست "نیشن"ی  اتی مجلهای با سردبیر، برسر دفاع احساس پس از مشاجره

ترک کرد. سرخوردگی وی از کمونیسم )هر چند که هرگز عضو حزب کمونیست نشد.( در کتابی گروهی منعکس شد بنام 

برای مجالت (. از آن پس فیشر  the God that failed' 1949خدایی که هبوط کرد )در ایران بنام: بتی که شکست،

 دست بقلم برد. "مترقی"ای همچون  آزادیخواه ضد کمونیستی

( از روی آن ساخته شد، 1982ی ریچارد آتن بورو ) ساعته 8( که فیلم1950سایر کتابهای فیشر شامل زندگی مهاتما گاندی)

ای با  (، هفته1954ان)(، گاندی: زندگی و پیام او به جهانی1947( ، گاندی و استالین )1964(، لنین)1952استالین )

 باشند. اش( و گاندی )شخصیت محبوبش( می ی دیگر در مورد شوروی )کشور مورد عالقه ها کتاب و مقاله ( و ده1942گاندی)

                                                                 
های  ی فعال در سال های تروریستی جنگید و ربطی به گردان ی انگلیس، فقط با قوای عثمانی می این گردان در جنگ اول جهانی، تحت فرماندهی - 4

 ( منحل شد.1919بعد در فلسطین نداشت. پس از جنگ  )در 



 را بر عهده داشت. "اتحاد شوروی"در دانشگاه پرینستون، کرسی تدریس  1970ژانویه  15وی تا زمان مرگ در 

استعفا داد. اختالف بر سر گزارشی بود که  "نیشن"ی  پس از مشاجره با سردبیر، از مجله همانگونه که گفته آمد، لویی فیشر

 دهد: چنین پاسخ می 1945ی دوم ژوئن  وی از اتحاد شوروی نوشته بود. سردبیر، اتهام وی را در شماره

ما  "خط"نیم او این نکته را ک پذیریم که وی مجله نیشن را متهم به انحراف به نفع روسیه و کمونیسم میکند. تصور می می

کند به چشم پوشی. مصلحت طلبانه، از رفتار بد شوروی. ما را متهم میکند به  کنیم که وی ما را متهم می داند. فکر می می

توانیم با خونسردی به وی  . ما، تنها می"کوچک و ضعیف"کوتاهی در سیاست تقبیح قدرت شوروی بخاطر سرکوب حکومتهای 

با باورهای آقای فیشر  "گوییم. آنچه که باور داریم کامال اندیشد. ما آنچه را که باور داریم می او درست نمیپاسخ دهیم که 

متفاوت است. ما معتقدیم سیاست شوروی در قدم اول سیاستی است امنیت خواه نه امپریالیستی . بنابر این فقط هنگامی 

ی دنیا بر ضد خود گردد. ریاکارانه خواهد  های عمده ی سایر قدرت ئهمیتواند برای جهان، خطرساز شود که روسیه متوجه توط

اقتصادی آن،  –های سیاسی  ی اساسی با فاشیسم و ریشه بود چنانچه وانمود کنیم سیاست خارجی روسیه برای پیشبرد مبارزه

 به همان اندازه خطرناک است که: سیاست خارجی بریتانیا و ایاالت متحده.

 دو نکته

ی نغز   با خبر شد که درمقاله "مقاالت جرج ارول"در  1360ی  وجود این کتاب برای اولین بار در اوایل دههمترجم از  -

اورول در مورد گاندی، نقل قولی از لویی فیشر آمده بود. پس از آن سالیانی در جستجوی کتاب گذشت تا اینکه 

ی مهاتما گاندی(، در سفر خود به ایران  و هند )و نوههای آمریکا  پروفسور راج موهان گاندی، استاد تاریخ در دانشگاه

ی آن را به فارسی توصیه کرد. این بار اینترنت به کمک آمد و از  ای مطبوعاتی ترجمه ، در مصاحبه1378در سال 

 طریق آن، کتاب بسرعت بدست مترجم رسید و ترجمه شد.

احبین مورد اعتماد رابیندرانات تاگور خواهد آمد. وی ای از کریشنا کری پاالنی، یکی از مص بعنوان پیش سخن، مقاله -

برای سازمان یونسکو نیز بوده است  "ی مردم برادرند همه"ی سخنان گاندی بنام  ی کتاب گزیده گردآورنده

بقلم کری  "ای زندگی گاندی، گونه"ی کتاب  ی محمود تفضلی، انتشارات امیرکبیر(. این مقاله در مقدمه ترجمه )به

 .5مده استپاالنی آ
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 پیش سخن

 ای زندگی  گاندی، گونه

 پاالنی ی  کریشنا کری نوشته

 

ی هند، هیچ قرنی شاهد آنچنان تغییرات پویایی در حیات سیاسی، اجتماعی و  ی شبه قاره در طی تاریخ طوالنی و پر حادثه

 ی پایان است شاهد آن بوده است. اکنون در آستانه ای که با تولد گاندی شروع و هم اقتصادی مردم نبودهکه سده

های  ، با نام1857( حکومت بریتانیا در هند بخوبی تثبیت شده بود. خیزش سال 1869هنگامی که گاندی بدنیا آمد )دوم اکتبر 

صادی ، تنها به تبدیل و تثبیت ماجراجویی اقت"جنگ اول استقالل"یا  "شورش بزرگ "، "طغیان سپوی"مختلفی همچون 

سیاسی نبود. موقعیت انگلیس، همراه با  "های انگلیسی به یک امپراتوری بزرگ یاری رسانده بود. این سلطه، صرفا شرکت

شد که نسل نوین هندیان تحصیل کرده، مشتاق رها کردن خود بدامان  تسلط  فرهنگی و فکری خود، آنچنان تقویت می

ی خود  باشد که سلطه پذیر به اراده ای تا آن حدّ مطلق نمی سلطه هیچآن امپراطوری بودند:  "مأموریت تمدن بخشی"

در کشد که زندانی بمیل خود آن را در آغوش کشد.  آن را پیشنهاد دهد. هیچ زنجیری آنچنان سخت، به بند نمی

بریتانیا در هند آمد امپراطوری  هند آن روزگار، قیّم پذیری آنچنان کامل، و تسلیم پذیری تا آن حدّ شدید بود که بنظر می

 بفرمان الهی است و آمده است تا ابد بماند.

هنگامی که گاندی از دنیا رفت، ملت هند ملتی بود آزاد ه سوگوار این مصیبت شد. دوزخیان زمین و کوته دستان، و مردمان 

آغازیده بودند. خمیدگان از ها، سخن گفتن  های سرزمین پدری، میراث از دست رفته را بازیافته، و زبان بسته محروم از سرمایه

ی بریتانیایی در برابرش  سالحان ، سالحی را آب داده بودند که سرنیزه توانستند سرهاشان را بیافرازند. بی ترس، حال می

 توانست پیروز شود. ای که بدون کشتن دیگری می های جهان. آری، اسلحه ی زرادخانه همتا در همه فایده بود، سالحی بی بی

ی  معجزه، داستان زندگی گاندی نیز هست، چرا که وی بیش از هر کس دیگر، معمار و نیز مهندس این پدیده ی این قصه

 تاریخی بوده است. بی جهت نیست که هموطنان سپاسگزارش وی را پدر ملت نامیدند.

ی، هر قدر تیزهوش، با این وجود اغراق خواهد بود که مدعی شویم گاندی به تنهایی این تحول را بوجود آورد. هیچ فرد

ای از پیشینیان برجسته و معاصران سالمندتر، با بیل و  تواند مدعی انحصاری معماری یک فرآیند تاریخی گردد. زنجیره نمی

اند  اند تا جنگل پوشیده از علف هرزهای مسموم ترس، خرافه و سستی را پاکسازی کنند. آنان تالش کرده شمشیر تالش کرده

ه کنند که نبوغ گاندی آن را به میدان قدرتمند مبارزه تبدیل نموده و هموطنانش را در طی یک راهپیمایی ای را آماد تا عرصه

شد،  "بزرگ، بسوی آزادی رهنمون سازد. چنانچه وی یکصد سال بیشتر بدنیا آمده بود، احتمالش کم بود بتواند آنچه که بعدا

روشی  –ی خود دست یابد  به فرجام کنونی خود و با روش ویژهتوانست  بشود. هند هم در صورت نبود رهبری گاندی نمی



داند آیا اینگونه  استثنایی که آدمی نمی "ای کامال آنچنان باشکوه که آزادی را به همراه افتخار، با خود به ارمغان آورد. شیوه

 تجربه باز هم تکرار شدنی است یا نه!

وجود فقط بخاطر کشورش نیست که زندگیش دارای اهمیت است. عالوه گاندی برای مردمش زیست، رنج برد و مرد. و با این 

ی اصلی در  ماند. نکته های بعدی می گر انقالبی نیست که در یاد نسل ی یک وطن پرست یا اصالح بر این، وی فقط بمنزله

است و هم ماندگار. داستان گاندی این است که وی اساساَ نیرویی اخالقی بود که درخواستش از وجدان انسان، هم جهانی 

اینکه وی در آغاز کار برای هموطنانش و نه دیگر ملل، تالش کرد؛ بدین سبب بود که وی در میان آنان متولد شده بود و لذا 

ی زندگی  های الزم را برای تحرک اخالقی و نهضت سیاسی وی فراهم ساختند. بنابر این آموزه های آنان، انگیزش ها و خفت رنج

 برای خواندن همگان و نه فقط هندیان.او، درسی است 

ی پیروزمندانه سیاسی  اگر که عظمت گاندی صرفاَ بدلیل عشق آتشین وی به وطن و نیز رهبری پویای او در جریان یک مبارزه

ضیح تواند تو باشد، اما این توجیه بسختی می "پدر ملت"توانست دلیلی کافی برای قدردانی مردم از  بود، خود به تنهایی می می

 یابند. های خاصی در کالم او می دارند یا انگیزش دهد که چرا باقی مردم دنیا یاد او را بشکلی ویژه گرامی می

توانست  امروزه در جهان، پدر ملت کم نداریم؛ در واقع بدون وجود برخی از آنان، دنیا روزهای بهتری هم می

ش بود. رهاوردهای وی بسیارند. "پدر ملت"ان، چیزی بیش از اما این مرد نحیف سیه چرده در لباسی از کت داشته باشد.

اند، نام او را در سراسر جهان بلند آوازه و در پی  ی کار مورد قضاوت قرار گرفته ی اجرا یا نتیجه هریک از آنها، که بر اساس شیوه

 ا گشت.پیشگام رهایی بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی و آفریق -به تعبیری –آن آزادی هند 

شدند انجام داد، هیچ ارزش و اهمیت کمتری از استقالل هند  آنچه که وی براساس انسانهایی که سابقاَ نجس شمرده می

ها قرن ستم طبقاتی و هتک حرمت اجتماعی آنان را درهم شکست. اصرار او، مبنی بر اینکه  نداشت. گاندی زنجیرهای ده

کنند همراه باشد و نیز  و اقتصادی میلیونها نفری که در روستاها زندگی مییابد با سعادت اجتماعی، اخالقی  آزادی می

هایی که برای دستیابی به این هدف ابداع نمود، طریقتی از زندگی را نمایش داد که ممکن است روزگاری بتواند جانشینی  شیوه

 گرای امروزی باشد. برای جوامع تمرکزگرا و فایده

ژه بود، چرا که شهادت وی مانع بروز جنون نفرت و برادرکشی در میان ملتش شد و امکان مرگ او بخودی خود دستاوردی وی

تثبیت هویت غیردینی و دمکراتیک نظام نوپای اتحاد هند را فراهم ساخت اما هیچ دستاورد انسانی، هر قدر هم بزرگ، 

یات خود ادامه دهد. آنچه که گاندی بدست آورد تواند تاابد باقی مانده یا در این دنیای همیشه بالنده، بدون تغییر به ح نمی

تواند به چیزی در حد یک خاطره، استحاله شود، ولی گاندی باز هم زنده خواهد  ممکن است متالشی یا منحرف گردد یا می

و باشد. در وجود او، بشری جهانی وجود داشت که در جستجوی ابدی حقیقت  ماند، چرا که انسان، برتر از دستاوردهایش می

رحمی بازدارم تا اینکه، فقط مانع  ی آنم که ذات بشر را از بی من بیشتر در اندیشه"گفت: کمال اخالقی بود. آنچنانکه خود می



باید در گناه هر فرد  رنج بردن ملت خود باشم... اگر ما همه فرزندان یک خداییم و در یک سرشت الهی مشترکیم، پس می

در هند "نویسد: می 1938رابیندرانات تاگور در "با یکدیگر شریک باشیم.  -به نژادهای دیگرچه وابسته به ما باشد یا  –دیگری 

همانند دیگر نقاط جهان، میهن پرستانی وجود دارند که به همان اندازه گاندی عزیز، خود را وقف و قربانی میهن خود 

شد، بایستی تحمل کرده باشند. حتی از  د متحمل میبای اند، و برخی از آنان مجازاتهایی شدیدتر از آنچه که گاندی می ساخته

شوند که شدت ریاضت آنان بحدّی است که زندگی گاندی در مقایسه با  نقطه نظر مذهبی، مرتاضانی در این سرزمین یافت می

اند که  یآنان، آسایش نسبی است. اما این وطن پرستان، فقط وطن پرستند، نه بیشتر و آن مرتاضان، تنها، قهرمانانی روحان

آید این مرد، از کرامات خود  اند که مورد تحسین دیگرانند. در حالی که بنظر می همچون دیگر آدمیان، زندانی همان کراماتی

 ."اند برتر است. کراماتی که خود هر یک عظمتی

ای  تعصبانهگاندی معبد و مذهبی را بنیاد نساخت و هر چند که با ایمان زیست، با این حال هیچ اعتقاد جزمی و م

های آن با یکدیگر به مرده خوری و مجادله  ها و سنت را بدنبال خود باقی نگذاشت تا مومنین بر سر میراث

ی خود، وفادار و معتقد بود، اما  بپردازند. وی با وجود اینکه عمیقاَ به مذهبی که با آن زاده شده بود، به شیوه

که از دیدگاه وی نافی قانون معنویت و شفقت فراگیر  -ی راهرگونه اصول عقیدتی، مناسک، یا عبادت غیراخالق

وی  6دوست باپتیست 1909در همان اوان سال شمرد.  بدون ترس و مالحظه و مصلحت اندیشی مردود می -باشد

ی وی را بطور مطلق متوقف  ای قادر است که پرواز روح و اندیشه نمی دانم آیا هچ سیستم مذهبی"اش نوشت: جوزف دک درباره

اند که  آید کامالً هندویی باشند، و آنچنان از هندوگرایی اشباع اند که بنظر نمی هایش آنچنان به مسیحیت نزدیک سازد؟ دیدگاه

ای  کند وی به نقطه انسان تصور میمید، در حالیکه عواطفش آنچنان گسترده و فراگیر است که توان آنان را مسیحی نا نمی

 ."بیند معنی می ای را بی های فرقه رسیده است که آیین

بیست و هفت سال بعد گاندی، خود به برخی از همکارانش که انجمنی بنام او تشکیل داده بودند تا عقاید وی را در آن تبلیغ 

ای از خود بجا بگذارم. مدعی  خواهم که فرقه وجود ندارد، نمی "گاندی گرایی"چیزی بنام  "دهد که: کنند، اینطور هشدار می

ام تا حقایق ابدی و همیشگی را بر  ام. من فقط به روش خود سعی کرده دید را ابداع نمودهای ج نیستم که اصول فکری یا نظریه

وجه نهایی  ام به هیچ ها رسیده آن ام و نتایجی را که به  مان آزمایش کنم ... نظراتی را که داده روی مشکالت و زندگی روزانه

ای ندارم که بتوانم آ ن را به دنیا  ا را تغییر دهم. هیج نکتهه که فردا به نکات بهتری برسم، ممکن است آن نیستند. درصورتی

ام انجام آزمایشاتی بر روی هر دو، با مقیاسی هرچه  چه که کرده ها قدمت دارند. آن چون کوه خشونتی هم بیاموزم. حقیقت و بی

ام...  ام و از اشتباهاتم درس آموخته است. در این راستا، برخی اوقات حطا کرده تر و بهترین شکل ممکن در حدّ توانم بوده وسیع

                                                                 
6 - Baptist :باشد و نه قبل از آن. گرایشی در پروتستان که معتقد به انجام مراسم غسل تعمید پس از رسیدن کودک به سن تمیز می 



 "گرایشی نوین"ای تازه و  ی فریبنده و پرادعّا بنامید، چرا که ایمان به قبله اگر بتوان آن را با این واژه–ی من  ی فلسفه بله، همه

موردمن، از متون مقدس  آید. بر حالف انتظارم، در ای الزم نمی در آن وجود ندارد. برای تشریح آن هیچ کالم یا تبلیغات فاخرانه

ی هیچ چیز  باید قربانی به اعتقاد محکم خود پایبندم که حقیقت نمی  تر از همیشه، تر و سریع اید، امّا من صریح نقل قول کرده

آن حقایق و زیستن در متن  بخشیدن به  ام باور دارند، فقط با تحقق که به حقابق بدیهی که مطرح کرده  دیگری شود. آنانی

 "خدا"گاندی هیچ ویژگی خاصی به "توانند آنها را تبلیغ نمایند، نه با کالم و ادعا و تبلیغ به نفع این یا آن اعتقاد. میآنان، 

و هیچ مناسکی را برای دستیابی به او توصیه نکرد مگر جستجوی شرافتمندانه و بی امان، با ابزاری  "حقیقت"منسوب نکرد بجز

 ساند.ای را آسیب نر که هیچ موجود زنده

کرده، مگر این که اعتراف کند وی برای همه  چه کسی جرئت آن را دارد که مدعی شود گاندی تنها بخاطر خود تالش می

 کوشیده است؟ می

تر از نکات دیگر باشد. هر چند که در  اهمیت ای نیست که بی ، نکته"شد"این واقعیت نیز، که گاندی آنچنان بدنیا نیامد که بعداّ 

های همسن و  ای را نشان نداد که بچه العاده ی عمر، هیچ استعداد خارق را متفاوت ساخت، ولی در سالهای اولیه بزرگسالی خود

شد، آنطور که رابیندرانات  ای به وی الهام نمی اش هیچ اندیشه سالش در آن مشترک نباشند. برخالف برخی از معاصران برجسته

برد و نه با تعصب غالب در امثال ویوه  رنج می 7رویاهای رمزآلود یک راماکریشنا }تاگور{ جوان ازین حسن برخوردار بود. نه از

تر از بسیاری از کودکان  هوش ی قابل ذکر این که کم شد. کودکی بود معمولی همانند دیگر کودکان: نکته برانگیخته می 8کاناندا

 بود، خجلتی که بشکل عقده، مدتها آزارش داد. تر از اغلب آنان و بخاطر خجولی بیش از حد، سرکوفت خورده و بسیار رام

بجز کم جرأتی و عدم اتکاء بنفس، خوش سیما نبودن، متوسط بودن در تحصیالت و بطور کلی ممتاز نبودن؛ بعنوان یک 

 ی آتشفشان فعالّ ای از نیروی نهفته اش وجود نداشت که نشانه کودک یا نوجوان، چیز دیگری در ظاهر جسمی او یا توان فکری

آمد تا  ای و نه دودی بچشم می رسید، نه جرقه ای بگوش نمی آرام درون وی باشد. ازین سطح آرام، آوای هیچ خروش خفته

 نشانی باشد از شمشیر آتشینی که بر سندان وجودش در حال شکل گرفتن بود.

داد و نگران دورکردن  اش می لشاید مشیت الهی بودکه خدا از روی حسادت نسبت به شیطان، سالحی نایاب را که در خفا شک

آن از چشم شیطان بود، در غالفی آنچنان معمولی پنهان نماید که توجه هیچ کس را برنیانگیزد. حتی خود غالف هم از آتش 

داد. هیچ هشیاری  اش نشسته بود هیچ سرنخی یا پیش آگهی نشان نمی ی درون خود یا سرنوشتی که در کمین آینده آرمیده

داد. امواج هیچ  و حتی حرکتی مبهم، از نبوغی که نوجوان ظاهراّ توصیف ناپذیر را تسخیر کرده بود، خبر نمی        آی، ویژه

                                                                 
7 Ramakrishna (، معتقد به وحدت مذاهب. 1836-86ی راماکریشنا) : قدیس بنگالی، موسس فرقه 
8 Vivekananda 1903های راماکریشنا در دنیا) ی ودانتیست و اندیشه لی مروج طریقهی بنگا : معروفترین شاگرد راماکریشنا، فیلسوف و نویسنده-

1862 .) 



ساخت، و هیچ  حادثه و معمولی وی را متالطم نمی ای، سطح آرام و یکنواخت کودکی بی ی غیرقابل پیش بینی شوریدگی

 یافت. یاشتیاق شدیدی از اعماق ناخودآگاه وی، راه به بیرون نم

ی کامیابی و همچنین ناکامی  های قبل از بلوغ که مایه کرد، از تمامی تنش نوجوانی که در ناآگاهی خود احساس خوشبختی می

بسیاری از نوابغ و پیامبران بوده است بدور ماند تا اینکه فکر و شخصیتش بلوغ یافت و قادر به تحمل فشار انفجار درون شد، 

 را با شجاعت و سبکبالی بدون شانه خالی کردن، بدون غرور و بدون ستیزه جویی آغاز کرد.آنگاه بود که این مرحله 

ی حقیر "بچه مدرسه"درست است که احساس خاصی از وفاداری به والدین، وظیفه شناسی و بیگانگی با نادرستی، در این 

بودند. آنچه که حقیقتاّ فوق العاده بود، در عمق آشکار بود، اما در محیط اجتماعی پرورش او، این ویژگیها بسیار فوق العاده ن

 شد. ی مدفون بودکه در آن سنین، بسختی اثری از آن دیده می"روح"

دانیم، هر انسان  بنابر این با دانستن این نکته که اگر این جوان معمولی بکمک اعمال منضبط اراده ب جایی رسید که می

ای ترسو که  اگر پسر بچهمن نبایستی در انجام همان کارها موفق باشم. ای نیز ممکن ست بخود نهیب زند که چرا  ساده

کنم که ارواح از یک سمت، دزدان از سویی دیگر و مارها از طرفی  تصور می"جرأت ندارد بدون چراغ به بستر رود:

 یز امیدی هست.ترین انسانها تبدیل شود، برای تمامی دیگر انسانها ن هراس ، بتواند به بی"کنند ام می دیگر دوره

اگر که باید از نبوغ گاندی یاد شود، این نبوغ در پشتکار و سماجت خستگی ناپذیر و هراس ناپذیر وی، در قبول رنج بخاطر 

وقفه و  ای بی اش پس از عبور از آستانه جوانی، سلوکی طوالنی از مبارزه قرار اخالقی است. زندگی اطاعت از یک میل بی

ی  پذیر در قالب روابط روزمره تخیل در راه کشف حقیقت بود. حقیقتی نه انتزاعی و ماورایی، بل تجسمجستجویی ناآرام و بدون 

های دیگر فراتر و بلندتر نبودند، تا آنجایی که او را در  های انسان هایی که از قدم ها. او گام به گام باالتر رفت، با قدم انسان

ی بشر این قرن بود،  شتین که خود به تنهایی برج و بارویی بلند مرتبه در اندیشهمرتبتی دیدیم که بیش از انسان بود. آلبرت ان

آیند، بسختی باور کنند که این چنین فردی در قالب  هایی که در آینده می شاید نسل"در موردش چنین نگاشت: 

نظر  انسان دیگری به کار گاندی شبیه هیچ اگر در پایان "گوشت و پوست و خون بر روی همین خاک گام برداشته است.

 در آغاز او نیز همانند هر انسان دیگری بود.خاطر آورد که  رسید بهتر است به نمی

مان ثبت  است. خوشبختانه او خود، حوادث اصلی را برای  های او در همین نکت نهفته  گی و آموزه           همتای زنده ی بی زیبایی

ی خود را رها کرد. وی با  ر انظار عمومی، تقریباً هرگونه حریم خصوصی و شخصیاش د جا که با حضور کامل است. تا آن کرده

کرد، در  چنین نمی است. اگر این اش را شرح داده ی اخالقی و سیاسی پروا، تکامل وجدان و آگاهی موشکافانه و صداقتی بی  دقتی

ی خداوند از تولد وی جعل کرده و   دی در مورد مژدههای رمزآلو نگاران مخلصی که نشانه سرزمین زودباور هند، کم نبودند وقایع

 اش: خوش گفت تاگور در باره ای خدایی بر سرش تصویر کنند. چه هاله  حتیّ از زمانی که جنینی در رحم مادرش بوده، او را با

 سرورم!"



 "زنند. ...نه آنانی که از تو دم می  رانی، تو خود ساده سخن می

 مردی در میان قدیّسان؟ مردان بود یا سیاست مرد؟ آیا قدیّسی در میان سیاست ستآیا گاندی قدیّس بود یا سیا

که  چنان ی هر دو باشد؟ آیا موفث شد که به کالبد فاسد سیاست روح شفقت بدمد، آن آیا کسی می تواند مدعی

است؟ اینان  ین مدعا بودهتاکنون شاهدی بر ا کند، اند؟ آیا ملتی که او را پدر خطاب می اش مدعی شده گان کننده تحسین

 اند که آیندگان بازهم خواهند پرسید.  هایی پرسش

 دوران خود نبود. توان گفت این است که او هر چه بود، از جنس هیچ انسان هم چه که می ی آن در این میان، همه

دا شکسته طور که بو شاید موفق نشود، شاید با شکست روبرو شود، همان"سال پیش از مرگش گفت:  تاگور ده

شان بازدارند، امّا او  های طور که آنان نتوانستند آدمیان را از شرارت طور که مسیح شکست خورد، همان شد، همان

است، در یادها خواهد  ی اعصار بعدی بدل کرده اش را به درسی برای تمامی گی ی کسی که زنده همیشه، به منزله

 "ماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصلِ اول 

 ؟ دنیا را چه شده است

 

است.  ی نعمت بوده بخشی شده، امّا این رشد بدون اطمینان از آشتی و فراوانی سال گذشته، دنیا شاهد رشد الهام در طیّ پنجاه

رد بروز شده در مو هایی کامالً توجیه بینی ( پر بودند از پیش1920و  1919های پس از جنگ اول ) ها و مجالت در سال روزنامه

های زیادی در مورد سومین  ( بحث1947و از پایان آن تا به امروز هم )  ی دوم. در گرماگرم جنگ دوم جهانی جهانی جنگ

 هاست. ی انسان ی همه ی عمده قطعیت صلح و آشتی، نگرانی هاست. امروزه عدم کشاکش بر سر زبان

دارد:  ی پیشرفت علم در جایی اظهار می ئیس انجمن آمریکاییموتورز و ر ی شرکت جنرال دکتر چارلز کترنیگ، معاون پژوهشی

نیم میلیارد  و یعنی یک–چهارم این جمعیت  ، امّا سه9ی دو میلیارد ساکن زمین را داریم ما دانش تهیه غذای کافی برای همه"

ی  ی همه پذیر، دومین نگرانی ساخته، امّا اجتناب یعنی فقر بشر "غذای کافی برای خوردن ندارند. –مرد، زن و کودک

 است. پیچیده هاست. بخش اعظم بشریت در هراس از جنگ است و از نیاز در رنج. بشریت در لفافی از ناامنی درهم انسان

شکلی ناخواسته همین ناامنی را با اصرار  فرد عادی هم، بهتابند. هر  خوبی باز می ها این ناامنی را به ها و دیپلمات دولت

ی سیاسی و اقتصادی، بر روی اعصاب،  دهد. ناامنی امنیت، لو می ی آن یا با تالش سراسیمه برای دستیابی به فراموشی  به

 گذارد. و کار، انتخابات و قوانین تاثیر می سالمتی، عادات، اخالقیات، کسب

دانند که اطمینانی به آشتی و صلح نیست. آنان  احساس امنیت اقتصادی، پول کافی دارند. امّا میای مردم برای حفظ  پاره

تواند  فهمند که باوجود این حقیقت که علم و صنعت می آگاه می آگاه یا ناخود ثبات است و خود دانند که صلح بی خوبی می به

خانمان در سراسر دنیا،  پوش، و بی های گرسنه، ژنده ی انسان د تودهشان تامین کند، امّا با وجو ی نیازهای ها را با همه انسان

 اندازه اشتباه است. انتظار امنیت داشتن تا چه

است،  شده  های مهم سرگشته ی آشکار مشکالت بزرگ و ناتوانی در یافتن پاسخ به پرسش ناپذیری موجود ناامیدی که از پاسخ

  های ظاهر پایدار، مبرّا از خطا، و پرتحرّک است و وعده کند که به یا چیزی رو میجوید یا به هر آن کس  آسایش را در لذت می

ی خود را  آورد. خیلی از آنان که ناشادند، آزادی ی سیاسی پدید می گرایی دهد. ناامنی، گرایشی به مطلق زیادی هم می

گان و  رساند. فقرا، بیمناکان، درمانده یاری می خواهی بخشند تا در برابر آن امکان شادی بگیرند. یاس و نومیدی به تمامیت می

 دهد. ی جهانی و رفاه به استبداد پایان می اند. صلح پایدار و فراوانی ناامیدان؛ خوراک سهل و آسان مستبدان
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د کردن آزادی و اخالق به امی ی بسیاری از آدمیان به قربانی گی آماده ی بحران، جهان در بحران است، و ناگوارترین چهره

باک؟! مخالفان  دستیابی به امنیت است: موسولینی ساعت حرکت قطارها را منظم و سروقت کرد. اگر آزادی را سرکوب کرد، چه

باک؟!  همه چه کردن اتیوپی، گاز سمیّ به کار برد، از این ها را پرکرد، و برای متمدن زندان  کرچک به قتل رساند، را با روغن

  کودکان، بیمه؛ یه کارگران، اشتغال؛ به ی دولتی؛ به : به مادران، یارانه1939ر سال نوی د 10اش قول روزنامه هیتلر، به

 جات، سمفونی هدیه داد؛ ی با حقوق؛ و به سالن غذاخوری کارخانه پرستان، مرخصی میهن

 باک؟! گران چهها و دی  شود تا دنیا را در حمّام خون غرقه کند، در نظر آلمان حال اگر ملتّی را برده سازد و آماده

ی  ی همه زنی ی غرور و الف  های بیشتر، مایه ی بیشتر، نظم بیشتر و بذل و بخشش فوالد بیشتر، آجرهای بیشتر، اسلحه

سازد، امّا  نشین می کند و آنان را با وحشت تهدید هم تر می اش را تنگ مستبدین است. سیستم استبدادی، کمربند شهروندان

هایی جزئی به سمت  روی ی بهشت و اقتدار ملّی است. در این میان، پیش کند که وعده  اشاره میپایان کار هم  زمان به هم

ی تراکتورسازی یا یک  آید. از نظر مستبد، آزادی و اصول در مقابل یک اتوبان بزرگ، یک کارخانه دست می ی موعود به آینده

 آهن هیچ ارزشی ندارند. بلند ذوب ی کوره

گی در آن با کار  است که زنده  دیواری دیگر، کمی بعد سومی و بعد چارمی. چندی بعد سازنده در زندانیرود،  دیواری باال می

گان  های نوین با کمک برده آهنگ آزادی نیست. فرعون ی خوش وساز لزوماً  نمره شود. آمار ساخت سخت و دروغ خریداری می

چون  سالی را هم40حالی  اند، با خوش گی را چشیده ی برده یکه قبالً تلخ شان در حالی گان اند که برده اهرامی ساخته

هایی وجود  زنند، تا به اردن موعود خود )سرزمین آزادی( برسند. درون اهرام، مومیایی اسرائیل در برهوتِ بیابان پرسه می بنی

ی همین  قی...، امّا در نزدیکیی ضدّ اخال گر قدرت فیزیکی ی ضدّ کرامت بشری و نیز نشان کاری های امنیت ومخفی دارند: نماد

 است. ی نمایش نشسته اهرام، این ابوالهول است که ساکت و مرموز در انتظار پایان معرکه

گرانی ضدّ  شان برای امنیت، تبدیل به چپاول گی خاطر سالح، دست از نان بشورند و در جریان تشنه ها ممکن است به  ملّت

 کجاست؟اخالق شوند. امّا امروز، آلمان نازی 

دست آورند.  میدان نفوذ خود، امنیتی جزئی به تر و راندن آنان به های کوچک قیمت نابودکردن امنیت ملت ها ممکن است به ملّت

ی آن، جنگ خواهد   انداز قطعی شود گه تنها چشم ی دیگری درگیر می ناخواه با عرصه امّا پس از آن است که این عرصه، خواه

 بود.
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تان را بدزدد؟  توان آزادی ی حاکمِ مستبد می که پلیس مخفی ز وجود امنیت فردی سخن گفت، در حالیتوان ا گونه می چه

گونه امنیتی است؟ با  ناپذیر است، چه همین دلیل، محاسبه ای ندارد و به ی اخالقی امنیت در سایه  رژیمی که هیچ دغدغه

آورد، وی را در بسیاری از مناطق و  سازد و امنیت می ارخانه میی این احوال، تنها همین ادّعا که دیکتاتور ساختمان و ک همه

 کند. انظار، پذیرفتنی می

های واالی اخالقی، ظرفیت  آزادی، توسل به ارزش کنیم که عشق به بحران دوران ما اساساً اخالقی است. در دنیایی زیست می

است که بیش از هر چیز دیگر،  ای اشته است. این نکتهگذ  در آن رو به کاستی تحمل رنجش و رنج، و احترام به ابناء بشر، 

هم  12"تام مونی"ی  ، آمریکا و دنیا را تکان داد. محاکمه11وانزتی-کند. محاکمه و اعدام ساکو مردان را اعالم می شکست سیاست

 آورند. هرگز سر از اخبار در نمی  ها هزار قتل جنائی طور. امّا امروزه طوری است که ده  همین

ها،  عام ارمنی های ضدیهود و قتل عام گان در کنگوی بلژیک، قتل ی تزار در سیبری، بدرفتاری با برده ت پلیس مخفیجنایا

ها نفر در  آلود کرد. امّا امروزه حضور میلیون دچار هیجانی تب 20ی قرن  های دوردست را در قرن نوزدهم و اولین دهه ملت

ندرت حتّی باعث  ی استالین( به های کار اجباری گ هیتلر و اردوگاه های مر  اهی اردوگ آوری )نام ظاهری های جمع اردوگاه

نفر مردند. هیتلر پنج میلیون  بنگال، حدّاقل یک میلیون 1942-43ی سال  شوند. در قحطی ای تامل و تفکر خاموش می لحظه

                                                                 
11 - Nicola Sacco (?- 1927)  وBartolomeo Vanzetti (1888- 1927)االصل آمریکایی بودند که در  ، دو تن مهاجر آنارشیست ایتالیایی

 1927سال ادامه یافت و در سال  7مدت  ی این دو به گرد بود. محاکمه متهم به سرقت و قتل شدند. وانزتی کفاش و ساکو ماهی فروش دوره 1920سال 

اندیشان را  ها و روشنفکران آمریکا و اروپا را برانگیخت و بحث حقوق مهاجرین و دگر ها و چپ محکوم به اعدام شدند. جریان دادگاه، اعتراضات رادیکال

خاطر  ها بدل ساخت. معترضین معتقد بودند که این دو به ی اقلیت های چپ و حقوق مدنی  های غربی، به موضوعی در صدر مباحث جنبش در کشور

تواند تفسیر و تعریف شود. آمریکای قبل و  ساز می آنان، برای تاریخ معاصر آمریکا فقط با تعبیر تاریخشوند. اهمیت دادگاه  عقایدشان است که محاکمه می

شد، چه تحلیل حقوقی  های بسیاری در مورد این جریان نوشته ( دو آمریکای متفاوت شناخته شدند. کتاب1927اوت  23بعد ازین محاکمه و اعدام )در 

وانزتی هنوز هم در آمریکا مفتوح مانده و -ی ساکو یا قصه، و... . دنیای شعر و آواز هم به این مسئله پرداخت. پرونده نامه یا سیاسی یا مدنی یا زندگی

نشین و  شد که با آواز دل شان ساخته شده در ایران( از محاکمه وانزتی )اکران-نام ساکو شود. فیلم مشهوری هم به هنوز هم در موردشان کتاب نوشته می

 همراه بود.  Joan Baezی  حماسی

ی  ارزشی ، در فرهنگ مردم آمریکا؛ در مقایسه با بی"انسان چونان انسان"ی انسان منفرد و  اند بر وجود کرامت نسبی های محکمی ها به تنهایی، نشانه این

ی حاکم  درصدی تا صددرصدی های یک ندیگر و در چشم استالی یک شان نسبت به سومی در فرهنگ عملی و رفتار روزمره و تاریخی های جهان خیل آدم

 بر آنان و در میان خود و از جنس خودشان.

 ی خود قبل از مرگ به خبرنگاری چنین گفت:  وانزتی در آخرین مصاحبه

نام و  ام گمنام، بی گی ندهکردم. یعنی ممکن بود ز های حقیر تمام می ها به حرّافی با آدم  ی خیابان خاطر این حادثه و اتهام نبود، عمرم را در گوشه اگر به"

کردیم که حتّی  ی ماست. اصالً تصورش را هم نمی گی و حرفه و پیروزی خورده نیستیم. این، زنده نشان و روایتی از یک شکست باشد. امّا حاال ما شکست

ایم. کلمات  حسب تصادف بازی کرده ی که حاال بردر سراسر عمرمان بتوانیم این چنین نقشی را برای مدارا، عدالت و درک انسان از انسان ایفا کنیم، نقش

اهمیتی ندارد. مهم این است که  –گرد فروش دوره جان یک کفاش ماهر و یک ماهی–های ما  های ما اهمیتی ندارند؛ گرفتن جان های ما، رنج  ما، جان

 "ی ماست. آن رنج و عذاب، پیروزی–آخرین لحظه از آن ماست 

 ی عزا، در بوستون گرد آمدند.  نشانه یک تظاهرات سکوت به نفر در250000در روز اعدام، 
12 - Tom Mooney (1892-1942)داشتن در  های آمریکا که متهم به دست  ی سوسیالیست ی اتحادیه دهنده های کارگری و سازمان ، فعال اتحادیه

 ان کالیفرنیا زندانی شد. سال در زند23ی آن مدت  شد و در پی 1916قتل در سال  گذاریِ منجر به ی بمب توطنئه



کشند. تیتو، فرانکو، ساالزار، پرون و  گی می ها نفر در چین و هند و اروپا گرسنه . در همین لحظه میلیون13یهودی را کشت

گرایی دائماً در حال رشد  شدن ملیّ نژادی با تشدید و پر رنگ اند. تبعیض شان را سرکوب کرده دیکتاتورهای دیگر، حقوق رعایای

 است.

چنان گسترده و متعدد است که از چشم و  مند، پیشرفته و نوینِ ما آن  های دنیای ثروت ها و شقاوت تراژدی

کنیم تا واکنشی دفاعی نشان  مان بیرون می ها را عمداً از ذهن ماند، یا شاید آن ی بیشتر ما مردم پنهان می اطفهع

 بتواند از شدت درد، زنده بماند.  بودند، امکان نداشت آدمی مان زنده می باشیم. اگر این شرایط همیشه در ذهن داده

اش کنند. فرد حسّاس  توانند تحمل دیگر نمی  شوند، برخی میتفات  دلی، قساوت و رنج بی سنگ ها به بعضی آدم

برد و یا به النه و کنام  خیالی پناه می تفاوتی، و بی گرفتن، بی که به ندیده بیند، یا این ریزد و آسیب می اغلب فرو می

وبی از ناتوانی و خ ها، وی به  گاه ی شخصی و این پناه گی خزد. در بیرون این زنده ی شخصی می گی و پناهگاه زنده

ی  گری کنش"ای نسبت به  ی گسترده میلی ی خود آگاه است. از همین روست که در این شرایط، بی اهمیتی بی

ای و  دهد. بله، ما سکه رخ نشان می "های متعهد به کاهش رنج و اصالح شرّ سازمان"در  یا شرکت جدی "سیاسی

 آن چیزی نیست که در مقایسه با عظمت وظیفه باید انجام داد.. امّا این 14کنیم، امّا نه بیشتر ساعتی هزینه می

کار و  تری برای چاپلوسی، فعالیت مستبدین تبه قدر شدیدتر خواهندشد. میدان وسیع انفعال هرقدر بیشتر، مشکالت هم همان

های  حلّ روی راه چنان پرشتاب که تمرکز بر آیند، آن گنگستر و شیادان سیاسی باز خواهدشد. مشکالت از پس مشکالت می

ی  چنان انرژی ها آن نویس پیمان ی پیش آیند، بسیار سریع؛ و تهیه   ی کنفرانس می ها از پی شود. کنفرانس اساسی دشوار می

 بیند. شان را نمی شان دیگر اهداف اصلی گیرد که چشم ها را می ذهنی و وقت دیپلمات

ی  در باب مزایای دوستی  های صلح، سخنرانی موفق! و پیمانهای  ی اول و دوم با کنفرانس ی بین جنگ جهانی فاصله

بریاند در مورد -های لوکارنو، ثواری، پیمان کلوگ بودن پیموده شد: پیمان خوب سالح و تعهد به  المللی، مباحث خلع بین

                                                                 
اند  ها مدعی ها، بیشتر این تشکیک  نظر از صحّت و سقم جزئیات آن است که صرف ّ و تردیدهای بسیاری ابراز شده در آمار و ارقام تلفات یهودیان شک - 13

بزرگ یهودیان مظلوم ی کافی برای مهاجرت  ی جهانی اند تا پشتیبانی ی حمایت از قوم یهود، ارقام تلفات را عمداً باالبرده که برخی هیاهوگرانِ مدعی

ی  ی فلسطینیان  و با هماهنگی هزینه ی یهود را دراروپا به نفع اروپائیان و به ی مسئله حلّ نهایی ترتیب راه این دست آورند و به سوی ارض موعود را به به

ستیز -یهودی-ظاهر ضدّ  های به را پشتیبان سیاستی جهانی  اجرا درآورند و افکار عمومی ی آن(، به داری )از نوع یهودی و غیریهودی هیتلریان و سرمایه

است که ناظرین و عاملین  و  ای دار از هر دینی(، فاجعه دین یا دین بی  شدن و زجر و آزار حتّی یک انسان )چه خود کنند. امّا در هر صورت کشته

آمده. راه حلّ  عام بزرگ برمی هیچ شکیّ نیست و از آنان این قتل ها هم ی نازی ستیزی اش باشند. در یهودی گوی باید پاسخ مباشرین و آمرین آن، همه می

ی  ی همه ی فارغ از نژاد و مذهب و زبان؛ و نیز حقّ برابر شهروندی خشونتی و دمکراسی باید بدون درنظرداشتن بی ی فلسطین هم، نمی ی مسئله کنونی

ی  ی تاریخی گی اسرائیلی خلق و کشف شود؛ و این جدای از شرمنده-فلسطینی های های اشغالی و سرزمین ی سرزمین های متولد و ساکنین کنونی نسل

 شان داد.  جایی دیگر پاس ی خود را تاب نیاورد و به  وطنانِ )یا مهمانان تاریخیِ( یهودی اروپاست که حضور هم
 دیناری چو خر در گل بمانند!........ ور الحمدی بخواهی، صد بخوانند! )سعدی( به - 14



د. پس از هر شدت سرگرم کر وزیران را به . این مشغولیات، نخست1938و مونیخ در  1928در سال  "ی جنگ سازی ممنوع"

بینی سر دادند، غافل ازین که در این بین جنگی در حال  ها در پوست خود نگنجیدند و بانگ خوش کنفرانس نمایشی، دیپلمات

 زایش بود.

نامه، تجارت، واگذاریِ امتیازنفتی، احزاب، رای، قانون،  شکل کنفرانس، پیمان، قطع المللی و داخلی معموالً به های بین سیاست

ی  های اخالقی شوند. این نگاه نادرست نیست، امّا بدون توجه به روح بشر و رویه می  انتصابات و غیره دیده  د، مالیات،قیمت،سو

ی ناشی از اصول است. امّا عملکرد  رنگی دلی و یک وی، چیزی است ناقص. سیاست قبل از هر چیز نیازمند انسجام و یک

است که واقعیت در عمل چنین نیست. در این میان، التزام به اصول  بت کردهثا "ی سیاسی صفتی بوقلمون"پردازانِ  نظریه

 وجود آورد. رنگی و شرافت رفتاری به ی شخصیتی و یک گی پارچه تواند یک اخالقی، می

اغلب اوقات این دو از هم  فردی است. "عمل و اصول"و بین  "سیاست و اصول"گی میان  بشریت، نیازمند پیوسته

 "آد!؟ پس چی گیر من )ما( می"طوری که هر چیزی فقط با نتایج ملموس خود ارزیابی می شود:  اند. به غریبه

بخشد. جنگ، دروغ و جنایت را به  ای را تقدّس می نوع وسیله اند. هدف، هر در حکومت استبدادی، سیاست و اصول دشمن هم

 گیر باشد. ها سخت باید که نسبت به ابزار و شیوه آورد. امّا دموکراسی، بر اساس تعریف و روح خود، می رنگ مقدّس در می

تز  ترین آنتی تز بزرگ اند. این آنتی ساالری تز میان استبداد و مردم  ای از تز و آنتی نمونه 15ی کلّ استالین و مهاتما گاندی فرمانده

 در جهان نوین است.

دهی و استاد قدرت؛ سیاست، هدف است.  ی سازمان نابغهی روسیه،  تاز همه از دیدگاه جوزف استالین، مستبد کمونیست، یکه

اند، چرا که  ها همه کارهایی درست کردن کشورهای کوچک؟ این وسایل اهمیتی ندارند. پیمانی با هیتلر؟ اردوگاه مرگ؟ برده

 وسایلی هستند در خدمت یک هدف، یعنی ابزار کسب و حفظ قدرت.

خواه و  ضمیر است و سوسیالیست آرمان مرد، روشن ست و سیاستا "خدامرد"چون گاندی که  از نظر انسانی هم

 طلب؛ سیاست و اصول تفاوتی با هم ندارند. نیز صلح
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ما بنامد شناسم. هرچند که اکنون با دولت همکاری ندارم، امّا اگر دولت قرار باشد قانونی بگذراند که هر کس مرا مهات ی لقب مهاتما نمی خود را شایسته

ی احترام[ لمس کند، مجرم بشناسد، من با کمال میل برای تصویب چنین قانونی با دولت همکاری خواهم کرد. در  نشانه رسم هندیان و به و پای مرا ]به

وه مردم نسبت به  خود به توانم قدانین و مقرراتی وضع کنم، این کار ها جرم است... از احساس ستایش انب ی( خودم، که می ی مذهبی کده اَشرام )خلوت

کردم. در آن صورت به اعترافات فراوان و اقدامات  تر و بهتر حس می بخش انداختند، خود را در وضعی رضایت رویم تف می ام. اگر به راستی بیمار شده

ی جهانی یافت. شدّت تاکید گاندی در هرحال، این لقب برخالف خواست وی مقبولیت و شهرت به "نادرست دیگر و تجدید نظر در وضع خودم نیازی نبود.

 های بزرگ تاریخ.  ی چهره ی تطبیقی دهنده است و موردی است بسیار جالب برای مقایسه و مطالعه این موضوع بسیار تکان



 شوند. خود، ازهم دور می "کلماتِ"ها و با "وسیله"ها، با  شدت واگرا نسبت به انسان هایی به این دور مرد با رویه

 در گاندی می توان صلح و آشتی را یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دوم

 سیاست و فرودستان

اش هاریجان )پسر خدا( است. مقاالتی با امضاء  کند که نام زبان انگلیسی اداره می ای را به نامه  موهانداس کرامچاند گاندی هفته

 ی اوست. عهده نویسد و ستون پرسش و پاسخی هم به در آن می

ی انگلیس به هند رفت تا برای دادن  ی دولت کارگری ضو برجستهع 3ی کابینه، مرکب از  ، هیئت اعزامی1946در ماه مارس 

علی جناح رهبر  حلّی دست یابند. آنان با گاندی، جواهر لعل نهرو وسایر رهبران حزب کنگره و نیز با محمد خودگردانی به راه

 مسلم لیگ و بسیاری افراد دیگر مالقات داشتند.

کرد. ظاهراً  هند، قانون اساسی و دولتی ملّی اعطا می طرحی منتشر کرد که بهماه مه، هیئت اعزامی،  16در نهایت، در روز 

پذیرد؟  پذیرند؟ امّا پرسش واقعی چیز دیگری بود: آیا مهاتما گاندی آن را می مسئله این بود: آیا هندیان طرح انگلیس را می

 ی هند است. ترین نیروی واقعی چرا که گاندی بزرگ

ونیم  ی یک گاه در طیّ مقاله بر خود روا کرد و آن "16ای ی چهارروزه گرانه امتحان جستجوآزمون و "گاندی در پاسخ، 

بهترین مدرکی است که دولت انگلیس در شرایط "ی خود به ستایش از هیئت پردلهت و اظهار کرد که طرح آنان  ای صفحه

ترین  ترین و سریع اند تا آسان ی انگلیس آمده بینهاعضای کا"او مدعّی شد که  "توانسته از خود ارائه دهد. آمده، می مختلف پیش

 "دادن به حکومت انگلیس را طرّاحی کنند. روش پایان

شد تا مقامات و  سیم زده نقل از هاریجان چاپ کردند. متن آن به واشنگتن بی های هند این مقاله را به ی روزنامه  همه

چاپ رساندند. بالفاصله در زیر تحلیل  های کاملی از آن را به گزیدههای برجسته آن را ببینند. در مطبوعات انگلیس  دیپلمات

کند با عنوان  امضای گاندی منتشر می ی دیگری به ی هند، هاریجان مقاله ساز انگلیس برای آزادسازی گاندی از پیشنهادِ تاریخ

تحسین  "برای غالت و کاه و جو عنوان جانشین مناسبی به "ی هسته را  که در آن وی ارزش غذایی "ی انبه ی بذری هسته"

شده و یا  جای غلّه پخته و خورده داری شوند و به ها نگه ی هسته انبه اگر همه"دهد که خوب بود  چنین ادامه می کند و این می

 "به نیازمندان داده شوند.

پرداخت که این  ی موهانداس کرامچاند گاندی بود و به درمان طبیعی می ی هاریجان باز هم به همین شکل نوشته بخش بعدی

درمان طبیعی دو بخش دارد، اول بردن نام خدا یا "نویسد:  اش می کند. گاندی در مقاله اش را صرف آن می روزها بیشتر وقت
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 "وختن عمیق بهزیستی و بهداشت... که در آن خلوص مطلق درونی و برونی وجود دارد.راماناما و درمپیشگیری از بیماری با آم

شیر گاومیش "رود:  شرح و بسط ارزش شیر می پس از آن، به سراغ  "شود. بیماری ناشدنی می"کند که با این شرط،  تاکید می

 "همتراز شیر گاو نیست.

ی  گی مند به زنده ای هم از خصلت گاندی. چون او عالقه ر آن و نمونههای دیگ است از شماره ای ی هاریجان نمونه این شماره

ی  گی   های هفته گاندی هم انسانی چندوجهی است. بارها و بارها در شماره –و چون این زندگی، چند وجهی است–است  "فرد"

گوی سئوال بانویی  ند، یا پاسخک اش در هند می هاریجان، گاندی توجه خود را معطوف به مصارف بادام زمینی باری هم وطنان

دهد که همیشه در این مورد  چنین پاسخ می کند و این پرسد چرا گاندی عادت تف کردن هندیان را تقبیح نمی شود که می می

  کند. است و حاال هم آن را باز تقبیح می تذکر داده

ای دیگر خواستار کاهش میزان شکر مصرفی  مقاله دهد، در دست می ای، تعریفی از مفهوم استقالل برای هند به گاندی در مقاله

کند که  کند، در چهارمی اظهار امیدواری می    ی سوم با مشکل جناییت جانیان برخورد می شود، در مقاله نبات می  و تولید آب

گاه  هیچ گویی کند که دروغ ای وضع می هند آزاد، از تشکیل و حفظ ارتش خودداری خواهد کرد، در پنجمین مقاله قاعده

 "پذیرد. گویی استثنایی نمی راست"پذیر نباشد:  توجیه

نیست و فرودستان هم  "از ما بهتران"نیافتنی و متعلق به  چنان هم عظیم، دست  از دید او، از دید مهاتمایِ خدامرد؛ سیاست آن

 پندارند. چنان کوچک و حقیر نیستد که خود می آن

رسد که  نظر می گذراند و به ی مردم می روز را با عامه ساعت شبانه 24ندی این است که های گا  گی  آورترین ویژه یکی از شگفت

ی ایوان درمانگاه دکتر مهتا یا هر جای  ای بر کف سنگی ی تخته است روی  کند. بسترش دوشکی بالد و رشد می شان می در میان

ی استاد خود روی همان مهتابی  ر از یاران در نزدیکیکند. تراس رو باز است و در سطح زمین چندین نق گی می دیگری که زنده

 خوابند. می

ها  نوشد و با درست خود به نامه ای می ساعت چهار صبح مهاتما و گروهش به تالوت دعا مشغولند. آنگاه آب و پرتقال و انبه

 تناد است.حطش، واضح و قابل اس . دست17گی عمر کند ساله125ساله است و امیدوار که تا 78دهد.  جواب می

هندی   ی شازده بار، راج کوماری آمریت کائور که بانویی مسیحی از یک خانواده شنود. روزی یک هم  می بیند و خوب  خوب می

خواند. این خانم برای خدمت به گاندی و  ی یک خبرگزاریِ انگلیسی برایش می ی خبرنامه است اخبار را از روی  فتوکپی

 دهد. خواند و به رادیو گوش نمی ها را نمی  پوشی کرده است. گاندی هرگز روزنامه شمچیز چ ی او، از همه گری منشی
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گویی، و هر عمل دیگری، با ساعت  و روی و هر گفت آید. هر پیاده امّا هند با هزاران نامه و صدها هممان به سوی وی می

گوها  و شناس است. گفت شدت وقت است. به باف وی آویزان لُنگ دست "بند کمر"شود که به  ی جیبی ی او تنظیم می نیکلی

ی  دهد. عمالٌ همه گو پایان می و گفت کند و به کشند و اوست که آنان را از تمام شدن وقت باخبر می ساعت طول می یک    معموالً

گو  و گر گفتبرد، خصوصاً ا کند لذت می دارد. د ر واقع از هر کاری که می گو را خوش می و گیرد. گفت  دست می صحبت را به

 باشد، پیاده روی باشد، خوردن باشد یا خوابیدن.

با وی گذراندم. ساعت  1946گی کردم. شش روز هم در       با گاندی زنده 1942ای در روستایی داغ در تابستان  هفته مدت یک

 بود. ای نیشم زده پشه–وابیدم طور خوابیدی؟ گفتم بد خ رفتم. اولین بامداد از من پرسید چه روی می صبح با او به پیاده 5:30

 "طور خوابیدید؟ شما چه"پرسیدم: 

 "خوابم. من همیشه خوب می"داد:  پاسخ

 "طور؟ عالی، شما چه"جور خوابیدی. گفتم:  چه    صبح روز بعد دوباره پرسید که

 "خوابم. نپرس، من همیشه خوب می"پاسخ داد: 

 است. طور خوابیده صبح روز سوم ازو پرسیدم چه

 "به شمت گفتم که نپرس."د کرد که: تاکی

 "اید. فکر کردم فراموش کرده"کنان گفتم:  شوخی

 "طور خوابیدی؟ رم؟ خُب، خودت چه منی که دارم از دست می آها، فکر می"گفت: 

 "نپرس"گفتم: 

 "شه که! بایه گل بهار نمی"گاندی خندید و گفت: 

 بارید. تاکید کردم که: می "ریزبار"ها  بار صبح  چند

 "حتماً دیگه قرار نیست که توی بارون هم قدم بزنید؟"

 "ها؟! بله، راه بیفت. پیرمردی نکن."در پاسخ گفت: 



روی، خستگی  دقیقه پیاده 45دارد و در پایان  های بلندی برمی ی چهارسال پیش راه نمی رود، اما با تمام قوا قدم تندی به

پذیرد، پیامی بسیار طوالنی از دکتر  ها را می نویسد، مالقاتی خورد، می میی دومش را  گردد، صبحانه آید. برمی سراغش نمی به

است  خوابد. گاندی روز خود را بر روی دوشکی زمخت که بر روی کف سنگی اتاقش پهن شده گیرد و بعد می مهتا می

های فلزی  یا کاسهی درخشان و تمیز  های چینی خوابد. غذا را در ظرف برروی آن می –درطول روز هم –گذراند و  می

ی  ای پخته در شیر، پودینگِ شیر، کیک تاوه جات خام و پخته، میوه، خرمای آورند. خوراکش سبزی ساب براق برایش می خوش

 نوشد. خورد؛ چای، قهوه یا الکل هم نمی مرغ، گوشت یا ماهی نمی ی هندی است. نان، تخم ای ورقه

هایند. هندوهای متدین  ها نجس کند. ساکنان زاغه ها اقامت می ی زاغه میانهای معمولی در  ها در کلبه گاندی بیشتر وقت

کند. گاندی خواهان این است که  ها آنان را آلوده می دارند، معتقدند که تماس با نجس ها دور نگه می معموال ً خود را از نجس

باشد در  خاطر هرگاه که امکان داشته به همینها دست بردارند.  شان با نجس ، از رفتار بیرحمانه18هندوهای معتقد به طبقات

عنوان آشپز  عنوان خدمتکار و حتی به ها به اند از نجس کند. درنتیجه، هندوهای طبقات باالتر شروع کرده شان زندگی می میان

شهرها در حال  ویژه در ها به شد که سدّ بین هندوهای طبقاتی و نجس ی نقاط هند به من گفته عالوه در همه استفاده کنند. به

که  ها باز کنند، در حالی است که درهای معابد را بروی نجس فروریختن است. گاندی روحانیون معابد مقدس هندو را وادار کرده

 است. این درها هزاران سال بر آنان بسته بوده

ست، امّا خود را از جنس وران ا ی پیشه او نجس مادرزاد نیست؛ بلکه هندویی از طبقه "ام. من نجس"من گفت:  بار به یک

من هندویم، من مسلمانم، "گوید:  کند، تا شاید هندوهای دیگر هم مثل او عمل کنند. در ادامه می ها معرفی می نجس

 "ام. ام و بودایی ام، یهودی مسیحی

کنند. بیشتر  س میرسند در برابرش کمر خم کرده و پایش را معموالً لم با چند مورد استثنا، هندیان وقتی به حضور گاندی می

روی کف   کند، طور که خود تعریف می وقت، آن گوید که دست بردارند. آن آنان می  کوبد و به شان می ها با مشتش به پشت وقت

شود. ممکن است هر کسی که در  خانه حضور دارد بنشیند و گوش دهد. امّا  گو شروع می  و زنند و گفت زمین چمباتمه می

 شود. گو به خود گاندی و کسی که با او قرار مالقات گذاشته محدود می و طور هادی گفت  به

                                                                 
18 - casteها. در هندِ زمان گاندی،  وران، کشاورزان و نجس کند: روحانیون، جنگاوران، پیشه : آیین هندو، جامعه را دارای پنج طبقه تعریف می

ی فرد  آمد. مومنین معتقد بودند که در صورت افتادن سایه حساب می شان هم برای یک هندو نجس به  گرفت و سایه ها به اینان تعلق می ترین شغل کثیف

تن یک مسلمان، خود را از نجاست پاک کند. پر واضح است که  تواند با مالیدن قسمت نجس شده به نجس بر تن یک هندوی طبقه باالتر، او می

ی نجاست برایشان  ی ازاله ا در نگاه هندوان، مسلمان بعنوان وسیلهدانستند. امّ پرست و مصداق نجاست می ی خود آنان را بت مسلمانان هم به نوبه

 آید! حساب می به



شان بر  ایند. مربیان برای آزمایش نظرات ی حزب کنگره برای گرفتن رهنمود و دستورالعمل به نزدش می وزیران ایالتی نخست

ی اقدامی نو برای   طرح و نقشهکاری نو شود، و آن کس هم که  خواهد دست به کس که می آیند. هر آن روی او به دیدارش می

شان ازو کمک بگیرند. در مدتی  آیند تا در حلّ مشکالت شخصی شود. افراد منفرد می دست او می هند ندارد، خواستار تبرک به

شان را برایش  های ی گرفتاری اش را گرفتند تا قصه شان ناراضی بودند، وقت ی مشترک گی که با او بودم، زوج نجسی که از زنده

ی مورد  ی اصالخات اقتصادی و اجتماعی ها صرف آن دو کرد. دهقانان و کارگران خواستار کمک او به ارائه تعریف کنند. ساعت

 شوند. نیازشان می

همراه  ساعت و نیمه با قطار از پونا به بمبئی با او بودم. گاندی وهمراهان که حدوداً ده منشی  هواخواه، به در سری سه

زد، و  هایی از چوب زمخت داشت. ربار باران هم می بود وفقط نیمکت 3واگنی مخصوص رفتند که درجه  اش بودند به پزشک

ای دیگر را  ی چاپی یمقاله ی خاریجان نوشت. بعد نمونه ای برای مجله کمی بعد آب از سقف شروتع کرد به چکه. گاندی مقاله

ها،   ی ایستگاه بودند. در همه د که برای همین کار سوار قطار شدهای ش اصالح کرد. پس از آن مشعول مذاکره با رهنبران سیاسی

ساله، با  14ها دو نوجوان حدوداً    بودند. در یکی از توقف باوجود بارش شدید باران، جمعیت بود که برای دیدنش جمع شده

 )جی، پسوند احترام است.( "یجی، گاندی ج گاندی"زدند:  بودند و فریاد می ای، کنار پنجره ایستاده پوستی کامالً قهوه

 ازو پرسیدم: در نظر اونا شما چی هستید؟

 "شاخ، من آدمی هستم با دو شاخ. یک مسخره"مویش گذاشت و پاسخ داد که:  اش را سیخ در کنار سر بی دو انگشت اشاره

 زند(. )انگلیسی را عالی حرف می

رود، در مواردی که روی تراس در  شب به رختخواب نمی10ساعت وقت قبل از  زده شدم. هیچ همه توان و انرژی شگفت از این

گفت که اگر  شدم، تعبیراتی بامزه با من ردّ و بدل می کرد و یا می انتظار رسیدن شب دراز کشیده بود و من از جلویش رد می

 خوابم. بیشتر دعا کنم، بهتر می

ی ابزار خدا، و ایمان به  خود به منزله ی مذهبش، ایمان به خدا، ایمان به مایه شدت مذهبی است. جان به

ها،  ی اندیشه خشونتی، همه صلح وشادی در زمین است. باور به بی خدا در آسمان و به خشونتی به عنوان راهی به بی

 دهد. ی او را شکل می اظهارات و اعمل سیاسی

کند. با خنده گفت:  برای غربیان مطرح نمیخشونتی را  بار به دو جنگ جهانی اشاراتی ضمنی داشت. ازو پرسیدم چرا بی چندین

 است. آسیایی هستم. صرفاً آسیایی، اما مسیح هم آسیایی بوده  صرفاً  من آدمی"



ام. من  که هنوز حتی هندیان را از همین بابت قانع نکرده خشونتی دعوت کنم. در حالی توانم غربیان را به بی گونه می چه

 صبر و انقالبی است. کند که خلق وخوی جوانان کشورش، خشن، بی قبول می "ام. شده وهدر رفته ای شلیک گلوله

یابد. این همان  است. با این وجود مایل نیست که با خشونت به این اهداف دست حیات خود را وقف استقالل کشورش کرده

ی جنبش در حال  ساله44رهبر  "جایا پراکاش نارایان"ها در آن اختالف دارد. درمورد  است که گاندی با سوسیالیست ای نکته

شخصیتی است  "جایا پراکاش"ام.  دنیا بیاید، سوسیالیست بوده که او به من قبل از این"گوید:  رشد سوسیالیست هند می

گرد وسایل توالت در شیکاگو بوده و سهم زندان  ی دوره های ویسکانسین و اوهایو درس خوانده، فروشنده آور. در دانشگاه شگفت

های سراسر عالم، ضدّ کمونیست و ضدّ شوروی است. گاندی  ی سوسیالیست در هند پرداخته است. او هم مثل همه خود را هم

او در جریان کارزار نافرمانی مدنی در  های هند به رهبری است. اما سوسیالیست ی گاندی ورزد. و او هم شیفته می  به او عشق

ها اقدام به خرابکاری کردند، سازمانی زیر زمینی تشکیل دادند، خود را  دست به اقداماتی خشن زدند. سوسیالیست 1942سال 

ی گاندی،  خشونتی کارها از دیدگاه اصول بی  ی این زور مانع فعالیت مقامات دولتی شدند. همه از پلیس مخفی کردند، و به

  غیراصولی هستند. 

ها با آنان شریک   ی سوسیالیست ملی است و در آرمان نهایی ی آنان برای آزادی  ی اشتیاق این او هر چند منشاء و بانی بنابر

 ها هم مخالف است. گونه سوسیالیست است، امّا با این

های پیروزمند با قدرت نظامی  گاندی ضد ژاپن و ضد نازی بود، با این وجود، ضد جنگ هم بود. چون اعتقاد داشت که قدرت

 کند.  کرد و فکر می ترین هدف فکر می فراتر از نزدیکنخواهند توانست صلحی بوجود آورند. او به چیزی 

توان  باشی، و دل بیمار را نمی که دل بیماری داشته ، یعنی این"هند بیمار است"است.  "محور  هند"مثل بیشتر هندیان، او هم 

زدن با گاندی،  کنند، نه به مشکالت جهان خارج. موقع حرف فراموش کرد. هندیان قبل از هرچیز به مشکالت خود فکر می

های روزمره،  بیند. هیچ بحثی با گاندی در مورد شرایط و شواهد و واقعیت ی هند می ی دنیا را در آیینه بینی که او همه می

بینی که موضوع بحث از  دهد، و کمی بعد می ماند. اوست که با عبارتی آن را به ترازی باالتر ارتقاء می روح و خشک باقی نمی بی

ی خاکی در آن مطرح  ی انسان بر روی این کره ی رو در روی شود که مسائل نهایی تری دیده می ی وسیع وفانهی فیلس جنبه

 است. شده

پرسد که آیا درست  گان به دیدار گاندی آمده بودند. یکی از اعضای هیئت از او می زده قحطی هیئتی از آمریکا برای کمک به

ی قحطی است.  ه کشور ژاپن دشمن سابق است و هند هم، همین اآلن در آستانهها غذا رساند، درحالی ک است که به ژاپنی

ها برسد،  تر از هند است، آمریکا باید اول، به ژاپنی باشد که ژاپن گرسنه اگر این خبر واقعت داشته "گوید:  گاندی در پاسخ می



شدت محکوم کرد. گاندی ملی گراست،  اتمی را به گاه استفاده از بمب است تا روح ژاپن را بکشد. آن چرا که آمریکا تالش کرده

 ی اولش هند است. گی بسته حال، دل کند. در عین وطن هم می امّا انسانیت وی او را جهان

گرایی دارند، یعنی رفاه چهارصد  و زراعت بادام زمینی هر دو به سوی یک هدف هم "سر استافورد کریپز"در نگاه او، مذاکره با 

شود و با نفوذترین انسان  همین خاطر است که بیشترین عشق نثار وی می است. به خود را در آنان ذوب کردهمیلیون هندی. او 

پرستند، و این روزها در بعضی  تر  بسیاری را هم می های کوچک ها و بت پرستند، امّا الهه هند است. هندوان یک خدا را می

 هایی از گاندی هم وجود دارد. معابد هندو، بت

گاندی از آنان  "های آسمان در انتظار پذیرایی ازو هستند. دروازه"گوید:   احساسِ اهل بمبئی به من می ی بی چی لیاتیک ما

 تر کند. باشند، او تالش دارد تا زمین را آسمانی خواهد که صبر داشته  می

کند.  اش احساس می بیند و با فالکت اش می با لُختی اندیشد،  اش می پوش و ناشاد است که با شکم چنان گرسنه، ژنده شرق آن

دهند که از مزایا و منافع  لرزند، امّا تنها به آنانی دل می مند به خود می تن، از ترس این سازمان و آن نهاد قدرت صدها میلیون

ن چو عمری است. وی هم پوشی و ایثار همه کنند. گاندی نماد چشم پوشند و خود را فدای رفاه عمومی می شخصی چشم می

اش در مورد  ها نظرات جالب زید. کسان بسیاری با او فرق دارند، خیلی زید و برای هندیان می ی هندیان می همه

شان به صداقت، خرد، و    گی کنند. امّا همه ی کامل، و درمان طبیعی را ردّ می جویی ی نفسی و جنسی، آشتی داری خویشتن

است؛  گویند او دمدمی شده  ها می کند، غربی ه گاندی خود را تکذیب و نقد میگذارند. گاهی ک اشتیاق او به حقیقت احترام می

 است. گویند گاندی با خودش رو راست و صادق بوده ها می  امّا شرقی

خدایان خود را پیرو او  وجود بسیاری از بی با این "گزار خدایم. من خدمت"گوید:  کند. می ی خود را تکذیب می او نفوذ گسترده

فهمد:  خوبی می گفت به چه را که وودرو ویلسون زمانی می گزار انسان است. از روی غریزه، آن د، چرا که او خدمتدانن می

دموکراسی در واقع نظامی از دهد...  ترین معنای خود، بسیار بیشتر از شکل خاصی از دولت معنی می دمکراسی در وسیع"

 "دهد. ی انسان با انسان را تحت تاثیر قرار می هتشکیالت اجتماعی است که تقریباً هر موردی از رابط

طور  مرد معمولی و همین ی دولت است. از نظر گاندی، سیاست یعنی انسان. سیاست معنی از دید خیلی از مردم، سیاست به

مند  ههویت به عنوان مردم عالق های بی شکل و بی کنند. امّا گاندی به توده معرفی می "دوست خلق"رهبر مستبد، خود را 

 کند. ی افراد است. او از جزء به کلّ حرکت می منزله نیست. او نگران مردم به

بار و خونینی میان هندوان و مسلمانان در بنگال رخ داد که جان هزاران انسان  را گرفت.  های خشونت ، درگیری1946در سال 

همراه یکی  شرقی رفت. پیرمرد نحیف به در بنگال نشین ای مسلمان ی درگیری، منطقه درنگ به بدترین نقطه مهاتما گاندی بی



او را  "مانی شب"دو تن دیگر، پای پیاده از روستایی به روستای دیگر رفت. از روستاییان مسلمان خواهش کرد که برای 

آنانی که ی  حضور پذیرفت و با آنان در جهت دوستی میان جماعات به بحث پرداخت. برای همه ها را به بپذیرند. افراد و گروه

شان هم  بازاریانی که دیگران را کشته بودند و عزیزان-ها در میان کوچه آمدند حرف زد و دعا کرد. ماه برای شنیدن می

گونه سفرکرد  خوردند و همان شان ساکن شد و همان غذایی را خورد که آنان می های گی کرد. وی در کلبه شده بودند زنده کشته

 شان بگذارد. های کاسه شد تا بفهمدشان و مرهمی بر زخم همکردند. با آنان  که آنان می

رود و  خانه می ی کار خود، به کند و پس از آن پی  رانی می مرد معمولی در این وضعیت، در مورد مدارا برای مرد سخن سیاست

 "درمان طبیعی"اء شود. همسر گاندی هنگامی که مرد، مردم هند بنیادی به افتخار او برای ارتق سرگرم اموری دیگر می

های درازی با وسائل ناکافی، پول ناچیز و کمبود  شاه مهتا، سرمست وشنگول شد، چرا که سال تاسیس کردند. دکتر دین

فرد نداشت که  ی بنیادی منحصر به اندازی ی زیادی به راه بود. امّا گاندی مخالفت کرد. او عالقه دیده سرکرده دستیاران آموزش

را به  "درمان طبیعی"خواست  شان را معالجه کنند. می جا رفته و بیماری  توانستند به آن مند می د ثروتتعداد معدودی افرا

های  خاطر تجربیاتی را با شیوه همین پذیر کند. به  کشاورزان معرفی کند و آن را برای ایشان و در حدّ جیب آنان دسترس

درمانی،  آب  درمانی، درمانی، خوراک آفتاب  درمانی، شت: تجربیاتی مثل گِلها نظارت دا و ارزان شروع کرد که خود بر آن  گی خانه

 درمانی و ... . درمانی، نرمش  لمس

پروازی متعهد  کن کند. با بلند گی تالش دارد تا شرّ  را با قاطعیت ریشه ی بسیار رادیکالی است که در طیّ زنده گاندی، انقالبی

عنوان کسی که  ی سرمشق عملی و کلمات، ارتقاء و تغییر دهد. با شناساندن خود به رائهها میلیون تن را با ا  شود که صد می

فشان  هنگام که آتش ی نجاست را باطل کند. آن رحمانه گذراند، تالش دارد تا اصل بی ها می اش را با نجس ی روزمره گی زنده

وقت در  -افرازد. تمام ها بر می ی گدازه ا در لبهاش ر شکوه و ساده کند، خیمه و خرگاه بی سرریز می "مسلمان-هندو"خشم 

 کند، چرا که هند کشوری است دهقانی. گی می ی دهقانان زنده نزدیکی

کار دشوار، باید در کاخی  در ازای این  سنگ از آن بیرون بیاورد، رود تا ذغال می  کارگری که به درون دل پر از گاز زمین فرو

کنند.  مزد او خودداری می نشین از باالبردن دست که مردان کاخ کند؛ در حالی گی می کی زندهگی کند. امّا برعکس درآلون زنده

کار  توانند یک ماهی امتحان کرده و شبیه معدن مزد بیشتری نیستند، می پرداخت دست زنند و راضی به هایی که نق می آن

 1200گی با  توانند زنده دهند، می گی می رسنهرا گ 19ی فعلی شده دشمن سابق و تسلیمورزانی که  گی کنند. کینه زنده

 ی روزانه را برای مدّت کوتاهی آزمایش کنند. کالری

                                                                 
 ی دوم است. خورده در جنگ جهانی های شکست های پیروز و ملت منظور، دولت - 19



مند  ی وجود شرارت در دنیاست. مردان قدرت ، یکی از دالیل محوری"قدرت بی"و انسانِ  "باقدرت"شکاف بزرگ میان انسانِ 

مند سهیم  های قدرت حال، بایستی در قدرت انسان شهروند میانهشوند.  حال می ی ساعت به ساعت شهروند میانه گی وارد زنده

و در  های کارگری،  های بزرگ، اتحادیه ها، احزاب سیاسی، شرکت شود و ازین راه آن را کاهش دهد. این قاعده شامل حال دولت

که از شرّ آن رنج  ن و نیز برای آنا گیرند کار می که آن را به شود. قدرتِ بیش از حدّ، برای آنان های بشری می ی نهاد حقیقت همه

 برند غیر بهداشتی است. می

تواند پاداش  هیچ زوری، دارای قدرت است. او نه می گاندی بیمستبد قدرت دارد، چون انحصار زور در دست اوست. امّا 

وذ او از ای. نف است. مردی است با زیلویی ساده، در کلبه تواند مجازات کند. بر مسندی ننشسته دهد و نه می

 گیرد. انسان نشأت می اش به عشق

تواند، از در زیر چتر  دد که هرچیزی را که می ّ را نمی به او این حق  اش وی فردگرایی است که نه زور دارد و نه پول. فردگرایی

این  است. بهی شخصیت و منش  ی دارایی نیست. بر پایه ی او بر پایه دست آورد و صاحب شود. فردگرایی ی قانون به حمایتی

ی دنیا بایستد. با حضور گاندی، فردیت  تواند یک تنه در برابر همه کند آرمانش منصفانه است، می معنی که وقتی احساس می

 ی حداکثر آزادی از شرایط خارجی و حدّاکثر تکامل کیفیات درونی است. معنی به

 گاندی آزادمردی است از عمق وجود

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سوم

 مهاتما گاندی

 و

 قوا، ارتشبد استالین ی کلّ فرمانده

گی و عمل روزمره  ی گاندی به زبان زنده خشونتی خشونتی است. امّا وقتی که بی ی هند از راه بی گاندی قهرمان سرآمد آزادی

اند. در  ی منفی به او نسبت داده نام مبارزه غلط به که به–آید  ی منفی از آب بیرون می چیزی بیش از خودداری  شود، ترجمه می

 شود. آور و رادیکال تبدیل می ای شگفت  اش بیشتر به فلسفه جاست که نظریه این

ی دهقانی حمله کردند،  کرد. شبی دزدان به کلبه گی می نام اورولی زنده زده به گاندی زمانی در روستایی معمولی، فقیر و غم

 شب، قربانی را به نزد مهاتما آوردند. حال چه باید کرد؟ یدند و فردای آندهقان را کتک زده و اموال ناچیزش را دزد

گزارش به پلیس است. این راه صرفاً  "ایِ راه سرراست و باسمه"گاندی گفت سه راه برای برخورد با مسئله وجود دارد. یکی 

کند. راه دوم،  ندرت به قربانی کمکی می بهشود، چیزی که  فساد بیشتر می  منجر به دادن فرصتی بیشتر به پلیس، برای اقدام به

گاندی گفت:  "روند و آن، دست روی دست گذاشتن است و کاری نکردن. راهی است که معموالً روستائیان ناامید و درمانده می

 "باشد، رونق خواهد داشت. آور است، ریشه در بزدلی دارد و جنایت هم تا زمانی که بزدلی وجود داشته این شرم"

این راه، به شما "خشونتی است. به روستائیان حاضر چنین گفت:  یا همان بی "ساتیاگراها"ی گاندی با دزدان،  ی مقابله شیوه

چون عارضه ای برخورد  با جرم، هم "کاران هم، مثل برادران و خواهران خود رفتار کنید. نیازمند است تا حتی با دزدان و خالف

 باید او را درمان کرد. اش را مبتال کرده و کنید که قربانی

 اش را فراهم ساخت، و ادامه داد: گی ای آموخت و وسایل تغییر زنده کار، حرفه گاندی توصیه کرد که می باید به خالف

سوی درون خود  کار موجودی متفاوت با شما نیست. در واقع اگر چراغ را به باید بدانید که دزد یا خالف"

 "سوی درونت بگیر. چراغ آگاهی را به" "با دزد، فقط در حدّ یک گام است. تان بیافروزید، خواهید دید تفاوت

 زبان آورد: گاه این گفتار روشن را به آن



آورد، هیچ  دار دیگری به دست می اش را از راه استثمار یا وسایل مسئله مند پولداری که ثروت آدم ثروت"

دزد در  شود. تنها فرقش با آن آفتابه ای وارد می خانه ر بهزو زند یا به تر از آن دزدی نیست که کیفی را می گناه بی

 "گریزد. شود و از مجازات قانون می این است که او در پشت اعتبار و حسن شهرتش پنهان می

ای که بیشتر و فراتراز نیازهای  و بادکرده  های انباشته ی ثروت اگر راستش را بخواهیم بگوییم، همه"ی سخن، گفت:  در ادامه

طور کامل وجود داشت، اصالً فرصتی برای بروز و  ی ثروت و عدالت اجتماعی به اند. اگر تنظیم خردمندانه مشروع فردند، دزدی

 "داشت. ی هم وجود نمی"دزد"آمد، و طبعاً  ظهور دزدی پیش نمی

 برد. خواهانه می خشونت گاندی، او را به راه سوسیالیسم برابر چنین است که عدم این

ی موجود، فاحش است.  ی اقتصادی نابرابری"خوانیم:  می 1947ی او در نشریه ی هاریجان اول ژوئن   شده ی چاپ در مقاله

طوری که تعداد کمی  ای وجود دارند، به های شریرانه  ی اقتصادی است. در وضعیت فعلی که نابرابری مبنای سوسیالیسم، برابری

باشد. من  تواند وجود داشته آید تا سیر شوند، اثری از حاکمیت خدا نمی شان نمیقدر گیر ها حتیّ آن غلتند و توده در ثروت می

 "سال پیش. 30ی سوسیالیم را حتیّ زمانی که در آفریقای جنوبی بودم پذیرفتم، بیشتر از  نظریه

ه روستائیان اورولی آید. ب های امروزین متفاوت است. متفاوت ازین نظر که از دولت خوشش نمی  اما او با خیلی از سوسیالیست

با شعور کسی که "کند که  تأکید می ".20فروش باشد چین  و آدم طلب قادر نیست خبر پلیس را خبر نکنید، اصالح"گفت: 

شود،  می گاه که اجبار برداشته کند و آن گرد هم می ماند، نمی تواند بهبود و رشد یابد. راستش را بخواهید عقب خوب می اجبار

 "آیند. تری رو می اش، حتیّ با نیروی مخرّب ایصی معایب و نق همه

 شوند. گیرند و در نهایت غالب می ها شدّت می بند آن، نادرستی در حکومت استبدادی، همیشه یک  اجباری وجود دارد. پشت

  سازی از درون غنی  خواهان بهبود سیستم، با کمک بهبود انسان است. رهیافت وی برای حلّ مشکالت جهانی و مشکالت هند،

 .21ی اورانیوم سازی کند و نه ازغنی ی شخصیت و منش انسانی عبور می سازی و خالص

ی مصرانه، امّا بدون داشتن دولتی در اختیار خود، به هندیان احساس کرامت   است با سرمشق شخصی و موعظه شده  او موفق

ها دیدند  ی هندی متولد شد، نجس زبان ملّی فردی و قدرت جمعی را هدیه دهد. زنان هند به آزادی ی سیاسی رسیدند، یک

گی خالص کرد، چرا که گاندی باز هم با  ی ملت؛ خود را از رخوتی دیرپا و خوابی همیشه است، و همه شان بهتر شده موقعیت
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امل خشونتی را تک دهد، توانست روش بی ها جوش می آلیست ی انقالبیون را با وسواس ایده صبری عمل پرتحرک مستقیم که بی

 دهد.

نه، "گاندی پاسخ داد:  "ها را با مصلحت تاخت زد؟ آرمان"آید که الزم باشد  می  بار دوستی از وی پرسید آیا مواردی پیش یک

 کند. مردان دور می  گاه، او را از مستبدین و بسیاری از سیاست این دید "هرگز. من باور ندارم که هدف وسیله را توجیه کند.

دست آورم، آن را نخواهم  ام. امّا اگر مجبور شوم همان را با خشونت به  ی هند تقلّا کرده عمرم برای آزادیی  همه"گوید:    می

 یابی به نتیجه استفاده خواهند کرد. ای برای دست ها، از هر وسیله  ها و کمونیست از سوی دیگر، فاشیست  "خواست.

نشاند، امّا مستبد فرد را قربانی  کند و باال می ت، فرد را تحسین میابزار معموالً خود انسان است. از همین روست که دموکرا

 است. کند، آرمانی که خود ادعا کرده نام منافع فرد قربانی می سازد. مستبد، فرد را در پای منافعی به می

 شود. دادی بلعیده میی استب عاطفه وجوی این فرجام، در حلقوم حکومت بی آرمان نهایی، رفاه انسان است، امّا انسان در جست

یی روستایی است. امّا  ی ساده گی دهد. او عاشق زنده ها واکنش منفی نشان می ی سیستم شدن و بزرگی گاندی در برابر صنعتی

کردند، مالکیتِ  در صورتی که تعداد بسیاری انسان با هم کار می"نویسد:  برای رسیدن به مصالحه و تخفیف در این عقیده می

باید برای اعمال این آرمان از خشونت استفاده  پذیرفتم. آنان مالک حاصل کار خود خواهند بود. امّا حکومت نمی حکومتی را می

شان دراز  کردم، امّا در روند تبدیل به مالکیت حکومتی، دست همکاری به سوی ید نمی  زور خلع داران را به کند. من، پول

 "اند. های یک بیماری ها، زخم ه میلیونرها باشند، چه فقرا. هر دوی اینکردم. هیچ مطرودی در جامعه وجود ندارد، چ می

کند. تا  داری و دزدی برخورد می های داوطلبانه، با سرمایه شیوه جای خشونت، به ی انسان اطمینان دارد، به او که به سرشت الهی

دولت ترجیحاٌ برای پشتیبانی و کمک صورت هم، دخالت  کند و در آن جائی که ممکن باشد، از حکومت کمتر استفاده می

کنم اگر مردم خود قدم  فکر می "گفت:  . می22راه افتاده است کار خواهد رفت که با ابتکارات مردمی به تالش و فرایندی به به

 "شان خواهدشد.  پیش بگذارند، آن وقت است که سیاست، مراقب و محافظ

قوا استالین است. تنها معدودی دوستان  ی کل مالً مخالف فرماندهازین منظر، و از بسیاری جهات دیگر، گاندی قطب کا

است یا اصالً چنین کاری  هدفی فروخته است و خود را به چه چیزی بسته دانند که او عقد اخوت با چه ی استالین می صمیمی

گذراند. وقتی به سفر  می اش را اش در مسکوست یا در بیرون شهر، یا کجا تعطیالت دانند خانه است یا نه؛ مردم نمی کرده

آهن داده     ی نزدیکی به خط شود. به هیچ کسی اجازه کس خبردار نمی کند. هیچ اش مخفیانه حرکت می رود، قطار خصوصی می
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های مسکو گام  در پشت سر جنازه در خیابان اش، ی همسر سابق در مراسم تشییع جنازه 1932شود. استالین در نوامبر  نمی

های طول  بود و عوامل خاصّی را در آپارتمان سازی کرده  ها را پاک ی آن خیابان که، پلیس مخفی، همه ا نکته اینداشت. امّ برمی

 ها جلوگیری کنند. پنجره بود تا از نزدیک شدن مردم به مسیر گذاشته

 ی گاندی کتابی است کامالً باز و گشوده، گی زنده -

 شود، . هیچ مستبدی به رعایایش نزدیک نمیکند گی می  ای ضخیم زنده استالین در پشت پرده -

 مهاتما امیدوار است که دزد را درمان کند، -

 ساله و باالتر تصویب کرد، 12مجازات مرگ را برای کودکان مجرم  1935کرملین در آوریل  -

 اش خبری از دزدی به مامورین بدهند، گاندی مایل نبود که کشاورزان -

 انتظار دارد که پسران و دختران، خبرچین پدرمادر خود باشند، 23رژیم بُلْشِویک -

 گاندی ناتوان از خباثت یا تنفر است، -

بار استبداد بلشویکی، لنین به  گی است. در روزهای آغازین و کمتر مشقت ی همیشه استبداد بر اساس تنفر و شکنجه -

رد که برای دستگیر نشدن، از روسیه فرار ی دیگر توصیه ک و چندین مخالف سیاسی 24ها مارتوف، رهبر مِنشْویک

ای اجازه  ی ضدّ شوروی تاکنون هیچ پناهنده 1922است. از سال  های روسیه محکم بسته شده کنند. امّا امروزه دروازه

 نداشته روسیه را ترک کند.

های  ها درگیر دشمنی اخر، گرجیدنیا آمد. تا همین او های بکر، خشن و بسیار زیبای قفقاز به استالین در گرجستان، در قلب کوه

 یافتند. خونینی بودند که جز با قتل و مرگ پایان نمی

مخالفت کند، با او درگیری  25های اقتصادی یا انقالب جهانی با تروتْسْکی که بر سر سیاست استالین خیلی پیشتر از آن

معنای  م تروتسکی همیشه همزاد لنین و بهرقیب هم بودند. نا 1921تا  1918ی  های داخلی بود. این دو در جنگ پیداکرده

ی نثر بود.  العاده آمدند. تروتسکی سخنوری توانا و استاد فوق می ی لنین و تروتسکی همیشه با هم  گزار انقالب بود؛ دو واژه بنیان

کرد. دنیا را  دانست. فرانسه، آلمانی و انگلیسی را روان صحبت می ای داشت، فلسفه و تاریخ می تحصیالت عالی و گسترده

امّا این نقش   داشت، 1917شناخت. از سوی دیگر، استالین، نقشی مهم در برپا کردن انقالب  شناخت و دنیا هم او را می می
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ه دستور جهانی پرولتری تاکید داشت. پس از مرگ لنین، از سوی استالین و یارانش که قدرت را قبضه کرده بود، کنار گذاشته و تبعید شد. چند بار ب

 رد. ها هواداران خود را دا استالین ترور شد و سرانجام در مکزیک با تبر کوهنوردی کشته شد. او هنوز در میان کمونیست



هیچ زبان  تر از او هم بود. استالین نه سخنور است و نه نویسنده. وی به تر از نقش تروتسکی و بسیار ناشناخته اهمیت بسیار کم

 گوید. یای سخن نم خارجی

ای قوی و با عرضه. در صالبت و  ام. او آدمی است استوار، با اراده ای با استالین داشته ساعت و پانزده دقیقه 6من مصاحبه ای 

ی  حال فاقد جاذبه و زرق و برق و جلوه اش، قدرت بزرگی نهفته است. اما با این طور در آرامش تسلط کاملش بر خود و همین

ها و با  ها و تقلب چینی ی حزبی، با توطئه شود، بلکه با تحکیم پشتیبانی اش پیروز نمی ذبه یا درخششتروتسکی است. او با ج

شدت تنفر  ویژه لئون تروتسکی که ازو به اش به کند. وی بر روی اجساد همکاران اش راه اوج را طی می ی تشکلیالتی توانایی

 ی قدرت دست یافت. قله به  داشت،

جانشین  درگذشت، 1924بود، طوری که وقتی لنین در  ت لنین، تضعیف موقعیت تروتسکی را شروع کردهاستالین در زمان حیا

ی لنین را زیرپا  شد. در واقع استالین و دوستانش، آخرین وصیت سیاسی ی او تروتسکی، از قدرت عالیه کنار گذاشته طبیعی

ی  نفره تیم سه "گذاشتن استالین پیدا کنند. راهی برای کنار"ه بود ک گذاشتند. او در این اظهار نظر خود، به رفقا توصیه کرده

ی شهرت و  نف به نابود سازی ف و کامه کمک زینوویه نف پس از لنین به قدرت رسید. استالین به ف ، و کامه استالین، زینوویه

 اعتبار تروتسکی ادامه داد و در این مورد، از هیچ عمل زشتی خودداری نکرد.

دستگیر و به ترکستان  1929پیوندد. در سال  پرده می شود. به جمع مخالفین بی تروتسکی از رهبری حزب حذف میسرانجام، 

 شود.  دور دست تبعید می

ی گ. پ. او.، باز هم خار چشم استالین  ی عوامل پلیس مخفی با این وجود، تروتسکی هزاران مایل دورتر از مسکو، در محاصره

طور مردم است.  گرفتند و همین ای در چشم ارتش و جوانانی که در نبرد، ازو روحیه می العاده است. وی هنوز شخصیت فوق

تواند آرام  شود. این هم استالین را نمی خاطر به ترکیه تبعید می بود. به همین ی اعدام رهبران شوروی فرا نرسیده هنوز دوره

آورد و کمی بعد،    دولت فرانسه فشار می رود. به به فرانسه می آورد که او را اخراج کند. تروتسکی کند. به ترکیه فشار می

به خاک سیاه   های شوروی، کن های محلی و کارچاق شود. در نروژ، کمونیست تروتسکی مجبور به انتقال به نروژ می

 رسد. ل میقت دست ماموری از سوی استالین به جاست که به شود. در آن نشانندش. سر آخر به سمت مکزیک روانه می می

بود، ائتالفی با بوخارین، ریکوف و تامسکی تشکیل داد تا  ف، تروتسکی را سرکوب کرده نف و زینوویه اسنتالین که با کمک کامه

بودند که هر یک در طرفین لنین  نف، همراه با لنین عکسی گرفته نف را زیر آب کند. زمانی استالین و کامه ف و کامه سر زینوویه

کرد.  ها نسخه در سراسر کشور پخش او را از روی عکس حذف کرد و تصویر خود را در کنار لنین، در میلیون بودند. استالین



های  ترین همکاران استالین بودند. امّا استالین سیاست حذف شخصیت ترین همکاران لنین و نزدیک نف نزدیک ف و کامه زینوویه

 دستورش اعدام کردند. نف را به ف و کامه جایی رسید که زینوویه بهجا ادامه داد که سرانجام، کار  آن سیاسی را تا به

نف کمک کرده بودند، پس از یکی از محاکمات  ف و کامه در ادامه، بوخارین و ریکوف که هر دو استالین را بر علیه زینوویه

که بتوانند  وروی، قبل از اینی ش های کارگری شان یعنی تامسکی، ریاست جنبش اتحادیه مشهور مسکو اعدام شدند. همکار سوم

 دستگیرش کنند، خودکشی کرد.

اندرصف جا  بازی صف شب اش عروسکان خیمه دست نشین مستقر شد و در پایینْ پس، این استالین بود که بر صدر شاه از آن

 گرفتند.

کنند. در هر فرصت ممکن، های ممتاز استالین  گی شده شروع شد تا مردم را وادار به پذیرش ویژه پس از آن، کارزاری حساب

 ها فرصت، نام استالین و عکس استالین با لنین همراه شد.. استالین جای تروتسکی را گرفت. در میلیون

ها، ادبیات و فرهنگ و نهادهای این  ها، خطمشی  است. فرمان از همان روزها به بعد است که استالین نظام شوروی را شکل داده

 ح او را برخود دارند.گی اثر انگشت واض نظام، همه

 26شود. اش قضاوت می گی  گاندی از روی سخنان، کردار و زنده -

ی خودش  شکل تصویر ذهنی شود. او روسیه را به ش قضاوت می"ساز دستْ"ی  ها و با روسیه استالین با آن تقلّا -

 بازآفرینی کرد.

جات نوین و عظیمی  ساز بسیار و کارخانه . شهرهای تازهانجام رساند های بزرگی را به ی استالین، پروژه رهبری اتحاد شوروی، به

کشور دیگری هم   هیچ–ی بزرگی شد. این کشور هرچند از نظر اقتصادی مستقل نیست  ساخته شدند. روسیه قدرت صنعتی

روی کشف ناپذیر شو گی ی جدیدی که دانشمندان خسته ساز و منابع طبیعی جات تازه ی کارخانه امّا به یاری –چنین نیست این

ی  ی دوم، برنامه ی جنگ جهانی تواند بهتر از هر زمان دیگری بر روی پای خود بایستد. در طیّ اند، اکنون می کرده

ی استالین و  ی آمریکا، روسیه را کمک کرد تا پیروز شود، امّا واقعیت این بود که بدون تولیدات صنایع تاسیسی رسانی کمک

 ب و مفرط نیروی انسانی از سوی او، آلمان ممکن بود اتحاد شوروی را فتح کند.حساب و کتا ی بی کارگیری بدون به

                                                                 
پرسد که پس چرا آقای گاندی در این  ی وی می ی بسیار موثر او در برابر مجلسین و هیئت دولت بریتانیا، خبرنگاری از منشی پس از سخنرانی - 26

چه را که  اندیشد. آن کند، می چه که حسّ می او به آن "دهد:  ی بسیار تاریخی، متن و یادداشتی از پیش آماده نکرده بود؟ منشی پاسخ می جلسه

گی شخصیتی و وحدت نظر  پارچه ای از یکدلی و یک این شاید بتواند نمونه "آورد. عمل در می راند، به چه را که بر زبان می راند و آن اندیشد، بر زبان می می

 ت.و عمل، وحدت درون و برون... و آرامشی عمیق در ذهن و وجدان، و مشاعری بدون تنش باشد که برآمده از آن وحدت اس



خود اضافه  ی وسیعی را به  ی استالین، قلمروهای خارجی قوی و سرسختانه  لطف دیپلماسی ی جنگ و به روسیه در نتیجه

کبیر و کاترین کبیر   ایوان مخوف، پتر است. به این ترتیب وی رهروی سنت تر و بزرگتر کرده است. استالین روسیه را قوی کرده

 همین خاطر هم در ادبیات شوروی بسیار تحسین شدند. ی روس سهم مهمی داشتند و به است که در گسترش امپراتوری

های  ی زمین ی شوروی از سوی استالین است. همه داری کردن مزرعه ی این تحوالت بزرگ، اشتراکی تر از همه امّا حتّی تاریخی

صورت مزارع دولتی که کارکنان، بر  شوند: به برداری می اند و به دو شکل بهره ی شوروی عمالً در مالکیت حکومت یکشاورز

ی  ها هزار مزرعه صورت مزارع اشتراکی. صد شود یا به دولت تحویل می گیرند و محصوالت به مبنای کارمزدی دستمزد می

ی  گیرد. مزرعه ی کشت و زرع شوروی، توسط مزارع اشتراکی انجام میاشتراکی در اتحاد شوروی وجود دارد. تقریباٌ همه 

دولت  کند و بخش اعظم محصوالت خود را به آالت دولتی استفاده می اشتراکی،  روستایی است که از زمین دولتی و ماشین

شود. هر  شان تقسیم می ین، ب ی هر یک از روستائیان بر روی زمین اشتراکی ی محصول به میزان کار انجام شده دهد. باقی می

تواند  متر مربع است و در آن می4000ندرت بیشتر از  ی شخصی دارد، که به زمین کوچکی هم برای استفاده دهقان تکه

اگر چیزی –جات کشت کند و مرغ و خروسی و خوکی و ... پروار کند. این محصوالت برای مصرف خانوار است، مازاد  سبزی

کنند، هیج  درصد جمعیت کشاورز شوروی، اشتراکی کار می 95که بیش از  فروش برسد. در حالی ار بهتواند در باز می –بماند!

اند و فقط حکومت است که  ها سرمایه ای، حقِّ داشتنِ اسب، گاو نر، خیش، کامیون، یا تراکتور ندارد. این چیز دهقان اشتراکی

 دار باقی بماند. باید سرمایه

طرف، در سازمان کشاورزی رخ  به این 27های اروپا ی سرف است که پس از دوران آزادسازی کردن اولین تغییری اشتراکی

برداری از زمین است. این روش در تئوری، کشت  تر برای بهره ای علمی ها، شیوه ی کار، نسبت به سایر روش است. این شیوه داده

–کردن بوده، امّا نظام شوروی  ی اشتراکی هدف اصلی نکته، کند. همین مقیاس را با ابتکارات فردی ترکیب می-و زرع بزرگْ

این طرح را منحرف کرد. کشاورز اشتراکی، در واقع سرفی است کامالً زیر نظر  –است طور که  استالین آن را قالب ریخته آن

 رساند. فروش می کند، حکومتی که کلّ حاصل را در بازار به حکومتی که زمین، ابزار و بذرش را تامین می

گیری، سلطه از  آید، امّا روح، همان روح استالین است: سخت نظر می ی اشتراکی، شبیه نمادی از سوسیالیسم پیشرفته به رعهمز

 آورند. ی کرملین را به اجرا در می ها، اراده شماری از آدم ی اشتراکی، تعداد انگشت باال و از بیرون. در هر مجموعه

درستی هم -شود و بازرگانِ   کارْ دار پیدا نمی ی استالینی است که در آن زمین شیوه ی آشیل ی شوروی، پاشنه مزارع اشتراکی

کنند که  وجود ندارد. طبیعتاً این شیوه باید روستائیان را وادار کند که سخت کار کنند؛ آنان برای خود و برای دولتی کار می

                                                                 
شدند، گفته  دست و خرید و فروش می به زمین، که از سوی مالکین فئودال، همراه با زمین، دست سرف: در اروپای فئودالی، به کشاورز متعلق  به - 27

 شد.  می



راه  ترین نظام کارمزدی را  است کامل لین مجبور شدهدهد. کرم امّا این آن چیزی نیست که در عمل رخ می شان است،  دولت

 بیاندازد.

شود. آیا این  جات، مطابق با مقدار و نوع کارشان، دستمزد پرداخت می ، همانند کارگران کارخانه  به کشاورزان مزارع اشتراکی

 باید تالش کافی برانگیزد؟ بله! طبیعی است که برنیانگیزد! روش نمی

ی   رسد، مقاماتی در مسکو هستند که کارزار تبلیغاتی زدن، کشت بهاره، کشت زمستانه یا دروکردن می هر وقت که نوبت شخم

زدن و کاشتن دعوت شوند؟ سرشت  شخم دهی کنند و راه بیاندازند. چرا کشاورزان باید به بزرگی در سراسر کشور سازمان

کند و محصولش را بردارد. این که احتیاج به دعوت و  ی خودش بر روی خاک زراعت ی کشاورز این است که به اراده طبیعی

 تشویق و کارزار ندارد!

ی سراسر روسیه،  گراد، و در خیلی از شهرهای پرجمعیت صنعتی  های بزرگ شهری، در مسکو، در لنین ی روزنامه امّا همه

از شخم دیررس، تاخیر در کشت، پالسیدن  داد و گالیه و نویسند که لبریز از جیغ ای در اول و آخر سال می های طوالنی سرمقاله

 محصول در مزرعه، یا تراکتورهای تعمیرنشده است.

 بکنند و چه نکنند؟ گویند که چه کار؟ چرا شهرنشینان به کشاورزان می ها چه بحث  شهریان را با این

شود  منتشر می "ان اتحاد شورویگ ی کلّ اتحادیه نویسنده اداره"گی درمسکو، که از سوی  ای است هفته مجله "ی ادبی نامه"

، این نشریه 1947ی اول مارس  گان.( در شماره ی نویسنده است و نه اتحادیه "ی کلّ اداره"باشید که ناشرِ مجله،  )توجه داشته

ی چهارم را هم. بحث دیگری  ی صفحه ی سوم را و همه ی صفحه ی دوم را، همه ی صفحه همه  کند، ی صفحه اول را پر می همه

ی حزب کمونیست  ی مصوب کمیته مرکزی  نامه روزنامه وجود ندارد، جز همین یک موضوع. مقاله، عبارت است از متن قطع در

اندر باب تالش برای بهبود ی از قلم افتاده، و بدون هیچ تحلیلی. عنوان آن:  کلمه موی متن، بدون یک به شوروی، مو

 جنگ.-کشاورزی در دوران پسا

 "ی ادبی نامه"همین خاطر،  نامه را به چاپ برساند، و به ای در اتحاد شوروی باید این قطع که هر نشریه است دستور صادر شده

های معمولی خوانده بودند. امّا  گان شوروی، آن را در روزنامه دهد. نویسنده آن اختصاص می ی کامل خود را به یک شماره

کس جرات ندارد  ا سرسری بگیرد و یا حتّی آن را خالصه کند. هیچر  نامه جرات آن را پیدا نکرد که قطع "ی ادبی نامه"

 های صادره از رأس هرم را اصالح کند و در آن دست ببرد. العمل دستور



های زیر کشت پنبه، چغندر قند، کتان،  مقامات محلّی، که متراژ زمین است به ای ی بهبود کشاورزی، فرمان مستبدانه نامه قطع

ها، و ... را بهتر کنند. پس از آن  ها را زیاد کنند، آبیاری را بهبود دهند، کارکرد اکیپ تراکتور  کنند، تعداد دام علوفه و ... را زیاد

غصب "است. متن نوشته، مشخصاً از  کارهای نادرست بسیاری در مزارع اشتراکی صورت گرفته "در سالیان اخیر"پذیرد که  می

 شکایت دارد. "های مزارع از قبیل تجهیزات، دام، پول نقد و سایر اموال و ... اراییمزارع اشتراکی وسرقت د  ی های ملی زمین

 "ساالر مردم"ی ضدّ  ها را چاره کنند. امّا شاید این اعمال، در سلطه شود که این نابسامانی مقامات محلّی دستور داده می به

باشد که  ریشه داشته 1932تا  1929های میان  سال بار مزارع در اعضای حزب کمونیست بر مزارع و نیز در خاستگاه خشونت

کردن  ها روستایی وادار به پیوستن به مزارع اشتراکی شدند. کشاورزان، خواسته یا ناخواسته برای خالی ی آن میلیون طیّ

مزارع خودداری  ی خود به ی شخصی عام کردند. آنان از تسلیم رمه ها راس دام را، پیش از ورود به مزارع قتل خود، میلیون خشم

دزدند. چرا؟ چون معلوم است. آنان به زور وادار به اشتراک  های مزارع اشتراکی، اموال و ثروت مزارع را می  رعیت  کردند. امروزه،

دهند. روستائیان در مزارعِ اشتراکی  می  ادامه "مال من"و  "مال دولت"، یعنی "مال اونا"اند و هنوز هم به تفکیکِ میان  شده

تنها  اند(، نه اند )چون داوطلبانه ی یهودیان فلسطین که واقعاً اشتراکی امّا روح اشتراکی مفقود است. در مزارع اشتراکی  اند،

جا طبعاً نظام کارمزدی هم معنی ندارد. هر  بلکه قابل تصور هم نیست. در آن  های اشتراکی نیست، خبری از سرقت اموال یا پول

 28برد.  کند و از محصول کار، مثل همه سهم می ر میکسی تا حدّاکثر توان خود کا

امّا  –مزارع اشتراکی راند میلیون روستایی را به استالین صد–دست بگیرد و انجام دهد  استبداد می تواند کارهای بزرگی را به

هایش نادرست  زی کند. شیوهی دهقانان را بازسا شناسی است که روان کارکردهای ظریف بپردازد. استبداد قادر نبوده تواند به نمی

 است.

کار  کند. طبیعی است که حاکمیت استبدادی باید! که دست به این استالین اقتدار واقعی و ابتکار را در نوک هرم زندانی می

کند. هر چیزی  ی شوروی خودکار عمل نمی که هیچ چیز در روسیه ی ذاتش. در نتیجه این بزند، چون استبداد است و الزمه

یعنی در –ی هولناکی در مرکز  ریزی برای گندم کارزار است و بریدن الوار هم کارزار و لذا انرژی است. برنامه "زاریک کار"

 شود. ی این کارزارها تولید و مصرف می اندازی برای شروع و راه –مسکو

تواند مدافع  د. چرا که میشو جات یا اراضی تعیین نمی اش در مورد ملیّ کردن کارخانه سرشت یک رژیم صرفاً بر حسب رویه

ی  های صنفی ی یک رژیم با احزاب سیاسی و اتحادیه چه مهم است رابطه هم باشد. آن  حال فاشیست ها باشد و در عین همین

                                                                 
های  واژه سراغ کلیدتوان به  شده، می ی یاد ی سوسیالیستی یا اشتراکی تر در مورد پیروزی یا شکست دو تجربه ی بیشتر و دقیق برای مطالعه - 28

kolkhoz  ی گروهی یا اشتراکی( و  )مزرعهsovkhoz  ی شوروی(  در شوروی و  ی دولتی )مزرعهKibbutz  جماعت اشتراکی یهودیان(

تی، ی کلخوزنیک در شوروی، مترادف داها ها واژه سال پیشتر از تاسیس دولت اسرائیل، رفت. بعد 38یعنی  1909سوسیالیست( در فلسطین از سال 

 شد.  کوهی معنا می و پشت  عمله،



که حکومتی معتقد باشد که: حاال که در  ها ...( است. در صورتی ها، اتحادیه  کارکنان و مقامات منتخب محلّی )شوراها، انجمن

ی شهری و روستایی دیگر الزم نیست، این عین  ی کارکنان و خودگردانی های صنفی ت، احزاب سیاسی، اتحادیهقدرت اس

دیگر اهمیتی نخواهد   است، جات و اراضی چه کرده کردن کارخانه که رژیم در مورد ملّی حال، این گی است. در این خودکامه

 داشت.

شود، بلکه بر اساس نوع رفتارش با  جان تعیین نمی های بی داراییشخصیت و منش یک حاکمیت بر حسب رفتارش با 

گیرد. یک سیستم سوسیالیست ممکن است زمین را از دست مالکیت خصوصی آزاد کند و در عوض  های زنده شکل می انسان

رون بیاورد و به جای آن، دار بی جات را از مالکیت سرمایه کار وادار کند. ممکن است کارخانه ها به ها را بر روی آن زمین سِرف

 گی بکشد. برده جات به کارگران را در همان کارخانه

خاطر کمیّت و  ها بررسی کرد، نه به شان بر روی انسان باید از نظر تاثیرات ریزی را می کردن و برنامه اصالحات ارضی، ملّی

های  ریباً کامل مشارکت عمومی در فرایندی استالینی، محو تدریجی و اینک محو تق انگیزترین شکست روسیه ظواهرشان. غم

تر از  که واقعیت دردناک ی کنترل سیاسی است. بگذریم ازین –ها و نه حتّی واقعیت–شده  ی رسمی و اعالم شده تعریف

 هاست. این

ی  گروهی های همین شکل، قرارداد هایی حکومتی. به اند، فروشگاه شده "حکومتی"تعاونی، درست مثل مزارع اشتراکی،  فروشگاه

جانبه استخدام،  بعد، رئیس کارخانه و رئیس اداره، یک متوقف شد. از آن زمان به 1935های کارکنان شوروی، در سال   اتحادیه

 کنند. جانبه تعیین مزد می جانبه اخراج و یک یک

 ی اقتصادی. گی ی اقتصادی است، یعنی خودکامه ساالری ی نفی مردم معنی ها به ی این همه

ها  مدتی کوتاه، واسطه و ابزار دولت برآمده از انسان عرفی در شهرک ا، یا شوراهای حاکم و ناظر بر روستا و شهر، که بهه سوویت

کنند. صدای خلق دیگر شنیده  شان می بگیر کمونیست، اداره باز که مقامات حقوق اند بوروکراتیک و کاغذ  بودند، اینک اداراتی

 شود. نمی

 نام استالین. ای به ی سیاسی، با خودکامه گی سیاسی است. خودکامه ی ساالری این نفی مردم

ی گسترش سریع و فراگیر آموزش و پرورش شوروی از کودکستان تا دانشگاه و  موسسات  همین شکل، بانی استالین به

ی را مثل بلبل عنوان خبرنگار خارجی در اتحاد شوروی که روس سال حضورم به 14ی ویژه و عالی است. من در طیّ  آموزشی

ی تحصیل و پیشرفت برخوردم.  ی مثبتِ امکانات تازه های زیادی از کشور سر زدم. در هر جایی با ارزیابی یاد گرفتم، به گوشه



سواد مانده  باید بی بودند، هنوز هم می ی رژیم تزاری می کردند که اگر زیر سایه نشینان فقیر حسّ می کارگران، روستائیان، و کوه

یکی از پسرانم معلم است، دیگری افسر ارتش سرخ است و "گویند:  ی بسیار زیادی با افتخار می مّا حاال مادران روستاییبودند. ا

 "توانم روزنامه بخوانم و ... دخترم سرکارگر کارخانه است. من هم خودم می

اند  ها نفر آموخته رهبری است. میلیونچون و چرای  ی فنّی، خدمت به حکومت و تایید بی ارتقاء  کارآیی  هدفِ آموزش شوروی،

ها و مجالت  چه را که استالین دوست ندارد بخوانند و یا بنویسند. توزیع روزنامه توانند آن که بخوانند و بنویسند، امّا نمی

. تنها کنند گری می دقت غربال ها و مجالت شوروی و رادیوی شوروی را به های مرعوب، روزنامه خارجی ممنوع است. سانسورچی

ی یک ملّت  گی ی زنده باشند یا وجوه منفی شوند که از اتحاد شوروی خوب گفته های خارجی ترجمه می آن دسته از کتاب

شوند، و  کنند، وگرنه مطرح نمی گان شوروی از گفتمان حاکم پیروی می ساالر را رصد، نقد و سرزنش کرده باشند. نویسنده مردم

ای از تروتْسْکی، بوخارین، رادک و دیگر بزرگان شوروی که تصفیه  شوند. هر نوشته ان ناپدید میپای ای بی  که در تصفیه یا این

شود.  های شوروی حذف می ها، کتب تاریخ و درسنامه آنان، با وسواس و دقت، از دانشنامه    طور ارجاع موافق به شدند و همین

ها را به  ی ویژه از مقامات بسیار عالی، آن اجازه کنند، امّا بی اری میشماری، کتب مخالفان استالین را نگهد های انگشت خانه کتاب

 دهند. امانت نمی

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

خواهد مطمئن  مند است. او می شدت عالقه ی شوروی به سازی، معماری و نقاشی استالین به ادبیات، تئاتر، موسیقی، مجسمه

های اتحاد  ترین آدم مند نهایت خوب باشد. در واقع، آنان احتماالً ثروت هنرمندان، درآمدشان بی گان و شود که نویسنده

 ی خوبی فراهم کند. شان آپارتمان یا تعطیالت ییالقی هایی کرده تا برای ها، استالین شخصاً دخالت اند. بیشتر وقت شوروی

ی شوستاکوویچ، مشهورترین آهنگساز شوروی رفت. اپرا، طبقه  ساخته  ْ ْ "بانو مکبث مزنسک"شبی استالین به دیدن اپرای 

های مهمی، مثل پراودا و ایزوستیا از آن اپرا با  بود. تا همان شب، در روزنامه مسخره گرفته نزاکت دوران تزاری را به متوسط بی

بودند. مقامات شوروی  زین اثر یاد کردهها و نشریات تئاتری هم، با هیجان ا نامه ها و هفته بود. روزنامه آب و تاب استقبال شده

دست آورد. موقعی که  جا هم، نظرات مثبتی به کمک کرده بودند تا این اپرا در خارج هم به صحنه برود و در آن

بانو "ی شوروی فوراً توجه خارجیان را به  ی تئاتر از مسکو دیدن کردند، دفتر جهانگردی المللی گان فستیوال بین کننده شرکت

های پر از جمعیت اجرا داشت. با   سال بود که در مسکو و شهرهای دیگر در فضا جلب کرد. این اپرا چندین "مزنسک مکبث

ی  ی پراودا، نظر استالین را طیّ شب، دیوید زاسالوسکی در روزنامه ی این احوال، استالین از آن خوشش نیامد. فردای آن همه

بودند، فوراً نوای ساز پراودا را تکرار  را تا آسمان باال برده "بانو مکبث"ی که تا دیروز ای گزارش کرد. سایر نشریات با وجود مقاله



ور  دان بد تبدیل شد، و به او حمله شوستاکوویچ، یکباره به موسیقیکردند. اپرا در سراسر اتحاد شوروی توقیف شد. 

 که خود استالین دوباره خطّ داد که ازو رفع توقیف کنند. نتا چندین ماه بعد هیچ چیزی از آثار او دوباره اجرا نشد، تا ای شدند.

ساز جوان شوروی رفت. از  آهنگ را تماشا کرد، به اجرای اپرای دزرژینسکی  "بانو مکبث ..."که استالین  چند شب پس ازین

 گانی شد. یکباره، مشمول تحسین کامل و همه ی آن خوشش آمد. دزرژینسکی، به موسیقی

است، امّا مستبد کشوراست و فروتن هم  دان نیست. آموزشی در نقد موسیقی ندیده اند. او موسیقی لین قانونهای استا خوشامد

 کرد. طور رفتار می نیست. هیتلر هم در مورد نقاشی همین

و ساز نظامی، پرشورترین اقتصاددان، اولین کارشناس هنری،  باید بهترین راهبرد مستبد،  خردمند دانای کلّ است. او می

 باشد. چیز داشته باید دستی در همه پرست کشورش هم باشد. می ترین وطن بزرگ

ی  فروش زیادی در روسیه "ریزد ولگا به دریای خزر می"نام  ی شوروی بود. رمان او به نویس برجسته بوریس پیلنیاک، رمان

رجی درخواست گذرنامه کرد. هایش هم پرفروش بودند. یک بار برای سفر به کشورهای خا شوروی داشت. بیشتر کتاب

کردن در خارج، ارز  همین خاطر برای خرج بودند، و به درخواست ردّ شد. چندین کتابش در کشورهای خارجی منتشر شده

توانست باشد. دوباره درخواست  ارز بودن نمی علت بی ی الزم را در جیب خود داشت. بنابر این ردّشدن درخواستش به خارجی

ای  استش ردّ شد. بعد از آن، یادداشت کوتاهی به استالین نوشت. همان روز پیکی از سوی استالین، نامهداد و باز هم درخو

اش  گو کند. در عرض چند روز پیلنیاک گذرنامه و بود از سوی پیلنیاک با مقامات صالحه! گفت شخصی برایش آورد که قول داده

 .29را گرفت و به سفر خارج رفت

ی اورال و سیبری بازدید کنند. مولوتوف وزیر خارجه این درخواست را ردّ کرد.  خواستند از منطقه می چندین خبرنگار آمریکایی

 استالین امّا، مولوتوف را دور زد و مجوز را صادر کرد.

آلمان نازی  طور که در  درست همان–باید قادر مطلق و خیرخواه باشد  کارها بخشی از فوت وفنّ استبداد است. رئیس می این

ها را تحمل  کار  اگر خبر داشت، هرگز آن"ناکِ در حال وقوع، خبری ندارد:  شد که هیتلر از کارهای وحشت می  هم گفته

کسی جرات آن را ندارد که بهتر  نظام، خواهانِ ساختِ تصویری از مستبد است که بهتر از هرکس دیگر باشد. هیچ –"کرد. نمی

 از خود مستبد باشد.

                                                                 
ی خوب  ، به ترجمه"جنابان خاکستری فکران و عالی روشن"ی  ه دهند برای آشنایی با سرنوشت بعدی و دردناک پیلنیاک، ر. ک. کتاب تکان - 29

 حسین میرزا صالح. غالم

 



کودکان داشته. ابزارش برای این کار محدود است، چرا که کشور فقیر است. امّا به نسل جدید،  ای به ژهدولت شوروی توجه وی

ها و  شعاری دارند که در پالکارد –در شوروی 30ی بدل پیشاهنگان آمریکایی نسخه–گامان  بخشد. پیش ها را می بهترین

 "ی شاد. گی خاطر این زنده کر! بهرفیق استالین، تشّ"گذارند:  های خود آن را به نمایش می تابلو

ی  شود. موقعی که وزیر خارجه گذاریِ سیاسی محاسبه می دقت با هدف تاثیر ی استالین، هرکالم و لبخند او به هر ایما و اشاره

به در مسکو  1939آلمان را در ماه اوت -ی اتحاد شوروی، مولوتوف؛ پیمان روسیه آلمان نازی، فون ریبن تروپ و وزیر خارجه

بود. ازو عکسی با  امضاء رساندند، استالین در جلسه حضور داشت. او تا قبل ازین، هرگز در مراسم امضای یک پیمان حاضر نشده

که پیمان مسکو، تایید  شد. ازین عکس برای اعالم رضایت خاطر استالین، به روسیه و دنیا استفاده شد و این لبخند برداشته

 است. همراه داشته ی وی را به شخصی

رفیق جوزف استالین برای دیدار با مادرش "زده اعالم کرد که:  ی پراودای مسکو، با لحنی هیجان ، روزنامه1935روزی در اکتبر 

پس از  "مقصد مسکو ترک کرد. ی روز با او، رفیق، تفلیس را ... به وارد شد. پس از گذراندن همه  به تفلیس )مرکز گرجستان(

های مکرری انجام گرفت. اخبار بازدید  وقت، اصالً در مطبوعات شوروی مطرح نبود، مصاحبه تا آن آن، با مادر استالین که

فکر والدین  هایی که به های رسمی، کمونیست ها و مقاالت نشریات مورد تحسین قرار گرفت. در نشست استالین در سرمقاله

 ی در مورد بدرفتاری با مادری پیر نوشت.، داستان1935پیرشان نبودند، نکوهش شدند. پراودای یازده دسامبر 

بوده که روابط  نهایت کمیاب است. ظاهراً استالین به این نتیجه رسیده چنینی برای رهبران شوروی بی این  تبلیغات شخصی

اشند؛ دادند که در تراموا مودب ب طور یاد می شان نیازمند اصالح است. همزمان به شهروندان شوروی این ترها با والدین جوان

 کنند، نیستند. گی می شان زنده فکر فرزندان طالق که نزد همسر سابق شد که چرا به رانی می برای شوهران کمونیست سخن

بودند، تلفن  ها را ندیده ها بود که آن بودند و سال ها قبل از آنان جدا شده باره، اعضای حزب در مسکو به زنانی که سال یک

بزنند. تغییر بزرگی بود که رخ  "واسکای ناز"یا  "لنوچکا کوچولو"توانند بیایند و سری به  می پرسیدند که آیا زدند و می می

 داد، امّا از روی اجبار.  می

 کند. خانه، اتاق و کارگاه هنرمند و هم به درون کارخانه، اداره، و مزرعه نفوذ می های تازه، هم به مهمان گی خودکامه

                                                                 
30 - Scout Associationپسران پیشاهنگ یا "نام  به "، سازمانی است که قبال : انجمن پیشاهنگیBoy Scouts" از  1908شد و در سال  نامیده می

و شرکت در  "اتکاء به نفس، انضباط و خدمت به مردم"پاول برای کمک به تکامل شخصیت پسران )و بعدها هم دختران( و از راه آموزش  سوی لرد بادن

ی کمرنگی ازین سازمان در  دوستانه و امور اداری تاسیس شد. در ایرانِ قبل از انقالب، نسخه ای و مخصوصاً کارهای انسان رسهمد-های برون فعالیت

 بود. اثر تر شده آموزش وپرورش سراسر کشور به فعالیت پرداخت که در اواخر عمر آن رژیم، بسیار بی



های جبّار قول  ی رژیم کند. همه ه که ازدواج شهروندان شوروی را با خارجیان ممنوع میاخیراً فرمانی در شوروی صادر شد

دهد.  فرزند و بیشتر، جایزه و مدال ملّی می 10مادران  دهند که تعداد فرزندان هر خانوار را افزایش دهند. دولت روس به می

وزیر بهداشت )یا در واقع ژنرال بهداشت( مصاحبه  با کامینسکی 1936ی این سیاست است. وقتی که در سال  استالین، بانی

کند، و در همان حال، اطالعات و امکانات  داشتم و ازو پرسیدم چگونه است که دولت قانون ضدّ سقط جنین را تصویب می

ر های بیشت رئیس بچه":  اند، وی در پاسخ گفت که های بیمارستانی، مسکن، پوشاک، و... کمیاب کنترل زاد و ولد، تخت

 "خواد. می

 همیشه حقّ با رئیس است.خشکاند.  ی شوروی می ی هر بحثی را در روسیه ریشه رئیسی  واژه -

 .31گوید ، چون واقعاً مطمئن نیست که درست می"گویم. من هرگز مطمئن نیستم که درست می"گوید:  امّا گاندی می -

 است که بشنود و نظرش را عوض کند. گاندی آماده -

 رحم، سازش ناپذیر و ... باشد. گیر، بی سختباید  جبّار می -

 کند. ها، خود )و نه دیگران( را سرزنش می گاندی بیشتر وقت -

 کند. استالین دیگران را متهم می -

کند تا نظرشان را مطابق با خواست  شود و تالش می گی روبرو می گاندی با مخالفان خود با گذشت و بخشنده -

 خودشان عوض کنند.

 کند. سرکوب میاستالین آنان را  -

 استالین خواهان اطاعت است. -

 گاندی خواهان عشق و وفاداری است. -

 

 فصل چهارم

 آیا در روسیه آزادی وجود دارد؟

 

دخالت حکومت.  اما در نظام استبدادی، روابط  کیفیت نظام مردم ساالر بستگی دارد به وفاداریِ اشخاص نسبت به اشخاص، بی

شود، چون باید  اش کلقت می قل ااق است.  شهروند نظام استبدادی عضالت گردنگر حداکثر سیست و حدا شخصی نمایش

                                                                 
ی  همین خاطر نیازمند دستان یاری آموزی و جبران خطاهایم هستم و به وی حقیقت و درسبر ر  گوید من دائم در حال کشف و تجربه گاندی می - 31

 ی محمود تفضلی، انتشارات امیرکبیر(. گان برای آگاهی از آن خطاهایم )ر. ک. همه مردم برادرند، ترجمه همه



دنبال مقامات مختلف نگاهش دائماً رو به باال باشد.  تمامیِ روابط شخصی در نظام استبداد عمال به صورت مستقیم زیرنفوذ  به

 روند. حاکمیت می

 

ها نابودیِ  ترین تاثیر این تصفیه است .  اما مخرب آزادی گرفتههای شوروی، تلفات سنگین و وحشتناکی از جان مردم و  تصفیه

دوست بوده است.  دوستی بر اساس اعتماد نامحدود و صراحت و صداقت کامل است.  دوستی از راه ارتباطات انسانی و 

 کمیاب. "گو و گفت"بسیار است، اما  "گفتن"شود.  در روسیه  شنود تغذیه می و گفت

 

های او  بنیادین و نهایی باید نسبت به حکومت و اصول آن باشد.  اگر دوستی به شما چیزی بگوید که شک در روسیه، وفاداریِ

ای،  ی توست که آن را گزارش دهی.  اگر معلوم شود که خبر داشته وظیفه  را در مورد رژیم یا مخالفتش را با رهبری فاش کند،

آتشه و   جایی که تقریباً همه برای حکومتی دو از آن–ات دستگیر شود  وستای، دچار دردسر خواهی شد.  اگر د اما اطالع نداده

باید که داوطلب شوی و هر  می – کنند، پس هرکسی احتمال دارد در تور یک از آنان بیفتد و دستگیر شود ناپذیر کار می خلل

ات یا با  ات را با دوست توانی فکرهای نهانی میرد.  دیگر نمی دانی بگویی.  در این شرایط اعتماد و صراحت می چه را که ازو می آن

 ات در میان بگذاری. همسرت یا با پسر بزرگ

 

کنند، و کلمات را نیز با تحریف به نفع  فاده میها سوء است ها، از بهترین خصایص بشری در انسان ها مثل فاشیست کمونیست

 کنند: اهداف خود استثمار می

کنم که بین  گمان می"ها  بگوید.  پاسخ داد که:  شد که نظرش را در مورد کمونیست ای عمومی خواسته از گاندی در جلسه

نند، اما انصافاً رفتاری که از آنان گزارش ک گذارند.  آنان این اتهام را تکذیب می بین حقیقت و کذب فرقی نمی شرات و پلیدی،

 "گذارد.  شده براین نظر صحه می

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

کند، شبیه  لمات را محدود میاند.  وقتیِکنظام مردم ساالر، آزادی انسان، آزادی شعور و آزادی ک ها نافیِ آزادی هر دوی این

دهد.  هر قدر  شود و از آن پس بخشی از ظرفیت خود را برای دفاع از خود در مقابل استبداد از دست می نظامی مستبدانه می

 گرا خواهد بود. گرا و هیتلر تر استالین قدر کم گراتر باشد، همان ساالر، گاندی نظام مردم



 گرا و هیتلرگرا خواهد بود. تر باشد، همانقدر کمتر استالینگرا  هر قدر نظام مردم ساالر گاندی

 

 هایِ هایی از سنگ، فهرستی از ویژگی باید بر روی لوحه ساالر می های مردم بنابر این نظام

 استبداد را حککنند و همچون ده فرمانِ کتاب مقدس به آخرش اضافه کنند که: و تو

 ها شوی. نباید تسلیم آن

 فهرستی این چنین:

 تمجید و تحسین رسمیِ رهبر خطا ناپذیر) با شعارهای هایل هیتلر، استالین کبیر، 1-

 ("تیتو، تیتو ، تیتو "، "فرانکو، فرانکو، فرانکو "، "دووچه، دووچه، دووچه "

 مدارایی ونا تحمل مخالفت سیاسی. بی 2-

 ی تکراری از زور برای تنبیه  و وحشت افکنی )ترور( استفاده 3-

 شکلی. از تفکر مستقل یا عمل مستقل، تشویق یکنواختی و هم جلوگیری 4-

 بی وفایی نسبت به اشخاص حقیقی. 5-

 بار به حکومت. اصرار بر وفاداریِ خفت 6-

 مطلق گرایی در اندیشه(: نظام فکریِ من هرگز نمی تواند نادرست باشد، نظام 7-

 ی نسبت به حاکمیت.فکریِ دیگری هرگز درست نیست(، و البته در عین وادادگیِ ذهن

 ها، شادی و اخالقیات آنان؛ کردن جان و حیات انسان بی تفاوتی رژیم نسبت به هزینه 8-

 بی وجدانی برای نیل به هدف.

 بدبینی کلبی وار 9-.  

 تحریف تاریخ. 10-



 های نظام برای مخاطبین داخلی و خارجی. گریِ دائمی بر روی مزیت تبلیغات و هوچی  11-

 ها و ناباوران و دگراندیشان. ار گسیخته بر روی غیر خودیحمالت مه 12-

 حساسیت منفی نسبت به انتقادات خارجیان. 13-

 های  اداری و ماموران جزء دولتی، اما بی انتقاد از انتقاد رسمی و خشن، از کوتوله 14-

 نشینان و محافظان و دستگاه حاکمیت و دولت، حاکم مستبد یا محبوبان او در میان کاخ"

 شان خورده و بطور رسمی رهبری، مگر انتقاد از عده ای از آنان که قبال داغ تصفیه بر پیشانی

 یا اعالم نشده از دستگاه رهبری کنار گذاشته شده باشند.

 پنهان کاری و عدم شفافیت. 15-

 ی مردم. دور از دسترس بودن رهبران از عامه 16-

 تشویق خانوار بزرگ. 17-

 رگ.نیروهای مسلح بز 18-

 تمایل به فتح و گسترش ارضی. 19-

 وحشت رهبر و حکومت از ضعیف ظاهرشدن در انظار عمومی. 20-

 پرستیِ داخلی و وحدت ملی. اغراق در وجود دشمن خارجی برای تقویت میهن 21-

 مقاومت در مقابل تغییر نظام سیاسی. 22-

 های  دولتی. جابجائیِ مکرر مقامات و ناامنی پست 23-

 ی آزادیِ فردی. محدودیت فزاینده 24-

 های کارگری و کارمندی در دست حاکمیت. قرارداشتن کنترل اتحادیه 25-

 ناتوانی سیاسی همگانی بجز خود حاکم و پلیس مخفی او، همراه با ناامنیِ شخصی. 26-



 تسلیم و تبعیت قوای قضائیه و مقننه از مقامات اجرائی. 27-

 و قوانین موضوعه.توجهی به قانون اساسی  بی 28-

 وار، کارناوالی و نمایشی برای های سیرک استفاده از رژه، مراسم، لشکرکشی 29-

 ها. انحراف اذهان توده

 وابستگی و وادادگی کامل ذهنی و عینیِ فرد به حکومت. 30-

 آمادگی فرد برای جلب پشتیبانی و لطف حاکمیت از طریق چاپلوسی، حتی به قیمت 31-

 جدان.زیر پا گذاشتن و

 انحطاط تمام عیار وجدان. 32-

 

های  درست برخالف آموزه-شود  پناهی و درماندگیِ فرد اضافه می نماییِ دولت و بی های استبداد، به بزرگ تمامی این ویژگی

 گاندی!

 از سوی دیگر، هدف اصلیِ دموکراسی، توسعه و تکامل فرد با کمکحاکمیت است، اما

 از ترس آنکه فرد را در زیر پا له نکند یا درهم نفشارد.چگونه؟ با مهار زدن به حکومت، 

 

 باید از اکثریت انتخابی در مقابل یکاقلیت زورمند حفاظت کند و نیز مردم ساالری می

 ها را از شرّ یکدیگر حفظ کند. ها را در برابر اکثریتِ زورمند و خود اقلیت  می باید اقلیت

 

 و رأی دادن است.  مردم ساالری عالوه بر این،مردم ساالری حق سخن گفتن، عبادت، تجمع 

 رسمیت بشناسد. می باید حق کار، آموزش آزادانه، امنیت اجتماعی و مزایای بازنشستگی را به



مندی از حقوقِ واگذارنشدنیِ تحت نظارت قانون است.  در روسیه، افراد از مزایا و امتیازات خاصی  مردم ساالری به معنیِ بهره

 ی  حکومت است اما این همه، کرَم و بخشش و هدیه برند، بهره می

 ی شوروی حقی وجود ندارد.  حق شود.  به این معنی، در سایه تواند پس گرفته و لذا می

 هنگامی حق است که نتواند پس گرفته شود.  در آنجا قانون هم وجود ندارد.  حاکمیتِ پرقدرتِ

 قانونی به قامت –یزی است فراتر از قانونرقیب، چ "منابع قدرتِ"ی  نامحدود، با انحالل همه

 یکسان هم بر حکومت و هم بر شهروند عادی خود دیکتاتوری.  قانون وقتی قانون است که به

 اعمال شود.  نظام استبدادی به همین قیاس، رژیمی است بی قانون که در آن، فرد در مقابل

 دولت درمانده و ناتوان است.

تواند با  توانست اعمال قدرت کند.  اما حاکم مستبد امروزی می بر رویِکانسان یا ده انسان میانسان غارنشین با چماق خود 

اش بر روی مطبوعات، رادیو، نظام آموزشی، پلیس مخفی، ماشین حکومتی و مشاغل، یکصد میلیون نفر را تحت سلطه  کنترل

ی امروزیِ خودرو صدها هزار کارگر را به  کننده ولیدکرد.  ت گرِ قرون وسطی دو نفر شاگرد را استخدام می در آورد.  صنعت

تواند تأثیر  های بیشتری، می یکسرمایه دار، نسبت به کل یکحکومت قرون وسطایی، بر روی انسان آورد.  امروزه استخدام در می

 بیشتری بگذارد.

 

اکمیت و مؤسسات اقتصادیِ بزرگ با پیشرفت تمدن، فرد معمولی به حفاظت و امنیت بیشتری نیاز دارد.  وی بدون وجود ح

یکدرمانده تبدیل شود.  این بزرگترین بحران و  درمانده است.  اما با این وجود، او همزمان ممکن است با همین نهادها هم به

 ی دوران مدرن است. ه نشد معضل حل

 

 نیساالریِع بخشد.  مردم را در اقتدار شدیداً متمرکز دولتی تجسم می "شر "نظام استبدادی

 حق انتقاد و کنار گذاشتن دولت یا هریکاز اعضایش: هیچ مستبد اروپاییِا آسیایی تا بحال با

 تواند از حکومت کنار برود. رأی مردم از کار برکنار نشده است.  در نظام تکحزبیِا تمامیت خواه، او بخودی خود نمی



 ی دیگر، حتیدر حکومت مردم ساالر، گردش ادواری نخبگان و آمدن یکحزب بجای حزب

 ها از هم نداشته باشند، باز هم کنشی است اگر احزاب رقیب فرق زیادی در اصول و برنامه

 کند.  حال آنکه مستبد، که بهداشتی، چرا که تملکطوالنیِ قدرت، کاربران آن را فاسد می

 قدرتش قدرتی است کامل، رئیسی است همیشگی.  وی، تنها بله قربان گوهای همدست را در

 شود، شخصیت مستقل که دورویی و ریاکاری شکوفا می کند.  نتیجه این ف خود تحمل میاطرا

 میرد. می پژمرد و آزادی می

 راه نظام استبداد برای اینکه به رعایا و دنیا ثابت کند که مردمی است، دائما انتخابات به

 وجود یکنیرویدرصد رأی ضد دولتی در انتخابات، بمعنی  30یا  20یا  10اندازد.  اما  می

 یکحزب مخالف.  بنابر این ای از تمایل به تواند باشد و نشانه مخالف )اپوزیسیون( می

 بود.  در اتحاد "آری"انتخابات باید صد در صدی شود.  لذا در آلمان هیتلری رأی همگی، عمالً 

 درصد آرای ریخته شده به نفع حکومت است. 99شوروی، بنا به گزارشات رسمی، بیش از 

 

 یکصد میلیون نفر انسان بر سر هیچ چیزی توافق ندارند جز بر سر استالین! آنان موافق نیستند

که تلفن الزم است، که حمام کردن امری بهداشتی است، که نان چیز خوبی است! پس همگی از اوضاع راضی اند و قرار نیست 

 که اپوزیسیونی داشته باشند!

 نمی ترسیدند، مطمئناً همگی از رای دادن به او سر بازدر صورتیکه از رأی ندادن به استالین 

 می زدند.

 

 افکنیِ )تروریسمِ( شوروی وحشت، واقعیتی است مسلم در نظام استبداد، و در این میان وحشت



 شود. گراتر می گرایی این است: نظام، تمامیت است.  قانون اساسیِ تمامیت هر ساله شدیدتر شده

 ما یکدمکراسیِ بسیار قدیمی هستیم که بسیار "گفت سی.  اد میوزیر کشور انگلیس، جیمز 

کند.  این حکومت  شوخ طبعیم.  اما حکومت مستبد هرگز خود را به دست جریان لبخند نمی سپارد، بلکه از تنش تغذیه می

کند و  را تولید میاند.  اگر دشمنی وجود نداشت، حکومت آنان  ای برای تنش و وحشت نیازمند دشمن است چون دشمنان بهانه

 سازد. شان می فربه

ی  گراترین شخصیت است، با معاون وزیر خارجه خانم فرانکلین دی.  روزولت که در میان رهبران سیاسی آمریکا، گاندی

 "بر سر حقوق بشر به بحث پرداخت.  وی پرسید که 1946کی در طی نشست سازمان ملل در سال  ی ویشینس شوروی آندره

اندیشند؟ . . .  من در  خواهیم مانع انسانها شویم از گفتن آنچه که می های منفرد، آنقدر ضعیفیم که می ملت آیا ما بعنوان

ام کارشان درست است.  امیدوارم که چنین باشد و در عین حال حداکثر تالش را  ی موارد مطمئن نیستم که دولت یا ملت همه

او به همین دلیل از سازمان ملل متحد خواست تا  "درست نگهدارم. -یت کارتوانم در وضع کنم تا حکومت را تا جائی که می می

 باشد. کند، نه دولت، بلکه انسان را، در نظر داشته تر می آنچه که انسان را آزاد

 

ی مرکزی  این اصل، هسته "خواهیم مدارا و تحمل را بپذیریم.  ما نمی "کی در پاسخ خود به خانم روزولت گفت ویشینس

مدارایی را توجیه کند؛ وی ایثارهایی را که مردم کرده اند تا به همین  تواند همیشه بی گرایی است.  مستبد می تمامیت استدالل

خواهد که دگراندیشان را تحمل نکنند، چرا که اینان، دستاوردهای فعلی را  کند و از آنان می جای فعلی برسند، یادآوری می

تواند اهل مدارا باشد، باقی همه عذر  خواهد مداراگر باشد، اصالً نمی است که مستبد نمی اش این اندازند.  امّا راست بخطر می

 است و بهانه!

 

 ی  شوروی وجود دارد؟ آیا هیچ ای از طلوع آفتاب مردم ساالری در روسیه آیا هیچ نشانه

 هنوز مباحثاتی در 1929ی درون حزب کمونیست وجود دارد؟ تا حدود سال "آزاد"گفتگوی 

 رسیدند، اما امروز از آنها هیچ خبری نیست.  هیچ آزادی بیانی، های شوروی به چاپ می زنامهرو

 انتقادی از دولت شوروی، از استالین یا سیاست خارجی شوروی وجود دارد؟ ابداً.  شاید استالین



کند موفق است و به  که می کند.  شاید دولت شوروی همیشه در اقداماتی است و هیچ اشتباهی نمی "انسانی کامل و آرمانی"

ها را معکوس کرده اند و  آید.  نه! استالین و تعداد کمی از رهبران مافوق، بارها سیاست همین خاطر هیچ شکایتی پیش نمی

(.  اما بعداً همقطار سطح پایین خود را  1933رفته است )مثالً در مورد اشتراکی کردن سال پذیرفته اند که کارها بد پیش می

اند، اتهامی که به  متهم کرده –آورده اند های غلط آنان را به اجرا در می ی رغم قضاوت و تشخیص بهتر خود، فرمانکه عل–

خودی خود، سیالب سرزنش را بر سر آن همقطار آوار کرده است.  اما همین سیالب تا زمانی که رئیس، دریچه را باز نکرده 

 باید حمله را شروع کند ونه کسی دیگر! –ط اوو فق–است، چیزی است نفرین شده و ممنوع.  او 

 توانند اعتصاب راه هایِ کارگری و کارمندی قدرت بیشتری بدست آورده اند؟ می آیا اتحادیه

 بیندازند یا قرارداد جمعی ببندند؟ هیچ نشانه ای از آن موجود نیست.  آیا هیچ تماس بیشتری

 تواند انجام ی آزادی با خارجیان می کاتبهاست؛ هیچ م بین روسیه و دنیای بیرونی برقرار شده

 ها در یابند؟ البته برعکس! امروزه همه این تر به روسیه راه می گیرد؛ یا نشریات خارجی آزادانه

 شوروی کمترشده اند.

 تواند بر رویِک مورد از کاهش گر نظام شوروی تنها می تراش و مدافع و توجیه آدم بهانه

 اند.  کلیسا اکنون له، کشیشان کمتر از سابق تحت فشار و تعقیبها انگشت بگذارد: ب محدودیت

 خدای ی مذهبی تاسیس کند و مطالب خود را به چاپ برساند.  رژیم بی های علمیه می تواند حوزه

کند.  آیا این عالمت مردم ساالری است؟ نه! بلکه  ی سنتّیِ ارتدکسِ یونانی طرفداری می نخورده بلشویک از کلیسای دست

بود.   ست خالف آن است.  تا همین چند سال پیش بی مهریِ رسمی، مانع از پیوستن کلیسای روسی به ماشین دولتی شدهدر

کرد.   کند.  تزار هم همین کار را می گرایانه در خارج و داخل استفاده می حال کرملین، از کلیسا برای اهداف تبلیغاتیِ ملی

 وروی آخرین نهاد مستقل کشور را هم بلعیده است.است.  حاکمیت ش"شده کلیسایِ روس  دولتی

 اینک تسلط دولتی بر زندگی، کامل شده است.

کـَــمَک  پژمرد و کم ی مالکو به قدرت رسیدن طبقه کارگر، حکومت می کردند که پس از انحالل طبقه مارکس و لنین ادعا می

ت قدرتی فراگیر شکوفا شد.  امروزه، طبقه باالی جدیدی رود.  اما حاکمیت روس، کامال برخالف پژمردن، به صور از میان می



کند.  شکاف میان باالترین و پایین ترین  که حاکمیت را هدایت و ابزار تولید را در دست دارد، طبقه کارگر را استثمار می

 دار دیگری شدیدتر است. ی اتحاد شوروی، از هر کشور سرمایه های دریافتی در زندگی روزمره درآمد

کند؛ اما  ها بخوبی زندگی می ی توده اش هست و به هزینه کند که در خدمت بوروکراسی اداری لین اشرافیتی را تغذیه میاستا

 کند. قدرتی ندارد؛ قدرت از آنِ رییس است و اوست که آن را با پلیس مخفیِ خود تقسیم می

 ی اعالی خودکامگی است. اتحاد شوروی نمونه

 وحشت دارند. "حاکمیتِ قادرِ متعال" اند، از آنان که عاشق آزادی

 در نظر آنان، حاکمیت، هدف و آرمان نهایی و همه چیز نیست.  حاکمیت فقط وسیله است.

 انسان است که آرمان نهایی است.

ی مردم غالباً امیدوارند که مرگ استالین، تغییری در اوضاع پیش بیاورد و شاید منجر به مردم ساالری در روسیه شود.  اما نم

 دانند که استالین به این خاطر مستبد است که استبداد به مردانی چون استالین نیازمند است.

تمامی مشاوران و یاران و جانشینان احتمالیِ استالین، تا مغز استخوان استالینیست اند.  کسی که اینطور نباشد نمی تواند در 

اکنون، خود را از آخرین و کمترین گرایشات گاندی  استالین تا هم باالی مجلس بزم استبداد تکیه بدهد.  هر جانشین احتمالیِ

 گرایی را تحمل کند. ی شوروی، طبعا نمی تواند گاندی وار محروم کرده است.  نظامِ عمیقاً نهادینه شده

 آیا این امکان وجود ندارد که بهتر شدن استاندارد زندگی در روسیه، منشاء مردم ساالریِ بیشتر

آید که افزایش استاندارد زندگی، از سوی رهبران به عنوان مدرکی دالّ بر مزیت و مشروعیت نظام کنونی تلقی  شود؟ بنظر می

 خواهد شد و آنان این نکته را به مردم خواهند آموخت و در مغزشان فرو خواهند کرد.

 میان انقالب شوروی و انقالب فرانسه، بارها شباهتی مطرح شده است:

افکنی و تروریسم خود را در زمان خود داشت و پس از آن بود که آغاز دوران دراز آزادی را اعالم  ، وحشتانقالب فرانسه هم"

های تاریخی معموالً از  تواند ما را فریب دهد.  قیاس اما قیاس می "چنین خواهد شد.  کرد و به همین قیاس، شوروی هم این

کنند.  اما تفکر دیالکتیکی و جدلیِ متّکی  بر تغییر  نظر می ان صرفتوجه به تحوالت و تغییرات پیش آمده در طیّ گذشت زم

 کند. ی قیاسی عمل می پیوسته، بسیار بهتر از اندیشه



 

 که خواستار–های فرانسه و آمریکا ظهور بورژوازی و طبقه جدید صنعتی و بازرگان را  انقالب

ی مالّک( بودند و قدرت اِعمال اراده بر روی باقیِ  فئودال ها( طبقه اعالم کردند.  آنان –آزادی از قید و بند اربابان فئودال بودد

طلبی است که  جمعیت و دولت را داشتند.  اینان )بورژواها( خود، دولت بودند.  اما اکنون، دوران حاکمیتِ بشدت متمرکز و جاه

رخی از طبقات را در هم بکوبد و بر باقیِ آنان تواند ب ی شورویِ خود، آنچنان قـَـدَر است که می ی آلمان نازی و روسیه در نمونه

 یابد. سلطه

نامند،  به حرکت در آمد.  اما رهبران روسیه، جباریتِ حاکم را آزادی می "آزادی، برابری و برادری"انقالب فرانسه با شعار 

خواند، و  می "بورژواییتعصبی "گوی کرملین با تمسخر، برابری را  دلیل آزادی در آنجا بخت ناچیزی دارد.  سخن همین به

های  کار اجباری ، میان ژنرال  ها تن زندانیان اردوگاه ی میان روسیه و فنالند ، میان استالین و میلیون برادری را بصورت رابطه

 کند. پوش تعریف می ی خاکی مدال پوش و سرباز وظیفه

 

ای استوارست  این امید بر مبنای مغلطه و سفسطهآرزومندانه است.   1700و  1940ی  دل بستن به شباهت و تناظر میان دهه

آید.  در حالی که اگر اروپا و آسیا به استبداد تسلیم شوند،  که: هر کشوری، حتی به بزرگیِ روسیه، یک جزیره بحساب می

کرد.  اما  احتمال برچیده شدن استبداد در روسیه تضعیف خواهد شد.  آنگاه باید قرن بیستم را به مثابه قرن مستبدین معرفی

وقت است که  اگر از سوی دیگر، مردم ساالری بتواند خود را در سراسر دنیای غیر شوروی بخوبی تثبیت و جاگیر کند، آن

 دنیای شوروی ممکن است در طی سالها، کم کم مردم ساالرتر شود.

 

گوید  بازتاب باوری است که میاین انتظار و آرزو که مرگِ شخصیتی مهم یا شورش، دولت شوروی را دگردیسه خواهد کرد، 

 باید سرانجام نظام مردم ساالریِ دیگران )در اینجا شوروی( می

ی ما )غربیان(  خود ما را بپذیرند.  فقط الزم است بنشینیم، صبر کنیم و دعا کنیم.  اما باید قبول کرد که نظام مردم ساالرانه

کند.  در صورتی که محتوایش  آزادیِ کامل به همگان هدیه نمی کامل نیست.  این نظام، صلح، امنیت، فراوانی و کثرت، یا

اش در عمل، مسری و فراگیرنده از آب در  وقت بود که مزایا و محاسن توانست تضمین شود.  آن بود، بقای آن می شده می غنی

 سته است.ساالری در بیرون روسیه واب ی مردم ساالری در روسیه به آینده ی مردم آمد.  در واقع، آینده می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجم

 ما همه قربانیانیم

دارد،  ی ناخرسند را در زنجیر و اسارت نگه می هر چند که امپریالیسم، گونه ای استبداد است که حاکم بیگانه، با آن، مستعمره

 تواند در مستعمرات خود، با این وجود، رژیم مردم ساالر می

طلبی را  ی تمامیت باشد.  این مردم ساالری محدود است، اما تنها آن کسی که هرگز مزهیک حکومت مردم ساالر داشته 

 اند. های  پرشماری نبخشیده ها به هند آزادی است مدعی شود انگلیسی باشد ممکن نچشیده

اند، به آن هجوم  پیوسته از دولت انگلیس انتقاد کرده –حتی در زمان جنگ –های هند گرایان، احزاب، رهبران و روزنامه ملی

ها را در هر رژیم  اند.  کافی بود که بخش ناچیزی ازین فعالیت اند و این حاکمیت را بشدت به دردسر انداخته برده

 شان تمام شود. دادند تا به قیمت جان خواهی انجام می تمامیت

 

اند جز فریاد زدن بر علیه  است که هیچ اقدام خشن و هیچ جنایتی انجام نداده های را زندانی کرد دولت بریتانیا هزاران هندی

کردن، برای ابراز عقایدِ سیاسی، گناهی نابخشودنی است.  با این وجود بجز چند مورد استثنا،  های بریتانیا.  حبس سیاست

را دوباره بیاغازند.  جنگیدن با حاکمیتی مردم  یافتند که زندان هایشان را ترک کنند و بازی با دم شیر تمامی زندانیان اجازه

 ساالر و زنده ماندنِ پس از آن، شدنی است.  اما این نکته در حکومتی استبدادی، مصداق ندارد و ناشدنی است.

 

 1946گویم . . .  کمی قبل از این که در سال  های گاندی در باب یهودیان آلمان هیتلری می  من این نکات را در خصوص گفته

ای با من صحبت کرد که در سال  المقدس از نامه از نیویورک به هند پرواز کنم، دکتر یهودا ال.  مگنز، رییس دانشگاه بیت

 به گاندی نوشته بود؛ اما هرگز پاسخی به دستش نرسیده بود. 1938

یجان اشاره داشت که طی آن گاندی ی هار ای در مجله کرد، به مقاله در این نامه، مگنز، که خود را سالک راه گاندی معرفی می

ی ستمگران ضد بشریِ هیتلری؛ ساتیاگراها، یا مخالفت  در برابر خشم المذهبانه"کرد که  یهودیان آلمان پیشنهاد می به 

 "خشونت راعرضه کنند.  بی

 



 خواستم که مرابه قتل برساند یا در من از هیتلر مصرانه می"ی خود نوشته بود: گاندی در مقاله

 شدم که در مقاومتِ مدنی به من بپیوندند، ام نمی دینان یهودی چال بیاندازد.  منتظر همسیاه

ی رنج، توان و  اما اطمینان داشتم که در نهایت، سایر یهودیان مجبورند که از الگویِ من پیروی کنند. . .  تحمل داوطلبانه

ی مقاومت یعنی قتل، اعزام  کوچکترین نشانه ".  او نوشت:مگنز با نظر گاندی مخالف بود "نشاطی درونی به آنان خواهد داد. 

توانند از چنگ  یهودیان می هایی دیگر.  معموالً در انتهای تیره و سکوت شبانه است که  کردن به شکل به اردوگاه مرگ یا خالص

یهودیان نیست ولذا خود آنان  ی  زده های وحشت تر از خانواده هیچ کسی عاقل"کرد: مگنز یادآوری می "ها در امان بمانند.  نازی

ی اینان حتی در سطح زندگی مردم آلمان، کوچکترین موجی  بیشتر از هر کسی به فکر امنیت خود هستند.  اما زجر و شکنجه

ی سطحی هم  کننده یابد، بازدید اند، کسب و کار مثل همیشه ادامه می های سابق ها همان خیابان کند.  خیابان را ایجاد نمی

ها را مقایسه کنید با یک اعتصاب غذای ساده در یک زندان  شود.  و حال این ی این جنایات نمی بیند و متوجه نمیچیزی 

 اندازد. راه می ای که این واقعه به آمریکا یا انگلیس و باز با جنجال و آشوب عمومی

 وار بودمگنز بر روی تفاوت اساسی میان مردم ساالری و استبداد انگشت گذاشته بود و امید

 که فرصتی دست دهد تا این نکته را به گاندی خاطرنشان سازم.

 در شهر پونا، گاندی را همراهی "مهتا"اولین روزی بود که من در کلینیک درمان طبیعی دکتر 

 گذشت اشاره داشت و مسلمان که در احمدآباد می-های هندو می کردم.  او به خشونت

 کند و بعداً طرف به چاقوکشی و قتل اقدام می طرف یک جاست که مشکل در این"می گفت:

 شود، مسئله در گذاشت که کشته طرف می کند.  اگر یک دیگرهم به همین شکل عمل می

 خشونتی توانم آنان را وادار کنم که بی شد.  اما من به تنهایی نمی همین جا ختم به خیر می

ی عضو حزب کارگر  بی دارند.  به سیدنی سیلورمن )نمایندهی خو بورزند.  در فلسطین هم همینطور است.  یهودیان نمونه

 ی خوبی یهودیان در فلسطین نمونه انگلیس( گفتم که 

 ها ادعایی نسبت به فلسطین دارند، یهودیان ادعایی در اختیار دارند.  اگر عرب

 توانید بود.  این نکته را می –آنهم گل سر سبد یهودیت –یهودی ماقبل آن دارند.  مسیح یک



 مان رسیده، برداشت کنید.  آنان ذهنی اُمّی ای که از حواریون بدست های  چهار گانه از روایت

 یهودی نبود.  او یونانی بود. "پولس قدیس"ی مسیح گفتند.  اما  داشتند.  آنان حقیقت را درباره

 وی ذهنی خطیبانه، ذهنی جدلی داشت و مسیح را پیچاند و تحویل مردم داد.  مسیح نیرویی

 بزرگ، نیروی عشق را داشت.  اما مسیحیت در دوران کنتسانتین، هنگامی که مذهب شاهان

 فرا رسید "گیر پیترگوشه"شد، به چیزی دیگر تبدیل شد.  پس از آن بود که دوران صلیبیون و

اغراق به دریا  د که بیکردند.  گروه گروه مغربیان )مسلمانان شمال آفریقا( بودن که مسیحیان را به قصابی مسلمانان وادار می

 "گری و بربریت شد.  در تمام قرون وسطی مسیحیت این چنین ماند.  شدند.  مسیحیت بدل به وحشی ریخته

است.  با این وجود  پاسخ گفت: اینک مسیحیت برفراز ابرهای برآمده از بمب اتمی جا خوش کرده "و حاال چطور؟"پرسیدم: 

ای بود.   ام.  سخنران برجسته عامی است.  من پای منبر ربی   هرتز در لندن نشسته یهودیت در مقایسه با مسیحیت، لجوج و

 کرد و اما دائم رفتار یهودیان را توجیه می

 ی یهودیان، به آورد.  من در آفریقای جنوبی و جاهای دیگر، خیلی بیشتر از کنیسه بهانه می

 فهمم.  اما همانطور که قبالً ام.  مسیحیت را بهتر می آمد داشته و کلیساهای مسیحی رفت

 "ی خوبی در فلسطین دارند.  گفتم یهودیان نمونه

 اید که از سوی دکتر مگنز رئیس دریافت کرده 1939یا  1938ای در سال  هیچ نامه"گفتم:

 ای باشد.  وی نامه را پس از آن فرستاد که در بیانیه دانشگاه عبری اورشلیم فرستاده شده

 "ن نوشتید برعلیه هیتلر مقاومت منفی کنند. یهودیان آلما  خطاب به

 یاد دارم.  من ی خودم را به آورم، اما نظریه و گزاره نامه را بیاد نمی"گاندی اظهار داشت که: 

 ی نادرستی است.  چندین سال پیش ازین، در به مقاومت منفی دعوت نکردم .  این واژه

 مان کالنباخ، یهودیِ ثروتمندآفریقای جنوبی، در اجالس عمومی بزرگی به ریاست هر



بودم.  وی هنگام  یکی شده-کردم و با او خانه اش زندگی می ها در خانه ژوهانسبورگی سخنانی ابراز کردم.  من بیشتر وقت

 معرفی، مرا قهرمان مقاومت منفی خواند.  برخاستم و گفتم من به

و فعال، و درست در برابر رفتار کنش پذیر و منفعل.   گر مقاومت منفی اعتقاد ندارم.  ساتیاگراها چیزی است بسیار کنش

 "تسلیم، منفعل است و من از تسلیم متنفرم.  یهودیان آلمان با تسلیم عاجزانه به هیتلر مرتکب اشتباه شدند. 

 "توانستند کار دیگری کنند.  یهودیان نمی ای به شما مدعی شد که  مگنز در نامه"گفتم:

 ترین جنایت میلیون یهودی را کشت.  این بزرگ 5هیتلر "که: گاندی با جدیت تاکید کرد 

 کردند.  آنان ی سالخی عرضه می باید شخصا به دشنه دوران ماست.  اما یهودیان، خود را می

 کردند.  من به هاراگیریِ ژاپنی  معتقدم. ها به دریا پرتاب می باید خود را از باالی صخره می

 "گرانه و ساموراییِ آن ندارم، اما این روش، کاری است قهرمانانه.  من کاری به معانی تلویحیِ نظامی

 "کردند؟ جمعی می باید خودکشیِ دسته یهودیان می  کنید که فکر می "پرسیدم:

 توانست قهرمانی باشد.  خودکشی، دنیا و مردم آری، این کار می"گاندی در موافقت گفت: 

 که هنوز جنگ شروع 1938یخت، بخصوص در انگ آلمان را نسبت به شرّ خشونت هیتلر بر می

 نشده بود.  اما آنطور که دیدیم آنان باالخره در آخر کار هم، میلیون میلیون، تسلیم شدند.

گوید اگر  ممکن است فکر گانندی درست باشد که می"بعدها وقتی این گفتگو را به اطالع دکتر مگنز رساندم، وی گفت: 

شان دنیا را تحت تأثیر  میلیون، با این اقدام 6تر از تأثیر قتل عام  بود خیلی بیشتر و عمیقکردند، ممکن  یهودیان خودکشی می

 دانم این اقدام قرار دهند.  اما نمی

 توانستند ، چند صد نفر می"ماسادا"ی  توانست ممکن باشد.  بله، در قلعه  عمالً چگونه می

 شان ارتشی دشمن قرار مقابل اقدام به خودکشی کنند، چون در مکانی محصور بودند و در

 توانستند به این اقدام میلیون یا یکصد هزار نفر چگونه می داشت.  اما شش میلیون یا یک

 کردند، آیا تأثیر این عمل بر روی دنیا دوام بیشتری داشت یا دست بزنند؟ و اگر این کار را می



 "میلیون تن از سوی هیتلر؟ 6تأثیر نابودیِ بعدی 

 "تمامیت خواه"ای از زندگیِ تحت حاکمیت یک رژیم کامالً  هرگز تجربهمهاتما گاندی 

 تواند یک رژیم استبدادی تا چه حد می گذارد بفهمد که  نداشت.  بخشندگی و انسانیتِ وی نمی

ی وقت  "روابط عمومی."یافته، شکلی است از  خشونتیِ سازمان سنگدل باشد.  در هند، فلسطین، و نقاط دیگر، خشونت یا بی

زنند، اعمال  می  خواهند بر روی سیاست جاری تاثیر بگذارند، چک و چانه ها می ها، یا سوئدی  ها، فرانسوی ها، انگلیسی آمریکایی

کنند.  در مستعمرات  کنند، اعتصاب می پیمایی می دهند، راه نویسند، رای می زنند، می کنند، تلگرام می  گری( می نفوذ )البی

کنند، یا  کنند، شلیک می کنند، چاقوکشی می می ندارد، شورش   ها شان تاثیری بر سیاست  بینند آرای میآسیایی، معترضینی که 

شان  اند به این هدف گاهی هم توانسته زنند.  هدف معترضین این است تغییر سیاست بریتانیاس که گه دست به غارت می

دن در مجلس، در مطبوعات، در احزاب سیاسی و در کلیساها هایی را در لن داده در شرق، واکنش های رخ  برسند.  ناآرامی

باید در انظار عموم به منتقدانش پاسخ دهد و در مواردی  گیرد که می چنان تحت فشار سنگین قرار می انگیزد.  دولت آن برمی

 اقدام به تغییر و تحول در راهبرد خود کند.

گر وجود  هر دو، روایت –افکنی و تروریسم صهیونیستی وحشت–آن ی مقابل و زشت  وار و نیز نقطه خشونتیِ گاندی لذا بی

کنندگانِ هندی و آدم ربایان صهیونی در فلسطین در  جامعه ای مردم ساالر در بریتانیا )و نیز در آمریکا( هستند.  مقاومت

 دهند. مقابل همین دادگاه انظار عمومی است که دادخواست می

 ای وجود نداشت؟ ساالری اما فرض کنیم که در ملل غربی مردم

ها بدهد تا در  هایشان و از خیابان میلیون تن را از خانه  توانست دستور بیرون انداختن یک وزیر بریتانیایی طبعا نمی نخست  یک

 شان کرده و به صابون تبدیل کنند. های آتش ذوب کوره

 و کرد. –توانست  هیتلر می

 :نویسد ویورکر میی نی دار خارجی در نشریه ژنه، خبرنگار نام

 هزار 5کردند.  امروزه، فقط  قبل از جنگ نازی، صد هزار یهودی در آمستردام هلند زندگی می"

 های منتهی به محالت نفرند.  دستگیر کردن یهودیان در اینجا بسیار ساده بود.  گشتاپو فقط پل

 شان بیرون دهمیهای کوچک قرن هج نشین )گتوها( را قطع کرد.  زندانیان را از خانه یهودی

 یکباره تبدیل به جزیره نژادیِ ای فرار کنند که به خواستند از محله ریخت، آنانی را که می

 های زرد داود یکه و تنها را با ستاره  گلوله کشت، باقی افرادِ  بود با شلیک مهلکی در آمده



 اجدادی گسیلهای مرگِ سرزمین آباء و  شان به اردوگاه های برچسب زد و آنان را با گاری

 کرد.

 "شدند. . .  ها هالک از صد و چهل هزار یهودیِ هلند، صد و چهارده هزار در حاکمیت آلمان

 توانستند با آن مخالفت کنند؟ ها، چگونه می گری قربانیان این گونه وحشی

 

زد، چرا که  در مقابل استبداد میباید دست به مقاومت فعال  نه تنها قربانیان بالفصل و مستقیم و آزرده، بلکه تمامی بشریت می

 کند و با ما ی ما هم قربانی هستیم.  استبداد ما را هم لمس می همه

 گیرد، حتی هنگامی که ظاهرا دستش از ما کوتاه است. تماس می

ستبد، توانستند زنده بمانند.  م طور خودِ گاندی در یک رژیم استبدادی نمی ساالری و همین های گاندی در باب مردم دیدگاه

شنید.  فرض کنیم  داد که آقای گاندی در محاق و فراموشی فرو برود.  هیچ کسی دیگر ازو خبری نمی چون و چرا دستور می بی

 شد. شان تماماً پیچیده می ی کردند، نسخه نیم میلیون نفر در همبستگی با گاندی، در برابر استبداد نافرمانی می

 شدند. پیچیدند، آنها هم حذف می میلیون نفر از استبداد سر می 3فرض کنیم 

 میلیون مبارز 20میلیون هندی از پذیرش دیکتاتوری سر باز بزنند.  با  20حال فرض کنید 

 تواند میخ خود را در باالترین استبداد هرگز نمی –در هر کشوری که باشد باشد–گاندی گرا 

تازان نجات   های یکـه کنند و به آن وفادارند، از شکنجه رفتار می 32گرایی روش گاندیهایی که درست با  نقطه بکوبد.  ملت

 یافت. خواهند

 آمیزد. گرایی با هیتلریسم یا استالینسیم در نمی گاندی

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

                                                                 
وجود نیامد، نه در  این تعبیر نویسنده تنها برای تسریع انتقال پیام خود بکار رفته، وگرنه در عمل و بعد از گاندی، چیزی به این نام و معنی به - 32

ای که  بازی. آموزه هشدن و فرق هم به لطف تصریح مستقیم او به نفرت از مراد مندان به گاندی، و نه در مردم عادی؛ آن نویسندگان و روشنفکران و عالقه

 خوبی عمل کرد. به



 صبح یکشنبه در دوسلدورف

 ی نهبار تحت تاثیر جادو، و فشار پاش یک پرسشِ جدیِ روزگارِ ما این است: مردمی که 

 اند، آیا هنگامی که آزاد شوند، در مقابلِ بازگشت این چنین تاز قرار گرفته های رژیم یکه پوتین

 ها و ها، ایتالیایی شوند.  آیا آلمان کنند یا دوباره به انواع جدید آن تسلیم می رژیمی مقاومت می

 عواطف، احساسات، باورهاشده اند؟ یا آیا  "معالجه"ها تا ابد از مرض تمایل به مستبدین  ژاپنی

 یک رژیم جبار هدایت کرد، باری دیگر آنان را و شرایطی که آنان را به طرفداری و تسلیم به 

 کند؟ قربانیان ساده و آسان جبار بعدی می

 ی تحت اشغال ای مخروبه در شهر دوسلدورف آلمان در منطقه  خورشید مثل برق از خانه

 بودم.  بسیاری از به شهر خیره شده "هتل پارک"ی اتاقم در  رهآمد.  من از پنج بریتانیا باال می

هایِ متالشیِ  موشی و با پنجره های خاک یا نیم دیوار یا ربع دیوارهای دندان ها، بصورت کپه ها در افق، زیر بمب ساختمان

 بودند. چارچوب، درهم کوبیده شده بی

 

 کوش انیِ اهل اشتتین، آدمی بود سختی آلم در طبقه پایین هتل، ماشین منتظرم بود.  راننده

 کردم.  چندین برش ضخیم از نان خمیر حرف؛ بجز در مواردی که من ازو پرسش می و کم

 ای رنگی با خود داشت: یعنی که خوراک! او در ارتش رایش در هلند، فرانسه، روسیه، قهوه

 ی غرب آلمان جنگیده بود. ، قفقاز، یونان، و در جبهه"33ریمه کِه"

 کشید تا ی او شرایط زندگی مردم روسیه، ابتدایی و سخت بوده، پنجاه سال طول می  گفتهبه 

 ها وارد اشتتین شدند، وقتی روس "آنها تمیزند. "به اروپا برسند.  او مردم هلند را دوست داشت: 

 اش تجاوز کنند، او هم خودکشی کرد.  بعد مادرش تالش کردند که به خواهر هجده ساله

 گونه گفت، همان لحنی که را کرد.  او این داستان را با لحنی کامالً سرد و گزارشهمین کار 

 ها رو توو آشوتیس توو پدرمادرم؟ بله، اون"گفت  یهودی شاهد بودم: آن زن می در لندن از زنی

ها زندگی  در شهر خرابه توانی اروپا بیش از حدّ عاطفی بوده، حاال دیگر برای مردم اشکی باقی نمانده.  نمی "کوره انداختند. 

 کنی و احساساتی وعاطفی بمانی.

آهن رفتم.  چندین بار بمباران شده بود.  سقف چوبیِ موقتی در زیر سقف دائمیِ بمباران  من به سمت ایستگاهِ مرکزیِ راه

وقتی خواستم داخل   ای بود. فروشی ی سالن انتظار اصلی ساخته شده بود.  در انتهایِ چپ سالنِ انتظار، زیرزمین آبجو شده

                                                                 
 ی تزارهای قدیم و جدید روسیه  بسیار مهمی در شمال دریای سیاه، در خاک اوکراین و زیر سلطه  جزیره شبه - 33



خریدم.  قرار بود نشست انتخاباتی حزب  شوم، مردی با کاپشن مخصوص و کاله نمدی، جلویم را گرفت.  باید بلیت می

مارکی داشتم.  او هم پول خردی  50ای یک مارک بود.  من فقط یک اسکناس کمونیست در آنجا برگزار شود.  بلیت دانه

مارک  5تونم  بهتر،چه بهتر! با این می چه"بسته سیگار چاترفیلد دراز کردم.  مرد گفت:  یکطرفش  نداشت.  بجای یک مارک، به

 شود . در بازار سیاه معامله می  مارک 9تا  6بسته سیگار آمریکایی از  یک "فایده کنم. 

 زمین و نیمی در  متر عرض داشت.  نیمی باالی کف 18متر طول و  54زیرزمین در حدود 

 زن 10مرد و  200پاشیدند.  حضار  عدد المپ، قدری نور بر تیرگی فضا می زیرزمین. چهار

 بودند که دور میزهای گرد نشسته بودند.  هیچ کسی کمتر از چهل نداشت و بیشترشان زنان و

 پا از میزی نوک-پا مو، جوگندمی با کتی سفید، نوک سال بودند. خدمتکاری نحیف، کم مردان میان

 کرد. های آبجو را با سینی تقسیم می لیوان رفت و به میز دیگر می

 

ای  پوشه "بیست و پنچ درصد از تمامی پزشکان آلمان به حزب نازی پیوستند."گفت:  می –که دکتر بود–سخنران خوش پوش 

کرد. دم در  معرفی می "طبقه متوسط دوسلدورف"نوشتم برگرداندم. او همایش امروزصبح را نشست  را که رویش یادداشت می

نازی "بودند که مربوط به مبارزات انتخاباتی حزب کمونیست بود، با عنوان  ورودی، به من بروشوری با ورق نازک داده

دوازده میلیون نفر عضو حزب نازی آلمان بودند.  مردان، زنان و جوانان، صدها "نوشته بود که:   "حاال چی؟ !کوچولوها

ی این  یا ترسِ از دست دادن شغل مجبور شدند به صفوف حزب نازی در آیند . . . آیا امروزه همه  هزارشان تحت فشار روحی

کرد که به حزب کمونیست بپیوندند.  دعوت می "نازی کوچولوها"بروشور از  "چوب رانده خواهندشد؟ میلیون نفر با یک 12

های مارکسسیم  که از آموزه ناپذیر است، مگر این ت اجتناببینی کنیم که فالک می توانیم کامالً شفاف پیش"دکتر ادامه داد: 

 1919شد از فالکت پس از  در سخنرانیِ اخیر خود گفت که می "بایرنز"پیروی کنیم. مهم این است که سیاستمرد آمریکایی 

  "بودند. را گوش کرده 34"کارل لیبکنشت کمونیست"هایِ  ها توصیه در آلمان پیشگیری کرد، اگر که آلمانی

 

ها هم، برنامه و  خواهند. این یعنی سوسیالیسم.  نازی شده می ریزی ها علمِ برنامه کمونیست"چند لحظه بعد دکتر گفت: 

 ی هوانوردی یا پزشکی داشتند. سازمانی مثالً در زمینه

 ها پس فرق بین سوسیالیسم و نازیسم در چیست؟ هدفِ نازی، نابودی و سرنگونی ساختار

 ی های شگفتی در زمینه یگر، سوسیالیسم در روسیه مشغول انجام پژوهشبود. اما از طرف د

                                                                 
اد گذار حزب کمونیست آلمان و همکار روزا لوگزامبورگ رهبر اتح گر بسیار رادیکال آلمانی، بنیان ( سوسیالیست کنش1919  -1871) - 34

های جهان، این  شود. سوسیالیست داده می 1919ی  اش به همراه لوگزامبورگ به دست میلیشیای دولتی، در شورش ژانویه ها. دستور قتل اسپارتاکیست

 کنند. شان مراسم یادبود برگزار می دانند و هر ساله در برلن برای دوتن را شهید سوسیالیسم می



ی علوم دیگر است. اخیراً کتابی آمریکایی در مورد اتم خواندم. نویسندگان با استفاده از قدرت اتمی برای  تاریخ، پزشکی و همه

ی  خواهد. در ایاالت متحده می  دیپلماتیکگری و فشار  اهداف غیر نظامی مخالف بودند. آمریکا انرژی اتمی را فقط برای نظامی

آمریکا، انرژیِ اتمی به معنی عقب گرد، و ایست و محدودیت است، اما در شوروی به معنیِ پیشرفتِ علمی و فایده برای بشریت 

  "است.

 

 دنیای پزشکان آلمان"او در مورد جوانان و آموزش در آلمان سخن گفت. هشدار داد که: 

باید در کنار کارگران باشند، مگر  گردد. روشنفکران می صورت، ارتجاع دوباره شکوفا می انه شود، در غیر اینساالر باید مردم می

 ی کارگر مرفّه باشد؟ که طبقه این  توانند مرفه باشند، بی  پزشکان می

 

 ویتز، فیخته و غیره با بسیاری از رهبران روشنفکریِ آلمان، مثال شارن هورست، کالوس

بیشتر از  35کردند. در جنگ داخلیِ آمریکا، ، خیلی از روشنفکران از انقالب حمایت می1848لف بودند. در یونکرس مخا

ی ترقی و پیشرفت )در  شان سی وهفت ژنرال هم وجود داشت، برای جبهه ، که در میان"چهل و هشتی"صد هزار آلمانیِ  هشت

 "بودند. و جنگیده ها رفته کمک شمالی ها( به داریِ جنوبی برابر ارتجاع برده

کشند،  های  پزشکی سختی می خواهد. تحت نظارت سوسیالیسم؛ زنان، که هم اکنون برای دیدن آموزش سوسیالیسم صلح می"

 "مشکلی نخواهند داشت.

های  اتمی مدفون خواهیم  هایم را تمام کنم. ما یا به سمت رشد و ترقی حرکت خواهیم کرد یا در زیر بمب من باید صحبت"

 "شد.

 کرد. رفت، کف زدن حضار او را بدرقه می هنگامی که سخنران با عجله به سمت در می

 دکتر"بدنبالش دویدم و جلوی او را در سالن انتظار ایستگاه گرفتم. اسمش را پرسیدم: 

 "کارل هاگه دورن.

شما  "م ببینم. و بعد آن اضافه کردم که: ام تا تأثیر نازیسم را بر روی مرد ام و به آلمان آمده نگاری آمریکایی گفتم: من روزنامه

توانسته با پیروی از لیبکنشت از سرنگونی خود پیشگیری  قول کردید که مدعی بوده آلمان می از بایرنز وزیرخارجه آمریکا نقل

که  رِسَد به این برد چه در حالی که اگر من بِشنَوَم بایرنز، حتی فقط اسم کارل لیبکنشت را تابحال شنیده باشد، ماتَم می "کند.

باید حرف یک رهبر  قولی مثبت بیاورد. اما اگر این کلمات را واقعاً گفته باشد، مطمئناً فکر نمی کرده که آلمان می از او نقل

 "گرفته. بهتر است بدانیم که بایرنز محافظه کار است. کمونیست را بگوش می

                                                                 
 ی فرعی آن الغاء بردگیِ سیاهان هم بود. وبی با ایاالت شمالیِ آمریکا که نتیجه، جنگ ایاالت جن1865تا  1861از  - 35



 36"ها خواندم. این مطلب را در روزنامه توانسته باشد؟ من پس چه کسی می"دکتر همراه با آهی گفت: 

 هم در شهر اشتوتگارت. ای در آلمان داشته است، آن بایرنز اخیراً سخنرانی"یادآوری کردم که: 

اش به یاد بیاورم.  در جایی دیگر گفتید که  قول را در سخنان توانم آن نقل یافت.  من نمی تان را در آن نخواهید ولی شما روایت

که روسیه این کار را خواهد کرد. در مورد ایالت متحده  مصرف نمی رساند، در حالی اتمی را برای اهداف صنعتی بهآمریکا انرژی 

روند کار در   کار نبرند. در حقیقت، هاست که انرژیِ اتمی را در صنعت به ی آمریکایی اید. این ادعا، درست خالف رویه در اشتباه

اید؟ این مسئله یک راز شدیداً  دانید و مطمئن در مورد روسیه، شما این را از کجا میاین مسیر در حال پیشرفت است. و اما 

های اتمیِ در روسیه ندارید. هیچ خارجیِ غیر خودیِ دیگری هم از این مسائل  سرّیِ شوروی است و شما هیچ اطالعی از فعالیت

 37"خبری ندارد.

 ساکت در مقابل من ایستاد.

 کند که ات دروغین گوبلز را از سر گذرانده است. آدم فکر میسال تبلیغ 12آلمان "گفتم: 

 شان زیادی است. کند و بیشتر ازین برای شان کفایت می ها همین مقدار دروغ شنیدن برای آلمانی

به  رسید. برگشتم و نظر می چیزی نگفت، اما ناراحت به "کنید. کرد، شما دارید می اما امروز دقیقاً همان کاری را که گوبلز می

محل گردهمایی رفتم. بعداً در خیابان قدری پیاده روی کردم.  دیوارهای مخروبه پوشیده از پوسترهای سیاسی بودند. چندین 

مسیحیان به سی دی  "( نوشته بود،CDUی دمکرات مسیحی ) بودند.  پوستر اتحادیه شان را تشریح کرده حزب آلمانی نظرات

مسیحیِ واقعی، "وسترِ سی دی یو، حزب سوسیال دمکرات، پوستر رقیبی چسبانده بود: درست در کنار هر پ "دهند. یو رأی می

 "رأی دهید. SPDسوسیالیست است. به 

 زند خواهند که روحیه جوانان را باال ببرند. سی دی یو فریاد می ها از زنان آلمان می سوسیالیست

 ذغال "دهند:  عده هم میهایند که و  اما در این میان فقط کمونیست "جنگ دیگر بس است."

 دانیم که تولید ذغال و توزیع آن اما می "ها رأی بدهید. خواهید؟ به کمونیست بیشتری می

 گرِ آلمان پس از نازی است و هیچ حزب آلمانی، چه های اشغال کلی در اختیار قدرت به

 ی؛ ذغالدهندگانِ آلمان سوسیالیست یا کمونیست یا امثالهم قدرت آن را ندارد که به رأی

 ها، اما قیمت "ها رأی بدهید. ها پایین بیایند؟ به کمونیست می خواهید قیمت"بیشتری برساند. 

 ی زمان و دستمزدها پس از ورود نیروهای اشغالگر به آلمان، از سوی آنان در سطح تثبیت شده

 !ندها را پایین و باال کن ها قدرتی نداشتند که قیمت جنگ تنظیم و تثبیت شدند. آلمانی
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شنوند، فقط  بینند و نه می های ساده لوح نه می خورند. آدم مردان قالبی، از سادگیِ دردمندان نان می پزشکان قالبی و سیاست

ها و  چنین کمونیست های عرفانی، شیادان، شارالتان ها، و هم  های دروغین، فرقه ها، منجی بین ها، فال بین توانند ببلعند. طالع می

 آورند. روزی، مثل قارچ از زمین سربرمی ثباتی و بالتکلیفی و فالکت و سیه وران اغتشاش و ناآرامی، بیها، در د فاشیست

 

 آفریند که افکنی، ترسی می افکنی و ترور است. وحشت ترین سالح مستبد وحشت کشنده

 به پایِ آن، "هزینه کردن وجدان و کرامت خود"کند و فرد را برای  تمنای امنیت را تشدید می

 ترینِ این اند و بزرگ کند. خدایان رژیم استبدادی خواهان قربانی گرفتن از آدمیان تر می آماده

 ها را بدل به ریا کاران و منافقینی افکنی، انسان ها هویت و شخصیت آنان است.  وحشت قربانی

سوار،  افکنی؛ موج نند. وحشتافتند تا موفق شوند و زندگی ک می کنند و به خاک گویند، اعتراف می سازد که دروغ می می

 دهد. باف، چاپلوس و مرید پرورش می لیس، منفی چکمه

 دهد، تکه، وحشتناک و هزارساله نشان می  رژیم استبدادی خود را بشکلِ غولی سنگی و یک

 اش را ندارد که به او دست بزند، یا تضعیفش کند.  پس برای چه باید تالش که هیچ فردی قدرت

جائی و نیز هراسِ فزاینده و چشمگیر، کاری است احمقانه. از  های همه  وطئه، با وجود چشمان خبرچینکرد؟ تالش برای ت

ی جنگ،  شود. درست همان قهرمانی که در جبهه رایج می "آسه بیا-آسه برو"رگی، رِخوت و  همین رو خلقیات و فرهنگِ بی

بیند و فقط مطمئن  انداز نمی و هیچ شانس موفقیتی در چشمی مردن در راه میهن است، در شهر، شهروندی بزدل است. ا آماده

که چیزی بجز تشدید  آن کند، بی اش را با مرگ روبرو می طلبی، خود، خانواده، و دوستان ی تمامیت اش به قلعه است که حمله

 سرکوب بدست آورد.

راند، چرا  طرناکند. ابتکار سیاسی را پس میها خ راند، چون اندیشه کند.  اندیشه را پس می استبداد قدرت اراده را تضعیف می

تابد. در این شرایط، فرد، رنگ محافظ  کند و می که تمامی خرد و اقتدار واقعی فقط از وجنات مستبد است، که فوران می

لبیِ ط بخورد و تابلو نشود. آرزو و جاه "بـُــرّ"کند و سعی دارد که همرنگ جماعت شود و با آنان  خاکستری را انتخاب می

زیادی، بلیت مرگ است. تیمساری )ژنرالی( که محبوب باشد، با خطر روبروست. کسی که متفاوت است با خطر روبروست. 

 ارزش اصلیِ رایج، در حرف شِنَوی، تسلیم همراه با اکراه، خود فراموشی، و اطاعت محض است.

 های امنیت فردی. هایند بهترین ضامن این

های مدارس، به نام شکوفایی ملت و پیروزی  وقفه و پر سروصدا و آموزش آموزد. تبلیغاتِ بی را میها  جوان، خیلی زود این درس

کنند.  ها را به عنوان خدمتی ضروری و افتخارآمیز به نظام تعریف می های آینده، تمامیِ این خصلت انقالب و شادکامیِ نسل

منحط و همیشه "ساالریِ  های  مردم ن ویژگی با نظامشود و ای )مام میهن( تحسین می "خودمان"سرسختی و سخت کوشی 



آماده و معلوم؛ یعنی برتری، حقانیت و سالمتِ نظام خودی.   ای از پیش گردد، البته با نتیجه مقایسه می "در حال سرنگونی

لتی سوراخ های رسمیِ دو شود، مبادا که بادکنک دروغ های مردم ساالر بشدت محدود می دسترسی و کسب اطالعات از نظام

 شود.

 ی ها پاره-هنگامی که فشار خارجی، استبداد آلمان، ایتالیا و ژاپن را نابود کرد، زمین پر از تکه

 ها های پژمرده در خرابه ها و کرامت های کوتوله با شخصیت های خرد شده بود. انسان شخصیت

 ظرفیت و توان مقاومت رابه دام افتاده بودند.  سروران جدید با مقاومتی روبرو نشدند.  مستبدان 

 کشته بودند.  تنها تعداد کمی غیرتی در نقاط منزوی و پرت، باقی مانده بودند و مقاومت می کردند. 

 

 شاید مردم این کشورها همیشه و ذاتاً حرف شنو و منضبط بوده اند و بر همین اساس به

 محض است.  به  کرده شنو اند که آنان را باز هم بیشتر از قبل، حرف استبدادی تسلیم شده

ی  یِکه تازانه ی  آمادگی؛ به آغل و طویله    توانند براحتی و با زده، یا حداقل بخشی از آنان، می سقوط استبداد، گوسفندانِ تمامیت

یاری های بس ببرند. در آلمان، ایتالیا، مجارستان و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، فاشیست شوند و به آن پناه جدیدی هدایت

 به احزاب کمونیست پیوسته اند. 

وار به  ی تقویت ایمان گاندی است، مسئله  یند بازگشت شخصیت و کرامت انسانیٱفرآیند تمامیت زدایی قبل از هر چیز، فر

)فارغ از  "انسان، و آزادیِ ابتکار فردی و جمعی"تر به  گیری در مورد ابزار و وسایل تحقق اهداف، احترام بیش سخت

سرعت نان را به  توانند به ها اغلب ضروری است. اما آنان می  ها و فاشیست  های دولتی( است. فرمول منفیِ تکفیر نازی نامه بخش

گیرد که به آن اندازه  زدایی تنها آنانی را در بر می اند. در هر حال نازی شان هم خورده طلبیِ دیگری بخورند و بعضی نرخ تمامیت

ای یا سیاه یا سرخی که به مقدار کم  و خفیف، در خون و روح  ی قهوه د که شناسایی شوند. در باب اندیشهان بوده 38"ای قهوه"

 "زدایی کنید با گاندی نازی"وار نیاز دارد. شعارِ  توان گفت؟ این یکی دیگر به پادزهری گاندی ها وارد شده چه می اکثریت آدم

 شاید تجویزی مناسب باشد. 

تواند با  شود، به همین نحو مردم ساالری هم نمی هم دوخته به  تواند با سوزنی از جنس سرنیزه  ت نمیی لباس فردی چل تکه

 خواهد کرد. "کور"کس را  ترمیم شود، چرا که درنهایت، این حکم همه "چشم در برابر چشم"فرمان توراتیِ 

د دائماً بر بازسازیِ کرامت و شخصیت تاکید کند. بای خواهی، می ساالری با حلوگیری از تمامیت هر تالشی در جهت آغاز مردم

 دارد. را بازمی رسانند، اما اقتدار سختگیرانه، آن پذیری به این تالش یاری می آزادی و مسئولیت
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دهد. ژنرال لوسیوس دی. کلی فرماندار نظامیِ  ساالرانه به ابزار و وسایل را کاهش می رنجوریِ شدید جسمی هم، احترام مردم

 1550شان از  ی غذایی کند که اگر جیره ها کمونیست نشوند، اما تضمین نمی کند آلمان گقت فکر می  در آلمان می آمریکا

ساالر و یک کمونیست  کاهش یابد، آنان باز هم به همین منوال بمانند. این روزها در اروپا فرق میان یک مردم 1250کالری به 

 نگ ماهانه باشد.س کیلو زغال 50نانی روزانه یا  شاید نصفه

 

با گرسنگی، چماق و باتوم، اِعمال محدودیت، یا با حکومتی   –شود ساالری نابود می آن مردم که بی–احیای معنوی 

 گیرد.  خواه سرغت نمی تمامیت

اموش ها فر کنند. با گذشت سالیان، همین میلیون ها تن به آن عادت می کند. با این وجود میلیون استبداد مردم را آزرده می

اش نسبت به آن خالی از  داند که آزادی چیست و لذا دیدگاه کنند که آزادی چیست؟ در روسیه، نسل جدید هرگز نمی می

 ارزش است.

خواهی  ی فاشیسم نوین یا کمونیسم هستند. از سوی دیگر، تمامیت بازماندگان فاشیسم در رژیم استبدادیِ سابق، نوکران بالقوه

اش  باید مانع زدایی و آزادی تولید کند: تمنایی که نمی نفرت از اجبار و تشنگی برای آرمیدگی، تنش کند جز این که کاری نمی

 شد.

کاران  انگیز برای مردم ساالری است. این که مجرمین و جنایت بنابراین، سقوط یک حکومت استبدادی حاکی از فرصتی هیجان

تر، این است که از هر اقدام مثبت ممکن است  نهایت مهم  رد. اما بیباید مجازات شوند و باید مراقب مرتجعین بود اهمیت دا

 های آزاده بدل شوند. استقاده کرد تا به بردگان سابق بتوان نشان داد تا چگونه به انسان

نا به باید غیرنظامی باشد. سازمان نظامی، ب ژنرال لوسیوس دی. کلی بر این باور است که دستگاه حکومتیِ آمریکا در آلمان، می

شان با استبداد،  اند که شبیه همان برخورد سابق کوبد. با این شیوه، مردم هم آماده سرشت خود، دائماً بر طبل اجبار بیرونی می

 ساالری نخواهد شد. مند و بیمارگونه. در این حالت، چهارچوب ذهنی پذیرای مردم واکنش نشان دهند، یعنی واکنشی آسیب

توانستم سعی  تواند خلق شود و رشد یابد. من اگر می ساالر می ای مردم راد مردم ساالر و به شیوهمردم ساالری فقط به کمک اف

 کار بدانم. که آنان را  جنایت ها به عنوان بیمار رفتار کنم، به جای این کردم با دشمنان سابق و تمامیِ ضد دموکرات می

مارند. نفرت و زور در دنیای ما، بیش از حد بکار رفته است. ما قادریم کارند چون بی کارند. آنان جنایت افراد بسیار زیادی جنایت

 توانیم مردم ساالری را امتحان کنیم. مهربانی را امتحان کنیم. ما می

 نیتی را که ها هر حسن آلمانی "گفت که  لرد پوکنهام وزیر امور آلمان در دولت انگلیس، می

 این گونه رفتار، مبتنی بر اصولِ"ه پاسخ داده اند. ام، همیشه با همان ابعاد و انداز داده نشان

 های مسیح و گاندی است. تربیتیِ درست و بر اساس آرمان



 خواهد کند، از تالشی که می خواهی می دنیای ما که ما را تهدید به لغزش به دامنِ تمامیت

 ی سازد،ساالر ابد بردگی را در کشورهای سابقاً دشمن، در مستعمرات، و در کشورهای مردم

 ای شجاعانه در راه آزادی. از این تالش بیشتر در خطر است تا از تجربه

 هایی آزاده باشند که از باید خود، انسان اند، برای موفقیت می آنانی که رهرویِ این تجربه

 کرامتِ انسانیْ لبریز و از نظر منش و شخصیت هم غنی باشند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هفتم

 استالینهیتلر و 

استبداد "نامید. نظام شوروی رسما  می "پرولتاریایی"اش رژیم خود را  موسولینی در راستایِ خدمت به اهداف عوام فریبانه

کنند.  جای شوروی استفاده می های  بلشویک، کمونیست، و سوسیالیست هم به اش از واژه است.  سخنگویان "پرولتاریایی

بود. اما استالین در چندین اظهار نظر عمومی  "نازی"ی آلمانیِ آن  یا همان کوتاه شده "گرا سوسیالیستِ ملی"استبدادِ هیتلری 

گرا نبودند، آنان جهانخوار بودند؛ سوسیالیست هم نبودند، بلکه  ملی –دهد نامی  که وی ترجیح می–است که هیتلریها  گفته

ی نازی  سی. از واژه بی. ی بی. الش کرد تا مانع استفادهمرتجع بودند. به همین خاطر، سفارت شوروی در لندن، در طی جنگ ت

معترض شدند. چرا که شباهت منحصر به  "گرا سوسیالیست ملی"های شوروی نسبت به کاربرد  دیپلمات 1947شود و در سال

ها و در  انرحمی به انس اند، در بی رحمانه به یکدیگر شبیه بار و بی های خشونت های استبدادی در شیوه نام نیست. نظام

و . . .  در طی  "زمین خواهد غلطاند سرها را به"ازاین که هیتلر به قدرت برسد، قول داد که   حرمتی به حیات.  پیش بی

 39ای از خون کشید. حکومتش سرهای بسیاری بروی زمین غلتیدند. کرملین در سراسر طول و عرض روسیه جاده

 زنند که قرار بسیار، و در خلوت، از کسانی حرف میهای خارجی، غالباً با ذوق و شوق  کمونیست

 رسند باید کشته شوند ): وقتی حکومت دستمون بیفته، ترتیبشون رو است وقتی به قدرت می

 40کند که طبیعی نیست. ها چیزی را در آنها ارضاء می گونه آرزو می دیم!( این

 نی و ترور نوشت. اما اینافک بود کتابی در توجیه وحشت 2تروتسکی وقتی که بلشویک شماره 

تواند اکثریت را قانع  ی عمل اقلیتی است که نمی ی آن کتاب را به عمل درآورد. خشونت، شیوه استالین بود که صفحه به صفحه

هر چند که –ها، اخالق، و عشق به انسان ندارند  کند. تبر، ششلول و روغن کرچک؛ دین و آیین آنانی است که ایمانی به آرمان

 هایِ خود بخوانند. رفاه بشریت را بر سر منبر ی روضه

 آغازد، در مراحل بعد، هدف اولیه را با ی ابزار یک هدف، کار خود را می خشونت ابتدا بمنزله

 رحمانه حفظ شود. تواند بی آن، قدرت می  شود که بکمک ها به روشی تبدیل می کند وبعد ولع نابود می

و  41ها که سرمایه داران، کوالک لیس مخفی، سالحی بر ضد دشمنان رژیم بود. پس از آندر سالیان آغازین انقالب بلشویکی؛ پ

انقالبیون نابود شدند، پلیس مخفی بر ضد آنانی شد که انقالب را بوجود آورده و هنوز به اصول آن وفادار بودند. جنایت آنان  ضد

                                                                 
هم وجود دارد؛ از نیژنی بستیاخ  )درشمال  مرز مغولستان( تا ماگادان درساحل  "ای از استخوان  جاده"ای بیش نیست. اما  ارهطبعا این استع - 39

اش از استخوان کارگران و اسرای  گویند، چون در مصالح ی استخوان می کیلومتر با اسم رسمیِ کولیما. اما مردم به آن جاده 2030اقیانوس آرام به طول 

 شد.  است. به این اسرایِ کارگر، گوالک گفته می شده  های کار اجباریِ استالینی استفاده گاهاردو
 شده، از جمله انرژیِ مردساالرانه های سرکوب ترکیبی از انرژی - 40
41 - Kulak  1933تا  1929وردند. از خ جریب زمین بیشتر از همسایگان، این برچسب را می 6یا  5یا دهقان مستقل. این گروه با داشتن دو گاو یا 

عنوان دشمن طبقاتی بود. از همان سال اول اقدام، شوروی دچار قحطی شد. در نهایت، یک میلیون و هشتصد هزار به  ها به دوران تصفیه و محو کوالک



 گذاشت.  را زیر پا می ها کم داشت آن شان به اصول انقالب بود که حکومت فعلی کم وفاداری

 

 های قدیمی و اولیه؛ روشنفکران، بُلشویسم در ابتدا بشدت از فاشیسم متمایز بود. بلشویک

 شان کارگران، یا انقالبیونی حرفه ای از قبیل لنین، تروتسکی، و استالین بودند که برترین دلبستگی

ای از نظرگاه سیاسی بودند که با  ه متوسط و افراد جابجاشدهها ماجراجویان طبق طرفداری از طبقه کارگر بود. اما بیشتر نازی

 ی کارگر متحد شده بودند. صنعتگران و سرمایه داران برعلیه طبقه

بودند.  اقتدارگراییِ تزاری از آنها  خوبی سیراب شده ی لیبرال اروپای غربی به های انقالب فرانسه و فالسفه بلشویکها از چشمه

ساالری و  کرد، چرا که در خدمت پادشاهیِ مطلقه بود. بنابراین، مردم طور برخورد می ا آنان همینگریزان بود. کلیسا هم ب

گذارد و پس از آن مردم آزاد  هایی بیگانه برای لنین و تروتسکی نبودند. آنان قول دادند که دولت رو به نابودی می آزادی، آرمان

بینیِ هیتلر، استبدادِ فاشیستی، باید  بایی در سر نداشت. بنا به پیشخواهند شد. هیچ فاشیستی هرگز این چنین رؤیاهای زی

 کرد. هزار سال دوام پیدا می

ها، جهان وطن بودند. جهان وطنی و دشمنی با ملی گرایی، امپریالیسم، و نژادپرستی جزو تار و پودِ  ها، بلشویک عالوه بر این

، چگونه ممکن بود که بر اساس "کارگران جهان متحد شوند"جایی که کمونیسم می خواست  کمونیسم لنینی بودند. از آن

فراد، از کسی طرفداری یا با او دشمنی کند؟ قرار بود کمونیسم برحسبِ فعالیت خون، محل تولد، رنگ یا کردارِ والدین ا

 شان قضاوت کند. اقتصادی و منشاء اجتماعی

حکومت،  یک "، "، برتری نژاد آریا"آلمان ماورای همه"کردند:  ی برتری نژادی و ملی تأکید می ها بر نظریه در سوی دیگر، نازی

ها بذرهای جنگ جهانی دوم  استبداد ملی بروند. این  ها می باید زیر پرچم یک تمامیِ آلمانیکه  ، و این"رهبر ملت، یک   یک

گرایی را پذیرفت و  بودند. موسولینی کارش را بعنوان یک سوسیالیست آغاز کرد، یک سوسیالیست جناح چپ. بعد آن ملی

 نظامی استبدادی را بر پا کرد. اینجا بود که تبدیل به فاشیست شد.

گرایی، سوسیالیسمی ملی است، هر چند که  ها، در کنار استبداد پلیس مخفی و در کنار ملی ل دولتی بر تمامی سرمایهکنتر

سوسیالیسم "ستیزی را  اش به نام رنجبران سخن گویند. سوسیالیسم انواع مختلفی دارد. کارل مارکس، یهودی رهبران

 کاران است.   یسم جنایتگرا، سوسیال خواند. اما سوسیالیسم ملی می "ها احمق

 

گذاشتن اهداف  بُلشویسم، کمونیسم و سوسیالیسم. اما کنار :امروزه، در روسیه، واژگان کهنه در جای خود باقی است

                                                                                                                                                                                                          
ی  هزار اعدام در دوران تصفیه300از جا مردند. بیش  ی زیادی از آنان در طی انتقال و حضور درآن های کار اجباری روانه شدند که عده  سمت اردوگاه

 میلیون نفر متفاوت است.  6هزار تا  700جمع شد. در قحطی یاد شده برآورد تلفات از   از این 30ی  بزرگ اواخر دهه



گرایی، استالین را تبدیل به برادر عقیدتی هیتلر و موسولینی  ی نظام استبدادی، و ظهور ملی ساالری، مشقات فزاینده مردم

 کند. می

ی  دانست که اقتصاد شوروی هنوز وعده آغاز شد. استالین می 1935و  1934های  ها در روسیه، ظاهراً از سا ل مشی تغییر خط

شد  باید به جامعه تزریق می شد. چیزی می های  بعد هم موفق به انجام آن نخواهد و رفاه خود را عملی نکرده و سال "فراوانی"

دولتیِ خود اضافه و تزریق کند تا -داری ساالری را به اقتصاد سرمایه توانست مردم می تا بتواند غیرت و ایمان را برانگیزد. وی

ای هر دو را  ویژه  گرایی را به جامعه تزریق کند. او به سبک توانست ملی جای آن می که به سوسیالیسمی واقعی خلق شود یا این

گرایی  هنگام و در عمل، اقدام به ملی دید گنجاند، اماهمتجربه کرد. مردم ساالری را بر روی کاغذ و در یک قانون اساسیِ ج

 )تشویق وطن پرستیِ خود ستایانه( کرد.

اما برای نظام استبدادی سخت است که کوتاه بیاید. جناب استالین هم قادر نبود در هنگامی که نارضایتی از شرایط مادی باال 

ها را شدیدتر کند و در جستجوی   جبور بود محدودیتهای آزادیِ فردی را کمتر کند. برعکس، م گرفت محدودیت می

 1935های  های رژیم باشد.  متهمینی در محاکمات مسکو وجود داشتند. محاکمات و تصفیه هایی برای توجیه شکست بالگردان

اسر کشور نابود های کارگری و در سر ، قانون اساسی را تعطیل کردند و هر ردّ پایی از مردمساالری را در حزب، اتحادیه1938تا 

چه که امروزه در روسیه باقی مانده، دولتی است که مالکِ تمامیِ سرمایه و کاربرِ انحصاری آن است، دولتی که  ساختند. آن

 !آورد. ترکیبی شوم و تهدید آمیز دهد و آن را به عمل در می گرایی را آموزش می راند، ملی جبارانه حکم می

دهند.  در حدود چهل میلیون  درصد جمعیت را تشکیل می 54ی بزرگ  اهالیِ روسیه های مختلفی است. شوروی وطن ملیت

های  ها، روس ها، کاباردی تی ها، اوسه ها، یهودیان، بوریات  ها، تاجیک   ها، ازبک ها، کالموک ها، گرجی اوکراینی وجود دارند. و ارمنی

ها، غیره و غیره هم هستند که سرجمع بیش از   ها، آبخازها، چِرکِس ریها، تاتارها، آجا  ها، مولداو ها، آلمان سفید،  آذربایجانی

 شوند. قومیت می 120

 ها متنفر بودند. هایی بود با مویِ بور و چشمِ آبی که از غیرروس دولت تزاری، دولت روس

های ملی بود.   اقلیت روسیه زندان 1917ها و دین روسی کند. تا  کرد تا آنان را از نظر زبان، لباس، سنت حکومت تالش می

ها تشویق شدند که  های آزاد و مساوی تبدیل کند. تمامی اقلیت ای از ملت انقالب بلشویکی متعهد شد که کشور را به اتحادیه

کرد  ها دستور زبان یا متن مکتوبی نداشتند، مسکو کارشناسانی را اعزام می به زبان خود سخن بگویند و در صورتی که این زبان

)همچون  42هایی فرعی ها یا جمهوری ها بودند، جمهوری شان از اقلیت امکانات را ابداع کنند. در مناطقی که ساکنانتا این 

                                                                 
ییکیِ ی جمهوریِ موزا های میان قومیِ دردناکی شدند. فاجعه ی درگیری شوروی صحنه-های فرعی بعدها در دوران پسا این نوع جمهوری - 42

های دیگر  نگرو، صربستان، کرواسی و ... در کنار جزایر اقلیت نشین متعدد درونِ هر یک از این ایاالت( نمونه یوگوسالویِ سابق )مرکب از بوسنی، مونته

ها در  ی ارمنی ومی جزیرهها و د ی ارمنی ها در میانه ی ترک باغ شمالی اند که اولی جزیره آن، جمهوریِ خودمختار نخجوان و جمهوریِ خودمختار قره



ها بودند.  این سیاست به معنیِ  شان از اعضای همان اقلیت جزایری در میان دریایی از قومی دیگر( تشکیل شدند که مقامات

 ای بود.  خودمختاریِ استانی یا منطقه

 

 ی ها با این خط مخالف بودند. آنان این شیوه از انقالب و حتی پس از آن، برخی کمونیستقبل 

های نژادی تأکید دارد؛ به همین دلیل، مانع  گفتند که بیشتر بر روی تفاوت خواندند و می گرایی می برخورد را سیاست ملی

است و نه ارمنی، دارای آگاهی طبقاتی است، شود که نه روسی  ظهور و بروز انسان تراز نوین یعنی محصول انقالب می

 جهان وطن. شهروندی ازخود گذشته است و یک

باید به نیمی از اتحاد شوروی که  باید قبل از هر چیز سیاست تزار را در روسیه معکوس سازد. می اما کرملین مصمم شد که می

هایی چون میگویان و  تالین و اورژونیکیدزه، ارمنیهایی همچون اس داد. گرجی روسی نبودند، حسی از نوع تعلق و حاکمیت می

ویچ به مقامات باالی سلسله مراتب قدرت در شوروی دست یافته  یِف، کاگانه ف، کامِنِف، لیتونی خان، یهودیانی مثل زینوویه قره

زمانی قربانیانِ  ها. یهودیانی که بودند که این خود دلیل قاطعی بود بر پایان یافتن تبعیض و نابرابری علیه غیر روس

 های نژادی، از حمایت برخوردار شدند. های وحشیانه و سایر اشکال ایذاء یهودی ستیزانه بودند، همانند دیگر گروه کشی قوم

های ملی را  داشتند که انقالب کمونیستی مشکل اقلیت ها و حتی اکثریت ناظران خارجیِ ضد شوروی اظهار می ی بلشویک همه

 های سیستم شوروی تحسین شد. عنوان یکی از بزرگترین دستاورد نژادی به جود تبعیضاست. عدم و حل کرده

ها و  های  فراز روسیه برطرف شد، شکاف جنگ دوم جهانی از آسمان –طور تبلیغاتِ وهمین–همین که ابر و دود باروتِ 

های دست اولِ کرملین حاکی بودند  نژادیِ روسیه آشکار شد. مدارک و داده-ای در بهشت صلح و صفای میان های گسترده ک تر

وک )میان های خود مختار کالم جمهوری –خود 1936با تخطی از قانون اساسی مصوب –که در طی جنگ، استالین 

است.  همگیِ اینان  (، و چچن اینگوشی )در قفقاز شمالی( را سرکوب کرده"که ریمه"گراد و آستراخان(، تاتارستان )در  استالین

بود، و پس از آن، از قرار معلوم به شوروی وفادار نمانده بودند و با هیتلر  مسلمان بودند. ارتش نازی به قلمرو اینان حمله ور شده

ی غربی جنگیده بودند و برخی نیز از سوی ارتش  ها، برای آلمان در جبهه ه بودند. بسیاری از آنان، طبق شنیدههمکاری کرد

های مناطق نفوذ آمریکا و انگلیس در آلمان حضور  آمریکا دستگیر شدند.  هزاران کالموک و فراریان دیگر هم اکنون در اردوگاه

 خاورمیانه اسکان داده شوند.  است در آینده در کشورهای عربدارند و ممکن 

 

 

ارگان رسمیِ نظری و سیاسیِ حزب  "بلشویک"ی  ی شوروی، در نشریه نژادی در روسیه-های اصطکاک میان سر نخ ریشه

                                                                                                                                                                                                          
باشد؛ تا امکان کنترل ار دور و کنترل دائمیِ  ها عامدانه صورت گرفته سازی گونه جزیره هاست. این امکان را نباید از نظر دور داشت که این میان ترک

 شان فراهم شود.  ها و جزایر درون ی این سرزمین همه



ای دارد به قلم جی. الکساندروف، ریاست واحد  مقاله 1945ی جوالی  خورد. شماره کمونیست اتحاد شوروی به چشم می

 آموزش سیاسی حزب.

 الکساندروف شاکی است که:

همین خاطر است که جنگ  کنند. به مورخین ما بقدر کافی تاریخِ داخلیِ مردمانِ مختلف و متنوع اتحادِ شوروی را تحلیل نمی"

توان به  شوند. مثالً می دار به قهرمانان ملی بدل می شود، و معدودی ازشاهزادگان و رهبران زمین طبقاتیِ ملیت الپوشانی می

ی تاتاریِ  ، در نشریه1940است نظر انداخت. در پایان سال  منتشر شده "گای عید"ی  ی که در قازان در مورد حماسهکتاب

ی تاتار، ان.  به چاپ رسید که اصل آن به قلم نویسنده "عیدگای"ی  ی حماسه نامه ، اجرایی خالصه از نمایش"ادبیات شوروی"

 کم تبدیل به قهرمان مردمیِ تاتارها شد. کم "عیدگای" ی ی نشر بود. قهرمان حماسه بت آماده ایزان

بود و پس از  "تیمور لنگ"و  "تخته میش"ی نظامیِ پیرو  ، فرمانده و رهبر برجسته"فوج طالیی"داران بزرگ  او یکی از زمین

 "عیدگای" 8140ها و روستاهای روسیه صورت داد. در سال  ای به شهر شد. حمالت نابودکننده "فوج طالیی"چندی امیر 

های  پوخوف و بسیاری از شهر گورود، پریاس الول، روستوف، ست -نوو-تاتاری علیه مسکو را رهبری کرد، نیژنی-یورش مغولی

مجاور مسکو را به آتش کشید، به مسکو خراج بست، ریازان را در راهپیمایی بازگشت غارت کرد و هزاران روس را بعنوان برده 

 ".از کشور با خود بیرون برد

جنگید.  های بزرگ مسکونشین می درست همانند یک خانِ تاتارِ قرن پانزده رفتار کرد که با روس "عیدگای"به دیگر سخن، 

وسکی شهسوار قرن  طور الکساندر نه ی یک شهروند خوبِ هیچ کشوری بحساب آید. همین مطمئناً نمی تواند نمونه "عیدگای"

ها  شرکت داشت و در سراسر اروپا انقالب 18های  قرن  ر، ژنرال سوواروف که در جنگ، ایوان مخوف، پتر کبیر، کاترینِ کبی13

به بعد، این جباران و غارتگران  1936ها، کرملین، از  توانند این نقش را ایفا کنند. با تمام این کرد، هیچ یک نمی را سرکوب می

های اولیه، آنان را به درستی فرستاده بودند(، و سپس همان  کای که بلشوی دانی خودی را از زباله دان تاریخ بیرون آورد )زباله

شان کرد . پس ازین بود که تاتارها از خود  عنوان قهرمانانِ جدید اتحاد شوروی معرفیِ رنگِ غلیظِ شوروی را به آنان زد و به

 همین کار را با قهرمانان ملیِّ خود انجام دهیم؟1940پرسیدند پس چرا ما نتوانیم در 

 "ها را شکست داده است. نه، عیدگای روس"پاسخ داد که:  مسکو

 به قهرمانی ممنوع بدل شد. "عیدگای"

 ها شد. ها بر ضدّ تاتار گراییِ تاتار و تبعیض روس گراییِ روس باعث خیزش ملی این چنین بود که ملی

گرایانه و  اوکراینی همواره تمایالت ملیهای  ها و غیر کمونیست است. در میان کمونیست اوضاع در اوکراین، ازین هم بدتر شده

 است. خواهانه وجود داشته حتی جدایی

 های طرفدار جدایی از ، کرملین چندین بار خبر از تصفیه و تنبیه اوکراینی30و  20های   در دهه



ها در  اینی بود. نازیگراییِ اوکر ی آن تقویت ملی گراییِ روس کرد، نتیجه اتحاد شوروی داد. وقتی که مسکو شروع به ترویج ملی

 ها را به استقالل از مسکو تقویت کنند. طی اشغال اوکراین هر آنچه را که در توان داشتند، انجام دادند تا امید اوکراینی

ها در   ی مناطقی را که اوکراینی است که همه چنین الف زده مسکو برای بیمه کردن وفاداری مردم اوکراین نسبت به خود، این

  "ی اوکراینی رویای هزار ساله"این ترتیب  اند به اوکراین پیوسته است و به ها ساکن شده اسلواکی، و رومانی در آن کلهستان، چ

ها  نشین اروپا را به زیر پرچم روسیه درآورد؛ حال اوکراینی های اوکراینی است. استالین در واقع تمامی سرزمین را تحقق بخشیده

 باشند؟ ایی از اتحاد شوروی را داشتهتوانستند که آرزوی جد چگونه می

 

قهرمان  "نیتسکی بوگدان خمل"رژیم شوروی برای تقویت بیشتر قیدوبند میان مسکو و اوکراین در سالیان اخیر، به بزرگداشت 

نام بوگدان  تاق نصرت و بنای یادبودِ مهم نظامی به است. در طی دوران جنگ، یک  ملی اوکراین و هتمان  پرداخته

 تغییر نام داد. "یاسالو خمل نیتسکی پره"به  "یاسالو پره"شد، و شهر  تسکی ساختهنی خمل

اوکراین را با روسیه متحد کرد و مسکو  1654ی  نیتسکی در ژانویه ی پنهان در این تجلیل و بزرگداشت این است که خمل نکته

ای که در دوران تزار زیسته است بگویید  یهودی خواهد که بر این واقعیت تاکید نماید.  حال اگر نام خمل نیتسکی را به می

 عامی که از یهودیان کرد شهرت دارد. نیتسکی بخاطر قتل است. بوگدان خمل "قوم کش"درنگ او  پاسخ بی

ستیزی  یهودی  تر از آن است که سرکوب شود، قبل از هر چیز، همیشه به معنیِ ها، که امروزه قوی گراییِ اوکراینی ملی

 است. بوده

است که  ستیزیِ رسمی بروز کرده ، شواهدی دالّ بر ظهور یهودی1917، برای اولین بار پس از انقالب بلشویکیِ  آن گذشته از

های  خارجی شوروی و محدود کردن تعداد یهودیانی که ممکن است در موسسات آموزشی  حذف سریع یهودیان از سرویس

ها یهودی در وزارت امور  اند. قبال صد هایی از این سیاست کنند، نمونهنام  ی دیپلماتیک مسکو ثبت خاصی، بویژه در مدرسه

ها و  اند. همین گرایش در سایر شاخه ی شوروی در مسکو مشغول بکار بودند. اما اینک تنها به تعداد انگشتان دست خارجه

زارشات موثق، آن سازمان را ی اعضای یهودیِ حزب کمونیست، بنابه گ ها گذشته، بخش عمده شعبات دولت آشکار است. ازین

 اند. ترک کرده

 

در ضیافتی در مسکو توانست اظهار کند  1945مه  24ی بزرگ شد و استالین در  گرایی    روسیه وقتی که کرملین بانی  ملی

ها  روس"ی قدیمیِ  ناپذیر شدند. این است همان نظریه هستند، این تحوالت اجتناب "ملت پیشتاز اتحاد شوروی"ها  که: روس

فقط "چون  هایی هم نژاد خاص که پیامد قهریِ آن، طبعاً، تحقیر و کهتریِ دیگر نژادهاست. دیدگاه  ی برتری یک ، نظریه"برترند

اند  نظراتی "ها ی ترک فقط همه"، "ها ی اوکراینی فقط همه"، "ها ی ژاپنی فقط همه"، "ها ی آلمان فقط همه"، "ی اسالوها همه



طلبیِ ارضی در خارج از  اندازی و توسعه معنیِ تبعیض و ستم در داخل و دست ها به اند. این دیدگاه سکه همگی سروته یک کربا

 کشورند.

 

 گرایانه در روسیه تحولی متاخّر است و هنوز به چشم بسیاری از خارجیان های  ملی بروز تنش

 ها، بر و اوکراینی های خاصِ مسلمانان های درون اتحاد شوروی، و بویژه گروه نیامده. اما اقلیت

ی بزرگ در طی جنگ واکنش نشان دادند. برای صد و چند اقلیتِ نژادیِ غیر روسی و غیر اسالو،  گراییِ روسیه علیه ملی

ای بود که استبداد  پیگیرانه آن را بنا کرد، در خدمت تشدید و تقویت آزردگی 1935گرایی روسی که استالین گرجی در  ملی

مختاریِ فرهنگیِ گسترده برخوردار بودند، اما در امور سیاسی و  ها از خود کرد.  اقلیت تحریک و زنده میمسکووی همواره آن را 

 شد. ی کرملین لغو می انعطاف و سختگیرانه اقتصادی، خودمختاریِ کاغذی آنان با تمرکزگراییِ خشک، بی

 

 

 رد. مقامات فدرال،در سراسر دنیا هیچ حکومت و دولتی متمرکزتر از اتحاد شوروی وجود ندا

کنند. این شیوه،  ها، از مسکو اطاعت می های باصطالح خود مختار اقلیت مسئول مستقیم اقتصاد کل کشورند. جمهوری

آورد ، اما ابتکار محلی و استقالل را  ها را بوجود می ریزیِ ملی و هماهنگیِ تالش های خود را دارد، چرا که فرصت برنامه مزیت

 ساز شوروی است. ای از فدرالیسمِ ادعاییِ دست درالِ قَدَرقُدرت، مضحکهدولت ف کشد. یک می

 ی اروپا یا در هند فدرال یا آسیای متحد، مصالحه ای در آینده، در این یا آن ایاالت متحده

 ها و واحدهای ملیِ مختلف ضرورت خواهد های ایاالت و استان میان دولت مرکزی و دولت

شود.  چه از نوع هیتلری یا استالینیِ آن، چه از نوع فاشیستی یا کمونیستی، مانع این مصالحه مییافت . اما نظام استبدادی، 

 کند. این حکومت، قدرت را در مرکز و به ضرر پیرامون، انحصاری می

 

شوروی  های داخلی و خارجیِ اتحاد شوروی را نابود کرد. نمایندگان وطنیِ سیاست گرایی، ویژگیِ جهان ترکیب استبداد و ملی

تاکید دارند. به همین شکل است مخالفت آنان با  "حاکمیت ملی"ها بر روی  اینک در سازمان ملل متحد و در سایر کنفرانس

طرح آمریکاییِ کنترل بمب اتمی، و نیز مخالفت با همکاری بین المللی، برای بازسازیِ اقتصادی اروپا. باز هم به همین ترتیب 

وتو در منشور سازمان ملل متحد. وتو تجسم حاکمیت ملی است، و به همین خاطر است که  است مخالفت مسکو با لغو حق

 اش بر مسکو، از نظر آنان ارتجاعی تلقی خواهد شد. ها با حکومت جهانی مخالفت دارند. حکومتی که فشارهای قطعی شوروی

 ساند.ر گرایی را به اوج می کند و استبداد، ملی گرایی، استبداد را تشدید می ملی



زا و انفجارزا است، درون تمامیِ  گرایی و استبداد، کمتر آسیب گراییِ صرف، که معموال در مقایسه با ترکیب ملی اما ملی

ساالر هم هست، چرا که نفرت و جدائی  هاست.  نقطه ضعف کلّ دنیای مردم ها وجود دارد. این نقطه ضعف آن دمکراسی

 آفریند. می

 ها هاست. این  خوارگیِ امپریالیستی و جنگ ی، عامل وجودیِ جهانگراییِ اقتصادی و سیاس ملی

 ساالری آفرینند. ضد مسیحایی، ضد مردم های زندانِ رنگِ پوست و تبعیض نژادی را می میله

اروپا ی  گرایی بود که فاتحه گوید: این ملی گرایی، بال و مصیبتِ دنیای نوین است. استاد آلبرت انیشتن می اند. ملی اخالقی و ضد

 را خواند.

گرایی در حال رشد است. خفت  طلبی تسلیم شود. ملی گرایی به رشد خود ادامه دهد، تمدن ممکن است به تمامیت اگر که ملی

گراییِ  است و ملی کرده "هند پرست"ی بسیار زیادی از هندیان را  و فالکت برآمده از حاکمیت دراز مدت خارجی، عده

هایی  های جوان صهیونیست در فلسطین، نازی است. تروریست افزوده "شان به آزادی طبیعیِعشق کامال "آلودی را به  تب

کار آمریکایی، که قهرمان یک سیستم سیاسیِ سراپا فساد و نماد هر آن چه منحط و ضد  هستند در نطفه . یک سناتور محافظه

انونی و باشرف آمریکایی که با تالش خود، شایستگیِ گوید این یا آن شهروند ق آزادی است درایاالت جنوبی، علناً به مردم می

 70اش بیش از  تر از یک آمریکاییِ واقعی و مثالً اصیل ارزش دارد، چرا که والدین است، کم کار در ادارات دولتی را کسب کرده

 اند، پس او آمریکاییِ اصیلی نیست. مجارستان به دنیا آمده-سال پیش، در کشور اتریش

 

ها، سیاهان و یهودیان تشکیالت درست  خوانند و بر علیه کاتولیک را می "برتریِ سفید"ی  نوبی، آشکارا، روضهمردان ج سیاست

های پرسش نامه اظهار   خود را در برگه "دین"ورزد که خارجیان هنگام ورود و خروج به آن کشور  کنند. مصر اصرار می می

ها دائما با  کنند؛ یهودیان و عرب ها بدرفتاری می ها با نجس جنگند. هندو می ی هند با هم قاره کنند. مسلمانان و هندوها در شبه

ساالریِ  اروپای  ترین مردم اسلوواکی، که زمانی متمدن کنند. چک هم درگیرند؛ مسیحیان و یهودیان مانند برادر با هم رفتار نمی

دهد، ظاهرا به این امید که از نظر نژادی،  انجام می ها ها و آلمان مرکزی بود، تحت حکومتی کمونیستی، اقداماتی بر ضد مجار

 کامال خالص و تماما اسالو شود )که اصال معلوم نیست کامالً خالص  یعنی چه!(.

خواهیِ  ساالریِ سالم را به تمامیت گرایی؛ سلول به سلول، بافت به بافت، مردم میرد. ملی ساالری می این گونه است که مردم

برد که خود تحت فشار  ای حمله می ساالری گراییِ پس از جنگ، به نظام مردم ی ملی صومت فزایندهکند. خ بدخیم بدل می

 بارند. است و البته که پیامدهای این حمله مصیبت شرایطی دیگر، قبالً تضعیف شده

 "آیند. ها برابر بدنیا می ی آدم همه"ساالری بر این اصل استوار است که  بنیان مردم



اش! یا اعتقادات و  ی نام"خارجی"ی کالم، آوایِ  ن بخاطر شکل بینی، محل تولد، رنگ پوست، نوع دین، لهجههنگامی که انسا

شود. تنها آن کسانی حق دارند دیگران را به این  اش، با دیگران برابر فرض نمی شود، این بنیان سست می کردار وابستگان

 باشند! د که خودشان، والدین خود را انتخاب کردهها مورد پرسش، تعقیب و آزار و ایذاء قرار دهن بهانه

باید هجوم خود را بر  ی خود بر ضد فاشیسم و کمونیسم می گذارند، در مبارزه های خود ارج می آنانی که به آزادیِ فردی و جان

گرا  نوع نظام نخبه کگرایی، نژاد پرستی و تفاخر طبقاتی یا برتری مذهبی متمرکز کنند. تنها ی روی هر گونه بروز و ظهور ملی

مندی که به همنوعان خود یاری  های پاک و اخالق ها و مقامات آن ازاد است، اما برای شخصیت وجود دارد که ورود به پست

 رسانند. می

 

ارگان رسمیِ نظری و سیاسیِ حزب  "بلشویک"ی  ی شوروی، در نشریه نژادی در روسیه-های اصطکاک میان سر نخ ریشه

ای دارد به قلم جی. الکساندروف، ریاست واحد  مقاله 1945ی جوالی  خورد. شماره شوروی به چشم میکمونیست اتحاد 

 آموزش سیاسی حزب.

 الکساندروف شاکی است که:

همین خاطر است که جنگ  کنند. به مورخین ما بقدر کافی تاریخِ داخلیِ مردمانِ مختلف و متنوع اتحادِ شوروی را تحلیل نمی"

توان به  شوند. مثالً می دار به قهرمانان ملی بدل می شود، و معدودی ازشاهزادگان و رهبران زمین الپوشانی میطبقاتیِ ملیت 

ی تاتاریِ  ، در نشریه1940است نظر انداخت. در پایان سال  منتشر شده "گای عید"ی  کتابی که در قازان در مورد حماسه

ی تاتار، ان.  به چاپ رسید که اصل آن به قلم نویسنده "عیدگای"ی  ماسهی ح نامه ، اجرایی خالصه از نمایش"ادبیات شوروی"

 کم تبدیل به قهرمان مردمیِ تاتارها شد. کم "عیدگای"ی  ی نشر بود. قهرمان حماسه بت آماده ایزان

بود و پس از  "تیمور لنگ"و  "تخته میش"ی نظامیِ پیرو  ، فرمانده و رهبر برجسته"فوج طالیی"داران بزرگ  او یکی از زمین

 "عیدگای" 1408ها و روستاهای روسیه صورت داد. در سال  ای به شهر شد. حمالت نابودکننده "فوج طالیی"چندی امیر 

های  پوخوف و بسیاری از شهر گورود، پریاس الول، روستوف، ست -نوو-تاتاری علیه مسکو را رهبری کرد، نیژنی-یورش مغولی

مسکو خراج بست، ریازان را در راهپیمایی بازگشت غارت کرد و هزاران روس را بعنوان برده مجاور مسکو را به آتش کشید، به 

 "از کشور با خود بیرون برد.

جنگید.  های بزرگ مسکونشین می درست همانند یک خانِ تاتارِ قرن پانزده رفتار کرد که با روس "عیدگای"به دیگر سخن، 

وسکی شهسوار قرن  طور الکساندر نه هروند خوبِ هیچ کشوری بحساب آید. همینی یک ش مطمئناً نمی تواند نمونه "عیدگای"

ها  شرکت داشت و در سراسر اروپا انقالب 18های  قرن  ، ایوان مخوف، پتر کبیر، کاترینِ کبیر، ژنرال سوواروف که در جنگ13

به بعد، این جباران و غارتگران  1936رملین، از ها، ک توانند این نقش را ایفا کنند. با تمام این کرد، هیچ یک نمی را سرکوب می



های اولیه، آنان را به درستی فرستاده بودند(، و سپس همان  ای که بلشویک دانی خودی را از زباله دان تاریخ بیرون آورد )زباله

بود که تاتارها از خود  شان کرد . پس ازین عنوان قهرمانانِ جدید اتحاد شوروی معرفیِ رنگِ غلیظِ شوروی را به آنان زد و به

 همین کار را با قهرمانان ملیِّ خود انجام دهیم؟1940پرسیدند پس چرا ما نتوانیم در 

 "ها را شکست داده است. نه، عیدگای روس"مسکو پاسخ داد که: 

 به قهرمانی ممنوع بدل شد. "عیدگای"

 ها شد. ها بر ضدّ تاتار ض روسگراییِ تاتار و تبعی گراییِ روس باعث خیزش ملی این چنین بود که ملی

گرایانه و  های اوکراینی همواره تمایالت ملی ها و غیر کمونیست است. در میان کمونیست اوضاع در اوکراین، ازین هم بدتر شده

 است. خواهانه وجود داشته حتی جدایی

 جدایی از های طرفدار ، کرملین چندین بار خبر از تصفیه و تنبیه اوکراینی30و  20های   در دهه

ها در  گراییِ اوکراینی بود. نازی ی آن تقویت ملی گراییِ روس کرد، نتیجه اتحاد شوروی داد. وقتی که مسکو شروع به ترویج ملی

 ها را به استقالل از مسکو تقویت کنند. طی اشغال اوکراین هر آنچه را که در توان داشتند، انجام دادند تا امید اوکراینی

ها در   ی مناطقی را که اوکراینی است که همه چنین الف زده کردن وفاداری مردم اوکراین نسبت به خود، اینمسکو برای بیمه 

  "ی اوکراینی رویای هزار ساله"این ترتیب  اند به اوکراین پیوسته است و به ها ساکن شده اسلواکی، و رومانی در آن لهستان، چک

ها  نشین اروپا را به زیر پرچم روسیه درآورد؛ حال اوکراینی های اوکراینی ی سرزمیناست. استالین در واقع تمام را تحقق بخشیده

 باشند؟ توانستند که آرزوی جدایی از اتحاد شوروی را داشته چگونه می

 

قهرمان  "نیتسکی بوگدان خمل"رژیم شوروی برای تقویت بیشتر قیدوبند میان مسکو و اوکراین در سالیان اخیر، به بزرگداشت 

نام بوگدان  تاق نصرت و بنای یادبودِ مهم نظامی به است. در طی دوران جنگ، یک  ملی اوکراین و هتمان  پرداخته

 تغییر نام داد. "یاسالو خمل نیتسکی پره"به  "یاسالو پره"شد، و شهر  نیتسکی ساخته خمل

اوکراین را با روسیه متحد کرد و مسکو  1654ی  نیتسکی در ژانویه ی پنهان در این تجلیل و بزرگداشت این است که خمل نکته

ای که در دوران تزار زیسته است بگویید  یهودی خواهد که بر این واقعیت تاکید نماید.  حال اگر نام خمل نیتسکی را به می

 عامی که از یهودیان کرد شهرت دارد. نیتسکی بخاطر قتل است. بوگدان خمل "قوم کش"درنگ او  پاسخ بی

ستیزی  یهودی  تر از آن است که سرکوب شود، قبل از هر چیز، همیشه به معنیِ ها، که امروزه قوی اوکراینیگراییِ  ملی

 است. بوده

است که  ستیزیِ رسمی بروز کرده ، شواهدی دالّ بر ظهور یهودی1917، برای اولین بار پس از انقالب بلشویکیِ  از آن گذشته

شوروی و محدود کردن تعداد یهودیانی که ممکن است در موسسات آموزشی های  خارجی  حذف سریع یهودیان از سرویس



ها یهودی در وزارت امور  اند. قبال صد هایی از این سیاست نام کنند، نمونه ی دیپلماتیک مسکو ثبت خاصی، بویژه در مدرسه

ها و  مین گرایش در سایر شاخهاند. ه ی شوروی در مسکو مشغول بکار بودند. اما اینک تنها به تعداد انگشتان دست خارجه

ی اعضای یهودیِ حزب کمونیست، بنابه گزارشات موثق، آن سازمان را  ها گذشته، بخش عمده شعبات دولت آشکار است. ازین

 اند. ترک کرده

 

ند در ضیافتی در مسکو توانست اظهار ک 1945مه  24ی بزرگ شد و استالین در  گرایی    روسیه وقتی که کرملین بانی  ملی

ها  روس"ی قدیمیِ  ناپذیر شدند. این است همان نظریه هستند، این تحوالت اجتناب "ملت پیشتاز اتحاد شوروی"ها  که: روس

فقط "چون  هایی هم نژاد خاص که پیامد قهریِ آن، طبعاً، تحقیر و کهتریِ دیگر نژادهاست. دیدگاه  ی برتری یک ، نظریه"برترند

اند  نظراتی "ها ی ترک فقط همه"، "ها ی اوکراینی فقط همه"، "ها ی ژاپنی فقط همه"، "ها آلمانی  فقط همه"، "ی اسالوها همه

طلبیِ ارضی در خارج از  اندازی و توسعه معنیِ تبعیض و ستم در داخل و دست ها به اند. این دیدگاه که همگی سروته یک کرباس

 کشورند.

 

 ر است و هنوز به چشم بسیاری از خارجیانگرایانه در روسیه تحولی متاخّ های  ملی بروز تنش

 ها، بر های خاصِ مسلمانان و اوکراینی های درون اتحاد شوروی، و بویژه گروه نیامده. اما اقلیت

ی بزرگ در طی جنگ واکنش نشان دادند. برای صد و چند اقلیتِ نژادیِ غیر روسی و غیر اسالو،  گراییِ روسیه علیه ملی

ای بود که استبداد  پیگیرانه آن را بنا کرد، در خدمت تشدید و تقویت آزردگی 1935الین گرجی در گرایی روسی که است ملی

مختاریِ فرهنگیِ گسترده برخوردار بودند، اما در امور سیاسی و  ها از خود کرد.  اقلیت مسکووی همواره آن را تحریک و زنده می

 شد. ی کرملین لغو می انعطاف و سختگیرانه بی اقتصادی، خودمختاریِ کاغذی آنان با تمرکزگراییِ خشک،

 

 

 در سراسر دنیا هیچ حکومت و دولتی متمرکزتر از اتحاد شوروی وجود ندارد. مقامات فدرال،

کنند. این شیوه،  ها، از مسکو اطاعت می های باصطالح خود مختار اقلیت مسئول مستقیم اقتصاد کل کشورند. جمهوری

آورد ، اما ابتکار محلی و استقالل را  ها را بوجود می ریزیِ ملی و هماهنگیِ تالش که فرصت برنامههای خود را دارد، چرا  مزیت

 ساز شوروی است. ای از فدرالیسمِ ادعاییِ دست دولت فدرالِ قَدَرقُدرت، مضحکه کشد. یک می



های  ه ای میان دولت مرکزی و دولتی اروپا یا در هند فدرال یا آسیای متحد، مصالح در آینده، در این یا آن ایاالت متحده

یافت. اما نظام استبدادی، چه از نوع هیتلری یا استالینیِ آن، چه از  ها و واحدهای ملیِ مختلف ضرورت خواهد ایاالت و استان

 .کند شود. این حکومت، قدرت را در مرکز و به ضرر پیرامون، انحصاری می نوع فاشیستی یا کمونیستی، مانع این مصالحه می

 

های داخلی و خارجیِ اتحاد شوروی را نابود کرد. نمایندگان شوروی  وطنیِ سیاست گرایی، ویژگیِ جهان ترکیب استبداد و ملی

تاکید دارند. به همین شکل است مخالفت آنان با  "حاکمیت ملی"ها بر روی  اینک در سازمان ملل متحد و در سایر کنفرانس

نیز مخالفت با همکاری بین المللی، برای بازسازیِ اقتصادی اروپا. باز هم به همین ترتیب طرح آمریکاییِ کنترل بمب اتمی، و 

است مخالفت مسکو با لغو حق وتو در منشور سازمان ملل متحد. وتو تجسم حاکمیت ملی است، و به همین خاطر است که 

 و، از نظر آنان ارتجاعی تلقی خواهد شد.اش بر مسک ها با حکومت جهانی مخالفت دارند. حکومتی که فشارهای قطعی شوروی

 رساند. گرایی را به اوج می کند و استبداد، ملی گرایی، استبداد را تشدید می ملی

زا و انفجارزا است، درون تمامیِ  گرایی و استبداد، کمتر آسیب گراییِ صرف، که معموال در مقایسه با ترکیب ملی اما ملی

ساالر هم هست، چرا که نفرت و جدائی  هاست.  نقطه ضعف کلّ دنیای مردم ضعف آنها وجود دارد. این نقطه  دمکراسی

 آفریند. می

های زندانِ رنگِ پوست و  ها میله هاست. این  خوارگیِ امپریالیستی و جنگ گراییِ اقتصادی و سیاسی، عامل وجودیِ جهان ملی

گرایی، بال و مصیبتِ دنیای نوین است.  اند. ملی خالقیا ساالری و ضد آفرینند. ضد مسیحایی، ضد مردم تبعیض نژادی را می

 ی اروپا را خواند. گرایی بود که فاتحه گوید: این ملی استاد آلبرت انیشتن می

گرایی در حال رشد است. خفت  طلبی تسلیم شود. ملی گرایی به رشد خود ادامه دهد، تمدن ممکن است به تمامیت اگر که ملی

گراییِ  است و ملی کرده "هند پرست"ی بسیار زیادی از هندیان را  ت دراز مدت خارجی، عدهو فالکت برآمده از حاکمی

هایی  های جوان صهیونیست در فلسطین، نازی است. تروریست افزوده "شان به آزادی عشق کامال طبیعیِ"آلودی را به  تب

اسیِ سراپا فساد و نماد هر آن چه منحط و ضد کار آمریکایی، که قهرمان یک سیستم سی هستند در نطفه . یک سناتور محافظه

گوید این یا آن شهروند قانونی و باشرف آمریکایی که با تالش خود، شایستگیِ  آزادی است درایاالت جنوبی، علناً به مردم می

 70اش بیش از  ینتر از یک آمریکاییِ واقعی و مثالً اصیل ارزش دارد، چرا که والد است، کم کار در ادارات دولتی را کسب کرده

 اند، پس او آمریکاییِ اصیلی نیست. مجارستان به دنیا آمده-سال پیش، در کشور اتریش

 

ها، سیاهان و یهودیان تشکیالت درست  خوانند و بر علیه کاتولیک را می "برتریِ سفید"ی  مردان جنوبی، آشکارا، روضه سیاست

های پرسش نامه اظهار   خود را در برگه "دین"و خروج به آن کشور  ورزد که خارجیان هنگام ورود کنند. مصر اصرار می می



ها دائما با  کنند؛ یهودیان و عرب ها بدرفتاری می ها با نجس جنگند. هندو ی هند با هم می قاره کنند. مسلمانان و هندوها در شبه

ساالریِ  اروپای  ترین مردم ، که زمانی متمدناسلوواکی کنند. چک هم درگیرند؛ مسیحیان و یهودیان مانند برادر با هم رفتار نمی

دهد، ظاهرا به این امید که از نظر نژادی،  ها انجام می ها و آلمان مرکزی بود، تحت حکومتی کمونیستی، اقداماتی بر ضد مجار

 کامال خالص و تماما اسالو شود )که اصال معلوم نیست کامالً خالص  یعنی چه!(.

خواهیِ  ساالریِ سالم را به تمامیت گرایی؛ سلول به سلول، بافت به بافت، مردم میرد. ملی ری میساال این گونه است که مردم

برد که خود تحت فشار  ای حمله می ساالری گراییِ پس از جنگ، به نظام مردم ی ملی کند. خصومت فزاینده بدخیم بدل می

ساالری بر این اصل استوار است  بارند. بنیان مردم ه مصیبتاست و البته که پیامدهای این حمل شرایطی دیگر، قبالً تضعیف شده

ی کالم، آوایِ  که انسان بخاطر شکل بینی، محل تولد، رنگ پوست، نوع دین، لهجه وقتی "آیند. ها برابر بدنیا می ی آدم همه"که 

شود. تنها آن  نیان سست میاش، با دیگران برابر فرض نمی شود، این ب اش! یا اعتقادات و کردار وابستگان ی نام"خارجی"

ها مورد پرسش، تعقیب و آزار و ایذاء قرار دهند که خودشان، والدین خود را انتخاب  کسانی حق دارند دیگران را به این بهانه

 باشند! کرده

خود را بر  باید هجوم ی خود بر ضد فاشیسم و کمونیسم می گذارند، در مبارزه های خود ارج می آنانی که به آزادیِ فردی و جان

گرا  نوع نظام نخبه گرایی، نژاد پرستی و تفاخر طبقاتی یا برتری مذهبی متمرکز کنند. تنها یک روی هر گونه بروز و ظهور ملی

مندی که به همنوعان خود یاری  های پاک و اخالق ها و مقامات آن آزاد است، اما برای شخصیت وجود دارد که ورود به پست

 رسانند.  می

 

 ها جای زیادی وجود دارد. چند تن از اینان به آن خواهند پیوست؟ مداران و دیپلمات ظام برای سیاستدر این ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هشتم

 

 گزینه

اما هر دو قاتل  "پسندم. از میان فاشیسم و کمونیسم، من کمونیسم را می"جمهور، واالس گفته است:  معاون پیشین رئیس

 شد. ساالری نابود می اند. اگر قرار بود که جهان بر سر دوراهیِ انتخاب میان فاشیسم یا کمونیسم قرار گیرد، مردم آزادی

 

تر کردند؛ هر ضد نازی یک  ترو تنگ هیتلر و گوبلز همین دوراهی را به دوراهیِ نازیسم یا بلشویسم تقلیل دادند و آن را باریک

 خواست چکسلواکی مستقل بماند. می "نز به"خواند. چرا؟ چون  را کمونیست می "نِز بهِ" کمونیست بود. هیتلر، پرزیدنت

 

( بسیاری از مرتجعین، 1936-39در طیِ جنگ داخلی ) "اسپانیا نماد انتخاب میان فاشیسم و کمونیسم است."گفت: فرانکو می

 دند.شان از اسپانیا و فاشیسم خرج کر همین استدالل را برای توجیه پشتیبانی

 

تاراند. هر دیدگاه  دهد، و کمونیسم بعضی دیگر را به اردوگاه راست می ها فراری می ارتجاع، برخی را به اردوگاه کمونیست

 خورد.  ساالری است که ضربه می افراطی، عامل عضوگیری برای دیدگاه رقیب است. در این میان، این مردم

 

 رقیب: است وحشتناک و بی ای یونان در این میان نمونه

طلبان راست به دورش جمع  پادشاه یونان، بی هیچ دلیل کافی، فرصت یافت تا به تاج و تخت خود در آتن برگردد. سلطنت

شیپورهای بیدارباش را به صدا   ها هم، مثل همیشه از همه جلوتر و مثل همیشه با شدتی بیشتر از دیگر رقبا، شدند. کمونیست

ی  اندند تا به پرچم ضد سلطنتیِ آنان بپیوندند. از آن جایی که خطر ارتجاع، واقعی بود عدهروان را فراخو درآوردند و میانه

روهای  ها، از میانه زیادی به آنان پیوستند. برهمین اساس، دوستان پادشاه هم با اشاره به افزایش قدرت کمونیست

ی بیشتری برای جذب نیرو به دست  وضعیت بهانهتر خواستند تا از پادشاه حمایت کنند. بعضی پذیرفتند. این "کار محافظه"

ای شد برای  ی خود انگیزه ها به نوبه خوبی استفاده بردند. موفقیت کمونیست ها داد و آنان هم ازین بهانه به  کمونیست

 روها را به اردوگاه راست افراطی بکشانند. طلبان که بخش دیگری از میانه سلطنت

 

ماند. در آن صورت  شدند و تنها دو طیف افراطی باقی می روها کامال ناپدید می ادامه داشت، میانه ی کافی اگر این روند به اندازه

 شان هیچ فضایی یا پلی باقی نمانده بود جز این که فقط با هم بجنگند. بین



 

کند. در  ا تهدید میهای دیگر، و حتی قدری هم ایاالت متحده ر پراکنی؛ فرانسه، ایتالیا، چین و بسیاری از سرزمین این نفرت

ی کشورهای مختلف،  شده ترین خطر برای صلح است. یک درگیری میان افراطیون فربه و متورم دنیای مردم ساالر، این بزرگ

تواند به جنگ جهانیِ  تک این کشورها. تهدیدی که می به معنیِ تهدیدی است به وقوع جنگ داخلیِ کمابیش همزمان، در تک

 سوم هم بکشد.

 

 است.  روها و تضعیف افراطیونِ ارتجاعی و کمونیست ساالری، در تقویت میانه ی از جنگ و رستگاریِ مردمگیر پیش

 

هر دو سر طیف افراط، همیشه تالش دارند که رقبای معتدل خود را از صحنه بیرون کنند. در کشوری مثل آمریکا، مرتجعین 

شان هستند،  اند که فقط آنان قادربه عقب زدن ها تهدیدی یستتوانستند به مردم ثابت کنند کمون کنند که اگر می حس می

ای انفرادی با مرتجعین، به خود  ها از پیروزی در مبارزه آوردند. در کشوری مثل فرانسه، کمونیست وقت قدرت را به چنگ می آن

بر ضدّ مرتجعین وجود دارد و هم  اند که تنها یک مبارزه، و آن های فرانسه هم به همان شکل مدعی اطمینان دارند. کمونیست

گری، امیدوار است با   ها بپیوندند. هر سوی این افراطی باید پس از آن به کمونیست اند می ی آنانی که با ارتجاع مخالف همه

 ی عمیقِ کینه و ی انتخاب را میان خود و رقیب خود منحصر و تنگ کند )درّه روی، مبارزه را ببرد و دایره سازیِ میانه نابود

 کنند.( ها از آن یاد می نفرتی که کمونیست

 

شان آنان را  کنند. دوستانِ خارجی ساالر معرفی می رو و مردم ها خود را به عنوان میانه گاهی اوقات، مثال در چین، کمونیست

همین طور های واقعی. واقعیت هم  دانند و نه کمونیست می "اصالح طلبیِ دهقانی"لوحانه همچون  ای ساده متعلق به عرصه

حزبی بوده  و همیشه، منتظر  های چینی، خواستار حکومتی تک است. چین شدیدا نیازمند اصالحات ارضی است، اما کمونیست

 شدند، رو پذیرفته می عنوان میانه های چینی به شان از سوی مسکو هم هستند. اگر کمونیست تأیید حرکات

ها به منظور  ها غالبا از پیشنهادات نازی ر آلمان، قبل از هیتلر، کمونیستداشت. د روی دیگری شانس ظهور نمی دیگر هیچ میانه

ها بر سر کار  دادند که اگر جمهوری سقوط کند، نازی کردند. در مورد علت این کار توضیح می تضعیف جمهوری پشتیبانی می

ی قدرت نظرشان این است که باید  ادهشوند. افراطیون در مورد ج ها تسلیم می خورند، و به کمونیست آیند، بعد شکست می می

 ی میانه روان معتدل عبور کنند. از روی جنازه

 



بودند.   ها متمرکز کرده دموکرات ها طبعا آتش تهاجم خود را بر روی سوسیال در روزهای قبل از ظهور هیتلر، کمونیست

ز سوسیالیسمِ همراه با استبداد پشتیبانی ها ا ها به سوسیالیسمی در کنار آزادی باور داشتند؛ کمونیست سوسیال دمکرا ت

های آلمانی، بعنوان دمکرات، ضد نازی بودند، وبهمان دلیل هم، ضد کمونیست. بنابر این  کردند. سوسیال دمکرات می

کننده از همه جلوتر بودند. دشمنی  هایِ گمراه ها در فحاشی گفتند: کمونیست می "سوسیال فاشیست"ها به آنان  کمونیست

 کرد تا به قدرت برسد.  ها به هیتلر کمک آنان و سوسیال دمکراتمیان 

 

ها  ای مردمی در اسپانیا، فرانسه و سایر جمهوری ای متحد یا جبهه این درس وحشتناک و تهدید فاشیسم در سراسر اروپا، جبهه

مسکو این جریان را راه انداخت و  ها بر علیه فاشیسم با  هم همکاری کردند.  ها و کمونیست درست کرد. لیبرال ها، سوسیالیست

.  اما در هر 43تر تالش کردند و بیش از همه قربانی دادند ها از همه سخت ها، کمونیست پشتیبانی کرد. در میان تمامی این گروه

چنان  آنی متحد یا مردمی بودند، و در این مسیر بارها و بارها  گرفتن کنترل کامل جبهه شان بدنبال در دست مورد، رهبران

 کردند و جبهه را متالشی! ی خود پشیمان می های غیرکمونیست را تا ابد از کرده شدند که گروه موفق می

گویند و  گذارند، دروغ می اند، و برای کسب آن، هر چیزی را زیر پا می ی قدرت کم متوجه شدند آنان تشنه ها کم غیرکمونیست

 کنند. از کرملین اطاعت کورکورانه می

 

مرگ شد. وقتی که  ناگاه جوان به 30ی  ی دوم دهه ی مردمی نیمه ، آن جبهه1939هیتلر در اوت -ضای پیمان استالینبا ام

توانستند با پیروان استالین همکاری داشته باشند؟  ها چگونه می ها بود، ضد ناز ی استالین در تماسی نزدیک با نازی

توانستند مدعی ضدیت با فاشیسم باشند، وقتی که خودشان در  ه میها تا قبل از یورش هیتلر به روسیه، چگون کمونیست

ها ظاهراً،  ی کمونیست در اندیشه "ضد فاشیست"کردند؟ مفهوم  انگلیس و فرانسه و آمریکا در جبهه ضد هیتلری، خرابکاری می

ن همراهی به قیمت نابودی  ها باشد، یا ای به معنیِ صِرفِ همراهی با روسیه بود، اعم ازین که این روسیه همکار فاشیست

 شود یا نه! ساالری   تمام می مردم

طلبان، چه از نوع سرخ،  طلبانه رسید. تمامیت ها و راهبردهایِ تمامیت تری از ماهیت سیاست از آن پس، دنیا به درک عمیق

دادنِ موقعیت  وقت و از دست معنیِ اتالف بس موقت با آنان به ساالرند. آتش های  مردم آن، دشمنان نظام 44قهوه ای، یا سیاه
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ها در  توانند با آنان کار کنند. حضور کمونیست طلبان اعتماد کنند و لذا نمی توانند به تمامیت گرایی نمی است. مخالفان تمامیت

 های بگیران، طبقه کارگر، و جنبش های کارگران و دستمزد نشدنی بر سر راه وحدت اتحادیه های کلیدی، مانعی برطرف موقعیت

ساالری، از همکاری با ضد  ها طرفدار مردم خواه در هر کشور یا در سراسر جهان است، چرا که میلیون ضد فاشیستیِ آزادی

 ها خودداری خواهندکرد.  دمکرات

 

اند در انتخابات ملی، کمک  که مجبور شده گاهی خود را سرزنش کنند ازین است گه افراد خوش انصاف و محترم، ممکن

جنگد، مسکن بیشتری  کند، با تبعیض نژادی می که با امپریالیسم مبارزه می-ا در طرفداری از نامزدی شایسته ها ر کمونیست

اند، و دمکرات واقعی، تنها از آن ابزاری  ها همچون ابزاری برایِ یک هدف نپذیرند. اما باید دانست که کمونیست -سازد و . . . می

 در غیر این صورت معامله از بیخ و بن، مخدوش و باطل و فاسد است.  برد که ارزش هدف را داشته باشد. سود می

 

چنان منفی، گسترده و تاثیرگذارست که منافعِ جزییِ  مردانِ فاسد، آن طلبان، یا سیاست های کار مشترک با تمامیت پیامد

 اهمیت میکند.  رنگ و بی احتمالی را کم

 

توانند به کمونیسم انتقاد کنند مگر این که اتهام  کنند، نمی ا همکاری میه که با کمونیست 45هایی ها یا لیبرال سوسیالیست

های کار، و لیبرال هاهستند تا  ها، اتحادیه ها خواستارِ همکاری با سوسیالیست ناسازگاری را از سوی آنان بپذیرند. کمونیست

ها  ها از کمونیست مانی که )مثالً( سوسیالیستدشمنان و رقبایِ طبیعی خود را از سر راه بردارند و ساکت کنند، اما فقط تا ز

های مردم ساالر و  طلبیِ آنان را افشا نسازند. افکار عمومی قادر به تفکیک میان سوسیالیست انتقادی نکنند و تمامیت

ها  کمونیستی  خواهانه تر، و انضباطِ تمامیت تر، تبلیغات پویا و پر تحرک ها نیست. در این چنین شرایطی، منابع غنی کمونیست

 خبرند. که مردم از واقعیت امر بی آورد، در حالی برای آنان موفقیت انتخاباتی می

 

های رادیویی و تبلیغات قوّیِ خود  پشتیبانی کنند.  ها را با جمعیتِ زیاد، برنامه ها ممکن است ناکمونیست کمونیست

مدیسون "اِ. واالس در ضمن سخنرانی مشهورش در پارک  پردازند. هنری ی باالیی می ها برای همین خدمات، هزینه ناکمونیست

انتقاد مختصری به سیاست روسیه کرد. سالن پر از کمونیست بود. آنان در پاسخ، او  1946سپتامبر 12نیویورک در  "اسکووایر

 های ناخوشایند متن سخنرانیِ خود را در مورد روسیه حذف کرد. ی سخنانش، بخش را هو کردند. وی در ادامه
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های آمریکا وانگلیس در یونان، و مثال رفتار  اند، بارها و بارها به سیاست سخنرانان دیگری که معتاد به همکاری با کمونیسم

ها دائما در دنیای  هایی که روسیه و کمونیست رحمی شان را بر روی بی برند، اما چشمان انگلیس در فلسطین حمله می

فهمد چرا مهاتما  جاست که انسان می گذارند. این شوند، بر هم می ساالری مرتکب می مردمها و بر علیه  کمونیسم، برعلیه انسان

گاندی بر روی اهمیت ابزار و وسایل پافشاری میکند.  این کار بخشی از شیفتگیِ او به حقیقت است. در انتخاب ابزار، کافی 

 .46شوی تبدیل می "شرف بی"یک موجود وقت است که احتماالً به  گر را فراموش کنی، آن است که وجدان سرزنش

توانستند با  ها می فرض کنید کمونیست :هاست، خود را با این وضع روبرو خواهد دید ی کار با کمونیست ناکمونیستی که آماده

 -است این امکان در چندین کشور اروپایی پیش آمده-هایِ طفیلی، دولتی ملی تشکیل دهند  حمایت و پشتیبانیِ ناکمونیست

شان برای نفوذ و کسب مقامی ثابت در دستگاه و حمله به نهاد  شکلی گریزناپذیر، از موقعیت در آن صورت وزرای کمونیست به

معنایِ استبداد است و در صورتی که مخالفانِ تمامیتگرایی از سوی دیگر، قوای خود را  کردند. این به ساالری استفاده می ردمم

ی مشارکت و همدستی با نظمی استبدادی  ها، آماده ساالران همدست کمونیست بسیج کنند، یعنیِ جنگ داخلی! اساسا مردم

 هم هستند.

 

نازی را تایید کردند. آن -کنند. آنان پیمان شوروی ها بشکل ثابتی، اقدامات مسکو را تایید می نیستها، کمو ی این جدا از همه

که فقط چند ماهی رفاقت را به هم زدند؟ طرح باروخ در مورد  ها چه کردند؟ به ائتالف ادامه دادند یا این روزها ناکمونیست

که فقط خود از -ی خود  گرایانه دالیلِ ملی دولت جهانی بود. مسکو به المللی و ممنوعیت بمب اتمی، گامِ بلندی بسوی نظام بین

 طرح باروخ را رد کرد. کمونیست ها گفتند صحیح است، احسنت! -آورد آن سر در می

 

های آرژانتین حمایت از  ای با مستبد آرژانتین، خوان پرون برقرار کرد. بر همین اساس، کمونیست دولت شوروی روابط دوستانه

ها را به اردوی  ها و لیبرال شدن با آن، رادیکال را شروع کردند. کار بجایی رسیده که الگو قراردادن روسیه و یکی گرفته پرون

ها  شان را در دست کمونیست ها، دست راند. پس چگونه است که با وجود این همه شواهد، ناکمونیست ارتجاع پس می

ن مصلحت بر فراز اصول، و قدرت بر فراز آرمان است. این است کلید کاخ گذارند؟ انجام این کار به معنیِ قرارگرفت می

بخشد و به  خواهی را در وجود مخالفان آن ارتقاء می خواهان، تمامیت خواهی. بنابر این، عمل مشترک با تمامیت تمامیت

 کند. خواهی خودشان کمک می تمامیت
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افکنی و ترور ایمان دارد، به  ه استبداد باور دارد، به وحشتکمونیست بطور معمول؛ صرفا فقط دوست روسیه نیست. او ب

خواسته است  باید بپذیرد که می گیرد. کمونیست صادق و استوار می خواهانه باور دارد و آنها را بکار می های تمامیت شیوه

همچون ابزار حاکمیت  ها، های  لهستانی، رومانیایی، مجاری، و سایر کمونیست کشورش ازسوی روسیه اداره شود )کمونیست

است نظامی  خواسته باید بپذیرد که می کنند و چرخ پنجم سیاست )عامل نفوذیِ( شوروی اند( یا این که می روس عمل می

اش حاکم باشد. حزب کمونیست آمریکا حزب منزوی بسیار کوچکی است  استبدادی شبیه نظام روسیه و متحد با آن در وطن

که -اند، و در کشوری همچون ایاالت متحده  رزوی غیر عادی با آن شریک نیستند ترکش کردهکه تمامی کسانی که در این آ

هنوز به شکل قانونی به فعالیت مشغول است، هر روز بیشتر از دیروز، مدارک و  -ها از نظر عددی در آن بسیار کم اند کمونیست

 دهد. حاصلیِ اعتقادات و اهداف خود بدست می شواهدی تازه، از بی

های کارگری و لیبرال را دچار تفرقه کرده و بدین  توانند جنبش ها در پیوند با همدستان ناکمونیست خود می ما کمونیستا

ی ارتجاع است و بالعکس.  هر قدر  های محافظه کار را تقویت کنند. کمونیسم بزرگترین دارایی و سرمایه وسیله راست

 ها هم همان قدر قوی ترند. ند، و هر قدر مرتجعین قوی تر باشند، کمونیستها قوی تر باشند؛ مرتجعین هم قوی تر کمونیست

 

ماه پس از حکومت حزب کارگر، آمار  18زنند. مثال در انگلستان،  های میانه، به هر دو سوی افراط صدمه می از سوی دیگر، چپ

هزار کاهش یافت. وجود دولتی چپ، با پشتیبانی  33هزار به  43عضویت حزب کمونیست بریتانیا، بنا به اسناد خودشان، از 

کند که  کاران را آنچنان ناخشنود می ها را به کمیتی قابل چشم پوشی بدل میکند و محافظه ها و طبقات کارگر، کمونیست میانه

را خواهد که دست حزب  ، از خدا می"بالکپول"حزب در  1946ی تابستان  رهبرشان وینستون چرچیل در اجالس ساالنه

 بگیرد!

 

، کاری طوالنی و پر شور برای استقالل انجام داده است.  حزبِ در حال گسترش "نهرو-گاندی"رهبریِ  در هند، حزب کنگره به

ها دیگر نمی توانند مدعی باشند که منجی  هم، بدنبال حل مشکالت اجتماعی است. در نتیجه، کمونیست "سوسیالیست"

شود. به همین شکل، انتخابات ژاپن در  د. مقبولیت آنان رفته رفته، به نسبت، کم میان ی زحمتکش انحصاری کشور یا طبقه

ها پیروزیِ بزرگی به ارمغان  که تندرو ترین مرتجعین و جنگ طلبان تصفیه شدند، برای سوسیالیست ، پس ازین1947آوریل 

 ها را دچار آنچنان شکستی کرد که همه باخبر شدند.  آورد و کمونیست

 

شان به خالصی از دست میانه روها، سالح هایی   شان از میانه و تمایل مشترک روهِ افراطی، در راستای تنفر مشترکهر دو گ

هر سوسیال دموکراتِ سازمان "، "میانه ای وجود ندارد." :گویند گیرند. مرتجعین می سان بکار می ای یک شیوه سان و به یک



زیر هر "کنند وحشت خلق کنند:  سعی می "رزمد، یک کمونیست است. می "و دیلرنی "های  کارگری و  یافته، که برای اتحادیه

 کسب و کار افراطیون در فضایی آکنده از وحشت، تنش، تعقیب و آزار  "سرخ خوابیده. پتویی یک 

 گیرد. مخالفان و خشونت رونق می

 

برند، اما بیشترین تنفر برخاسته از  ن حمله میکنند.  آنان هم مثالً  به مرتجعی همین شکل عمل می  ها هم درست به کمونیست

ها و روسیه انتقاد  اند. دمکراتی که به کمونیست شود که با آنان متفاوت هایی ذخیره می ها و سوسیالیست حسد شان، برای لیبرال

دتر از همه، که ب گیرد، یا این ها، مرتجع یا فاشیست نام می در کالم کمونیست -به این دلیل که دمکرات است-کند  می

 ترین تعبیر در سلسله واژگان ! این دشنام، با کمک تکرار و به مدد هو کردن و ریشخند، کثیف"تروتسکیست "

 های لئون تروتسکی ندارند. هایی شده که اصوال اطالع دست اولی از سوابق و نوشته استالینسیت

 

های  سرمایه  آیند و از حمالت خود به شرارت یزنند، کوتاه میترسند، جا م آزاد اندیشانِ کم جرات، از لجن پراکنیِ مرتجعین می

افکنی و تروریسمِ فکریِ  ی همین گونه وحشت های  ضعیف در میان آزاد اندیشان، در زیر سایه کاهند. شخصیت داران می

 خواهند. شوند؛ و این همان چیزی است که افراطیون می کمونیستی دچار سستی می

 

کنند،  ها، و تمامی سایر افرادی که برای دنیایی مردم ساالر تالش می ، رادیکال47ها، ترقی خواهان ستآزاد اندیشان، سوسیالی

شان وحشت بیندازند. همین طور هم، طرفداران  دهند که افراطیون ساکت شان کنند یا در میان هرگز نباید به خود اجازه

ساالری جنگی است  طرف دیگر، تسلیم شوند. مبارزه برای مردم ساالری نباید به دعوت یک طرفِ افراطی، برای مبارزه با مردم

 ساالری  خدمت کند.  تواند به مردم ها نمی دمکراتها. اتحاد با ضد کمونیست در دو جبهه، بر علیه مرتجعین راست و بر ضد

 

نتخاب خود را به فاشیسم و باید ا همین گونه نمی باید میان ارتجاع و کمونیسم گزینش کنند. به ساالری نمی طرفداران مردم

ساالری یا استبداد است، یعنی تکامل  کمونیسم محدود ببینند. این انتخاب قطعاً بالموضوع است. انتخاب واقعی میان مردم

 شود: های زیر می ای که منجر به تحقق یکی از دوگانه وقفه صبرانه و بی بی

 آزادی یا انقالبِ پُرهزینه؛ -

 ی کل قوا استالین؛  گرایی و انحصار قدرت فرمانده گراییِ مهاتما گاندی یا تمامیت اخالق -

                                                                 
الزم به توضیح است که پس از جنگ دوم جهانی نظریه پردازان تکرار گرِ) رله ی ترقی و ارتجاع است.  این ترقی جدا از تعریف شوروی از جبهه - 47

ی ترقی: هر نهاد یا فردی که بطور دربست با شوروی،  کردند: اول جبهه های دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی، دو دنیا تعریف می کننده( سیاست

کرد به این دنیا تعلق داشت و دوم: هر نهاد یا  ها پیروی می خرید یا از آن ها جنس می یافت و از آن ی مثبت و وابستگی  می اش رابطه اقتصاد و سیاست

ها؛  ترین دشنام ی ارتجاع، و مستحق سخیف فردی که با شوروی مخالف بود یا بر آن انتقادی کوچک یا بزرگ داشت متعلق به دنیای ضد ترقی و جبهه

 ه داری، بورژوا، خرده بورژوا و. . . .اعم از مامور سیا، سگ زنجیری امپریالیسم و سرمای



 ی پلیس مخفی؛ ی چشم و اشاره گاهی به لطف گوشه گفتن گه حق الینفک آزادیِ فردی یا فرصت سخن -

)یعنی شر الزم( یا دولت فراگیر دست خود و برای خود انجام دهند  چه که افراد مجاز نیستند به دولت مقید و محدود به آن -

 ی آنان؛ معطوف به شکار شهروندان، جاسوسی، و دخالت پیوسته در جزییات و شئونات زندگیِ روزمره

وار در ماشین حکومتی یا ماشین موسسات خصوصیِ انحصارگر که به همان اندازه ضد  انسان با کرامت یا انسان مهره -

 اند؛ بشری

بی "مشارکت جوی کامال فعال در تنظیم و تعیین شرایط کار و زندگیِ حود یا انسانی که در عین عنوان موجود   انسان به -

 ی کار و وقت خود است. ، فروشنده"رگی

 های پیش رو! بله این هاست گزینه

 

)اما در  ها ها و راست ها با کشیدن خطی پر رنگ میان خود و کمونیست دمکرات ساالری و سوسیال آزاد اندیشانِ طرفدار مردم

توانند  وضوح می کنند.( به رو نفوذ نمی هی چپ میانه ها، معموال در گروه ها و مرتجعین، برخالف کمونیست عمل ، فاشیست

 سوی آن اهداف پیش روند. اهداف اخالقی و اعتقادیِ خود را بیان کرده و به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل نهم

 

 تازه چه خبر؟

ای از سوسیالیسم  داری باشد، هراسانند. آنان پذیرش هر ذره دور از سرمایه ، از هر گونه تغیییری که به"آنچه که هست" مدافعان

 گویند که دو راه بیشتر وجود ندارد، یا سرمایه داری یا سوسیالیسم. بینند. می داری می معنای مرگ سرمایه را به

 

زده اند به دام  داری دل خواهند آنانی را که از سرمایه کنند، چرا که می تفاده میها هم از همان مالک سیاه و سفید اس کمونیست

 بیندازند. 

 

داریِ خالص اصالً  وجود ندارد. در هر کشورِ  داری و سوسیالیسم نیست. سرمایه اما در حقیقت امر، انتخاب محدود به سرمایه

 .داری حضور دارد ساالر، سوسیالیسم دوش به دوش سرمایه مردم

 

جای ترجیح منافع خصوصی. سازمان  سوسیالیسم یعنی مشارکت دولت در امور اقتصادی، همراه با اعتنا به رفاه عمومی به

و   متحده آن را ساخته ( سوسیالیسم است. سدّ گرند کولی در واشینگتن است که دولت ایاالتTVAی تنسی ) ی دره توسعه

رانی، خطوط تراموا، یا خطوط  برداریِ دولت یا شورای شهر است از اتوبوس بهره بردار آن است؛ سوسیالیسم، خود دولت هم بهره

 ترسد.  رسانی. ذهنیتِ بالغ از این یا آن واژه نمی برق

 

بیند که مدیریت عمومی در یک مورد خاص بهتر از مدیریت خصوصی است، طبیعی است که از دولت بخواهد  جامعه وقتی می

های اقتصادیِ جدیدی را  ها نقش عهده بگیرد. همیشه با همین استدالل است که دولت خاص را به ی آن سازمان صنعتیِ تا اداره

 گیرند. دست می به

 

های آمریکایی مثل جی.  پی. مورگان، نشنال  هایی را از بانک کشورهای خارجیِ نیازمند کمک در طی جنگ اول جهانی وام

های  دهیِ پایگاه ی کشورهای خارجیِ نیازمند کمک، آن را از راه اجارهسیتی و غیره دریافت کردند. دز طی جنگ دوم جهان

ها وام  نظامی به دولت آمریکا بدست آوردند. دز طیّ جنگ اول، مهمات سازانی که تعدادشان در حال افزایش بود از بانک

ز سوی خود دولت ایاالت ی صنعتی برای اهداف نظامی، ا ی عملیات توسعه گرفتند. در عوض، در طیّ جنگ دوم، بخش عمده

 متحده انجام گرفت. 



 

ی تامین پول و سالح در جنگ دوم، برای  های اول و دوم به چه علت بود؟  به این علت که وظیفه این اختالف رویه میان جنگ

 آمدند. چنان بزرگ و سخت بود که از پس آن برنمی های خصوصی آن نهاد

  

آسیا دقیقا به همان عظمتی است که آمریکا در کار مبارزه با دول محور در پیش رو  هم اینک هم، کار بازسازیِ اروپا و ساختن

طلبی را ندارند. حال، اروپای فقرزده و  های جنگ شان تاب تحمل هزینه ایِ های آمریکایی با آن ثروت افسانه داشت. شرکت

 ی، یعنی همان سوسیالیسم حل کنند؟مشارکت دولت تری را بی  توانند مشکالت بزرگ آسیای توسعه نایافته، چطور می

 

آالت و کارخانجات  ی خصوصی را نابود کرد. کار برای جنگ، ماشین ای که در طیّ جنگ منفجر شد، سرمایه هر بمب و خمپاره

د آورد. شای داری بوجود می شود که جنگ را سرمایه  را فرسوده کرد. تورم ناشی از جنگ، انباشت سرمایه  را جارو کرد. گفته می

 داری نبود.  ی سرمایه طور باشد، اما جنگ دوم ساخته همین

 

های اروپا و آسیا کمتر نیست. سرمایه  داری، از اهمیت کاهش منابع و ثروت اهمیت کاهش ایمان به سرمایه داران و سرمایه

خاطر  خیلی از آنان از سوی  نها داشتند. به همی ها و فاشیست داران بزرگ در فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن دست در دست نازی

 گر و یا خود مردم تصفیه شدند. آنان قادر نیستند دوباره به موقعیت پیشین خود در جامعه برگردند.  های خارجیِ اشغال قدرت

 

ر ای، و ناامنیِ سیاسیِ دوران میانِ آن دو جنگ را، در طیّ عم تواند دو جنگ جهانی، آشوب اقتصادی، بیکاریِ توده انسان نمی

ها  ی مدرن با آن ی جامعه ای توجه کند که اعتقادات بنیادین سازنده آن که به تردیدهای عمده یک نسل پشت سر بگذارد، بی

 روبروست. 

 

دان، پزشک، دندان پزشک، کارمند دولت و کشاورز  ی خرده پایِ صنعتی، تاجر خرده فروش، معلم، حقوق این تولیدکننده

اندازهای نقدیِ آنان  است. تورم، دستمزدها و پس های ایمان شده ترین بحران ر دستخوش عمیقهای اخی پاست که در دهه خرده

تر حل  های بزرگ  شوند یا در شرکت ای له می های بزرگ زنجیره ها و فروشگاه کند. آدم کوچولوها از سوی تراست ارزش می را بی

راستی زیر تهدید نابودی  ت. چرا که موجودیت طبقه متوسط بهدنبال متحدینی تازه اس امنیت، به گردند. طبقه متوسطِ  بی می

 ای است شناور. است. در حقیقت، این طبقه از منظر سیاسی، مانند جزیره

 



ی متوسط آن قدر بزرگ است که بتواند تعیین کند جامعه باید از کدام راه برود. ابندا این  ی صنعتیِ مدرن، طبقه در جامعه

طبقه   ه به هیتلر تسلیم شد و پس از آن بود که تمامیِ آلمان نازیسم را پذیرفت. در انگلیس،طبقه متوسط  آلمان بود ک

توانست حزب کارگر را به اکثریت قاطع   تنهایی نمی ی کارگر، به متوسط از حزب کارگر طرفداری کرده است. آرای طبقه

ی حاکم پیشین بریتانیا از دست  ان خود را به طبقهی کارگر ایم پارلمانی برساند. طبقه متوسط این خالء را پر کرد. طبقه

همان طبقه حاکمی که خود هم پیش از این، قدری از ایمان به خود را از کف داده بود. طبقه متوسط  و طبقه –بود  داده

ج و کشورهای ای از انگلیس به خار ی قابل مالحظه کارگر، افت صنایع بریتانیا را در دوران پیش از جنگ شاهد بودند.  سرمایه

های مهجور و راکد را بازسازی کند و مسکن بیشتری در کشور بسازد، در  که در وطن بماند و شرکت جای آن رفت و به دور می

بود. مکانیزاسیونِ این  سنگ زیر نظر بخش خصوصی، دچار ورشکستگی شده شد. صنعت زغال کار گرفته می کشورهای دیگر به

اش اسف بار بود. علت این که زغال سنگ اولین صنعتی بود که ملّی شد در  ع آن کم و مدیریتصنعت ناکافی، اعتبارات و مناب

 48گیرد تر دولت کار را به دست می باشد، به احتمال بیش همین نکات بود. در جایی که  بخش خصوصی موفق عمل نکرده

 

موقع از بروز  شد با اقدامی به است. می ورشکسته دید که سیاست خارجی هم افکار عمومیِ بریتانیا، عالوه بر مشکالت باال، می

دانستند که امپراتوری  می –چون از نظر سیاسی بالغ بودند–جنگ دوم جهانی جلوگیری کرد، اما این کار نشد. مردم بریتانیا 

ی قرن  هی رفتار خود منحل خواهد شد. اما چرچیل که متعلق به گذشته و شیفت باید منحل شود وگرنه خود، در نتیجه می

 نوزدهم بود، اعالم کرد که این کار را نخواهد کرد.

شد تا کشوری  اند. بریتانیا به آینده چشم دوخت و به دولت کارگری. به این دولت اختیار داده کاران متعلق به گذشته محافظه

شود که دنیایی ورشکسته را  می  های ورشکسته خواسته ای، از آدم نوین در دنیایی که در حال تغییر است بسازد. در اروپای قاره

فشارند که از  و قلم در دستانی می  اندازند، کار می تراش به دهند، ماشین آهن هل می بازسازی کنند. آنان ماله در دست دارند، گاو

های   و زندگی مانده   های بر زمین جنازه های در حال فروریزی،  خستگیِ طوالنی، سوء تغذیه و از همه بدتر، از به یادآوریِ بمب

ها چطور اتفاق افتاد، و حیات را  دانند این هایی که نمی م شدند، آد اند. آنان مردند و دوباره زنده ها مرده لرزند. این آدم فناشده می

کالری بنا  1200باید هستیِ خود را بر  هایی که بارها مردند، می وجوگر شاهدند. انسان زده و جست با چشمانی خونسرد، شگفت

جا دفن  شان است، آنان در آن های کهن، گورستان تواند روح آنان را دوباره برانگیزد. سنت ای امید. طرحی نو می ذره  ند، بیکن

 شدند.

                                                                 
کرده، نقد کند و محک بزند. در  "درستی سنجی"های باال را  تر بعدی، گزاره تر و عینی تواند با توجه به تجربیات ملموس خواننده ی این سطور می - 48

آن، عمال تصدّی گری از دولت سلب شد.اما دولت رفاه در وریِ  علت ناکارآمدی ماشین دولتی و پایین بودن بهره عمل، در همین کشورهای اروپایی، به 

 تری را عرضه کرد. کشورهای شمال اروپا با مالیات گیریِ بسیار بیشتر، تامین اجتماعیِ با کیفیت



است. تا آن وقت که  شکلی دردناک مُثله شده به  بسته در آسیاست، اروپایی که مادر آمریکاست، اروپایی که مهد بلوغ ادیان نطفه

دست و پایش قطع است، مثل کسی است که دیدش تار    چون معلولی است که یک در نَبَرَد، تمدن هم جان به اروپا از این فاجعه

 کار افتند تا اروپا را به حیات کامل برگردانند. ی منابع علمی، رشد، ثروت، مهربانی، محبت و آزادی باید به است. همه شده

آسیای  –اش در خود نپرورانده که هنوز مغزی هماهنگ با عضالتآسا  پشتی، غول آرمیده، موجودی غول غول الک–آسیا 

اش را  اش را مرهم گذارد، گرمای سوزان های جسمی های دیگر، نیازمند علم است تا بیماری  ی قاره تر از مجموع همه پرجمعیت

اش را بپوشاند   اش بردارد، لُختی نهانهای پ هایش را کوتاه کند، پرده از روی گنج فاصله  هایش را آبیاری کند،  پایین آورد، بیابان

 ها نفر هرساله تا سرحد مرگ گرسنه نمانند. و برنج و گندم و شیرِ کافی تولید کند تا میلیون

 

 تر از انتخاب این یا آن نظام است. گرند. مسئله، مهم آفریقا و آمریکای التین هم به همین شکل در انتظار دستی معجزه

 

و    بیشتر انسان باشد،شادمانیِ باید  داری یا سوسیالیسم یا کمونیسم نیست. هدف انسان می سرمایههدف تالش انسان، ابقای 

مند به مردم است و نه صرفاً به این سیستم و  داریِ ناب محقق شود، کسی که عالقه اگر این هدف بتواند به روشی غیر سرمایه

 باشد؟ آن روش مخالفتی داشته تواند با یا آن ایسم و فالن اسم و ایدئولوژی، چگونه می

 

نخورده و  ها دست است، زیرِ بیرقِ آن، قاره خورده است، در برخی مواضع هم شکست ها موفق شده داری در بعضی حوزه سرمایه

  ل،شدنِ پو ارزش ها، بی ترین کشورها از سقوط ادواریِ قیمت اند و حتی مرفه تازی کرده ها در خون خود تُرک اند، ملت بایر مانده

 اند. بیکاری و ناامنی در رنج بوده

 

چیزی در آن وجود   اما در حقیقت،  کنند،  کیش است رفتار می چون مذهبی که بنیادگرا و راست داری هم ها با سرمایه بعضی

 چون مذاهب تغییرناپذیر و مقدس باشد. ندارد که هم

 

 ؛ اقتصادی که اصوالً آزاد هم نیست."آزاد"هدف، انسان است و نه سیستم؛ هدف آزادی است، نه اقتصاد بازار 

 

دنبال  به "کورمالیِ دستانِ خود"دنیای قدیم )اروپا، آسیا و آفریقا( ایمانی به نظام گذشته ندارد. اروپا و آسیا در تاریکی و با 

 برگرداند.آنان    شان را به نفس باشند، چیزی که اعتمادبه اند که بتوانند به آن اطمینان داشته چیزی تازه

 



تواند مستبد بپروراند. اما بیش از هر چیز  شوند. این روحیه می کنند و مشکوک می تردید می  اند، دیده در طلب های مصیبت ملت

ها و خاطرات تلخ خود را  باید فالکت آنان برای این کار، تنها می–شود  کردن و تغییر هم می این روحیه منتهی به تجربه  دیگر،

گویید که آن گذشته را حفظ  بله؟! می"پرسد:  شوند که می ای مواجه می زده کارانِ مدعی، با آدم بهت محافظه فراموش کنند.

 "کنیم!؟

 

ها  ترین آدم است یا از بدشانس تان چقدر خوش بوده کارید غالبا بستگی دارد به این که گذشته برای این که تا چه حدّ محافظه

 تری برای بشریت متصورید یا نه. ی روشن آینده اندازتان، چقدر دورترید یا در چشم

 

اند. آنان  بین تواند بهتر از حال باشد مگر گذشته. اصالح طلبان، خوش اند که چیزی نمی ای مطمئن کاران بدبینِ هر دوره محافظه

 توانند بهتر از گذشته عمل کنند. کنند می حس می

 

یعنی سرمایه داریِدست نخورده از –کاری  اند از محافظه بیستم عبارت ی اجتماعیِ رقیب و غالب بر اندیشه ی قرن سه فلسفه

 شده و متاثر از سوسیالیسم و در آخر، کمونیسم. داریِ اصالح ، سرمایه1907یا  1880های  سال

 

ود وکار خصوصیِ خ دارند، از کمک دولتی به کسب "شابدولعظیمی"داریِ خالص و ناب، تعارف  بسیاری از آنان که با سرمایه

اند. هر مدافع  ابزاری برای ورود دولت به امور اقتصادی بوده  داریِ ناب، اند. بعضی از قهرمانان شجاع و مصمم سرمایه سود برده

 شمارد.  اقتصاد آزاد، حمایت رسمی از سوی دولت را غنیمت می

 

ها به  باشد یا نه. دولت بیش از این شتههای اقتصادی دخالت دا روزها دیگر مسئله این نیست که آیا دولت باید در فعالیت این

 باشد. ی روز این است که دولت تا چه حدی باید در این مسائل حضور داشته است. مسئله مسائل اقتصادی وارد شده

 

حلی  کنند. کشف راه وپنجه نرم می ساالر، با مشکل میزان مشارکت دولتی در امور اقتصادی دست بسیاری از کشورهای مردم

ساالری است. زیرا میزان فعالیت اقتصادیِ  رسمی دولتی  ه و به موقع برای این مشکل، ضامن بقا و شکوفایی مردمخردمندان

 ی آزادی در همین جاست. کرد که قرار است دولت تا چه حد و فرد تا کجا قدرت داشته باشد. کانون اصلی مسئله تعیین خواهد

 



های   ، یا بانیِ  ملیِ زیرساخت49"پاپانوئِل"کننده،  حَکَم،  را در نقش تنظیم اند، دولت برخی که تغییرات محدود رضایت داده

برداری از صنایع را  کنند دولت مالکیت و بهره روند؛ و پیشنهاد می بینند. سایرین جلوتر می عمومی از قبیل جاده وپل می

ها،  آهن کردن خدمات عمومی، راه زه. ملیدست بگیرد. کدام صنایع؟ و تا چه حدّ؟ این خودْ موضوع بحث و جدلی است تا به

 چون فوالد؛ هر یک طرفداران خود را دارد.  معادن زغال سنگ، صنایع سنگینی هم

 

ی نیروهای سیاسی و اقتصادی  بلکه این رابطه  حلی پیدا کنند، توانند برای این مسائل راه پردازان از راهِ بازی با کلمات نمی نظریه

ساالر، این  های مردم ی نظام مانده کننده است. از منظری کلی، حداقل در باقی ه در این مورد تعیینو سیاسیِ هر کشور است ک

 داری خواهد بود. ی سرمایه ی نظرات عامه در مورد موفقیت یا شکست گذشته تصمیم بازگوکننده

 

 1947مارس  18شود، در  ست تلقی نمیخواه، رابرت اِ. تِفت، که معموال سوسیالی سناتور جمهوری  مند، حتی در آمریکای ثروت

این ادعا با  "است. ترین اقشار جمعیتی تامین نکرده درآمد اقتصاد خصوصی هرگز مسکن ضروری را برای کم"اظهار کرد که: 

های شخصی در شهرهای ایاالت  درصد خانه 16شود که حاکی است بیش از  تایید می 1945بررسیِ سازمان ملیِ مسکن در 

شان بدون توالتِ داخل خانه، و تقریباً دو  ها بدون حمام شخصی، تقریبا دو سوم آب جاری، بیشا از دو سوم آنمتحده بدون 

 ها گرمایش ناکافی یا خطرناک دارند. سوم آن

 

های اقشار کم  که در مورد خانه–سازد و در مواردی که سود کم باشد  ی خصوصی، خانه را برای سود و منفعت می سرمایه

در نتیجه سالمتی و شادی و نشاط مردم در این میان لطمه   عالقه است، ها کم گذاری در آن به سرمایه –ن چنین استدرآمد ای

 بیند. لذا سناتور تِفت تاکید کرد که تامین سرپناه ارزان مسئولیت اساسی دولت است.  می

 

های  که درمورد خانه–سازی برای فقرا  ه خانهپردازد، ممکن است توجه ب در حالتی که دولت به تامین مالی در امر مسکن می

بازهم برای بخش خصوصی ناخوشایند به نظر برسد و شاید بر همین اساس، خودِ دولت  –درآمد این چنین است اقشار کم

 سازی کند. در آن صورت همین تصمیم، یعنی سوسیالیسم. شان خانه مجبور شود برای

 

طور کلی در ایاالت متحده،  تر به فرودستان، تقریباً به معنی افزایش سهم دولت در فعالیت اقتصادی است. امّا، به توجه بیش

                                                                 
ای  شان هدیه کند یا برای پاپانوئِل، شخصیتی است در دنیای کودکانِ مسیحیان اروپا؛ که شب تولد مسیح، آرزوهای کودکان را برآورده می - 49

 آورد، شخصیتی متناظر با عمونوروز. خود پاپانوئِل، تعبیری است فرانسوی. گاهی می صبح



داری و یا ایجاد تغییرات اساسی در آن، ضعیف است؛ چرا که نظام بسیار قوی  فشار برای گذاشتن نظام گذاشتن نظام سرمایه

های اقتصادی یا نژادی  عدالتی شوند که قربانی بی ، هنگامی که اقشار مختلف متوجه میی موارد است و در حال حاضر در همه

 ها این مسئله امری است شخصی.  رسد. گاهی وقت ها هستند، این فشار به باالترین حدّ خود می عدالتی یا بی

ن کمونیسم را امتحان کرد، می کند که پیش از ورود به کلیسای کاتولیک، روان کاوی و پس از آ خانم کلرلیوس تعریف می

است یا در چیزی دیگر.  بوده  ی مذهبیِ آن نهفته ی کمونیسم برای من ، در جاذبه ام به این که جاذبه اینک مشکوک"نویسد که: 

، اول کمونیست بودن را آزمایش کرد و "هِی وود برون"شکل،  به همین "کمونیسم ساختاری است مذهبی و کامالً اقتدارگرا.

ی کمونیستیِ دیلی وُرکر  ز آن به مذهب کاتولیک درآمد. لویی بودنز، کلیسای کاتولیک را ترک کرد، سر ویراستارِ نشریهپس ا

است. سایر این گونه افراد، متون مقدس استالین را در کناراستخرهای  اش برگشته شد، اما فعالٌ دوباره به کلیسای سابق

ی  اند. آنان خواهان پرداخت کفاره الب را در امالک شخصیِ خود در کَنِکْتیکِت ریختهاند یا طرح انق خصوصی در هالیوود خوانده

گی به پرولتاریای فقیر  دهد جز لذت حفظ آن. پس به همین خاطر، به شکلی ساخته ثروتی هستند که لذتی به آنان نمی

ای که آنان به ساختن بهشت در بیرون روسیه  هزینه است. شیوه خطر و کم اند که این کار راحت و بی پیوندند، اما مطمئن  می

 است ناهنجار.   ای شیوه –شناسندش ای که نمی روسیه–پردازند  می

 

کار  "مامِ روسیه"اند که برای  های روانی، فلسفی یا عاطفی یا تعلقات نژادی )یعنی این واقعیت که آنان بردگانی انگیزه

یافته که ریشه  دهد. حس یا اعتقاد راسخ اخالقیِ بسیار تکامل گرا سوق می  یتبرخی افراد را به سوی کمونیسم تمام  کنند(، می

تواند افرادی  داری شکلِ پایانیِ نهادهای بشری نیست، می باشد و بپذیرد که سرمایه در دانش تاریخ، علوم طبیعی و جامعه داشته

  آورد، هیچ یک از دو مکتب، دهد و رفاه می ده میساالر سوق دهد. اما وقتی که آمریکا وع دیگر را به سوی سوسیالیسمِ مردم

 آورند.  ای بدست نمی پشتیبانیِ گسترده

 

 تر. داری حادتر است و جدی تر برخوردارتر، اجبار و فشار ضدِ سرمایه های کم در ملت

 

عت به سوی مشارکت سر شمار، به جز تعدادی انگشت ساالرِ اروپا و آسیا و تعدادی هم در آمریکای التین، به های مردم ملت

صنایع بزرگ را ملی  50روند. سوئد، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، استرالیا، زالند نو، اتریش و آلمانِ غربی حکومتی در اقتصاد پیش می

شدن  ها در حال آماده  های شدید بر رویِ آن اند، با برقراریِ کنترل ها صنایع را به دست نگرفته اند. در مواردی که دولت کرده

                                                                 
هم، دیواری با 1989تا  1961صرار و فشار شوروی، به دو قسمت تقسیم شده بود. در سال در زمان نوشتن این کتاب، آلمان و شهر برلن به ا - 50

ها  هایی که فدای عبور از این دیوارِ جعلیِ میان انسان  کرد. چه بسیار جان آن را از برلین شرقی و کل آلمان شرقی جدا می  ی کامل برلین غربی، محاصره

 پاکسازی شد. ، کامال 1992شدند، اما سرانجام تا سال 



داریِ   آورند. سرمایه  می کارِ خصوصی را به زیر نظارت دولتی در و صورت اقتصاد و کسب کار هستند و یا در غیر این رای اینب

ها هم،  کند، و دولت ی تناور دولت تکیه می است، بیش از پیش به تنه خصوصی، که پس از جنگ، تبدیل به نهالی ضعیف شده

تری بر آن  تر و کنترل تنگاتنگ تر و نزدیک بانیِ دقیق اند، دیده  مردمی نسبت به سرمایه اعتمادیِ ی بی که سخنگو و بازتابنده

 کنند. اعمال می

 

 1947کارِ بریتانیا در یازدهم میِ  ساالر است. حزب محافظه دادن پشتیبان در کشورهای مردم داری در حال از دست سرمایه

آهن را به بخش خصوصی  معادن زغال سنگ، یا خطوط راه ت بانک انگللیس،اعالم کرد که اگر دوباره به قدرت برگردد، مالکی

داریِ  اند و حزب کاتولیک هم جناح ضدسرمایه داری پس نخواهد داد. در فرانسه احزاب کمونیست و سوسیالیست، ضد سرمایه

علناً ادعا  1947آوریل  24در   ترین احزاب کشورند. حتی ژنرال دوگل که راستِ تندروست، پرقدرتی دارد. این سه حزب، بزرگ

ی سوسیال  سنگ، برق و بیمه است. در ایتالیا هم، اوضاع به همین شکل است. اتحادیه کردن صنعت زغال کرد که طرفدار ملی

  کردن بعضی از صنایع است. تنها یک حزبِ آلمانی، هاست، طرفدار ملی ها و پروتستان های آلمان که شامل کاتولیک مسیحی

اندازد که با  راه می سندیکای عظیم تولیدکنندگانِ نساجی را به  گرایانِ چین، داریِ ناب است. دولتِ ملی ایهطرفدار سرم

کند. آقای  خود جلب می دهندگان را به تولیدکنندگان خصوصی رقابت دارد. حزب سوسیالیستِ ژاپن آرای بخش بزرگی از رأی

ساله برای تبدیلی جاوه و سوماترا  10ای  برنامه –میلیون جمعیت 55با –ی ی اندونز ای. کی. گانی وزیر اقتصاد جمهوریِ تازه

است بانک مرکزیِ هند را ملی کند و فعال هم  ی هند، تصمیم گرفته است. دولتِ مرکزیِ تازه اعالم کرده "سوسیالیسم نیمه"به 

جایا پراکاش  ی سوسیالیستِ هند، یابندهکاران در بنگال و بیهار است. رهبر حزب رشد هزار خانه برای معدن مشغول ساخت ده

عنوان   طور از سوی سایرین به داران بزرگی مثل جی. آر. دی. تاتا و همین نارایان است که از سوی جواهر لعل نهرو، و سرمایه

 است.  شده ی هند درنظر گرفته رهبر آینده

 

بهترین نحوی با رقابت بینِ هندوان و مسلمانان  انند بهتو می –اند به علت این که حزبی کامالً غیرمذهبی–های هند  سوسیالیست

ها  ها و حتی کمونیست همان میزانی که پیشروترین سوسیالیست است که تقریباً، هرچند نه کامالٌ، به برخورد کنند. گاندی گفته

یهودی در فلسطین   رین گروهت ای که خودش معتقد است. پرتعداد هرچند به شیوه  داری پایان یابد، مایل است سرمایه خواهانند،

شان  ترین اند که مهم های سوسیالیستِ نسبتاٌ بزرگی وجود داشته هاست که سازمان حزب کارگر یهود است. در سراسر اروپا مدت

 است. های بلندی به سمتِ سوسیالیسم برداشته حزب کارگر بریتانیاست. این حزب تا همین اکنون، گام

 

دنبال تغییری در راستای  به  اند، دهد. مردمی که از فقر و کمبود در رنج عمومی را از دست می داری دارد پشتیبانیِ سرمایه



 داده است. اند. اقتصاد خصوصیِ آزاد موضوعیتِ خود را در نظرِ آنان از دست اقتصاد سوسیالیستی و کنترلِ دولتی

 

اند،  ساالر، یا مذهبی شنفکریِ اروپا و آسیا و اروپای مردمدهد. نیروهای خالقِ رو اش را از دست می داری دارد روشنفکران سرمایه

ای آواره )مثلِ دُن کیشوت( باشد تا حاضر  پنبه گر فقط باید پهلوان اند. این روزها متفکر یا تحلیل و یا سوسیالیست یا کمونیست

تواند قدمی به جلو بگذارد  د. وی نمیای بکش شود به گود دو قاره وارد شده و در دفاع از اقتصادِ خصوصی رجزی بخواند و کباده

 و پیش رود. 

 

، رومانی، مجارستان، 51ها ها، اتریشِ روس در فنالند، لهستان، آلمانِ روس–ی نفوذِ شوروی در اروپا  در سراسر منطقه

است.  ها، ملی شده ها و کمونیست ی اقتصاد در زیر فشار روس بخش عمده–بلغارستان، یوگوسالوی و آلبانی   ،52چکسلواکی

 اند. کننده در دستان خود گرفته شکلی تعیین را به  ی گسترده های مسکووی، تولید و تجارتِ این منطقه ها و کارتل تراست

 

های  شود و به بخش داری با سوسیالیسم بسیار کم، شروع می تدریج از آمریکای سرمایه بنابراین طیف تحوالت اجتماعی، به

جا به دنیای زیرِ  رسد و از آن داری است می سرعت در حال آمیزش با سرمایه ها سوسیالیسم به آندموکراتیک اروپا و آسیا که در 

شود که هر روزه در آن دموکراسی  تر می تر و دخالتِ دولت بیش شود که هر روزه در آن دموکراسی کم نفوذِ شوروی تبدیل می

داریِ خصوصی در آن  کند که سرمایه پیدا می  دموکراتیک ادامه-نا شود، و تا اتحاد شورویِ کامالً تر و دخالت دولت بیشتر می کم

 .53معدوم است

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 است. هایی از این دو کشور را که خود فتح کرد در اختیار داشته سال پس از شکست هیتلر، شوروی بخش پرواضح است که یک - 51
 (، مرکب از دو سرزمین چک و اسلواک فعلی  بود.1990کشوری که تا پیش از فروپاشیِ بلوک کمونیسم ) - 52
گذاشتند. برخی منتقدین، سوسیالیسم غیردولتی  "سوسیالیسم دولتی #داریِ دولتی  سرمایه"متمرکز را  بعدها، منتقدین اسم این نوع اقتصاد - 53

ها، سندیکاها و نهادهای خودگردان کار و تولید در تعیین مقدرات اقتصاد و معیشت و  حلی سوسیالیستی برآمده از حضور تعاونی )اقتصادِ سوسیال(  را راه

 .ریزی نخبگان از باال  متمرکز است بر برنامه داری دولتی، سرمایه #که سوسیالیسمِ غیردولتی  در حالیدانند،  سیاست از پایین می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دهم

 

 چگونه باید با شرایط تازه همگام شد؟

 

بلعند،  میهای کوچک را  های بزرگ، ملت وار برای کسب قدرت است. ملت امروزه آدمیزاد شاهد انگیزشی نامعقول و دیوانه

های کارگری و کارکنان، چماقی بر باالی سرِ صنعت و  کند، اتحادیه  هیوالی شرکتِ بزرگ، شرکت کوچک را در خود هضم می

کند. هر یک حداقل در  کردن به رفتارِ همسان و مخالف رقبایش توجیه می کنند. هر طرفی رفتارش را با اشاره دولت آویزان می

 برخی نکات حق دارند.

 

تر باشد، قدرتی که  ی مشکلِ قدرت است. هر قدر اقتصادی قوی انگیز تولید در دوران تازه، ریشه ی شگفت ش و توسعهگستر

 بود. تر خواهد آورند بزرگ دست می به  گرِ آن اقتصاد، های سیاسی و اقتصادیِ مالک، حامی یا هدایت گروه

 

است، به  1890تر از  و اقتصادی در ایاالت متحده بسیار بیشتوان گفت امروزه سرجمع قدرت سیاسی  راستش را بخواهیم، می

چیز بیشتر است. گاندی با این  این دلیلِ ساده که امروزه تولید و خروجی بیشتر است، خرید بیشتر است، پول بیشتر است، همه

یعِ خانگی را در روستاهای صنا  و همراه با آن، 54دارد می کند که زندگی را ساده و ابتدایی نگه گونه برخورد می وضعیت این

                                                                 
ی مردم برادرند )تفضلی، انتشارات امیرکبیر(  دارد. او خود تعریفی از اقتصاد مورد نظرش داده که در کتاب همه نمی گاندی زندگی را ابتدایی نگه - 54

های زندگیِ روحی، دینی،  ها و دگم ترین سنت است که نهادینه داند و آماده عالوه این که، وی خود را در حال تجربه می  . بهاست قدری به آن اشاره شده

کنم هیچ یک از صنایع مفید و  من نه در نظر دارم و نه توصیه می»گوید:  صراحت در جایی چنین می اش  را پس بزند. وی به فرهنگی، ملی و مادی

های ریسندگیِ دستی، این  دادن چرخ خاطر رواج چرخ ریسندگی رها شود. اساس فکر من در بوجودآوردن و رواج بخشِ صنعتی به ندگیهای ز فعالیت

ها میلیون نفر مردم فقیری هستند که نیمی از وقت خود را در سال بیکارند و در سرتاسرِ سال با گرسنگیِ مزمن دست و  واقعیت است که در هند ده

خواهند. قبول دارم که اگر این وضع نبود،  معنی است. اینان در قدم اول، کار و نان می زدن از آزادی و استقالل بی ها، حرف کنند. برای این یپنجه نرم م

آن که باعثِ  ها هم هواداری خواهم کرد، به شرط ترین ماشین کاربردنِ کامل بود. ... من از به های ریسندگیِ دستی هم جایی نمی کاربردنِ چرخ برای به

ی فوری  کنم تنها وسیله ام که فکر می فقر و گداییِ هند، و تنبلی و بیکارگی که حاصل آن است نشود. من از آن جهت ریسندگیِ دستی را پیشنهاد کرده

و من در کمال تواضع، به  پولی است. چرخ ریسندگی، خود نوعی ماشین مفید است و آماده برای دورکردن فالکت و احتیاج، و جلوگیری از بیکاری و بی

ی مردم برادرند(. در عینِ حال، از چرخ خیاطیِ خانگی تعریف  ام. )نک. همه ام و با شرایط مخصوص هند سازش داده تر کرده سهم خود آن را کمی تکمیل

ی گاندی چرخ ریسندگی نه نماد است و نه آرمانی بینیم که برا داد. می گِل نجات می بود و آنان را از کارِ کرد، چرا که کار زنان را بسرعت آسان کرده می

کند تا  ناخواه قبول می مردِ پراگماتیست و اهل عمل، خواه  حلی فوری و فوتی است که یک سیاست پردازانه و ایدآلیستیک. بلکه فقط و فقط راه خیال

های بزرگ انسانی، بیکاری و فقر  که ماشینی که در میان گروه های دیگر کشف شوند. اساس نگاه گاندی به ماشین در این تعبیر نهفته حل زمانی که راه

کارِ سرافرازانه   ماندن را تشدید کند. پس این نگاه مشروط است به کند، باید از کار بیفتد. تولیدِ انبوه، در جاهایی ممکن است بیکاری و عاطل تولید می

 ی نیروهای مولدِ جامعه.  برای همه

بیکار در نصف سال. کمک   میلیون بیکار و نیمه 300میلیون بیکار دارید و ما نزدیک به  30شما »گوید:  بیکار النکاشایر میدر جایی دیگر به کارگران 

میلیون بیکار، چندین  300پنی در ماه ... بنابراین تصور کنید داشتن  6شیلینگ و  7شیلینگ است و درآمد متوسط ما  70ی بیکاریِ شما  هزینه

شان از  خود، تهی از ایمان به خدا، چه فالکتی باید باشد. جرئت ندارم که برای به ی هر روزه به دلیل درخواست شغل، تهی از احترام میلیون خوار شده

یم، نزدشان ببرم. خیلی خوب است که از خدا صحبت کن شان ببرم که پیام مقدسِ کار را به توانم پیامی از خدا را برای خدا بگویم ... من تنها موقعی می



 55کند و البته دنیا هم همین طور. کند. اما حتی هند هم در این موضوع، از او پیروی نمی خودگردان حفظ می

 

مان طراحی خواهند شد تا قدرت را مهار کرده یا میزان کل قدرت را کم  ای در تمدن صنعتیِ پیچیده های سازنده آیا فنّاوری

وسیله   باید شکرگزارشان بود، اکتشافاتِ علمی و اختراعات فنّاورانه، که می  ین چنین ابزارهایی پیداشوند،کنند؟ تا آن موقع که ا

 سازی یا انهدام نوعِ بشر خواهند شد. و ابزار برده

 

 ی اند که اگر قرار باشد قدرت و سرمایه، انحصاری شود، امنیتِ بیشتر در این است که زیر کنترل دولت برخی کسان مدعی

داران به دولت  همین دلیل از انتقال تمامیِ قدرت از سرمایه ی عامه است، نه در دستان بخش خصوصی. به بماند که عاملِ اراده

توان به  داران را در یک دموکراسی می کند و نه کم، چرا که سرمایه کنند. اما این کار، تهدید آزادی را نه رفع می حمایت می

  ها کنترل و محدود ساخت، ولی دولتی که تمامیِ سرمایه را در اختیار دارد،  به کمک اتحادیهمند کرد و  کمک دولت قانون

 توان محدود کرد.  دولت مستبدِ انتقادناپذیر است و آن را نمی

 

  ،قدر بر روی فرد شود، همان اش بیشتر می شود. هرقدر قدرت اش بیشتر می دولت هرقدر بیشتر اقدام کند، به همان میزان قدرت

ی انحصاری است. از همین  کننده دار و اداره کند. دولت سرمایه کند. در روسیه، دولت همه کار می قدرت بیشتری اِعمال می

                                                                                                                                                                                                          
ها نفری که بدون دو وعده  باشیم و منتظر ناهار بهتری هم باشیم، اما من چگونه برای میلیون جا نشسته ای پر و پیمان، این در حالی که پس از صبحانه

خودگردانیِ »کتابی دارد به اسم « شود. کنند، از خدا صحبت کنم؟ در چشم آنان، خدا فقط در نان و پنیر و معیشت ظاهر می غذا در روز سر می

 با نگاهی رادیکال به این بحث، به تمرکززدایی، و به مدیریت داوطلبانه و نمایندگیِ مستقیم.« روستایی

شد که این رویاپرداز، پاهایش را قاطعانه و  خواهد دیر یا زود فهمیده"پس از مرگ او نوشت:  "دنیای قشنگِ نو"دارِ رمانِ  ی نام آلدوس هاکسلی نویسنده

است. چرا که نظرات اجتماعی و اقتصادیِ او، بر  ها بوده ترینِ انسان گرا، اهل عمل بود، معلوم خواهد شد که این آرمان وی زمین مستقر کردهمحکم بر ر

 های انباشتیِ سازمانِ دانست پیروزی طرف می اش در عالم وجود است. او از یک ی سرشت انسان و ماهیت موقعیت گرایانه یابیِ واقع اساس ارزش

های بسیار  تواند این حقیقتِ بنیادی را تغییر دهد که انسان حیوانی بزرگ جثه نیست و در بیشترین موارد، توانایی رونده و فنّاوریِ بالنده، نمی پیش

برای این "    ".نشین است .. نهایت پیشرفتِ معنوی هم های بدنی و ذهنی با ظرفیت عمالً بی دانست این محدودیت ناچیزی دارد. و از طرف دیگر، می

تر است؟ گاندی به این پرسش،  زیستِ واقع در مرز میان حیوان و معنا، چه انواعی از نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از همه مناسب-موجود دو

شان متناسب با توانمندیِ  اندازهها باید زندگی و کارِ واقعیِ خود را در جماعاتی انجام دهند که   گفت انسان داد. می العاده معقول می پاسخی ساده و فوق

های شخصی را بدهند و در واحدهای  ی خودگردانیِ واقعی و تقبل مسئولیت قدر کافی کوچک که اجازه شان باشد، جماعاتی به جسمی و اخالقی

باشد. هر  ها بروز و ظهور داشته در آنی سوء استفاده از قدرت بزرگ نتواند  های از آن نوع که وسوسه باشند، فدراسیون تری فدراسیون تشکیل داده بزرگ

های محلی کمتر  شد و فرصت ابراز نظرِ افراد و تعیین سرنوشت گروه ی یک دموکراسی بیشتر رشد کند، حکومتِ مردم کمتر حقیقی خواهد قدر که اندازه

های کوچکِ تعاونی، باید صاحب زمین  خانوارها و گروه باید دست در دست تمرکززدایی در سیاست باشد. افراد، تمرکززدایی در اقتصاد می"   "شود ... می

ی تولیدات خود به بازاری محلی باشند. گاندی در میان ابزارِ ضروریِ تولید، دوست داشت فقط ابزار دستی را  و ابزار الزم برای معیشت خود و عرضه

 "حساب بیاورد. به
است. هندیان حداقل در ادعا،  ا به عنوان نماد استقالل یا توسعه در مرکزِ خود نقش کردهریسیِ گاندی ر ناگفته نماند که پرچم ملیِ هند، چرخ نخ - 55

کنند، اما در عمل، این رشد مناسبات شهرنشینی، انسان شهری و تولید و مصرف انبوده صنعتی بوده که غلبه کرده و نه ایجاد  نظر نویسنده را ردّ می

ی باورنکردنیِ آن  وودِ هند و جاذبه سازیِ بالی شادکام و نسبتاً خودکفا )آرزویِ گاندی(. این را از صنایع فیلمی  یافته الجزایری از روستاهای توسعه مجمع

 توان دریافت. پس گزارش نویسنده، واقعیت دارد. زده بخوبی می برای بیش از یک میلیارد هندیِ حسرت



کردند که صِرفِ انتقالِ  ها فرض می شود. مارکسیست سرکوب، استبداد و امپریالیسم سرازیر می سرچشمه است که استثمار،

به   ی اراضی و امالک است، ی نوین را آغاز خواهد کرد. اما حکومتی که مالک همه ت، هزارهدارانِ خصوصی به دول داراییِ سرمایه

 آورد. چیزی به دست می حال باید دید در این میان، انسان چه–شود  هیوالیی ازنظر اندازه و خشونت تبدیل می

 

کاری با اقتصاد  ست که در آن، دولت هیچریسیِ گاندی نیست. نظامی هم نی اقتصادِ چرخ نخ  که بدیل استبداد، 56معلوم است

 57شود. ندارد. این یکی هم منجر به هرج و مرج و ناامنی می

 

ای  "واره آدم"  خواهند از انسان،  داران بخض خصوصی، هر دو می شرّ یعنی انحصار قدرت، چه قدرت دولتی و چه قدرت سرمایه

 58ر در پراکنش یا توزیع برابرترِ قدرت است.ی کا  دموکراتیک است. چاره-بسازند. قدرت انحصارزده، نا

 

اند: گرایشِ غالب به  ها را بلعیده ترها آن های کوچکی را دیده که بزرگ استرالیا، مثل بسیاری از کشورها در سالیان اخیر، شرکت

ت خواست که وارد اساس: نیرویِ کار در استرالیا از دول تر است. برهمین های اقتصادیِ کمتر، اما بزرگ سمت تشکیلِ مجتمع

صنعتِ خصوصی، با سیستمِ اقتصادِ آزاد  "جا برای هر دو طرف جا هست. نظرِ من در این به"وزیر گفت:  کارزار بشود. نخست

که دولت  شود. وقتی شود که رقابت دچار خفگی و سرکوب می ها متمرکز می "تراست"چنان در تعدادِ کمی از  ها آن گاهی وقت

 باشد. تواند وجود داشته    وقت است که رقابت هم می باشند، آن دو در صنعت حضور داشته ی خصوصی هر  و سرمایه

 

سیم و  ای، گاز، برق وتلفن و بی ونقلِ ریلی و جاده سنگ، حمل در واقع شامل صنعت زغال سازیِ دولت بریتانیا، ی فعلیِ ملی برنامه

د جمعیتِ شاغل را در خدمت دارند. نود درصدِ باقی، هنوز امکاناتِ عمومی است. این صنایع و موسسات تقریباً ده درص

 درخدمت بخش خصوصی خواهند ماند.

 

ها این شیوه به الگویی تازه تبدیل شود. اقتصاد  این اقتصاد، سیستمی است مختلط و ممکن است در بسیاری از دموکراسی

                                                                 
 ه است؟چرا معلوم است؟ در کجا به آزمایش درآمده و اثبات یا ردّ شد - 56
حلی پراگماتیستی، موقتی و ناگریز برای  ریسی را راه کند، چرخ نخ ها را تا حد ممکن  از دولت مستقل می ی اقتصادیِ گاندی، روستا اتفاقا نظریه - 57

 (، اثر گاندی. Village Swarajگردانیِ روستایی ) داند و بر تمرکززدایی و خودگردانی تاکید دارد. نک. به خود بیکاری می
خواهد برای شهرِ بزرگ و سیاستِ بزرگ،  رود و عمالً می وار. منتها، گاندی قبل از هرجا، به سراغ روستاها می در عمل یعنی همان خودگردانیِ گاندی - 58

 رقیب و الگویی واقعاً موجود و تحمیلی بسازد. 



 .59داریِ دولتی است داریِ بخشِ خصوصی و سرمایه مختلط، ترکیبی از سرمایه

 

شد. آزمایشاتی هم که با هدف  ی بینِ دولت و صنایع بخش خصوصیِ ایاالت متحده ساخته بمبِ اتمی با مشارکت صمیمانه

های اقتصادیِ  گیرد، از سوی دولت فدرال و با کمک مجتمع گیری از انرژیِ دائمیِ اتمی در مصارف غیرنظامی انجام می بهره

ساز است  های جهانی سرنوشت چنان در سیاست چنان به امور نظامی نزدیک است و آن یابد. انرژیِ اتمی آن خصوصی جریان می

باید نقش مهمی در کنترلش ایفا کند. بنابراین روزگاری در آینده، دولت ممکن است منبع اصلی و در واقع منبع  که دولت می

کاریِ   مثالً با حذفِ معدن–ی تولید را  ای برای صنعت باشد، انرژیِ اتمی ممکن است کلیتِ چهره انحصاریِ انرژیِ هسته

 60تغییر دهد. –سنگ زغال

 

داریِ خصوصی توزیع  های سرمایه کند، آن را در میان کارخانه دولت که به شکلی سوسیالیستی، انرژیِ اتمی را تولید می

تر  امروزینِ آن درآورد؛ علومِ تازهشکلِ  داری را به سرمایه تواند به معنیِ اقتصادِ مختلط باشد. علم نوین، خواهدکرد. این می

 داری را کامالً تغییر بدهد. تواند سرمایه می

 

های بزرگِ بخشِ خصوصی تقسیم  برداری از ابزار تولید فقط در میان دولتِ فدرال و مجتمع در اقتصاد مختلط، مالکیت و بهره

های تعاونی و  یا استانی، شوراهای بخش، شهر، شرکتهای ایالتی  برداری در میان دولت فدرال، دولت شود. مالکیت و بهره نمی

 :61شود خصوصی و اشخاص منفرد توزیع و تقسیم می

هاست.  شود و به میزان زیاد، مشوق ابتکارات و فعالیت ی قدرت اقتصادی مانع استبداد سیاسی می گونه توزیع گسترده این

                                                                 
شوروی( آن را -ی کشورهای غیرکمونیستی و کمونیستی )پسا همه  (،2005اقتصاد مختلط، اقتصادی بود که پس از جنگ دوم جهانی تاکنون ) - 59

توان مقایسه و بررسی کرد. در این میان   چه که روی داده، می ها و پیشنهادات نویسنده را با آن بینی اند. حاال زمانی است که پیش تجربه کرده

باید نتایج هر یک ازین  ها به موسسات خصوصی و بالعکس، که می آن هایی رخ داده. از مالکیت دولتی بر صنایع و خدمات زیربنایی تا واگذاریِ کشاکش

معضلی بوده که قبال آشکار  "اجرا"و  "گری تصدی"داد که پارامترِ ناکارآمدیِ نهادهای دولتی در  ی عملی نشان ها را به دقت مطالعه کرد. اما تجربه تجربه

رقابتی و انحصار، عدم مشارکتِ موثر سرمایه  ها را به یقین تبدیل ساخت. فساد دولتی، بی حتمالو مطرح نبوده، اما تجربه آن را اثبات کرد و تردیدها و ا

اند. اما در این میان، هشدار نویسنده در مورد تمرکز قدرت در دست دولت، هرچه بیشتر اثبات  سازِ دیگر بوده و نیروی کار هم، پارامترهای تردید

 است. شده

   
مصارف و تبعاتِ تولید انرژی اتمی و تداوم و   ی تولید، ی نحوه بینیم تجربه، نکات دیگری را در باره از نوشتن این کتاب، می سال 60امروزه پس از  - 60

های اتمیِ خود  که اکثریت کشورهای راقیه، مثل ژاپن و آلمان در حال برچیدن بساط نیروگاه طوری است، به تکامل و گسترش این صنعت مطرح کرده

کنترل یا زیرکنترل و دستیابی به این  سازیِ بی دولت های غیر راقیه )مثل پاکستان( برای دستیابی به غنی  در این میان هنوز شاهد تالش هستند. اما

 فنّاوری هستیم. 
اند که  بخش خصوصی دار شود درست از آب درنیامده. امروزه فقط در قطب اصلی دولت و سرمایه می  بینی که عمالً دیده ی پیش این هم یک نمونه - 61

تازیِ سرمایه را در برابر  اند. در عین حال در کشوری مثل آمریکا، قانون ضد انحصاری هم وجود دارد که تا حدی )و فقط تا حدّی( جلوی یکه قَدَرقُدرَت

 گیرد. رقبا می



 است. ه دموکراسیِ سیاسی مسلح شدهآورد که ب وجود می عبارت دیگر، دموکراسیِ اقتصادی را به  به

 

ریزیِ سراسری و داوطلبانه از طرفِ بخشِ خصوصی و در پیوند با دولت  های اقتصادِ مختلط، برنامه ترین مزیت یکی از بزرگ

هم در بین  ای عمومی ریزد. اما به برنامه ای برنامه می مالک کارخانه  ریزد، ای برنامه می ریزد، مدرسه ای برنامه می است. خانواده

های متعددِ یک اقتصاد نیاز  ی بین شاخه اهالیِ کسب و کار احتیاج هست. قبالً دانشمندان علوم اجتماعی معتقد بودند که رابطه

کنند. اما آدم کافی است  ها و عرضه و تقاضا تنظیم می ریزی ندارد، آنان خود را به شکلی خودکار از راه قیمت به تنظیم و برنامه

های گران و مصرف کمتر از استاندارد در اقشار  ها و اعتصابات برآمده از قیمت ها، ورشکستگی ها، آشفتگی ه ناآرامیکه نگاهی ب

آید که عمل تنظیم  خودی، در بیشترِ مواقع پرهزینه است، و بارها هم پیش می پذیر بیندازد تا بداند که تنظیم خودبه آسیب

 گیرد.  صورت نمی

 

ریزی بپردازد، ممکن است به انحصار و محدودسازیِ فضای  ش کند که در مقیاسی ملی به برنامهای خصوصی تال اگر موسسه

 تجارت دچار شود یا متهم شود.

 

گیریْ درآمد را بهتر توزیع  دارند، با مالیات ها را پایین نگه کنند قیمت اند، آنان تالش می ها به کار تنظیم مشغول روزها، دولت این

وکتاب و  حساب ا تنظیم کنند، اشتغال را باال ببرند و ... اما این کار معموالً پس از بروز مشکالت، به شکلی بیدستمزدها ر  کنند،

-تواند کار دستی کرد. این می ای از آنان پیش بینی و حداقل بر پاره باید مشکالت را از قبل، پیش گیرد. می برهم انجام می و درهم

 باشد. ریزیِ اقتصاد مختلط ی برنامه ویژه

 

 شمارِ حیات اقتصادیِ ملی است. های بی زداییِ بیشتر، و هماهنگیِ بیشتر و خودکارتر در بخش معنای مقررات ریزی به برنامه

 

ومرج و آنارشیِ  ها، دچار هرج داری با روش غیرعلمیِ آزمونِ کور و خطای سهمگینِ ناشی از آن آزمون در حال حاضر، سرمایه

ی آینده: حتی  ی آینده خیلی بیشتر خبر داریم تا از بازارهایِ هفته بینیِ هوای هفته زه، از پیشاست. ما امرو شدیدی شده

 کند. تر عمل می سیاست هم از اقتصاد هماهنگ

 

های کارگران و کارکنان را  تواند تالش کند. می ای هم اضافه می ی تازه تواند نظم ببخشد، بلکه انگیزه تنها می اقتصادِ مختلط نه

شان اطمینان دارند، ممکن است مایل شوند که  ر کند. در دوران اشتغالِ باال و کامل، موقعی که کارگران به امنیتِ شغلیبیشت



ی اروپا و خودِ بریتانیا  ای از اشتغال کامل شود. هم اینک در قاره شان کم کنند. این امکان هست که دنیا وارد دوره های از تالش

 .کمبودِ نیروی کار محسوس است

 

سوم تا نصفِ از جمعیت جزیره را از  کرد، یک "نیست ونابود"میالدی  1348-9بالی طاعون سیاه که انگلستان را در سال 

برد. کمیابیِ نیروی کار دردوران بعدی، به دهقانانِ وابسته به زمین، این فرصت و جرئت را داد تا زمین خود را ترک کرده و  بین

 داریِ انگلیس را ممکن کردند.  مین شهرها بود که آنان توسعه و تکاملِ صنعت و سرمایهبه سمت شهرها حرکت کنند. در ه

 

سازی و عقالنیتِ بیشتری است،  کردنِ بیشتر و بهینه همین قیاس، کمیابیِ فعلیِ نیرویِ کار در بریتانیای کبیر، طالب مکانیزه به

دام کرده. بنابراین، کمبودِ کارگر یکی از نیروهای محرک به چه که بخشِ خصوصی تا االن به میلِ خود به آن اق نسبت به آن

 طرف سوسیالیسم در بریتانیاست.

 

ساالریِ دولتی، نهادهایِ اقتصادیِ دولتی ممکن است در  نشدنِ بیش از حد دستگاهِ دیوان با فرضِ تضمینِ آزادیِ فردی و متورم

ا که کارگران ممکن است احساس کنند که برای خودشان و برای تر از شرکت خصوصی باشند، چر دوران اشتغالِ باال، پربازده

 سازِ دموکراسیِ اقتصادی شود. تواند سبب . اقتصادِ مختلط در نهایت می62کشند شان زحمت می جامعه

 

 ضامن  کنند. این مثلث در دموکراسیِ سیاسی، قوای مجریه، مقننه و قضاییه همدیگر را کنترل و بازداری و تنظیم متقابل می

های متقابل هم الزم است. مثلث اقتصادیِ فعلی عبارت است از تنظیمِ  آبادی است. در امور اقتصادی، نظامی از کنترل و تنظیمِ

داران. این  ی کارکنان و کارگران با سرمایه های کارگری و کارکنان، و در آخر، مبارزه وجود اتحادیه  داران از طرف دولت، سرمایه

های افراد سازمان  داران خصوصی،و گروه داراست. اما در صورتی که تولید و توزیع میان دولت، سرمایهترکیب مزایای خود را 

 تر عمل کنند.  توانند احتماالً خودکارتر و روان های متقابلِ خودکار می باشد، کنترل و تنظیم ها تقسیم شده یافته در تعاونی

 

ی قدرت  های برخورد با مسئله ی رقابتِ بیشتر، یکی از روش انحصار و ارائهی اقتصادِ مختلط یعنی تجزیه و انحاللِ  این شیوه

است. اما کافی نیست. باید راهی دیگر امتحان شود: کاستن و محدودسازیِ میزانِ کلِ قدرت موجود در دست هر فرد. 

 های بسیاری برای این کار وجود دارد. امکان

                                                                 
ها  مدتِ اوایل انقالب که جز در دوران جنگ و گرماگرمِ کوتاهآید  نظر می تا امروز مشاهده کرد. به 1947توان از سال  بینی را می شدنِ این پیش عملی - 62

 است. تجربه نشده



 

 –ها تا دمِ مرگ در بیشتر وقت–دهد. از آن پس کشاورز ن به دهقانی فقیر وام میی کال خوار مبلغ باالیی با بهره نزول در هند،

تواند تسلط  می 64"دهیِ متقابل وام"ماند. یک بانک کشاورزی یا صندوقِ تعاونیِ  ی اقتصادیِ طلبکار خواهد و برده 63"سِرْفْ"

 دهنده بر گیرنده را براندازد.  وام

 

شان در تاخیر، خودداری،  ها از قدرت گری ساالران کنسول میان کشورهای دوست، دیوان در صورت لغو مقررات گذرنامه و ویزا

 مانند. اندازی در صدور ویزا و رنجاندنِ مسافران محروم می سنگ

 

وحشت   پوست را به ها سیاه کشد. آنان میلیون پوست را نمی در هر سال، صرفاً یک یا شش یا ده سیاه 65کُشی لینچ و خِرِّه

پوست  تواند وحشیان سفید گیرند. یک رژیمِ متعهد به قانون می زند و به این وسیله آزادیِ کاغذین آنان را به ریشخند میاندا می

 ورزی به سیاهان بازدارد.  را از سلطه

 

ه و اسیر شان را در اختیارِ خود گرفت کند آزادانه زندگی شده و طبق برنامه، پدران و مادران را قادر می پدر و مادرشدنِ حساب

 کرده را به راه نیندازند.-ی فقرِ خود حساب و کتابِ خود نمانند و چرخه فرزندانِ بی

 

دو -کرده و مالکِ یکی هایی را با موفقیت به مشتریان قالب داری که صرفاً پولی را به ارث برده و یا کفش کار و سرمایه کاسب

جاست که الزم  کر و ذهن هزاران نفر را کنترل کند. رقابت در همینکند تا ف روزنامه و ایستگاه رادیوییِ شهر است، فرصت می

ی اجتماعیِ خود برای بازنمایی و   باید از مسئولیت ویژه دار می پذیر نیست، مالک و سرمایه که رقابتی امکان شود. وقتی می

 ی وجوه مختلف مسائل آگاه باشد. ی همه دهیِ منصفانه انعکاس

 

انه اهمیت بسیار زیادتری نسبت به داشتنِ اتومبیل دارد. اگر هر خانواری، صاحبِ خانه یا آپارتمانِ برای هر خانواری، داشتن خ

شود. در راستای همین هدف، شهرها برای این  ها کم می خانه خود در یک مجتمع تعاونی مسکن باشد، میدان شرارتِ صاحب

                                                                 
 شد. کشاورز وابسته به زمین در اروپای فئودالی، که همراه با زمین معامله می - 63
یونس  گالدش از سوی دکتر محمد شان در بن  وام( هستند که تجربه اعتبار )خرده های خرده ی امروزین این پیشنهاد، همان بانک معادل تکامل یافته - 64

های وام  است. ابتکارِ تعاونی Kiva.orgی بسیار بزرگ و جهانیِ دیگر  (. تجربهgoo.gl/Sa3wtLشروع شد و هنوز هم در سراسر جهان ادامه دارد )نک. 

 شان بیشتر مصرفی است تا کار آفرینی. اعتبارند، اما گرایش خانوادگی و همسایگی در ایران هم خرده
کار، از سوی جماعتِ اراذل محله و با همکاریِ کمابیش آشکار یا  ی متهم یا گناه رحمانه جمعی و بی کردن یا مجازات دسته تکه زجرکُش کردن وتکه - 65

کردن  نچی نژادپرستِ مسیحیِ کوکالکس کالن، با لی ، فرقه20ی قرن  (. در آمریکای میانهLynchپوشیِ معتمدین محلی ) پنهان یا ضمنی و نیز چشم

 بودند. این فرقه هنوز هم راهش ادامه دارد. سیاهان، دورانی از وحشت را ایجاد کرده



خوبی عمل کرده و مجوز خریدوفروشِ امالک شهر  تواند به یشورای شهر م شوند، که مالک زمینی باشند که بر رویش ساخته می

 را فقط برای ساکنین صادر کند. 

 

ونقل و سایر خدمات و صنایع  مُزدها، شرایط کار، نرخ تلگراف، تلفن، حمل ای مدنی برای تثبیت و تنظیم دست باید رویه

شدن زندگیِ ملت از سوی این یا   باشد تا مانع فلج هوجودداشت –که تسهیالتی واقعاً عمومی هستند–انحصاری  انحصاری و نیمه

 تواند سرجمعِ قدرت موجود را کم کند. حل هم می ی کارگری یا کارکنان شود. این راه آن اتحادیه

 

ها را بر اساس ظرفیتِ  های کشاورزی باید درست مثلِ هوا رایگان باشند و نباید خریدوفروش شوند. جامعه باید این زمین زمین

ریِ خانوارها و افراد از زمین و با توجه به رفاه عمومی در میان آنان تقسیم کند. میزان زمینی که در اختیار هر نفر قرار کارب

ی خود را بر مردان، زنان و کودکانی  داران نامولّد، قدرت و سلطه ترتیب زمین این دقت و با تاکید محدود بماند. به گیرد باید به می

 کنند. ذای دنیا و محصوالت زراعیِ صنعتی را تولید میدهند که غ از دست می

 

کند، قدرت  ها را معرفی های گرفتنِ پست تواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، نامزد دستگاه رهبریِ حزبِ سیاسی که می

عادیِ حزبی، به این  ی دهنده بندند. فعالیتِ سیاسیِ بیشتر، از سوی رای بسیار زیادی دارد؛ اینان دست و بالِ دموکراسی را می

 زند. ها افسار می دستگاه

 

قدرت بسیار زیادی را در دستانِ افرادِ کمی   دهندگان و نامزدها، از رای 66های سنجشِ دارایی های سرانه یا آزمون گرفتن مالیات

 شود. ، زیرِپا گذاشتهشده تواند از طرف افکار عمومیِ برانگیخته های اِعمالی بر دموکراسی، می کند. آن محدودیت متمرکز می

 

ی بسیار زیادی بر روی کارکنان خود  کاران است، قدرت و سلطه های روستای معدن ها و مغازه کاری که مالکِ خانه شرکت معدن

 تواند اصالح شود. دارد. این وضع می

 

یش برآیند، نسبت به آنانی که ها ی هزینه توانند از عهده شماری که می ی کم بها، آن عده آموزش امتیازی است گران زمانی که 

                                                                 
های دینی،  های متعددی وجود داشته که عمال مانع شرکت اقلیت  های جنوبیِ آمریکا، احراز صالحیت ی ایالت در قوانین اساسیِ و انتخاباتیِ جداگانه - 66

شده. آزمون سواد، آزمون دارایی، و احراز  دهی و نامزدی و گرفتن پست دولتی یا بخش عمومی می صوص سیاهان در رایها و بخ"نادار"ها،  پول زنان، بی

ها تا همین اواخر جلوی راه سیاهان باقی ماند، تا زمان لوترکینگ فقید: پول نداری؟  ها هستند. بعضی ازِ این سنگ پرداخت مالیات سرانه، بعضی از آن

ام دور شو! کُواِیْکِر هستی؟ یعنی پروتستان نیستی؟ پس بزن به چاک! این ها بودند معنای  برو! سیاه پوستی؟ پس زود از جلو چشمپس راهت رو بکش 

 .Property Testها:  ی آن محدودیت کنده رُک و پوست



گونه امتیاز در کسبِ قدرت را کاهش  کنند. آموزشِ عمومیِ رایگان و همگانی، این ی زیادی پیدا می اش را ندارند، فاصله توانایی

 برد. برابری در ثروت تا همین شکل، برابریِ ثروت، امتیاز در قدرت را که اینک ذاتیِ ثروت است، از میان می دهد. به می

ی قدرت  تواند آغازی برای حل مسئله درازمدت قابل دسترسی نیست. اما رهیافتی تدریجی به سوی برابریِ میانِ افراد، می

 باشد.

 

هایی عادی هم وجود دارند. یعنی  تواند. در هر جماعتی همیشه مقاماتی وجود دارند و آدم اگر حتی ثروت برابرشود، قدرت نمی

ای موارد به چگونگیِ قوانین  نظر، در پاره  کنند، از یک که  هریک از اینان چگونه رفتار می . اینمقامات باال و مقامات پایین

وابسته است. اما با وجودِ این هم، باز هم فساد و سوءاستفاده از  67وکفایتِ وجودِ نظامات کنترل، بازدارنده و تنظیمِ متقابل

ی  ای به کیفیت اخالقیِ فرد و عامه ی هر مسئله بینیم که ریشه نهایی می پذیر است، و به این ترتیب با کندوکاوی قدرت، امکان

 گردد. مردم برمی

 

دنبال راهی است برای تحقق اشتیاق و شهوت مبتذلِ خود و  ی که تمایل دارد به عالیجنابی قُلدرمَآب تبدیل شود، به"آدم"

ه یا شغلی دولتی پیدا کند. او نیازمند درمانی است که بهتر ی خود را در یک خانوار، کالس درس، اداره، کارخان تواند گمشده می

همین شکل، اگر  گیرد. به عهده دهد، خودش آن )درمان( را به شان می های آنانی که عذاب جان است پس از نگاه به آینه و به

سیم مشاغل بین اعضای سنت و رسوماتِ موجود، به قیمت ناگزیرِ ناکارآمدی، بر پذیرشِ رشوه، مالِ دزدی، تبارگماری )تق

شود. فارغ از  وقت است که کلّ جامعه متضرر می کنند؛ آن ها را تحمل می پوشند و آن و تبعیض چشم می 68خانواده و نزدیکان(

 باشد.  ای در جامعه وضع شده این که چه قوانینِ مترقی

 

های افرادِ عاملْ به ندای وجدان و  باید با تالش ی، میهای اجتماع ساالرانه، و قانونیِ مبارزه با ناهنجاری های اقتصادی، دیوان راه

 ی خواهان معیارهای اخالقیِ باالتر تکمیل شوند.  شخصیت روحی و نیز جامعه

                                                                 
شوند که هر یک  ی بیانِ مردمِ بیرون از قوا، مانع میساالری، در کنار وجود رکن چهارم آن، یعنی مطبوعات آزاد و آزاد ی مردم تفکیک قوا در سامانه - 67

ترتیب، تعادل  کنند، مطبوعات و آزادیِ بیان، هر سه را. به این شان زیاد بشود. هر دو نهاد، سومی را چک می ها، قدرت هایی بیرون از آن از سه قوه یا قوه

کشند از شرّ الزم حاکمیت. این عین نظرات پیشگامانی مثل  نفس راحتی می شود. به این ترتیب است که مردم تازی نمی ماند و یکه قوا برقرار می

 Check and Balances.های رقیبِ حاکم بوده:  منتسکیو و جان الک برای  افسارزنیِ قدرت
وار است نیز مورد انتقاد واقع  ارشیگروهه ساالری یا اولیگارشیِ خانوادگی: در عصر ما مفهوم اُلیگارشی به مناسبت آن که هرگونه حکومتی لزوماً اُلیگ - 68

ای بسیار،  راند یا چند تن یا عده ها یک تن حکم می توانیم با پرسیدن این که آیا بر دولت در مفهوم دقیق ما نمی»شده است. به قول ر.م. مک آیور: 

 ٔ  ای اندک است. مسئله کار واقعی حکومت کردن همیشه در دست عده –کنند  بسیار یا مردم، هرگز حکومت نمی ٔ  بندی کنیم. عده ها را طبقه دولت

بسیاری که بر  ٔ  کنند با عده چند تنی که حکومت می ٔ  شود به رابطه یک تن با چند تن، اما مهم تر از همه مربوط می ٔ  شود به رابطه اساسی مربوط می

 طور است. )ویکی پدیا( ؟ اولیگارشی هم همینبسیاری نیستند ٔ  شود. بدین لحاظ آیا چند تن مسئول عده آنان حکومت می



 

کند و  تواند خیلی دوام بیاورد و جلو برود. دیکتاتوری تالش می سیستم مهم است. یک گاندیِ تنها، در یک دیکتاتوری نمی

افکنی و تروریسمِ  رنگ و محو کند، وحشت طرفِ خوبی و خیر را کم های انفرادی به گرایش شود که معموال هم موفق می

 کند. دیکتاتوری، همگان را مجبور به همسازی با هنجار شرّ می

 

اش نقش بسیار  شرافتی وسیعی دارد که در آن حاشیه، شرافت یا بی "ی عمل حاشیه"از سوی دیگر، در دموکراسی، هر فردی 

خود  ، اخالقیاتِ پیشرو خودبه داریِ خصوصی کردند که در دوران پایانِ سرمایه طور فکر می کند. قبالً این بازی میای  برجسته

اخالق است.  گیری بی ی شوروی برهانی است ضدّ این نظریه. جامعه ی شوروی به شکلِ چشم بروز خواهدیافت. تجربه

 گوید: ( می1931کاورین،  )وی. "هنرمند گمنام"نامِ  شخصیتی در رمان شوروی، به

ی سوسیالیستی کار  اخالقیات؟ وقتِ فکرکردن به اونو ندارم. اخالق کیلو چنده؟ سرم شلوغه. فعال دارم روی ساختِ جامعه"

خاطر  او شلوار را صرفاً به "کنم. شلوارو انتخاب می  کنم. اما اگر مجبور باشم بین اخالقیات و یک شلوار دست به انتخاب بزنم، می

اند. وقتی دروغ سالحی است رسمی، اخالق  بلکه به این دلیل که اخالقیات ذاتاً کم ارزش  کند، مبودِ آن در بازار انتخاب نمیک

کند، اصول اخالقی  را پر ارزش می "امنیتِ به هر قیمت"افکنی و تروریسم،  تواند پربها باشد؟ هنگامی که وحشت چگونه می

 شند؟با توانند اهمیتی داشته چگونه می

 

های  خصوص وقتی انسان رفتار کمونیست به–است هشداردهنده  ای ای مسلم وقطعی نیست. اما نمونه ی شوروی تجربه تجربه

ی پتر  کارل مارکسی )سوسیالیسمی( که بردهشرافت نیستند.  بیند که کمتر از مربیان مسکوییِ خود بی غیرِ روسی را می

توانست  ی است منحرف از اصلِ خود. مارکسِ مخلوط با گاندی میگراییِ روس( شده، کارل مارکس کبیر )ملی

بهادادن به حیات   تنهایی کافی نیستند. دیکتاتورها با کم ترکیبی ثمربخش بسازد. اصالحات و انقالباتِ اقتصادی به

ها  ین خصلتکنند. اگر با هم شوند و رشد می فربه می  شرافتی، تفاوتی نسبت به رنجِ بشری و بی و کرامت بشری، بی

ها، به کودکان و   اید. اگر زندگیِ دموکراتیک در دموکراسی بجنگید، مثل این است که با دیکتاتوری جنگیده

ساالن ارزش حیات، آزادی و حقیقت را بیاموزد، اگر مردم یادبگیرند که با مهربانی، فروتنی و دوستی رفتار  بزرگ

ها یاد  شد. هیچ میزانی از سوسیالیسم به انسان بر آنان کمتر خواهد خواهانه کنند، تاثیر عقاید غیرِاخالقیِ تمامیت

چیزی  در  شکل،  هیچ ها یا غروب آفتاب عشق بورزند یا با حیوانات مهربان باشند. به همین گل  دهد که به نمی

 تواند عشق به بشریت را به سرعت در آدمیان القاء کند. نمی  سرشتِ دولت یا اقتصاد،



 

زنگی و هشیاریِ آنان بستگی -به-سرشت دولت و نظام اقتصادی به شخصیتِ خودِ آدمیانِ درون آن و میزان گوشدر نهایت، 

مگر این که   رسد، حلّ مشکل نمی نسل بشر هرگز به راه"طور بیان کرده:  قرن پیش، همین مطلب را این 23دارد. افالطون 

و یا این که صاحبان قدرت سیاسی، با نوعی   در دست بگیرند،عاشقانِ حقیقی، خود آستین باال زده و قدرت سیاسی را 

 "به عاشقان حقیقیِ خِرَد تبدیل شوند. "ی الهی انتصاب و استحاله"

 

آغاز شود.  درون هر فردباید در  و تعهدی است اخالقی؛ که می نجاتِ دموکراسی از خطرات مهاجم آن، قبل از هر چیز، وظیفه

 شود. ها شروع می  بخشی و انفاق، از خانه و از قلب انسان یگانصلح و دموکراسی، درست مثل را

 

ها هم  آنی ادیان و معابد آنان هم مصداق دارد.  در باره شد، ی چیزهایی که در مورد دولت و نهادهای اقتصادی گفته همه

ی  خالق، فلسفه و شیوهمهاتما گاندی که فردی است بسیاربسیار مذهبی؛ ا های درون آنان. اند که آدم قدر اخالقی همان

من رشدی مشخص و " گوید: جوشند. وی درهمین مورد می اش می و کامالً از درونِ مذهب شخصی اش همگی حقیقتاً زیست

اسقف اعظم  "شد. اش نمی ومرج فعلی و هرج رسواییام. اگر ادیان دنیا مترقی بودند، جهان دچار  ندیده 69آشکار در هیچ دینی

های تمامِ فـِـرَقِ مسیحی،  خوانْد. آلمانی می "ی خدا شده و کمربسته تبرک"استالین را   در روسیه،کلیسای ارتدکس یونانی 

ها و مومنینِ  آخوند 70کردند، مسیحیتِ خود را از یاد بردند. می  از هیتلر حمایت "دو آتیشه"گرایانِ  عنوان ملی موقعی که به

ی  ی  فرانسیس مک ماهون، مومن برجسته گفته چند که بنابه هر ،71کنند ییاری کردند و یاری م کاتولیک به فرانکوی دیکتاتور

جا اجازه و آزادیِ تحرک دارد  کلیسای کاتولیک در اسپانیا تا آن": "نیویورک پست"ی  در روزنامه 1947آوریل  30کاتولیک در 

ها  ینی به اتیوپی فعاالنه شرکت کرد: اسقفروحانیت کاتولیک ایتالیا، در تجاوز موسول "که مروج عالئق و منافع دیکتاتور باشد.

 برایش طال جمع کردند.

 

 که با شرارتِ قدرتِ واقعا موجود، سرسختانه بجنگند، برای مصالحه و سازش با آن آمادگیِ بیش از حدّ دارند. ادیان به جای این

 

                                                                 
، که خودش به آن "ارتباط با امرِ قدسی"است، نه  "نهاد دین"معنای  به  اش از این واژه )دین(، برداشت  مثل گاندی،  پرواضح است که آدمی مذهبی، - 69

 باور دارد و به آن عامل است.
اکثریتِ طرفدارانِ هیتلر مسیحیانِ اما  ،اند حیانِ آلمانی ثبت شده که به شدت هم سرکوب شدهای از مسی شمار، اما سرسختانه انگشتهای  مقاومت - 70

 .رابرتسن، جعفر فالحی، نگاه معاصر .اچ .مسیحیان علیه هیتلر، ای نک: معمولی بودند.
( پس از پیروزی بر دولت پریشانِ جمهوری چپِ اسپانیا و بریگادهای چپ جهانی. این پیروزی از 1975تا درگذشت در  1939دیکتاتور اسپانیا )از  - 71

 چپ بدست آمد. قالبیِ رزمندگانِ مدافعِ دولتِ انهای  گیریِ سیاسیِ شوروی و با وجود جانفشانی راه دوپینگِ آلمان و ایتالیا، ناپشتیبانیِ بریتانیا و ماهی



کنند؟ نظام کاستی در هندوگری،  ورز و دموکرات بود، اما چند نفر مسیحی وجود دارند که ازو پیروی می مسیح، اخالق

کنند؟ اسالم برادری را  با این نظام همراهی می  گاندی را در مبارزه "هندو"غیراخالقی و نادموکراتیک است، اما چند نفر 

اند؟  حدّ دموکراتیک یا عربستانِ سعودی تا چهایران   ،72آموزد و دینی است بسیار دموکراتیک. اما مصر، عراق، ورا اردن می

 کنند؟ یهودیت، نظامی از اخالقیات متعالی دارد. چند نفر یهودی از آن نظام اطاعت می

 

ی قدرت متکاثر و متراکم، و  شکلی عینی و مشخص با مسئله گاه هنگامی اخالقی و پارسا و منزه است که به عبادت

    قدرت انحصاری دست و پنجه نرم کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
در دست بریتانیا بود و از آن زمان به بعد به امیرنشین خاندان هاشمی  1946تا  1921سرزمین شرقی رود اردن که بعد از فروپاشی عثمانی از  - 72

رود اردن برای مومنین دو دین  ی غربی این رود در حال حاضر در اشغال اسراییل است. اش. بخشی از کرانه تبدیل شد و حاال به نام اردن می شناسیم

 یهود و مسیح، بسیار شریف و متبرک است و غسل تعمید در آن، جزو واجبات حج مسیحی است. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل یازدهم
 های قدرت جهانیِ روسیه در کجاست؟ شهری

 

استالین قدرتمندترین فرد روی زمین است. او مرد قدرت است  و مشکل قدرت در جهان امروز، روسیه است.  بزرگترین مسئله

روزها هم قدرت وسیعی در خارج  ای را در داخل کسب کرد و این داند. استالین آگاهانه قدرت گسترده و قوانین قدرت را می

 است. دست آورده به

اش نه  مردمان  تواند با آمریکا و در واقع با کلِ دنیای دموکراتیک رقابت کند؟ دولت شوروی به است که اتحاد شوروی می چگونه

تر از آمریکاست. برایِ همه واضح است که آزادی از          دهد و نه آزادیِ کافی. روسیه از نگاه نظامی ضعیف وخورشِ کافی می نان

ی قدرتِ روسی  توانند با احزاب دموکراتیک رقابت کنند؟ سرچشمه ها چگونه می یکتاتوری بهتر است. با وجودِ این، کمونیستد

 و نفوذ کمونیستی در سراسرِ جهان در کجاست؟

 

وزی، از او س بود که من از روی دل در جریان کنفرانسِ اخیر صلحِ پاریس، سلمانیِ پیرِ پاریسی، موهایم را تازه کوتاه کرده

 باشم. زیتون خواستم تا پولی بیشتر به او داده شامپویِ روغن

 

 "مون هم گیر نمیاریم. داد که: رویِ موهات؟! ما اونو برای شکم و ادامه "زیتون؟ روغن"اش برید و گفت:  نفس 

شون، امتحان  تک دیگه تکها رای بدم. اونای  ی دیگه به کمونیست قراره دَفه"کرد که:  از اوضاع شکایت داشت. تعریف می

 "اش برمیان. گن که از پس ها یه فرصتی بدم. اونا می دادن و خراب کردن. این دَفه قراره که به کمونیست پس

 

از آزادی با   بود. چیز زیادی نداشت که از دست بدهد. ایمان کرده بی  داری بد، او را به سرمایه  نبود، اما اوضاع  سلمانی کمونیست

این سخن  "ام روبراه بود. ها هم وضع َمو در میارم. من حتی دوران نازی بَه! آزادی؟! من همیشه نون". تعجب کدر: او حرف زدم

 یعنی یک رای به نفع حزب کمونیست فرانسه. پیرمرد موردی استثنایی نبود و دیگران هم با او همراه بودند.

 

رسید. اگر در این جریان  مِلِ نازی داشت به کانال سوئز و قاهره میالمقدس )اورشلیم(  بودم. مارشال رو در بیت 1942تابستان 

رَویِ رومل بودند و داشتند  المقدس امیدوار به پیش شد. رهبران عربِ بیت شد، اوضاع جنگ به ضرر ائتالف متفقین می پیروز می

پس   جنگیدند؛ ها می ها با انگلیسی زیها ضد انگلیسی بودند؛ نا کردند. چرا؟ چون عرب ی خوشامدگویی به او می خود را آماده



 ها بودند.  ها هم در این وسط، طبعاً  طرفدارِ نازی عرب

ی  اش دعوت کرد که در دامنه ، بازهم در اورشلیم بودم. خانم سرشناس عربی مرا به مهمانیِ شامی در منزل1946تابستانِ 

ها راه حلی به  اگر انگلیس"داشتند، یکی از آنان گفت:  جا حضور بود. چندین رهبر جوان عرب هم در آن "73اسکوپوس"ی  تپه

دیگری ادامه داد که: دست به دامنِ  "روند. ها به سمت روسیه می جا مطرح کنند، عرب ها در این طرفداری از صهیونیست

 "به معنیِ از چاله به چاه است و رفتن به کامِ کوسه از ترس غرق شدن.  شوروی شدن،

 

جا هم، منطق همان  اند. در این هایی که با مسکو نشست و برخاست دارند و  به مغازله مشغول  تند عرببا وجود این، کم نیس

ی خاورمیانه بیرون برود؛  خواهد که انگلیس از منطقه اش می ها ضدیت دارند؛ روسیه دل ها با انگلیسی منطقِ قبلی است: عرب

 اند."روسیه دوست )روسوفیل("ها  پس بعضی عرب

 

شوی، هرچند که مطمئن نباشی که این تغییرِ تازه از چه قماشی ممکن است  اع تیره و تار باشد، خواستارِ تغییر میاگر اوض

دیده، شادی و خوشبختی را در چیزی  های رنج های ناراضی یا آدم دهد. آدم چیزی را به جای وضع فعلی هدیه می باشد و چه

 شان باشد. بینند که معکوس شرایط فعلی می

 

کند که با محرومیت و سرکوبِ طوالنی و درازمدت، آیش و بارور  تبلیغات کمونیستی، بیشتر بر رویِ زمینی عمل می بذرِ

داری خصوصی را  داریِ بزرگ و سرمایه شود، چرا که زمین است. نظام شوروی، درست مثلِ نظامی آرمانی معرفی و ارائه می شده

ی "بهشت"چینی، از شنیدن داستانِ  "کارِ  سهم"است. دهقانِ  ریزیِ اقتصادی کرده مهبرچیده، و مالکیت دولتی را جایگزینِ  برنا

افتد، او دیگر از استانداردِ زندگی در  ( به حیرت می74است )یعنی سرزمینِ شیروعسل که دالل و مباشر ارباب را اخراج کرده

 عالقه است.  پرسد و به آزادیِ مطبوعات و کتاب هم کم شوروی نمی

 

توان بر این  شود. اما نمی ها مانندِ قهرمان و منجیِ مستعمراتِ دربند تصویر می ها و آفریقایی عالوه، روسیه در چشم آسیایی به

با تصاحبِ بندرِ  برد. غارت می کشد. منچوریِ چین را به واقعیت چشم بست که این روزها ملل خارجی را به زنجیر خود می

                                                                 
المقدس که قبرستان بزرگی در آن بنا شده. این قبرستان بارها به دستِ مسلمانان و یهودیان فتح شده و هم مسلمان، هم  ای است در بیت تپه - 73

 است. ای راهبردی بوده های قدیم، تپه بانان است. در جنگ ی دیده معنیِ تپه اند. اسم آن در عربی و عبری به در آن دفن شده یهودی و هم مسیحی
خبرِ اهلِ سرخس را در دورانِ  است با سری دراز، که حتی جوانِ بی  ها داستانی ی دوران شده، درهمه داستان سرزمین شیروعسل که از تورات گرفته - 74

آوَرَد! او خبر ندارد   از سینه برمی "وا اَسَفا"آهِ   کند که با نگاه به افقِ شمالیِ سرزمینِ خود، ( چنان افسون می1980ی  عمیق و نهاییِ شوروی )دههفترت 

ز مرگ شدند و به تر ا کندنی سخت ی سرزمینِ آرمانی مشغول جان زده های یخ بعد در دشت وطنانی بدنبال این افسون رفتند، اما کمی که پیشتر هم

و  "شیروعسل مطلق"اش دفن شدند.  رسیدن به  ای که استخوان تبعیدیان اردوهای کار در زیرسازی مشغول؛ جاده "جاده استخوان )کولیما("ساختن 

 اندیش هم باشند نقش خواهدافکند. خواهانی که ساده ی آرمان آباد همیشه در ذهن و جانِ همه ناکجا



ی تزاری  های کهنه به سیاست  عنوانِ بندر زیرِ کنترلِ نسبیِ خود، به 75ی دریایی و بندر دایِرنی پایگاه آرتور به منزله پورت

با زورگیریِ امتیازی نفتی از دولتِ ایران، به مشیِ تزاری برگشت. هنگامی   گردد. وقتی که ارتش سرخ در خاک ایران بود، برمی

 به سیاستِ تزاری برگشت.   ،ی داردانلِ ترکیه شد که خواستارِ دفاعِ مشترک از تنگه

 

بر رویِ بحث و گفتگویِ   جایِ این شواهد و حقایق، شوند. اما به ها به سرعت ردّ می های تبلیغاتی از آن اند و بوق این خبرها تازه

ها در طیّ آن به شکل دوست اندونزی ظاهر  شود که روس ی انگلیس، ارنست بوین تاکید می با وزیرِ خارجه "کی ویشینس"

کراوْ  در  جیم 76ی هندیِ سازمانِ ملل بر ضدّ گتوهای  نامه به قطع  ی شوروی، مولوتوف، ها بر رویِ رایِ وزیرخارجه  شدند. چشم

 ها محصور کند. خواهد سیاهان را در آن شوند که می آفریقایِ جنوبی متمرکز می

 

بینند: آنان خواهانِ آزادی از اسارتِ  آن میترین اشکالِ  ترین و خام وضعیت را در ساده  های میلیونیِ شرق، جمعیت

هلند و پرتغال هستند. آمریکا از بریتانیا پشتیبانی  فرانسه،  هایِ خارجی؛ بریتانیای کبیر، اند. امپریالیست های خارجی امپریالیست

 .روسیه را دوستِ خود خواهند دید  ها مخالف است. پس مردمِ مستعمرات، کند. روسیه با امپریالیست می

 

است،   زشت و وحشیانه  ستیزی، گونه بیگانه شاهدِ موجی از احساساتِ ضدّ سفید و ضدّ غرب است. این  انسانِ ناظر در آسیا،

ها و تبعیض و  ای است که نجات و رستگاری از آن دشوار خواهد بود، شبیهِ نفرتِ نژادیِ نازی بخشی از افول انسانِ نو به ورطه

و   ورزد، ی گاندی خشونت می در ایاالت متحده. این نگاه نسبت به آموزه "برتریِ سفید"انِ گروهِ ی وحشی پرستانه تعصبِ رنگ

 ی این دورانِ خطرناک است.  در واقع خطرناک ترین عارضه

 

رهبرانِ جنبشِ   ی دولتِ هند، دوستِ قدیمیِ گاندی، یکی از کهنه در هند با چاکراوارتی راجاگوپاالچاریار، عضوِ کابینه

ها  بمبِ اتمی را داشت. اما آن را بر رویِ آلمانی  آمریکا در طی جنگ با آلمان،"گفت:  کردم.  می گراییِ هند صحبت می یمل

اش کند. من همین  توانست قانع هیچ چیزی نمی "اند. پوست ها انداخت که رنگین چون سفیدند. در عوض رویِ ژاپنی  نینداخت،

بود.  دعا حقیقت ندارد. ایاالت متحده تا قبل از شکست هیتلر صاحبِ بمب اتمی نشدهنظر را بارها در آسیا شنیدم. این ا

 کند. پوست تبعیض می ای  نداشت، اما بر این دانسته استوار بوده که انسانِ سفید به انسانِ رنگین پافشاری راجاگوپاالچاریار پایه

                                                                 
75 - Dairen  یاDalian ،)بندری در شمالِ شرقیِ چین )منچوری 
  ها، ی ارمنی تواند محصور و تحت کنترل دولت یا جمعیت اکثریت باشد، مثل محله ی اقلیتی نژادی، قومی یا دینی که می : محلهghetto -گتو:  - 76

ی معین  ها به شکلِ چشمگیرتری دریک محله یتی قومی، نسبت به سایر اقل ، بخاطر انزوای خودخواسته20ی قرن  هندیان. یهودیان تا میانه سیاهان،

 اند.  شده ساکن می



 

اند. چهارصد و پنجاه میلیون در هند،   ون نفر رنگین پوستاز دو میلیارد جمعیت کل دنیا در حدود یک میلیارد و سیصد میلی

اما احتماالً  دهد، دیگر پیوند نمی ی خاصی آنان را به یک هستند. هیچ حلقه  آفریقا و غیره  هندوچین،اندونزی، ماالیا، برمه،  ژاپن،

 دهد. ی آنان را رنج می همه جا، خاطرِ رنگ در همه  گی به آزرده

 

  ر و تعصبِ ضدّ سیاهان در ایاالت متحده، محدودیت علیه هندیان در آفریقای جنوبی، و امپریالیسمِ سفید،کُشی و تحجّ خِرِّه

کُشی  امسال آمریکا چند خِرّه"است )یکی از اولین سواالتی که گاندی از من پرسید این بود که  آنان را عموماً ضدِ غرب کرده

بخشِ  های آزادگی ها نقش مهمی در جنبش گردند. کمونیست  نبال رهبری مید جاست که در جایی دیگر به (. این"داشته است؟

 اند. هندوچین و اندونزی داشته  برمه،

کنند. تقالیی که آنان را پذیرایِ هدایت و  هایی که سرمایه دارند، تقال می مستعمرات شرق، برای آزادی از دست امپریالیست

 ها را. تواند ببیند و نه داخلی عنوان استثمارگرانِ خود می فقط تجّار خارجی را به کند. آدمِ مستعمره، داری می آموزش ضدسرمایه

 

ها،  حریفانِ سرخ"نویسد: کارِ نیویورک هرالد تریبیون چنین می ی محافظه کنند. نشریه ها کمک می ها به کمونیست ی این همه

های بسیار کمتری  کنند، نگرانی ها از آن تغذیه می تبردند که کمونیس اگر بیشترین تالش خود را به سمتِ جبران مصائبی می

 "مخصوصاً در آسیا داشتند.

 

شکل در جستجوی رازِ بازسازی و بقاست.  همین زده و ناامن و فقیر به پاره و آشوب  خواهد. اروپای تکه آسیا خوراک و استقالل می

 تر در انتظار ایستاده است.  طرف هم با پاسخی آماده آن روسیه

 

ی  شما و همه"گفت:  یک رهبر سیاسیِ آلمانی چنین می  پانُف رابطِ ارشد شوروی با خارجیان در آلمان، به گ تولسرهن

باید بینِ آمریکا و روسیه یکی را انتخاب کنید. آمریکا ثروتمند است و چیزهای زیادی برای بخشیدن و دادن دارد.  ها می آلمانی

رسد و شما را هم با خود به فالکت خواهد کشاند. اگر خودتان را به  کم دارد از راه می اما رکودی اقتصادی در ایاالت متحده کم

، بسیاری 1929در سال  "استریت وال"طور که سقوطِ پس از بحرانِ  کرد، همان دُمِ آمریکا ببندید شما را هم با خود غرق خواهد

 "اما اقتصاد ما ثبات دارد.  ی آمریکا پولدار نیست، یه به اندازههای اروپا را به شکل ناخوشایندی تحت تاثیر قرار داد. روس از ملت

چرا که مطمئن نبود اقتصاد روسیه ثبات دارد یا این که رکود اقتصادیِ آمریکا نزدیک است. او به قدر   رهبر آلمانی قانع نشد،



وپا  دانند که اروپا در حسرت ثبات دست می کرد، آنان ها بازهم تالش خود را خواهند بود. اما روس کفایت از دیکتاتوری رنج دیده

 زند.  می

 

خواهد در اروپا بماند؛ آمریکا ممکن است برود. برهمین اساس بعضی از اروپاییان از این  گویند روسیه می  ها هم می کمونیست

دهند تردید دارند؛ آنان  نشان را در مورد آمریکا مطرح کنند و خود را نسبت به آن متعهد و وفادار نشا که علناً احساسات مثبت

 ها سیاه شود. شان جلوی روس ها ممکن است اوضاع برگردد و پرونده نشینیِ آمریکایی اند که در صورت عقب فهمیده

 

ی  ها، روزنامه یابد. در میان این بازتاب گوید در نقاط بسیاری از سراسر دنیا پژواک می چه که یک روسی در آلمان می آن

بینی  در نیویورک تایمز پیش "س له  بنیامین وه"بنابه گزارش  1947چین در سوم آوریل  "تِسینِ یِن تی"شهر در  "تاکونگ پائو"

بینی  روزنامه پیش "رو خواهد شد. روبه 1929تری نسبت به سال  متحده با رکود بزرگ سال ایاالت 10در عرض "کرد که 

 "خاورمیانه را رها سازد و آسیا را تخلیه کند.  مان ملل را ترک کند،آمریکا ممکن است ساز"کند که اگر این اتفاق بیفتد،  می

 ی چینی از امپریالیسم آمریکا انتقاد کرد.   ی روزنامه همین مقاله

 

ی آمریکا کامالً منطبق است. در این میان،  کردنِ دنیا در موردِ آینده سازی و گیج ی شوروی برای پیچیده این وضعیت با نقشه

 تازد. ست که پیش میا  این روسیه

 

اش، بخشی از توانِ اوست. مثال مسکو از ترکیه خواستارِ واگذاریِ دو استانِ خود به  مجاورت روسیه با اروپا و آسیا و مهاجم بودن

ا روسیه بود. ام ی داردانِل شد که در واقع معادلِ اِنقیاد و تسلیمِ ترکیه می روسیه و جوازِ شرکتِ رژیمِ بُلشِویک در دفاع از تنگه

ها که هشیار  ی خود را بر سراسرِ ترکیه انداخت. ترک عمال حرکتی نکرد، بلکه صرفا این تقاضاها را مطرح کرد و با این کار سایه

بخش بزرگِ نیرویِ انسانیِ خود را بسیج کرده و ارتشِ خود را در شرایطِ جنگی نگهداشتند، تا آن حد که به قیمت  بودند، شده

اسلواکی و فرانسه داشت. او قبل از این که  شان تمام شد )هیتلر هم همین برخورد را با اتریش، چک ادِ ملیِگیِ اقتص ورشکسته

ها که ازین پیروزیِ  آنان را با شروعِ جنگی روانی به وحشت انداخت(. کمونیست روی به داخل را شروع کنند، اش پیش سربازان

ها  ، ترک"ترکیه غیردمکراتیک است."بلیغات کردند. فریاد کشیدند که کردند شروع به ت ی خود احساس غرور می هزینه کم

 "شود. اند. ترک ها در جنگ دوم دخالتی نکردند مگر آن موقع که دیدند جنگ دارد تمام می عام کرده ارمنیان را قتلِ

 



دهند و قبول  وه و ناچاری تکان میلوحِ آمریکا، سرِشان را به عالمتِ اند شدتْ ساده این اظهارات  همگی حقیقت دارند. عوامِ به

 خواهند.  ها می است که کمونیست ای کنند که ترکیه مستحقِ کمک نیست، و این دقیقا همان نتیجه می

 

است.  حزبی بوده تا همین اواخر، ترکیه رژیم تک 1919پاشا )آتاتورک( در سالِ  ی نوین به رهبریِ کمال از زمان تاسیسِ ترکیه

حزبیِ ترکیه، روابط  عنوانِ اپوزیسیونِ محدود عمل کند. در طی همین دورانِ تک دیگر اجازه داده شده تا بهاین روزها به حزبی 

های  ترکیه را در طی جنگ آناتولی در سال  های روسیه، است. کمک نهایت دوستانه بوده ی شوروی با این کشور، بی روسیه

ها کمکِ مالی و مشورتِ اقتصادی داد. در  آن هم، مسکو به ترک ، ازدست یونان و انگلیس نجات داد. پس از1922و  1921

حزبی که  ای  تک ( روسیه از منافعِ ترکیه دفاع کرد؛ از منافعِ ترکیه1923در سال   المللی )مثالً لوزان سوئیس، های بین کنفرانس

ناگهان کشف  دادند. اما حاال کرملین به می ها غیرقانونی بود و آنان را با خشونت تحتِ تعقیب قرار های کمونیست فعالیت  در آن،

 کرده که ترکیه دموکراتیک نیست.

 

ها  اش را بپذیرد. ترک روسیه است که عوض شده. روسیه اصرار داشت که ترکیه تقاضاهای  است؟ این، چه چیزی عوض شده

باید به  های ترکیه می شدند که ارمنیها فوراً متوجه  مفاومت کردند. روسیه فوراً کشف کرد ترکیه دموکراتیک نیست. کمونیست

 روسیه منتقل شوند.

 

ی سرّیِ مورد بحث در کنفرانسِ تهران در  گانه های سه ی آمریکا در واشنگتن یکی از توافق ، وزارت خارجه1947مارس  24در 

بسیار مطلوب است "که: چرچیل و استالین تصمیم گرفتند   را منتشر کرد. بر اساسِ متنِ این توافق، روزولت، 1943دسامبرِ 

ی خود  ی نادموکراتیک را در جبهه آنان این ترکیه "ترکیه قبال از پایانِ جنگ به نفعِ نیروهای متفقین واردِ جنگ شود.

دلیل ،  و به همین اگر ترکیه خود را درگیرِ جنگ با آلمان ببیند،"های مارشال استالین بهره بردند که   خواستند و از این گفته می

این استالین بود که  "رستان علیهِ ترکیه اعالم جنگ کند یا به او حمله کند، شوروی باید فوراً با بلغارستان وارد جنگ شود.بلغا

 داد. ی نادموکراتیک را نجات می ترکیه

 

ـزَک ها ضدِ ترکیه، محکم به این گـَ ها و کمونیست تر وارد شد. روس ترکیه در آن موقع به جنگ نپیوست. اما بسیار بعد

چسبیدند. اما بلغارستان هرگز به متفقین نپیوست. در واقع زمان درازی در اتحاد با هیتلر جنگید، و  روسیه مجبور شد علیه 

خواست که به  1946ور شود. با این وجود از کنفرانسِ صلحِ پاریس در سالِ  جا حمله این کشور اعالمِ جنگ کند و به آن



بود  شود خاکِ یونان را که با سرسختی در برابر حمالت ایتالیا و آلمان مقاومت کرده دادهاجازه  –سابقاً دشمن–بلغارستان 

 کند. ی خود کند. چرا؟ چون بلغارستانِ امروزی، آلتِ دست روسیه است، اما ترکیه از قبولِ این نقش خودداری می ضمیمه

 

ها در تضاد است.  که با دموکراسی اهبرد کمونیستی، بندوباریِ اخالقیِ دیپلماسیِ روسی و ر ای است روشن از بی این نمونه

ِمشیِ مسکو در برابرِ هر کشوری،  رسند. خط بیش از هر مالک و معیارِ دیگری از راه می ی روسیه  گرایانه مقاصد و اهدافِ ملی

دیکتاتورِ آرژانتین، خوان هیچ ربطی به ماهیتِ سیاسیِ آن کشور ندارد. استالین با هیتلر و متجاوزینِ ژاپنی پیمان بست، و با 

زایی بودند.  کردنِ دیگران و توهم بود. ایدئولوژی و سیاستِ روسی در خدمتِ گمراه پرون هم پیمانِ مودت و دوستی امضاء کرده

 چنین نیست. اما واقعیت این باید برای مردم کامالً شفاف باشند، ها می این

 

دست آورد. دولتِ شوروی  های بسیاری به است تا پیروزی روسیه کمک کرده به  وجدانیِ کمونیستی، شرافتیِ استالین و بی بی

ها  تواند دشوار و ابلهانه باشد. کمونیست کار می ای را نبه نیرویِ اسلحه به تصرف درآوَرَد. این قصد ندارد ک دنیا یا حتی قاره

های کشورهای  تفاده از ناامیدیِ ملتاس ومرج و سوء مطمئن هستند که با قدری کُمک از سوی مسکو، برای تشدیدِ هرج

ای با  ها تاکنون مشارکتِ نسبتاً گسترده کرد. دموکراسی دمکراتیک، خودِ مردم، دنیای غیرِ شوروی را تخریب خواهند

 اند. ها، به سویِ این هدف داشته کمونیست

 

التویا، لینوانی و بخشی از رومانی ضمیمه   نی،هیتلر، روسیه نیمی از لهستان را تا خط کُرْزُن، استو-ی پیمانِ استالین در نتیجه

روسیه بخشی از این کشور را به خود پیوست. در اثر قدرتِ نظامیِ روسیه و   ی حمله به فنالند، ی خود کرد. در نتیجه

چکسلواکی و  لهستان،  هایی از آلمان، دیپلماسیِ پر تحرکِ استالین و البته به لطفِ اشتباهاتِ آشکارِ سیاسیِ غرب، روسیه بخش

 نفر. میلیون 25هزار کیلومترِ مربع با جمعیتِ  520در حدودِ   است. سرجمع، ژاپن را به خود ملحق کرده

 

اند که مسکو با کشورهای  هایی اند. بیشترِ این اقدامات تخطی از پیمان تخطی از منشورِ آتالنتیک  ها، ی این الحاق همه

( هرگز به روسیه 77سیایِ شرقی ی لهستان )گالی ترین پاره آلمانی و چکسلواک و غنی است. مناطقِ شده بسته های الحاق سرزمین

اند از سویِ تزارها دوباره تصرف شدند و روسیه از این بابت،  ی مناطقی که قبالً متعلق به روسیه بوده اند. عمده تعلق نداشته

جداسازیِ   در پتروگراد، 1917منتشره در مهِ  "انقالبجنگ و "ی  طلبی نداشته که بخواهد دوباره مدعی شود. لنین در جزوه

کورلند و لهستان "گفت:  محکوم کرد. او می "مجارستان-اتریش"آلمان و   کورلند )بخشی از التویا و لهستان( را از سوی روسیه،

                                                                 
 ای در میان لهستان و اوکراینِ فعلی.  سیا، منطقه گالی - 77



ی این دو منطقه را  دهسال این دو سرزمین را تصرف کردند؛ جسمِ زن 100باره جدا کردند. آنان  را سه راهزنِ تاجدار به یک

لنین این  "ها بودند. شان روس ترین پاره کرد، چرا که در آن موقع، قوی دریدند، و در این میان راهزنِ روسی از همه بیشتر تکه

 آن مناطق را پس داد. او علناً  اعالم کرد  دلیل در همان ابتدای انقالب، دید و به همین کار می خواران را به چشمِ جنایت زمین

ی نوین، دوباره  استالین مستبدِ روسیه  ی سابق نیستند. حال، ِ دوباره از سوی مستبدینِ روسیه ها خواهانِ غارت که لهستانی

 است. های آنان را تصرف کرده سرزمین

 

نسه، و سوئد باید بخشی از فرا داشته شروع به گرفتن کنند، انگلیس می "تعلق"چه را که زمانی به آنان  ها آن اگر قرار بود ملت

گرفت، و  گرفت، آلمان آلزاس و لورَن را می گرف، اسپانیا کالیفرنیا را می گرفت، انگلیس نیویورک را می باید لنینگراد را می می

بودند. و  ها قبل از هر چیز، وحشیانه و غیرقانونی می شد. این الحاق می "چه که فعالً هست آن"حتی بدتر از تیمارستانی دنیا 

آیا چکسلواکی به هیتلر   داشت؟ "تعلق"به چه معنی است؟ آیا لهستان به روسیه  "تعلق داشتن"ها گذشته،  ناما از ای

های  که آدم زور تصرف شد؟ دیدنِ این که ناعادالنه و به داشته، یا این "تعلق"گاه به انگلیس  داشت؟ هند آیا هیچ "تعلق"

های افولِ اخالقیِ ماست. این همان زبانی است که  کار ببرند، یکی از نشانه را به "تعلق"ی  دهند واژه محترم به خود اجازه می

داشتند. اینک، ما  "تعلق"او بودند و به او  "روح"زدند. دهقانان  خود حرف می 78های دار با آن، با سرف زمانی اربابانِ زمین

شان را  ِ نی تعلق دارند که قدرتِ سرکوبکلِ مردم به آنا"گوییم:  ایم؟!( و می ایم )یا عقب رفته گامی پیشتر برداشته

 79"دارند.

 

هایی از کره، آلمان و اتریش را طیِ توافقی  دولتِ شوروی، پس از جنگ، بخش  عالوه بر مناطقی که صراحتاً و علناً تصرف شدند،

  رومانی، و نیز چکسلواکی،  با ایاالتِ متحده و بریتانیای کبیر به خود پیوست و بر روی سایر کشورهایی مثلِ فنالند، لهستان،

کنترلِ موثر اعمال کرد. این کشورها با جمعیتِ تقریبیِ  بلغارستان، یوگوسالوی، آلبانی و بخش هایی از منچوری در چین،

 دهند. دنیای نفوذِ امپراتوریِ جدیدِ شوروی را تشکیل می  صد و پنجاه میلیون نفر، یک

 

اماتِ دموکراسی با نظامِ شورایی )شوروی( یا داشتنِ بمبِ اتمی از سوی آمریکا گراییِ نظ ی ضدیت امپریالیسمِ شوروی نتیجه

در حالی   نیست. بیشترِ مناطقِ امپراتوری شوروی در زمانی تصاحب شدند که روابطِ میانِ روسیه، انگلیس و آمریکا خوب بود،

                                                                 
 رعیتی(-در اروپای فئودال )ارباب "دهقانِ متعلق به زمین"سرف،  - 78
المقدس )اورشلیم(، متصرفات کورش و داریوش و  الشریفِ بیت رمتر که در متن نیامده است: مسجدِ بابری دهلی، ح تر و کهنه های تازه بعضی نمونه - 79

 متصرفات چنگیزخان و ایلخانان و تیمور، و ...   اسکندر، خراسانِ بزرگ، هرات،



کرد و اولین بمبِ اتمی هنوز  منفجر  افت میهای غربی دری ی قدرت های ویژه که روسیه داشت میلیاردها دالر به صورتِ کمک

 و انگلیس تصاحب شد.  ی ایاالتِ متحده بود. قسمتِ اعظمِ امپراتوریِ فعلیِ شوروی به لطفِ تسلیمِ مغرورانه نشده

 

ن اند، چو امپریالیسمِ شوروی محصولِ اعمالِ زور است. این امپریالیسم وجود دارد چون آلمان، ایتالیا و ژاپن سقوط کرده

 توانسته در برابرش بایستد و یا اصالً مایل به اقدامی نبوده. انگلیس و فرانسه در طیِ جنگ ضعیق شدند، و چون آمریکا یا نمی

 

های  گذاری بر زخم  گراییِ روسی و اوکراینی و میلِ شوروی به بازسازی و مرهم امپریالیسمِ شوروی، محصولِ فرعیِ ملی

 های اقماری است. خرجِ ملت منابع و امکاناتِ مفت و کم زده با استفاده از ی جنگ روسیه

 

هایی کمک  شان را دموکراسی خورد: هر کدام طلبیِ هیتلر و استالین در این جا به چشم می ای میان توسعه تشابه آزاردهنده

دادند. در چشمِ مسکو شدند. هر یک نفرت دیکتاتور از دمکراسی ها را آموزش  کردند که از همه بیشتر از سوی آنان تهدید می

کردند که هر قدر  ها فقط اشتباهاً فکر می آورد. اما هیتلر و ژاپنی می ها رابه حرکت در ای انتحاری، دموکراسی و برلین؛ انگیزه

 توانند پیش بروند. بخواهند می

 

انواع امپریالیسم و ی  ای دارد که مختص به خود است. به همین دلیل است که همه  امپریالیسم شتاب و شدت و انرژی

رود که  جا پیش می طلبی بد هستند، چه از نوعِ روسیِ آن باشد یا انگلیسی و آمریکاییِ آن. هرگز سیری ندارد، بلکه تا آن توسعه

که  ها در موردِ این ای مدرسه درست شبیه بچه  گان،  یافته وقت همگیِ پرورش دهد و آن امپریالیسم را هم در دیگران پرورش می

 شوند. است به بحث و جدل مشغول می کسی بارِ اول فالن کار را شروع کرده چه

 

های خارج از کشور که بیش از کشورشان،  هیتلر در خارج از آلمان، با اسلحه و جاسوس، و با تعدادِ نسبتاً کمی از آلمانی

سیاسی   ها و به لطفِ فروپاشیِ اقتصادی، دموکراتکردنِ  کردن و راضی  ها وفادار بودند، با همکاریِ مرتجعینِ خاص، با آرام نازی به

 دست آورد. ها، قدرت را به و اخالقیِ درونِ دموکراسی

 

دست آورد. در  جنگِ جهانیِ دوم، فروپاشی را تشدید کرد و این فروپاشی به استالین کمک کرد تا قدرت را در بیرونِ روسیه به

ی پیشرَوی تشویق  به ادامه  اش، بیشترِ رقیبان که با تکیه بر اشتباهاتِ هرچه است اش آسان شده قدر برای کار آن حالِ حاضر این

 شود. می



 

این منشور را امضاء   ،80با قوای محور "در جنگ"ی نیروهای  خطرِ قدرت در چهارچوبِ مواد پیمانِ آتالنتیک شناسایی شد. همه

ی جهانی نشان  تجربه "یا ... نباشند. ی، تملکِ سرزمین،طلب دنبالِ قدرت به"کردند و به این شکل خود را متعهد کردند که 

در دو جنگِ جهانی درگیر شدند   شود. انگلیس و آمریکا فقط به یک علتِ عمده، طلبی منجر به جنگ می دهد که قدرت می

که آنان هم –ها  اپنیعنوانِ یکی از بزرگانِ اروپا، درحالی که با ژ یعنی: جلوگیری از تسلط یک ملت بر تمامیِ اروپا. هیتلر به

جنگ  های غربی به وجود آورد. قدرت توانست به ای برای آمریکا و انگلیس می بود، خطر کشنده متحد شده –آسیا بودند "بزرگِ"

به طرزِ  81وارد شدند تا مانعِ این رخداد شوند. حاال اگر روسیه، اروپا و در نتیجه آسیا را تهدید به تسلط کند، جنگ جهانیِ سوم

 تر خواهد بود. تر و نزدیک گیری محتمل چشم

 

جمهورِ آمریکا، ترومن در مکزیکو سیتی چنین گفت که: ما در دو نسل، دو جنگِ جهانی را از سر گذراندیم. فهمیدیم که  رئیس

وی این است.  ها را گرفته استالین هم این درس "کند. ی طرف مغلوب ضرر می همان اندازه طرفِ پیروز به  جانبه، در جنگِ همه

میلیون نفر( و معلولِ شوروی در اثرِ جنگِ جهانی  15نکته را از نابودیِ روسیه و ازچندین میلیون تلفات )بر اساسِ برآوردها 

که چه کسی ببرد یا ببازد. من اعتقاد ندارم که استالین خواستار انقالب  نظر از این صرف  بود، فهمد. سومی بدتر خواهد دوم می

اما استالین همیشه در  "هایم فتح خواهم کرد. من عالم را با سالح و بمب"اش را ندارد که بگوید:  س جراتجهانی است. هیچ ک

وجود  ها را به و بارها و بارها این فرصت  کند، خوبی استفاده می های گسترشِ آن به همین دلیل از فرصت به  قدرتِ  بیشتر است،

است که  برایش مهم نیست. او گفته  های دیگر شود، ی ملت رنج و گرسنگیِ عامهها منجر به فقر،  خواهد آورد. اگر این تالش

باید برچیده شود، مطمئن است که نظامِ او بر زمین  داری می اقتصادِ کمونیستی بهترین اقتصاد است. مطمئن است که سرمایه

ی رویدادهای امروزین را به  ل. او همهمطمئن است  که پیامبری است از سوی مارکس، برای تحقق این تحوّ  شد، حاکم خواهد

ای از این  های خارجی، نشانه مشیِ شوروی و اعمال کمونیست بیند. خطِ ها می شکلِ سکوی حرکتِ پیروزیِ بعدیِ کمونیست

ضعیفِ بردن و ت عنوانِ بهترین فرصت برای به تحلیل اند که مسکو دورانِ فرساینده، دلسردکننده، ناامیدکننده وناخوش را به نکته

از زمانی که یک  -شوند چون مطبوعاتِ شوروی هرگز از تاکید بر این موضوع خسته نمی-ویژه  به  بیند، دنیای دمکراتیک می

 است. الوقوع شده داری قریب ی رکودِ سرمایه دوره

 

دشمنِ اوست که وی را درک  بخشِ او حماقتِ ترین الهام در انتظارِ دستیابی به اهدافِ بزرگ است. بزرگ  استالین با ابزار محدود،

                                                                 
 های محور: آلمان، ایتالیا و ژاپن دولت - 80
ای اتمی را بفشارد که فقط سرزمینی  و طرف، دکمهدر افکار عمومی وجود داشت که ممکن است یکی از د 1970ی  ی دهه این نگرانی حتی تا نیمه - 81

 گذاشت.     سوخته باقی می



تواند  جوییِ دموکراسی، قدرت بیشتری بگیرد. همین هم می کند. رهبرِ شوروی امیدوار است از راهِ فساد و زوال و کناره نمی

 ترین خطای روسیه باشد. کُشنده

 

وز دست بردارد. از جنگ داند کِی و کجا از تجا است خطرناک است، چرا که نمی شده  خوش هم داده تجاوزگری که به او دست

نشانده در استانِ آذربایجانِ ایران برپا  است. وی دولتی دست داده  بعد، استالین حرکتِ خود را به جلو ادامه دومِ جهانی به

. 82مقاماتِ تهران را مجبور به دادنِ امتیازِ نفت به خود کرده  که نیروهای روس در خاکِ ایران بودند، است و در حالی کرده

اش کرده بود، اقدام به اعزامِ نیرو به آن  چرا که دولتِ ایران که آمریکا تشویق  اه بعد حکومتِ اقماریِ وابسته سرنگون شد،چندم

دارِ روس به اتحاد شوروی گریختند. این تنها موردِ  فروشانِ طرف استان کرد. جمعیتِ مردم به سربازان خوشامد گفتند و وطن

 است. است که شوروی تحمل کردهطلبیِ روس  نشینیِ توسعه عقب

 

ی داردانل در ترکیه  در پتسدام، استالین به ترومن و آتلی اظهار داشت که مایل به شرکت در دفاع از تنگه 1945ی  در ژوئیه

 معنای کنترلِ توانست به ها از ترکیه رسماً درخواستِ همین مجوز را کردند. این امتیاز می شوروی  است. پشتِ سرِ این ادعا،

اند که دو استانِ قارص و اردهانِ ترکیه  های رسمیِ شوروی اعالم کرده روسی بر ترکیه باشد. این تقاضاهنوز پابرجاست. روزنامه

، رسماً  رسد نظر می به 83بُد گورینگِ هیتلر اش شبیه ارتش های که با مدال  باید به روسیه واگذار شوند. تیتو )استالین کوچولو(، می

ی " تریسته"است. وی هنوز دست از سرِ  هایی از اتریش به یوگوسالوی شده قلمرو ایتالیا و بخش  ی یونان، نیهمدعیِ تعلق مقدو

 است.  برنداشته 84ایتالیا

 

های مجارستان به لطفِ حضورِ  شود. کمونیست تر می کنترلِ کمونیستی هفته به هفته محکم  در سراسرِ دنیای نفوذ شوروی،

ها  روس  دست گرفتند. در اتریش، در انتخاباتِ آزاد شکست خوردند، اخیراً دولت مجارستان را به ارتشِ سرخ، با وجودی که

ترتیب بخشِ بزرگی از اتریش  اند. به این بودند، در اختیار گرفته ها تصرف کرده ها از اتریشی ی موسساتِ اقتصادی را که نازی همه

ی روس در آلمان را صاحب شده و از  های عظیم شوروی، صنایعِ منطقه ستاست. ترا شده  ی اقتصادیِ روسیه تبدیل به مستعمره

                                                                 
دهد تا آنان را  ها خواهانند می ی نفتِ شمال را که روس السلطنه با زیرکی وعده ، قوام وزیرِ ایران ی نویسنده به دورانی است که نخست البته اشاره - 82

گیری ناکام کرد.  ها را در این باج روس  نظیرِ وی، دانیم حُسنِ تدبیرِ بی موکرات آذربایجان شوند. اما میی د حاضر به خروج از ایران و قطع حمایت از فرقه

توانست  این واقعه یکی از استثنائاتِ تاریخِ قرن بیستم است که شوروی )برخالفِ دیگر مناطق( نه توانست خاکِ اشغالی یک کشور را پیوست کند، نه

 توانست امتیاز اقتصادی بگیرد. در آن خاک حفظ کند ونه حکومت زیر حمایتِ خود را
 هرمان گورینگ سیاستمدار برجسته و باالترین مقام نظامیِ ارتشِ هیتلر. - 83
وونی مرزِ اسل یِسته هم که به ایتالیا پیوست. تری 19اتریش در قرنِ -تجاریِ امپراتوریِ مجارستان-ی مهمِ کوچک، اما ثروتمند و قطب فرهنگی منطقه - 84

 در یوگوسالویِ پیشین بوده.   



مسکو عمالً آلمان را   اند. با وجودِ ادعای وحدتِ آلمان، طوری که با اقتصادِ اتحادِ شوروی یکی شده به  کنند، برداری می آنان بهره

 تازد. . اینک امپریالیسمِ شوروی است که پیش میاست به دو بخش تقسیم کرده و اشغالِ نظامی را به تملکِ دائمی تبدیل کرده

 

شد که امپریالیسم مبتنی بر صدورِ سرمایه است: کشور صنعتی، سرمایه و کاالی مازادی دارد که خواستارِ صدورِ  می  قبالً گفته

را به مستعمره تبدیل  ها کند و آن اند تصرف می افتاده  خاطر مناطقی را که از نظر اقتصادی و فرهنگی عقب هاست. به همین آن

است که بسیار  اندازی کرده است: شوروی به کشورهایی دست کند. اما از زمانِ جنگ تاکنون، روسیه برعکس عمل کرده می

ها از راه  ترند و در مواردِ بسیاری، از نظرگاه اقتصادی و فرهنگی نسبت به اتحاد شوروی برتری دارند. بُلشویک بسیارصنعتی

ی خود  کنند تا به بازارِ داخلیِ گرسنه شان را به کشورِ خود وارد می ی نفوذِ تازه محصولِ حوزه  های مختلف، ابزارها و توافق

مازاد! این نظام، محصولِ  "سرمایه وتولیداتِ"خوراک برسانند. امپریالیسم شوروی بر اساسِ وارداتِ سرمایه است و نه صادراتِ 

ی نفوذ  کردنِ کشورهای درونِ حوزه اش، استثمار و ورشکسته ی طبیعی نتیجه هاست و مازادها نیست، بلکه محصولِ کسری

 است. 

 

مند است، چه اپوزیسیونِ بیرونِ حکومت  ی احزابِ کمونیست بهره اتحادِ شوروی در بیرونِ امپراتوریِ خود، از همکاریِ مشتاقانه

فدراسیونِ جهانیِ "روند،  گانی که دنبالِ آنان می "بسته چشم"لوحان و  ها و طرفداران و ساده باشند یا درون حکومت. کمونیست

ی شوروی در سازمانِ ملل، گرومیکو تالش  اند. وزیر خارجه، مولوتوف و نماینده ( را سازمان دادهWFTUهای کار ) اتحادیه

در کشورهای متعددی، دست آورند.  ای را در سازمانِ ملل برای این فدراسیون به اند که منزلت و وضعیتِ قانونیِ ویژه کرده

 دهد. قدرتِ سیاسیِ سهمگینی از خود نشان می WFTUویژه فرانسه، فدراسیونِ  به

 

طلبیِ آلمانی، ایتالیایی و ژاپنی منجر  طلبی است. هان طور که توسعه کمونیستی هنوز در پیِ خطِ توسعه-اسالو-بلوکِ شوروی

 منتهی شود. همان صورت به جنگ تواند به به جنگ شد، این نگاه هم می

 

ی نفوذ و خاک و سیاستِ شوروی، پیشگیری از جنگِ جهانیِ سوم است. اگر روسیه  اولین دلیل برای آرزوی بازداشتنِ توسعه

وحشت  1939طور که انگلیس در  زنگ کرده و بترساند، همان به های دیگر را گوش ممکن است ملت روی کند،  بیشا زا حد زیاده

 .کرد و تصمیم به جنگ گرفت

 



کوبد. این است دومین دلیلِ  رویِ خود، آزادی را درهم می یخچالِ دیکتاتوری در مسیرِ پیش  دنبالِ حرکتِ پر انرژیِ روسیه، به

 طلبیِ شوروی. مخالفت با توسعه

 

ی های آلمانی از سو ی ربودنِ پسربچه چاپ رسید، در باره های آلمان به هایی در روزنامه گزارش 1946در طیِ تابستانِ 

ای  سال در برلین، رونوشتی از نامه ها را دروغ نامیدند. اما در پاییزِ همان ها با عصبانیت این گزارش ها و کمونیت ها. روس شوروی

بود که رهبرِ حزبِ کمونیستیِ  کرد. نامه را شخصی به اسمِ اتو بوخویتز نوشته و امضاء کرده ها را تایید می به دستم رسید که آن

رهبرِ همین حزب در برلین نوشته   یستی، در ایالتِ ساکسونیِ زیرِ اشغالِ شوروی بود و خطاب به اتو گروت وول،اتحادِ سوسیال

 شود: چنین شروع می است و این 1946مه  7بود. نامه به تاریخِ  شده

 

 اتوی عزیز،"          

 ا بنا به موقعیت، مجبورم که دوباره آن راام، ام ی موضوعِ زیر با شما مذاکره کرده من یکی دوبار در باره          

 دستگیر NKVDمورد افرادی وجود دارند که از سوی  40مطرح کنم. در اوراق و مدارکِ کاریِ من، تقریبا           

 "اند که سالِ گذشته دستگیر شدند. ساله 18تا  15اند. خیلی از آنان جوانانِ  شده         

 

ها دستگیرشان کردند. بوخویتز مدعی است که هیچ یک نازی  پردازد که روس سال می گسپس نامه به شرح دو مورد بزر

نبودند. رونوشتِ نامه را به دفترِ حزبِ اتحادِ سوسیالیستی در بخشِ روسِ برلین بردم و آن را به اتو گروت وول نشان دادم که 

 ها آزاد شدند.  پسربچهاش بسیاری از این  های  اصل نامه را داشت. او گفت که به لطفِ دخالت

 

اند به من گفتند که هزاران  آوری کرده اما اشخاصِ مختلفی، آلمانی و غیرِ آلمانی که اسامیِ قربانیان را جمع"در پاسخ گفتم: 

 "اند. نفر دستگیر شده

 گرووت وول جوابی نداد.

 

، سوسیال "آنه دورلبر"دارد از سوی دوشیزه  ای ی سرگشاده نامه 1947آوریلِ  6ی انگلیسیِ دیلی تلگرافِ برلین در  روزنامه

که  اند. با این شان دستگیر شده ساله 16آیند چون پسرانِ  مان می مادرانِ ناامید به سراغ"نویسد:  نامِ آلمانی که می دمکراتِ خوش

 "اند. ن ماندهشا حال بالتکلیفِ فرزندان به بعضی مادران تقریباً مدتِ دوسال است که تا  اند،  جوانان مشمولِ عفو

 



اند و آنان را به جایی که  ها و ترامواها دستگیر شده ن هیچ توضیحی از سوی پلیسِ روس در خیابا این پسران به سادگی و بی

برند. به همین شکل، قطارهایی پر از کارگران و دانشمندانِ آلمانی پس از پایانِ جنگ به زور از  کسی از آن خبری ندارد می

 اند. روسیه اخراج شده

 

همین خاطر  گی داشته باشد. به پارچه تواند با خودش رُو راست و به خود وفادار نباشد. مجبور است درعمل یک دیکتاتوری نمی

 کند. بندد، صادر هم می کار می ها و اخالقیاتی را که در وطن به است که درست همان شیوه

 

ی غربیِ آلمان دارند. اما  ، احزابِ سیاسیِ خود را در سه منطقهها ها و دموکرات مسیحی طور سوسیالیست ها و همین کمونیست

ی  توانند در همه اند؛ احزابِ بورژوایی مجازند اما نمی ها غیرِقانونی ها یا سوسیال دموکرات ی روس، سوسیالیست در منطقه

های  ها کمک سوسیالیستی، از روسبا اسمِ حزبِ اتحادِ   دار، ها نامزد معرفی کنند؛ در این میان حزبِ کمونیستِ روکش حوزه

 کند. مندی دریافت می مادیِ ارزش

 

شود که مستقیماً زیرِ سرپرستیِ مشترکِ چهار دولتِ  پارچه و زیرِ نظرِ سازمانی اداره می در شهرِ برلین چون به صورتِ یک

د. اما با وجودی که حزبِ های شهر فعالیت کنن ی بخش توانند در همه ی احزابِ سیاسی می گر است، همه خارجیِ اشغال

ها و  های آمریکایی، انگلیسی، و فرانسویِ شهر را از پوستر ، دیوارِ بخش1946در انتخاباتِ  "کمونیستیِ اتحادِ سوسیالیستی"

ها اجازه نداشتند که پوسترِ بعضی از نامزدهای خود را در بخشِ روسی به نمایش  های خود پوشاند، سوسیال دمکرات برچسب

در جایی که ترس هست، آزادی نیست. بدون آزادی "دو نمونه از این پوسترهای ممنوع، نوشته بودند:  بگذارند.

ها این حقایقِ  احتماال روس "وجود نخواهدآمد. های مدنی سوسیالیسمی به سوسیالیسمی وجود ندارد، و بدون آزادی

 بودند. کمونیسم دیدهعنوانِ انتقاداتی بر رژیمِ شوروی و  پا افتاده را به ساده و پیشِ

 

  ها، ها و انگلیسی رحمی و تحمیلِ فشارِ سیاسی در آلمانی کنند که حداقل رسما زیرِنظرِ آمریکایی ها بتوانند اقدام به بی اگر روس

 توان تصور راحتی می به  شود که منظما در شورای فرماندهیِ متفقین در برلین نشست دارند، هایی اداره می ها و روس فرانسوی

ها خود به  ها و روس آورند که کمونیست رومانی، بلغارستان و یوگوسالوی می کرد که چه بر سرِ کشورهایی مثلِ مجارستان،

شدت محدود بوده و از نزدیک کنترل  ها و نمایندگانِ کشورهای خارجی به جاها سلطه دارند و تحرکاتِ دیپلمات تنهایی در آن

 شود. می

 



های مختلفِ دنیای تحتِ نفوذش کمتر قابلِ شناسایی و تشخیص  زحد، میزانِ کنترلِ شوروی در بخشا کاریِ بیش علتِ مخفی به

است و در هر کشور با کشورِ دیگر فرق دارد. در چکسلواکی و فنالند این کنترل کمتر از آنی است که در رومانی و بلغارستان 

کم در  نفس و جسارتِ کمونیستی، قدرتِ مسکو کم به سیه و رشدِ اعتمادآنان به رو  وجود دارد. اما در پیِ رشدِ وابستگیِ اقتصادیِ

 برد. یابد و با ابزارِ معمول و آشکار و علنیِ استبدادی به مخالفین حمله می ی بیشتری می جا جلوه همه

 

اسالوها و یهودیانی که زیرِ دستِ امپراتوریِ بزرگ و نوینِ شوروی در اروپا و آسیا، زمانی در زیرِ اشغالِ نازی، ایتالیا یا ژاپن بود. 

  استالین دهند. اما بیشترِشان احتماالً بی ها و شاید دیگران، استالین را به هیتلر ترجیح می شدت رنج بردند، کمونیست هیتلر به

 85ای یا سیاه، از نوعِ سرخِ آن لذت ببرند. توانند پس از دیکتاتوریِ قهوه ترند. آنان نمی هم شاداب

 

یک کمونیست که معموالً در مسکو آموزش   ی کشورهای دنیای شوروی، خواهند. در همه شان را می های فردیِ یآنان آزاد

های مدنیِ کمتری  آزادی  ی طبقاتِ اجتماعی، شود، وزیرْکشوری که مسئولِ پلیس مخفی هم هست. همه وزیرِ کشور می  دیده،

راییِ  هم  در سطح ملی را به امپریالیسمِ مسکو و به و البته که آزادی نسبت به دورانِ حکومتِ ارتجاعیِ قبل از جنگ دارند، 

دهند. اما اگر یک دموکرات، سوسیالیست یا  المللی ترجیح می با روسیه در مجامعِ بین "86وار رمه-شبان"خودکار و منفعالنه و 

ت به زندان بیفتد یا به سیبری تبعید فردی ساده که به استقاللِ کشورش باور دارد، سخنی بگوید یا اقدامی کند، ممکن اس

یوگوسالو و بلغار مجبور به فرار به پاریس و لندن شدند.   شود، و یا حتی مجبور به فرار شود. بسیاری از رهبران مخالفِ مجار،

 کنند. سی زندگی می شماری از آنان در واشنگتن دی تعدادِ انگشت

 

دهند. هنوز  ی نفوذِ شوروی ادامه می ها در منطقه ها و کمونیست روس های مقاوم وشجاع، هنوز به سرپیچی از"جان"برخی 

ویژه در چکوسلواکی، فنالند، لهستان، مجارستان،غربِ اتریش و  ی نفوذِ شوروی به سنگرهای دموکراتیکِ متعددی در حوزه

ها امپراتوری را با کمکِ زور،  ها و کمونیست اند. روس اند، اما در حالِ حاضر بدونِ قدرتِ سیاسی شرقِ آلمان دست نخورده

 دارند. می ی اقتصادیِ محکم در دست نگه سرکوب و سلطه

 

اند. در امتخاباتِ آزاد،  دست آورده ی نفوذِ خود به ها در دایره ای را ارزیابی کرد که کمونیست سخت است پشتیبانیِ مردمی

اتفاق بر ضد   ی غربِ آلمان و برلین به منطقه وردند. سهدست آ شده را به ی آرای ریخته درصدِ همه 17های مجار فقط  کمونیست

                                                                 
 سیاهانِ فاشیستِ ایتالیایی های هیتلری؛ سیاه، پیرهن ای قهوه ای، پیرهن قهوه - 85
 "تمرین مدارا"در  "محمد مختاری"یاد  وام گرفته از زنده - 86



  اند. آنان غارت و تجاوزِ جنسی، ها را مزه کرده ها رای دادند. اتریش هم به همین نحو. اروپای مرکزی و شرقی، روس کمونیست

های  ها و اجرای پیمان اییی دار ها، مصادره ی کاملِ محصوالتِ زراعی از سویِ روس مصادره  آالت به روسیه، انتقالِ ماشین

محضِ پایانِ جنگ، هر سربازِ  اند: به ای عجیب را هم دیده اند. آنان جدای از این همه، پدیده آلودِ بازرگانی را چشیده تبعیض

 ها تنها استثنای این سوخت. روس در آتشِ اشتیاقِ برگشت به وطن می  طور اسرایِ آلمانی آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و همین

ی طبیعیِ رفتارِ انسانی بودند. چندین هزار شهروندِ شوروی، زنان ومردانی که در طی جنگ بنا به دستور و برای ماموریت  قاعده

بودند، وطنِ خود را ترک کرده، تغییرِ مکانِ اقامت داده و  شان کرده ها بیرون بودند یا نازی میهنی، کشورِ خود را ترک کرده

 انند.خواهند که در خارج بم می

 

اند یا به  صورتِ گروهی یا انفرادی به فرار از دستِ پلیس مخفیِ شوروی مشغول ها هزار ازین فراریانِ شوروی در خاکِ اروپا به ده

نام  اند ثبتِ اند که توانسته اند. این تعداد، فقط بخشی از آنان گانِ جنگی پناه برده های آمریکایی، انگلیسی و فرانسویِ آواره  اردوگاه

ی همین افراد و نیز تعدادِ بسیاری از  کی، در باره وزیرِ شوروی، آقای ویشینس و شمارش شوند. خانم روزولت و معاونِ نخست

ِ کمونیستی زندگی کنند، در نشستِ سازمانِ  اهالیِ بالتیک و لهستان که خواستارِ بازگشت به میهن نیستند تا در زیرِ حاکمیت

شان بود. خانمِ  رغمِ اراده کی خواستارِ برگرداندنِ آنان به روسیه، علی شینس پرداختند. وی ملل در لندن و نیویورک به بحث

 اند. ی ایاالتِ متحده اظهار داشت که اینان تبعیدیانِ سیاسیِ مشمولِ حقِ پناهندگی عنوانِ نماینده روزولت به

 

پوش، گرسنه و  این شهروندانِ شوروی، اروپای مخروبه، ژندهحاال چرا "پرسند:  دانند از خود می اروپاییانی که این حقایق را می

 "دهند؟ سرد را به کشورشان ترجیح می

 

اند. هرکسی  که با  شده  از دیکتاتوری و سختیِ روزگار در روسیه خسته  به این پرسش این است که فراریان،  ممکن تنها پاسخِ

 داند که پاسخ همین است. باشد می  صحبت شده آنان هم

 

هایی که در  های جنجالی؛ اما آن هایی پر از کتاب گذارد تا کتابخانه ی روسیه نکاتِ بیشتری را در اختیار می ن حقیقت، در بارهای

اند، غالباً به حقایق دسترسی ندارند یا بیش از  توانند خود را آزاد کنند و آنانی که در بیرون ی شوروی هستند نمی داخلِ  حوزه

 اند. خود فرو رفته حد به درونِ مشکالتِ

 

ی نفوذِ  میلیون نفر در حوزه 150ی  اضافه میلیون شهروندز شوروی به 180تقریباً  –این کامالً ممکن است که مردمِ شوروی 



ی  اروپاییانی که آرزوی شرایطِ بهترِ زندگی و دموکراسیِ حقیقی را دارند  همان اندازه به –میلیون نفر 330شوروی، جمعا 

توان انجام داد. اما در بسیاری از  گونه مشکالت نمی حسرت بخورند. در بیشترِ کشورهای دنیای شوروی ، کارِ زیادی برای این

 دن هست.دا کشورهای دنیای غیرِ شوروی کارهای بسیار زیادی برای انجام

 

جنگیِ ناشی از -طلبیِ شوروی یک واژه است: خالء! استالین در اروپا و آسیا اقدام به سودبردن از خالء پسا کلیدِ فهمِ توسعه

ها به سراسرِ  ها و روس همین شکل کمونیست است. به جنگیِ انگلیس و فرانسه کرده-شکستِ آلمان، ایتالیا، ژاپن، و ضعفِ پسا

 اند تا خالء سیای و روننیِ ناشی از تضعیفِ ایما به دموکراسی را پر کنند.  تهنقاطِ جهان گام گذاش

 

طلبیِ شوروی با کمکِ پرکردنِ آن خالء است. روسیه در صورتی که  یابی به صلح و دموکراسی، بستنِ راهِ توسعه کلیدِ دست

اهد داد. اگر دموکراسی، پویا، مترقی و واقعی روست، قلمرویش را توسعه نخو  با خودِ قدرت رو به  جای خالء قدرت، ببیند به

 طلبی دست نخواهد زد. باشد، روسیه از نظرِ سیاسی و ایدئولوژیکی به توسعه

 

شیادان  شان را به های اند، گوش بینند و آشفته کنند، آن زمان که امیدی نمی زمان که مردم خالء معنوی را احساس می آن

 های غیرعادی، و قلدرهاست.  ، آدم وجدان های بی زن ِ نق گاه ها، جوالن بندند. خالء اتورها میشان را به دیکت های سپارند و دل می

 

شکستِ تمدنِ نو در راستای "گیرند:   ، یادآورِ مشکلِ آلمان است، چرا که هر دو از منبعِ همسانی ریشه می مشکلِ روسیه

  "بخشی به آن. بخشی به حیاتِ انسانی و منزلت رضایت

اش در کمیابیِ نان است، در کمبودِ زغال  خورد. نان و آب شود که کمونیسم از پستانِ فقر شیر می ها عجیب نیست گفتهاین روز

 سنگ و لباس است، اما باید پذیرفت که در کمبودِ معنویت هم هست!

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دوازدهم

 جنگِ آرمانی با روسیه

که مرگِ زودرسِ  87برانگیز، و وِندِل ویلکی های متعدد، آرمانی است بسیار تحسین دنیایی بی حکومت  پارچه و متحد، دنیای یک

خاطرِ ترویجِ این شعار، جایگاهی ماندنی در بینِ افتخارات و مشاهیرِ دموکراسی دارد.  به–ای ملی برای آمریکاییان بود  او فاجعه

توجهی به این  خاطرِ بی است و بخش بزرگی از آن به دل و متحد نیست. دنیا شکاف برداشته و دوپاره شده یک  اما دنیا متاسفانه،

آن دنیای یگانه،   ی روز این خواهد بود که آیا وقت مسئله آن است. شاید روزگاری در آینده یکی شود و از دست رفته  حقیقت،

ها از  ها و نزاع ها، سخنرانی ی فریادها، کنفرانس دنیایی دموکراتیک است یا دنیایی دیکتاتوری. این همان چیزی است که همه

 گویند.  آن می

 

شان اصطکاکی رخ بدهد. اما پیروزی درجنگِ  بین تواند  قدر از هم دورند که نمی شد که روسیه و آمریکا آن روزگاری گفته می

  اتریش، ی بالکان،  کره، چین، ایران، ترکیه، یونان، منطقه  ی دنیا را  عوض کرد. روسیه و آمریکا امروزه در ژاپن، دوم جهانی نقشه

سیه و آمریکا در سراسرِ جهان درگیرِ اند. رو اقیانوس اطلس و اقیانوسِ منجمدِ شمالی همسایه و رقیبِ هم  ایتالیا،  فرانسه،  آلمان،

 اند.  دعوایی سیاسی و اعتقادی

 

ها به یافتن  وچرا دارد، تمایلِ بعضی جمهوری چون حتی در آمریکای التین که ایاالتِ متحده امتیازِ مجاورت و برتریِ بی

گیری  رو به روسیه، امکاناتِ نفوذیِ چشم ینها و از هم ؛ اخیراً به کمونیست88ها پارسنگی در برابرِ سنگینیِ قدرتِ انحصاریِ یانکی

است، چرا که انگلیس بیش از حدِ الزم خودخواه است که بتواند آن پارسنگ باشد. وقتی که پِرونِ دیکتاتور، دشمنیِ  بخشیده

م با آید و طرف ه شود. پِرون برای مسکو عشوه می شان شروع می رود و مغازله کند، به سراغ مسکو می واشنگتن را حس می

 دهد. خوشحالی، عشوه را پس می

 

برد. واژگانِ  پیش می اش دارد به خوبی از این جنگ سیاسی اگاه است و آن را با هر سالحی که در انبارهای مهمات استالین به

افرادی که مطبوعات و رادیو و رفتارِ مقاماتِ شوروی بازتابِ جنگیْ سیاسی در برابرِ دنیای غیرِ شوروی است. بدبختانه، آن همه 

 ها را بخوانند.  ها و مجالت آن توانند روزنامه گویند، شخصا نمی نویسند و می ی خطِمشیِ شوروی می باره

                                                                 
87 - Wendell Willkie( :1892-1944 .)است که در کنارِ اِلِنور روزولت. "ی آزادی خانه"دارِ حکومتِ جهانی و موسسِ  مدارِ آمریکاییِ طرف سیاست

، در سراسر دنیا به فروش 1943ها نسخه در سال  در میلیون  المللی، با موضوعِ پاسداری از صلح و تشکیلِ دولتِ بین "فقط یک دنیا"اسمِ   اش به کتاب

 رسید. 
 خصوص به دولتِ آمریکا اطالق شد. ی آمریکاییان و به اسمِ سنتی بخشی از مهاجرینِ آمریکایی، که بعدترها به کنایه، به همه - 88



 

دادنِ عصای جادوییِ ادیبان ونویسندگان ناپدید کرد، و یا با این تعبیر محوشان کرد که  توان این جنگِ سیاسی را با تکان نمی

های شخصیِ موقتی و ناشی از  گان، و در عصبیت انگیز از واژه های اسف در سوءبرداشتشناسی،  ی این دعواها، درمعنی همه

های میدانِ این  های هر روزه، خبرنامه داوری ریشه دارند. جنگِ سیاسی، عینی و قابلِ مشاهده است. روزنامه بدگمانی و پیش

 نبردند.

 

ترین  جنگِ سیاسی بینِ شوروی و دنیای ناشوروی بزرگ "ید!طرف رفت به سیرک، ... فیله رو ند"المثلی دارند:  ها ضرب روس

  شان، مبادا که با خواهند ببینیم بینند. هستند کسانی که نمی هوشان آن را نمی المللی است. تنها نابینایان و کم ی بین مسئله

 آنان بجنگیم و پیروز شویم. 

 

باید با روسیه همراه شویم. ما باید با  رقابت کنیم؟ ما می چرا باید با روسیه"شنویم این است که  ای که می پرسشِ تکراری

 روسیه سازش کنیم و بینِ راه با هم بسازیم.

 

آلمان، اتریش، یوگوسالوی، مجارستان، رومانی و بلغارستان با روسیه سازش کردند.   های آمریکا و انگلیس بر سرِ لهستان، دولت

اش فراهم کردند تا بر  سازِ مسکو را برای ن دادند و نیز امکانِ استقرارِ دولتِ دستروزولت و چرچیل نیمی از لهستان را به استالی

جا برگزار کند.  مانع در آن شد که انتخاباتی آزاد و بی ی دیگرِ لهستان هم در ورشو حکومت کند. از استالین فقط خواسته نیمه

اباتِ آزاد را در رومانی و بلغارستان هم داد. این تعهد را هم استالین این قول را داد. اما قول را زیرِ پا گذاشت. او قول انتخ

لطفِ وجودِ  درصد رای آوردند. اما چند ماه بعد، به 17ها فقط  لگدمال کرد. انتخاباتِ آزاد در مجارستان انجام گرفت و کمونیست

چه را  تِ مجارستان پهن کرد و هر آنی کنترلِ خود را بر روی دول قدرتِ نظامیِ روسیه در مجارستان، اقلیتِ کمونیست، سایه

 1945جانبه خواهان بود به آنان بخشید. استالین در پُتسدام، در جوالی و اوگوست  های تجاریِ یک که مسکو در راستای پیمان

باز پارچه برخورد خواهدشد. روسیه باز هم از اجرای این توافق سر  شخصا متعهد شد که با آلمان مثلِ یک واحدِ اقتصادیِ یک

چه که  ها پس از آن تاریخ در ایران ماند. این است آن زد. استالین قول داد که ایران را در تاریخی مشخص تخلیه کند. اما مدت

 !)ستد(ستانند  و بعد آن را می )داد(دهند  نامند. آنان ابتدا قولی می اش را دادوستد می ها اسم روس

 

بار بود.  ی کار کامال زیان سازش کردند تا با روسیه بتوانند سازش کنند. اما نتیجهها بر سرِ اصولِ منشورِ آتالنتیک  دموکراسی



ای دیگر از جنسِ  ها به او دادند گرفت، و بعدا سعی کرد که بیشتر بگیرد. این هم معامله  چه را که دموکراسی استالین آن

 ستاند! دادند و روسیه می ها می بود؛ دموکراسی "دادوستد"

 

ی  مثابه ی روسیه در لهستان، هم به نشانده ای به دولتِ دست  عنوانِ هدیه آلمان، هم با پیوستِ مستقیم، هم به ی شرقیِ نیمه

، کرملین را خشنود کرد؟ خیر! از آن زمان به بعد "خوش دست"همه  شد. آیا این ها داده شوروی  ی زیرِ اشغالِ روسیه، به منطقه

 د.ی آلمان را هم ببلع کرده تا همه تالش

 

های دموکراتیک به قیمتِ  شهری ایتالیایی است که مردم این کشور دلبستگیِ خاصی به آن دارند. دولت "یِسته تری"

یسته هنوز  المللی. اما بازیِ روسی بر روی تری اکنون شهری است بین  دموکراسی در ایتالیا، آن را از کشور جدا کردند و هم

اند تا  اش ماند. یوگوسالوها به پشتیبانیِ شوروی، هنوز در تالش های بعدی منتظرِ برگاست و باید  ش را طی کرده"دور"اولین 

 ی نفوذِ شوروی بکشند. یِسته را به داخلِ حوزه تری

 

خواهد که هر دو  کره بینِ آمریکا و روسیه تقسیم شد. این تصمیم، سازش بود. اما درگیری هنوز ادامه دارد. ایاالتِ متحد می

ای   ِحل به معنای کره ها بتوانند مستقل شوند. استالین در وحشت است که این راه ای کره را ترک کنند تا کره  ر،گ کشورِ اشغال

 طرف دارِ آمریکا باشد.

 

  رومانی،  های مربوط به فنالند، های صلح امضا کردند. پیمان های غربی و روسیه برای متحدینِ پیشینِ آلمان، پیمان قدرت

ای برای دموکراسی  نشینی ی تسلطِ روس بر این چهار کشور است. پیمان برای ایتالیا، عقب کننده ستان تاییدمجارستان و بلغار

زایِ روسیه نفوذ و ورود  ی مشکل های دیپلماتیک، به عمقِ مسئله و پدیده های کنفرانس زنی یِسته و چانه در ایتالیا بود. تری

 گذارند. نشده باقی می کنند و آن را حل نمی

 

حکومت در سال  های غربی به روسیه، از زمانی که این خساب و کتابِ قدرت های بی شدن با وجودِ سازش ها و امتیازات و تسلیم

های آمادگیِ روسیه برای همکاری یا مصالحه برای   بعد، نشانه خصوص از پایانِ جنگ به جنگ با هیتلر را شروع کرد و به 1941

عالوه،  اش فرض کرد. به ای بتوان برای است، اگر که اصالً آمادگی بینی و ریز شده ، بسیار ذرهالمللی حلِ مشکالتِ سیاسیِ بین

های جهانی کنار  ملل یا سایرِسازمان شده از سویِ سازمان المللیِ تشکیل های بین دولتِ شوروی خود را از اکثریتِ نهاد



بازرگانی، وام و   فرهنگی و اجتماعی، غذا، بهداشت، پناهندگان،است، نهادهایی که به حلّ مسائلی عینی از قبیلِ روابطِ  کشیده

 پردازند. غیره می

 

درصد راه را در سازش با روسیه  90است.  ساده "ما باید با روسیه بین راه با هم بسازیم و مصالحه کنیم."که  گفتنِ این

 است. درصدِ آن را با ما گام نزده 10ایم. اما روسیه حتی  پیموده

 

برای خودِ مسکو، چرا که در حالِ جنگی سیاسی با دموکراسی است. او به دنبالِ نتیجه –دلیلِ مسکو دلیلی است بسیار کافی 

کند و  چه را که دارد حفظ می نشینی کند. مسکو آن ای عقب خواهد چیزی را از دست بدهد و از نقطه است و منفعت. نمی

 بیاید.  و شاید این فرصت، هنگامِ شروعِ رکودِ اقتصادی در آمریکا پیشروی کند   منتظرِ فرصت است تا دوباره پیش

 

است. دیگر مسئله  ی دیپلماسی فراتر رفته ها، از عرصه ها و دموکراسی کلّ مشکلِ روابط بینِ روسیه و آمریکا یا بینِ دیکتاتوری

  خیزند، به ندرت پیش ی این دو به نزاع برمیتوانند مذاکره و توافق کنند یا نه. وقت این نیست که آیا واشنگتن و مسکو می

  برعکس، بحث بر سرِ چین،  شان منافعِ مستقیم و ملیِ روسیه یا آمریکا باشد، که موضوعِ نزاع –اگرکه پیش بیاید–آید  می

کند. این است خواهد که آن دیگری از نظرگاهِ سیاسی این کشورها را فتح  ترکیه، ژاپن و غیره است. هیچ یک نمی آلمان، یونان،

است.  الملل، متحول شده شود، مگر روسیه یا دموکراسی بر دیگری غالب شود. سیاستِ بین ای که تمام نمی جنگِ سیاسی

کردند اهمیتِ  ها و احزابی در دولت شرکت می آدم  که چه ها بود. این ی بین دولت الملل در قدیم به معنایِ رابطه سیاستِ بین

نبود. امروزه این مطلب هنوز در موردِ بعضی کشورها   ها )بیگانگان( این مسئله موردِ توجه غیرِ خودیبسیار زیادی داشت، اما 

دادن به شرایطِ سیاسیِ  گذرد در تالش برای شکل های بزرگ مخصوصاً آمریکا و روسیه، هر روز که می اما قدرت–صادق است 

ی نفوذِ شوروی خواهد شد.  در عمل بخشی از منطقه مونیست شود، اند، چرا که اگر مثالً فرانسه ک داخلی در کشورهای خارجی

خواهد فرانسه کمونیست شود.  خود نمی ی نوبه خواهد و آمریکا هم به همین خاطر است که شوروی، فرانسه را کمونیست می به

ها در جنبشِ  ه، تاثیرِ کمونیستدلواپس و نگرانِ قدرتِ حزبِ کمونیستِ فرانس  بنابرین کرملین و کاخِ سفید هر دو به یک اندازه

های  ژاپن و بسیاری از سرزمین  گیِ جنبش به مسکو هستند. همین نکته در موردِ ایتالیا، آلمان، کارگریِ فرانسه و وابسته  اتحادیه

کنند  بال میهای آمریکا و شوروی با شور و حرارت آن را دن دیگر مصداق دارد. این امپریالیسمِ ایدئولوژیکِ نوینی است که دولت

های داخلیِ ایاالتِ متحده  که امپریالیسمِ سیاسی یا ایدئولوژیکِ آمریکا از نظرِ دیگر کشورها چگونه است، به سیاست )این

 بستگی دارد.(.

 



توانید از ایاالتِ  صورت هم می خواهید بگویید که احزابِ کمونیستِ خارج از روسیه را متوقف کند؟ پس به همین به استالین می

 های کمونیستیِ زیر تهدیدِ کمونیستی وام یا اعتبار ندهد. ها دل نسوزاند یا به دولت تحده بخواهید که برای غیرِ کمونیستم

 

اش را از سرِ باقیِ دنیا کوتاه کند و  هایی هستند که واقعاً خواستارند آمریکا دست از مبارزه در جنگِ سیاسی بردارد، دستان آدم

 شود. ی کرملین می طلبانه ی توسعه کار، تنها باعثِ تشدیدِ انگیزه وبی و خوشی بگذراند، اما اینخ پس از آن در انزوا به

 

 تواند به همان شکل، واردِ خالء سیاسی شود.  طور که واردِ خالء سرزمینیِ ناشی از سقوطِ آلمان شد، می روسیه درست همان

 

طلبیِ اعتقادی  طور دنیای دمکراتیک، در توسعه روی، و همینالمللی این است که دنیای شو حقیقتِ تازه در سیاستِ بین

تواند جزو داراییِ  طلبیِ سیاسی است. ایتالیای کمونیست می طلبیِ اعتقادی معادلِ توسعه اند. توسعه )ایدئولوژیک( درگیر شده

بود. آلمانِ  کمونیست خواهدگردی برای آمریکا و انگلیس باشد. ژاپنی که دموکراتیک است ضدِ  حساب بیاید و عقب روسیه به

ی فرانسه  های رودِ راین به نظاره ها را در کرانه تواند روس بَرگرد می-بُرو کمونیست، اگر آمریکا و انگلیس از آن خارج شوند، بی

ن نشا "سر و کَلّه"تواند  تواند کمونیست شود. آن وقت است که جنگِ سومِ جهانی می بنشاند. آن وقت است که فرانسه هم می

وقت است که عمرِ  شمار و ضعیف باشند، آن مانده تا آن زمان، بسیار انگشت های باقی دهد و یا در صورتی که دموکراسی

 است. دموکراسی به سر رسیده

 

دست آمد. اکثریتِ انزاواگرایانِ قدیمی  به "89هاربِر پِرل"ی ژاپن به بندرِ  این درسی است پرهزینه که از تجاوزِ فاشیستی و حمله

رنجِ  گی حاصلِ جدیدی از دست اند. اما به تازه آن درس را یادگرفته  احتماالً  گان در اروپا،  دهنده در ایاالتِ متحده و بسیاری از باج

شان هستند که خطاب به دولتِ آمریکا  دستانِ وطنی های داخلی و هم ها کمونیست در حالِ ورود به بازار است. این  انزواطلبان،

به "، "دست از آلمان بردارید!"، "دست از چین بکشید!"، "کوتاه!  ها از ترکیه دست"، "دست از یونان بردارید!"د، زنن فریاد می

 اش را دراز کند! بتواند دست  که روسیه ها کوتاه، طوری و ... بله، دست "انگلیس کمک نرسانید!

 

گرایی شوروی  همان شدتی که با توسعه چرا به  لبی بد هستند،ط ی انواعِ امپریالیسم و تمامیِ انواعِ توسعه جایی که همه آن  از

  طلبیِ آمریکایی، فرقی وجود دارد: در زیرِ توسعه  کنم؟ در این بین،  طلبیِ آمریکایی مبارزه نمی کنم، با توسعه مخالفت می

                                                                 
89 - Pearl Harbourبه جنگِ دومِ  گرای ناگهانیِ نیروی هوایی ژاپن به این بندرِ نظامیِ آمریکا، باعث شروعِ درگیری و ورودِ آمریکای انزوا : حمله

 نی شد.جها



ه دیکتاتوریِ روسی اما در جایی ک  خواهند مبارزه کنند، چه که می کشورها باز این امکان را دارند که برای آن

همه، من هنوز دلواپس و نگرانِ خطراتِ امپریالیسمِ  شود. با این رحمی سرکوب می باشد، هرگونه مخالفتی با بی  یافته گسترش

 آمریکایی هستم.

 

سرِ جهان را ی آمریکا در سرا اند. آنان امپراتوریِ آمریکایی و قدرتِ قاطعه انزواگرایی  آمریکاییانی وجود دارند ک هدقیقاً ضدّ

کنند که باید با امپریالیسمِ آمریکا در مقابلِ امپریالیسمِ شوروی ایستاد. من کامالً مطمئنم که این  دهند. اصرار می پیشنهاد می

 طغیان و جنگ منجر شود.  برگرد به فالکتِ اقتصادی،-برو تواند بی روند می

 

آلمان،   ، آمریکای التین، فرانسه،90"سودِ بریتانیا هم"رهایِ کشو  گیرند که بریتانیای کبیر، ها فرض می بعضی آمریکایی

افتند  هندوچین، مالزی، اندونزی، چین و ژاپن فوراً به فکرِ وابستگی به آمریکا می ، خاور نزدیک، هند، ترکیه، اسکاندیناوی یونان،

کا هر کسی را حاضر است از دستِ گرگِ چرا نشود؟ آمری"گویند:  تا در مقابل روسیه کمکِ مالی و حمایتِ نظامی بگیرند. می

  "سیاهِ بزرگ یا خرس سرخِ بزرگ نجات دهد.

 

کنند. قبول دارم که در  در برابرش مقاومت می  لوحی است. آنان ازین سناریو استقبال نخواهد کرد و تا آخرین نفس، این ساده

دا کند و یا پرورش دهد. اما آن حزب با مخالفتِ تواند یک حزبِ سیاسیِ طرفدارِ خود را پی بسیاری از کشورها، آمریکا می

 رو می شود. شدیدی در داخل روبه

 

بلکه در بینِ   شان، ها و طرفداران نه تنها در بینِ کمونیست ظن و سوءنیت وجود دارد، در حالِ حاضرنسبت به آمریکا سوء

اش بر  ای باشد که توانِ اقتصادی و نظامیِ عظیم غولِ قرن بیستمی  ترسند ایاالتِ متحده، هایی هم وجود دارد که می دموکرات

شرط بدهد که  ها را به این کمک دار، کارِ سرمایه اند مبادا آمریکای محافظه  تر تسلط خواهد یافت. آنان نگران کشورهای کوچک

 کنند. های اقتصادی و اجتماعیِ آمریکایی تبعیت ها و آرمان گان از ایده گیرنده

 

که از –اکنون مردم را در آسیا و بعضی را در خودِ آمریکا  ایر سابقِ ژاپن در اقیانوسِ آرام به آمریکا، همپیوستِ غیرِرسمیِ جز

صد میلیون آسیایی با من  دهم یک است. من بیشتر ترجیح می دچارِ مشکل و نگرانی کرده –اند اهمیتِ دوستی با آسیا آگاه

                                                                 
90 - Commonwealthتا امروز  1971استرالیا، آفریقای جنوبی، ایرلند و نیوزلند؛ و از   ، شامل انگلیس، کانادا،1937المنافع؛ از  : کشورهای مشترک

قِ بشر، حکومتِ قانون، ی حقو با هدفِ همکاری در زمینه اند )غیر از موزامبیک و کامرون(؛ بودهی پیشین بریتانیا ها  همه مستعمره که کشور، 53شامل 

 آزاد، صلحِ جهانی و ...  .  های فردی، برابری، دموکراسی، تجارتِ آزادی



ی  جزایر و قلمروهای خاکی هیچ وسیله  رجانی در اقیانوسِ آرام باشم؛ی جزایرِ کوچکِ م که صاحبِ همه دوست باشند تا این

 بود. دفاعیِ موثری در یک جنگِ موشکی یا هواییِ اتمی نخواهند

 

ومج  تصویرِ واقعی را کج  بین است. اما تبلیغاتِ طرفدارانِ شوروی، کردِ آمریکا در اروپا، در چین و ژاپن هم در زیرِ ذره عمل

 کند.  می

 

ی  ها در منطقه ها و کمونیست ی سوسیالیست داریِ آمریکا، هیچ اعتراضی به انتخابِ آزادانه این است که دولتِ سرمایه حقیقت

 ی خود را نداد. ی فعالیت در منطقه ها اجازه که دولتِ شوروی به سوسیال دمکرات در حالی  خود در آلمان نکرد،

 

کند.  ردنِ صنایع در اتریش است، اما دولتِ شوروی در این راه مانع تراشی میک طرفدارِ ملی  این است که دولتِ آمریکا حقیقت

 "کی شینس وی"طور که  آن  این است که ژنرال جرج. سی. مارشال، دولتی طرفدارِ آمریکا را به چین تحمیل نکرد،  حقیقت

های ضدِ آمریکاییِ طرفدارِ روس را  نیستبرعکس تالش کرد تا کمو  کرد. مارشال "انتصاب"دولتی طرفدارِ روسیه را در لهستان 

تنها عناصرِ  دادن به جنگِ داخلیِ چین شکست خورد، نه اش برای پایان به دولتِ چین وارد کند و هنگامی که ماموریت

تانگ را هم در این شکست شریک دانست.  گرای کومین  ساالرانِ راست های چین را بلکه مرتجعین و جنگ پردازِ کمونیست نظریه

چنین دولتی را به  رو سازمان بدهند. اما این قدرت را نداشت که این ها خواست که دولتی ائتالفی از معتدلینِ میانه او از چینی

 آن ملت تحمیل کند.

 

های کارگریِ ژاپن  ها و اتحادیه سوسیالیست  ها، آزادیِ نامحدودی در اختیارِ کمونیست  آرتور، حقیقت این است که ژنرال مک

گرِ  دستورِ تشکیالتِ اشغال به  های انتخابیِ استانی و دولتِ مرکزی در توکیو، است. دولت داد. انتخابات در ژاپن آزادانه بودهقرار 

همه، می  است. بااین دارانِ بزرگ را تصفیه کرده گرایان، و کارخانه نظامی  ها، آرتور؛ طرفدارانِ فاشیست اند. مک آمریکا برکنار نشده

کنند و همین تحریفات هم حتی از  این عملکردِ نسبتاً مثبت را تحریف می گیری، طورِ چشم گران به یان و آوازهبینیم که هوچ

و چرا در   کند؟ چرا آمریکا از ارتجاع در چین طرفداری می"گویند که:  شود. می سوی بسیاری از افرادِ هوشمند پذیرفته می

کند؟ این همان ادعای  خیزِ عربی هزینه می ورهای پادشاهیِ فئودالیِ نفتچرا آمریکا صدها میلیون دالر در کش"، "یونان؟

  "گسترشِ دمکراسی است؟

 



اما  در چشمِ کسانی که   نظر برسد، گناه به گذارانِ آمریکایی در واشنگتن دی. سی. بی چشمِ سیاست تواند به سیاستِ امریکا می

 چیزی است متفاوت. بینند، آن را از سویی دیگر می

 

دادنِ آمریکا به بریتانیا مخالف بودند و در  ی احزابِ سیاسی، با وام بسیاری از انگلیسیانِ مسئو و متعهد در همه  ،1946 در

شدن به  هرچند که کشورشان شدیداً نیازمندِ کمکِ مالی بود. این حقیقت که مصیبت و تهدید مجلس علیه آن رای دادند؛

وجه تضمینی نیست بر این  های آمریکایی شود، به هیچ ی کمک د که خواستار و گیرندهکن دولتی خارجی را وادار می  واژگونی،

 شد. که آنان شکرگزار و دوستِ آمریکا خواهند

گی از دستِ حکومتِ بریتانیایی خالص شده، چه چیزی جز دشمنیِ شدید با آمریکا نشان خواهد داد، اگر  تازه ی که به"هند"

طور؟ یا  باشد؟ اندونزی چه خواهد بر رویِ اقداماتِ هند در داخل یا خارج نفوذ داشته که حتی تلویحاً متوجه شود آمریکا می

 برمه؟ یا هندوچین؟ 

 اند خود را به اثبات برسانند و آزاد بمانند. نسان وجود دارند که مصمّمصدها میلیون ا

 شان را محدود کند.  قدرتی که آزادیِ ملی  تنها بمانند، مایل نیستند با قدرتی عمدهْ  شند،کشورها از هر قماشِ سیاسی که با
شوند تا مقاومت خود را  متحده دورِ جدیدی از امپریالیسم را شروع کرده، بینِ خود متحد می که گمان ببرند ایاالت درصورتی

که  انجام دهد را هچکنند. درنهایت آمریکا ممکن است مجبور شود آن  مند کرده، و در کل، برای آمریکا مشکل ایجاد می توان

نشانده درست کند، مخالفت را  های دست ی نفوذ خود باشد، با کاربرد زور، دولت منطقهدهد: دیکتاتور  استالین انجام می

ای از نوع آمریکایی تبعید کند. درست شبیه آن برخوردی که روسیه با رهبران  سرکوب کرده و ضد آمریکاییان را به سیبری

 رومانی و یوگسالوی داشته است.  مخالف در مجارستان، لهستان، بلغارستان،

 

های  های دموکراتیک و سازمان بروبرگرد استالینی خواهی شد. دولت اگر بخواهی با سالح استالینْ با استالین بجنگی، بی

کار ببرند و  های دموکراتیک را به باید شیوه ها جلو ببرند. آنان می ی کمونیست دموکراتیک نباید تالش کنند تا بازی را به شیوه

 کنند.بر اساس اصولِ دموکراتیک عمل 

 

تواند سرکوب شود، بر روی سیاستِ خارجی فرانسه  مینکشمکش و جنگِ داخلی  مندِ کمونیستِ فرانسه، که بی حزب قدرت

. سالح باشد داشته گرا یا آمریکاگرا در امورِ خارجی ِ خود  شود که سیاستی دموکراتیک، غرب گذارد و مانع فرانسه می تأثیر می

تک پاسبانی و اداره کند.  که آمریکا بخواهد هر روستا و هر شهر فرانسه را تک ه کند مگر اینتواند با این وضعیت مقابل نمی

انداختنِ جنگی بزرگ در مناطقِ مرزیِ  خالص شدن از شرّ کمونیسم در چین با استفاده از زور ناب و عریان، به معنیِ راه



تواند انجام دهد؟ آیا حاضر است  آمریکا این کار را مییون ساکن دارد. آیا لو پنجاه می شوروی و چین است که در حدود صد

 باشد.  "نه" کنم پاسخْ این کار را بکند؟ فکرمی

 

وجه  هیچ آمریکایی متوقف کنی، به تر و بهترِ گوید باید امپریالیسم شوروی را با امپریالیسم بزرگ که می "گرایی واقع"آن 

 نیست؛ فکری است احمقانه ومحکوم به شکست! "گرایی واقع"

 

وارتر بود. این تنها  تر و گاندی تر، مسیحایی تر، اخالقی آن رسیده که دموکراتیک وقتِ اسی زیرِ تیغ است. بنابراین، حاالدموکر

 کورسوی امید به پیروزی بر دیکتاتور است.

 

 نباشد، خود را نابود خواهد کرد. چهروراست، یکدله، و یکپار -ها خصوص در بحران به -که با خودای  دموکراسی

 

دل  های ساده انگلیسی عضید. بونخواهند ب طلبیِ روسیه یک پاسخی به توسعه نه انزواطلبیِ آمریکا و نه انزواطلبیِ بریتانیا هیچ

کنند در حالی که روسیه گسترش  ود خواهد داشت. آنان خیال میم وجطرفی ه ، مناطقِ بیکنند در اولین جنگِ اتمی خیال می

وانند باز هم دموکرات باقی بمانند. اما ت کنند، می برتری و تسلط مبارزه میکند یا وقتی که روسیه و آمریکا بر سرِ  پیدا می

سودِ  دنیای هم نابود شود. موقعیتِ انگلیس نقشِ اصلی در مبارزه برای دموکراسی را دارد. بدون انگلیسْ دموکراسی ممکن است

هم  گذارانِ انگلیسی، عمداً روابطِ خود را با آمریکا به هم بهتر نخواهد شد، اگر که سیاست المنافع( ی مشترک )جامعه انگلیس

طِ انگلیس ی سردیِ رواب ای قرار خواهد داد که به واسطه بزنند. این کار صرفاٌ انگلیس را تحتِ کنترل و لطف و کـَرَمِ روسیه

و  یسال، قدیم قدر برای انگلیسِ کهن نسبت به آمریکا، تشویق خواهدشد تسلطِ خود را گسترش دهد. فکر منزوی شدن، همان

 سال.  ی جوان متحده ناکارآمد است که برای ایاالتِ

 

 و دردِسر است.  پاسخِ امپریالیسمِ روس، تولید امپریالیسمِ آمریکایی هم نیست. این کار به معنیِ تنازع، اصطکاک

 

د اگر همین فردا ش گویند خوب می بمبِ اتمی هم جوابی برای این مشکل نیست. صداهایی خاص در آمریکا وجود دارند که می

اند، ایمانی به  دشمنانِ دموکراسی ها اند؟ خیر، این دوستانِ دموکراسی ها  افتاد. آیا این عصر بر روی مسکو بمبِ اتمی می

 ما من باور دارم!اجویانه با دیکتاتوریِ شوروی پیروز شود.  باور ندارند که دموکراسی بتواند در رقابتی آشتی دموکراسی ندارند و

 



ای وجود نخواهد داشت. در صورتی  پیروز شود، دموکراسی ها و روسیه با هم رقابت کنند. اگر روسیه پس بهتر است دموکراسی

 ح شوند، جنگِ وحشت به راه نخواهد افتاد.ها در جنگ با روسیه بتوانند فات که دموکراسی

 

کنم  ی شوروی شرکت کنند. فکر می سیاسی علیه روسیه باید در جنگِ می –و نه تنها ایاالتِ متحده  –تمامیِ دنیای ناشوروی 

 در کجاست؟ ی میدان شوند. حال باید دید آن راهبرد ها به دنبالِ راهبردِ درستِ پیروزی باشند، بتوانند برنده اگر دموکراسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سیزدهم

 ی برای پیشگیری از جنگ با روسیهحطر

 

تواند روی دهد که  است. فالکتِ اقتصادی ممکن است جهان را ببلعد. جنگِ جهانیِ سومی می آلود فرو رفته دنیا در افتضاحی غم

گوید که  اند. بدبین می محض ها بدبینی نیست. حقیقتِ دموکراسی ممکن است نابود شود. اینباشد. خودِ  ها تلفات داشته میلیون

های  از شادیِ دروغین است، قصه لبریزخندد،  ها می توان کرد تا جلوی این روند گرفته شود. آدمِ بدبینی که به این کاری نمی

کومتِ ست که سقوطِ آتیِ حنبی ایای چون ارم بین هم است. خوشوقار  باه الکل معتاد است. اما خوش بین، خواند و ب جنایی می

 شود کرد. د که کاری هم مییرس دید. اما به نظرش می آشور را می

 

دهند بلکه  ها روی نمی سوم پیشگیری کرد. هیچ چیزی بدتر از جنگی گریزناپذیر وجود ندارد، جنگ توان از جنگِ جهانیِ می

ها را  نِ جنگِ دومِ جهانی خوشبختانه به روی کاغذ آمده تا همگان از آن درس بگیرند. جنگشد شوند. جریانِ ساخته ساخته می

 ها پیشگیری کرد. موقع از آن توان با کمک خرد و بصیرت و اقدامِ به سازد. می هزاران حماقت می

 

آنان در جنگِ اولِ جهانی و  "تا دنیا را برای دموکراسی امن کنند."ی درگیرشدن در جنگ هستند  ها همیشه آماده دموکراسی

ی این دو جنگ کاری نکردند تا دنیا را برای  اما درمیانه "دنیا را برای دموکراسی امن کنند."جنگِ دومِ جهانی شرکت کردند تا 

بازهم برای دموکراسی امن دنیا را "باشند تا  دموکراسی امن کنند و به همین خاطر مجبورند که در جنگِ دیگری شرکت داشته

 "نند.ک

 

که همین االن  خاطرِ حفظِ دنیا از دیکتاتوری، با روسیه واردِ جنگ شویم، مگر این سالِ آینده به 15یا  10ممکن است در عرضِ 

برای دموکراسی بجنگد، در غیرِ  حجویانه به نجاتِ دنیا از دیکتاتوری اقدام کنیم. آدمی محبور است در دورانِ صل با ابزارِ صلح

 کس طالبِ آن نیست.  خواهدشد که با جنگ، برای دموکراسی مبارزه کند، چیزی که هیچصورت مجبور  این

 توان در طیِ صلحْ برای دموکراسی جنگید؟ چگونه می

 با دموکرات بودن!

 

ی اولین جنگِ  توانند مانع از سقوط در ورطه که در طیِ آن می –سال 10اید ش–تر وقت ندارند  ها چندسالی بیش یدموکراس

آلود و  آمریکا به همین شکلی که اینک هست، باز هم تنش–روابطِ روسیه وند. در صورتی که پس از پایانِ این مدتْاتمی ش



جنگِ مردمِ آمریکا از -ی ضدِ جنگِ دورانِ پسا آن موقع، روحیه تا بود، چرا که کننده باشد، وقوعِ جنگی محتمل خواهد ناراضی

است که برای برکشیدن  میان رفته و ناتوانیِ فعلیِ روسیه برای جنگیدن هم ممکن است پایان یافته باشد )استالین برآورد کرده

 سال وقت الزم است(. 15های جنگ،  و بازسازیِ اقتصادِ روسیه از درونِ خرابه

 

د. این تنها راهِ پیشگیری از نجا گسترش داده و آن را تعمیق ده دموکراسی را در همه یداب ها می ینده، دموکراسیی آ در دهه

 جنگ با امپراتوریِ روسیه است. 

 

 باشند و طرح ملموسی هم برای این کار ریخته باشند. ی بهسازیِ دموکراسی را داشته باید اراده ها می دموکراسی

 

گذارانِ آمریکایی طراحی شود  سازی و تعمیقِ کیفیِ آن، نباید انحصاراً از سوی سیاست راسی از طریقِ غنیی نجات دموک برنامه

قدر به اقتصاد و  قدر دورند، آن کنند، آن قدرخوش زندگی می ها آن و یا آمریکاییان به تنهایی آن را اجرا کنند. آمریکایی

شان این است که:  ببرند. زبانِ حال مق مشکلی که رو در روی دنیاست پیتوانند به ع اند که نمی داریِ خصوصی مومن سرمایه

تواندعالی باشد به  چیز می اش دست بزنیم؟ همه طور نیست؟ پس چرا به ترکیب آورند، مگر این اقتصادِ آزاد و آزادی شگفت"

حزب "، و "یه سخت بگیربه روس"شان این است که:  همین خاطر پیشنهاد همگی به "شرطِ این که برای روسیه نباشد.

ترین  کاران و مرتجعین را در برخورد کافی و وافی با بزرگ است که محافظه ای این همان رویه "کمونیست را غیر قانونی کن.

 کند. آنان خبر ندارند که اوضاع چقدر خراب است.  مشکالتِ جهان عقیم می

 

اند  بست رسیده رسد که بن نظر می مردان به ا بسیاری از سیاستحلی حماسی است. ام اوضاع آن چنان جدی است که نیازمندِ راه

 اند. اند، به همین سامان ی تارعنکبوتِ قدرت ملی های دیگر هم که دست و پا بسته و بسیاری از انسان

 

اشد یا طرفِ شرق ب کیلومتر به 10کنند که فالن مرز بایستی  بینیم مقامات رسمی در این مورد بحث می آور است که می تأسف

تی حزها بحث کنند. ری برچیدنِ م باید در باره جای بحث بر روی متراژ مرزها، می . آنان به91طرفِ غرب کیلومتر به 8

ها در این باره که تا چه حد به آلمان باید اجازه داد که به تولیدِ صنعتی بپردازد به  تر این است که ببینی دولت کننده گرانن

چرا –اند و در حالِ مرگ  اند، بیمارند، ضعیف ها انسان در سراسرِ جهان گرسنه زند. وقتی که میلیونپردا و گو و مباحثه می گفت

                                                                 
طور تقسیمِ خاکِ آلمان در  هم ریخته بود و همین های متصرفی از ارتشِ متجاوزِ آلمان، که بیشترِ مرزهای اروپا را به در مذاکراتِ تقسیمِ سرزمین - 91

 بینِ چند کشورِ پیروزِ جنگ.



ظاهر معقول،  های به متوقف کردنِ تولید در این نقاط به هر دلیل، جنایت است. با این وجود، آدم -که کاال و مواد کمیاب است

ترسند که نکند آلمان دوباره جنگِ دیگری را شروع کند. این خود  ان میاند. آن چنین سیاستی را برای آلمان درنظر گرفته این

ها در کنترلِ غولِ قدرتی که خالقیتِ او )و نه چراغِ جادوی عالءالدین(، از درونِ  ظرفیتی و ناتوانیِ انسان اعترافی است به بی

 است. خدمت گرفته ش احضار کرده و به"خود"زمین، هوا، آب و 

 

ی دوم قرن  کنند که نیمه اند. آنان تالش می ی افکارِ کهنه و متروکه اسیر افتاده اما در چنبره ،مغز دارندمردان  این سیاست

 "بندِ شکمْ"خواهند به زور به داخلِ  شود! آنان دنیای جت و اتم را می بریزند، معلوم است که نمی 19های قرنِ  بیستم را به قالب

 شنویم. ی دردِ حاصله را می روزها، آه و ناله از همین روست که ایند و نکن گرایی فرو قرنِ نوزدهمیِ ملی

 

 گراییِ محصور در مرزها. تواند نجات پیدا کند و نه با ملی می 92"ی زمین اندیشیدن همه به"نگری و  دموکراسی، فقط با جهانی

 

نونِ صنعتیِ اروپاست. درواقع قلبِ صنعتِ ترین کا ترین و مهم آلمان را مثالً درنظر بگیرید: این منطقه غنی "روهرِ"ی  منطقه

تپید و پس از این که معلوم شد از سرِ آلمان زیادتر است، آلمان به سراغِ باقیِ اندام  اروپاست. این قلب قبالً فقط برای آلمان می

 رفت و طی دو جنگ، دو بار تالش کرد که اروپا را به تصرف در بیاورد. 

 

های  مندِ تولید را تلف کرده و انسان حی کنیم و دور بیندازیم، و با این کارِ خودْ قدرتِ ارزشاینک چه باید؟ نصفِ قلب را جرا

نسه فرا برایاند. روهر را به فرانسه بدهیم؟ این قلب  ها پیشنهاد کرده برسانیم؟ همین راه را برخی از دولت لبسیاری را به قت

 .است حال، فرانسه فقط همین را خواسته تی یک ضربان خواهد مرد. با اینآلمان هم بدونِ ح بسیار بزرگ است و با این کارْ خودِ

به فرانسه و تمامیِ اروپا پمپ   اما آیا بهتر نیست، قلب را با کلِ اندام یعنی با اروپا متحد ساخت، یعنی روهر خون را به آلمان،

وغش و نیز  غل ، و انسانیتِ بیازارهای خوبنگریِ اقتصادی است. کسب و کارِ خوب، مدیریتِ خوب، ب کند؟ این همان جهانی

گرایی در این میان، کامالً ناکارآمد  نگریِ اقتصادی در بسیاری از نقاط روی زمین است. واضح است که ملی ، نیازمند جهانیصلح

                                                                 
ملی   های سبز شده است )جهانی بیندیشیم، تاکنونْ رواجی جهانی پیدا کرده و تبدیل به شعارِ یونسکو و جنبش 1990ی  این گفتمان از دهه - 92

افرادْ از همان به عنوانِ نوعی ابراز هویت و تعریفِ ملیتِ خود از طرفِ  "Earthianزمینی یا "ی  : شعارِ یونسکو(. واژهتصمیم بگیریم و محلی عمل کنیم

مرزها را  د،ی جهانیان، اما حداقل برای خو  (، اگر چه نه برای همه2015در حالِ حاضر اروپای متحد و قدرتمندِ فعلی ) .اج پیدا کرده استزمان رو

 آن جای  به اخیراً نداناندیشم بعضی که است شعاری "کنیم عمل محلی بیندیشیم، محلی" شعار البته)و به آن تزِ اولی عمل کرده است.  فروریخته

 هم که آشناست. "وطنی جهان"تعبیرِ  .(.اند کرده مطرح



 93و کهنه است.

 

انی که لئون بلوم رهبرِ حزبِ ی جالبی نیست. زم های جدا از هم، چه از نوعِ اقتصادی یا سیاسیِ آن، پدیده ی ملت پاره وصله

ی انتخاباتِ فرانسه، با عجله وامی به  کرد، ایاالتِ متحده در آستانه از واشنگتن بازدید می 1946سوسیالیستِ فرانسه در سال 

ده است. ها آراء را به نفعِ خود پارو کنند. وامی که داده شد احتماالً ضروری بو خواستند که کمونیست ها نمی آنان داد. آمریکایی

 اند.  چرا که وام داده شده، ولی مشکالت هنوز باقی  فرانسه نیست، مشکالتِ اما این راه مقابله با مشکلی جهانی یا حتی با

 

گیرد.  این پس ازآن است که یونان وامی می ،گسلد. تازه هم میدارد از شاهدیم که بافتِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در یونان 

تواند در هر  گیرد. اما این بافت می شدگی و پارگی است، ترکیه هم وامی می رسد که بافت در حال نازک نظر می در ترکیه هم به

 است. د، وصله خوردهونمایی است که سابیده شده و بیش از حدِ خ ی نخ جای دیگری هم شکاف بردارد، چرا که همان پارچه

 

آید و ممکن  آهن از آمریکا بخرد، هندیان پولِ بیشتری گیرشان می ی ذوب هند به فوالد نیازمند است. اگر هند بتواند کارخانه

تری را  های یونانی، محموالت بزرگ است از فرانسه جنسِ بیشتری بخرند. اگر فرانسه متعاقباً توتونِ بیشتری بخرد، اگر کشتی

کنند، آن وقت ممکن است یونان به  قفیگانِ یونان یعنی اسالوهای شمالْ دخالت در امور یونان را متوحمل کنند، و اگر همسا

 ل شود.حیونان  "خارج از"باید به دستِ  یابد. شاید مشکلِ یونان قبل از هر چیز می رو و معتدل دست حل و حکومتی میانه راهِ

 

اند و با  المللی دارند. مشکالتِ اقتصادی غالباً مشکالتی بدیهی های بین رمانمشکالت و مسائلِ ملیْ بستگی به رفتارها و د بیشترِ

 آید. ی همان مشکالت بدیهی هم برنمی نشوند، کسی از عهده این وجود تا زمانی که موانعِ سیاسی برداشته

 

ی یک  ک هم ساخته نیست. از عهدهی این یا آن بان انجام شود. از عهده تواند جزء نمی ای است بسیار ساده: این کار، جزءبه نکته

المللی الزم است که دارای  دنبالِ آن پیشگیری از جنگ، سازمانی بین دولت هم خارج است. برای بهسازیِ دموکراسی و به

المللی با  قدرت اقتصادی باشد. قلبِ راهبردِ پیروزیِ دمکراتیک در همین نکته است: سازمانی بین بر قدرتِ سیاسی عالوه

 المللی. های سیاسی و اقتصادیِ مختصِ خود، یعنی دولتی بین قدرت

 

                                                                 
مرز شد. اما حتی معضالتِ اقتصادی  و اقتصادِ معضل در  ( همین راهِ حل طی شد. اروپا هم متحد و تقریبا بیGlobalizationگردانی ) با جهانی - 93

خصلتِ جهانیِ   را باز هم  بیشتر دامن زدند. شاید فاکتوری که در عمل و نظر نادیده گرفته شد، فقر و توزیعِ نابرابرِ امکانات و حقوق  سراسرِ جهان،

 بوده. "ی مصرف به هر قیمت )مهندسیِ مصرف( تولیدِ انگیزه"و  "کسبِ بازار به هر قیمت"داری برای  تهاجمیِ سرمایه



 حل به دست و طور است! جدی و انقالبی است. اما دنیا باز هم بدونِ همین راه آید. همین نظر جدی و انقالبی می حل به این راهِ

شی. اما در هر صورت، سرانجام، کُ و وقت کردخواهیم  پینه وصله ،ولِک خواهیم کرد پا زدن و تقال ادامه خواهد داد. ما باز هم لِک

 ایم. المللی را شروع کرده آن دولت را تشکیل خواهیم داد. ما حرکت به سوی دولتِ بین

 

 است: لمللی وارد آمدها ی دولتِ بین ها و انتقاداتی به نظریه مخالفت

 94"گراتر است. تر از هر وقتی دیگر، ملی گرایی نیستند، دنیا بیش ی جهانی آماده مردمْ" :1ی  انتقاد شماره

 

ی این روزها، ناشی از وحشت و ناامنی  گراییِ فزاینده چنین نیست. ملی رسند، اما در حقیقت این نظر می ها منطقی به این گزاره

شود و بنابراین همیشه از خود تغذیه  تر می ی خود باعثِ احساس ناامنی و ترس و وحشتی بیش نوبه است. همین ناامنی به

شود که  گرایی اگر دستِ خودش باشد، هرگز محو نخواهدشد. زمانی تضعیف می ملی شود. تر و بدتر می کند و بزرگ می

کند. ترس که نباشد،  کند تا امنیت بیاید و امنیتْ وحشت را ناپدید می گردانی کمک می گردانی در میدان باشد. جهانی جهانی

 شود.  وسیله خطر جنگ کم می و بدین کند گرایی را کم می المللیْ ملی گرایی هم وجود نخواهد داشت. دولتِ بین ملی

 

داری  دولتی طرف-تواند از اَبَر طور می خواهد و از انحصارگرانِ قدرت ترسان است، چه آدمی که دموکراسی می" :2انتقاد شماره 

 زمان بایستی قدرت سهمگینِ خود را بر تمامِ دنیا اِعمال کند؟  ی فعالیت، هم کند که با همان وظایف و عرصه

 

تر است. این وضع از  ی استقاللِ بسیاری از کشورهای کوچک شدنِ دامنه شاهدِ گسترشِ قدرتِ آمریکا و روسیه و کوچک دنیا

ی نبردی شوند که در آنْ دو اَبَرقدرتِ عمده در  تر ممکن است صحنه های کوچک ی ملت این پس هم ادامه خواهدیافت و همه

برابر اقویا حفاظت کند. در غیابِ دولتی  که از ضعفا در بیاید وجود لمللی بها اری بینکه اقتد کنند، مگر این پیِ برتری مبارزه می

بر زمین حکومت خواهد کرد و تمامیِ سایر ملل را مطیع خود   –تواند آمریکا یا روسیه باشد که فقط می –، یک ملتالمللی بین

ای ازاین دست، و در دورانی که  دادنِ فاجعه . پیش از رویاست با قدرتی نامحدود "دولتی-اَبَر"خواهد ساخت. در واقع این همْ 

ند. دولتِ برآمده از متحد شو المللی بین ای باید در اتحادیه ، میاند ها، چه کوچک یا بزرگ، هنوز دارای آزادیِ عمل دموکراسی

همْ از همان   های کنونی ی ملتهای عضوِاتحادیه، یعن تواند استفاده کند، اما دولت ادیه، از یک سری حقوقِ مشخص میاین اتح

                                                                 
گراییِ اقتصادی معطوف است.  ی بعد به جهانی است و در مرتبه "دولتِ جهانی"تاسیسِ  گراییِ نویسنده، قبل از گرایشِ تامّ اقتصادی، ناظر به جهانی - 94

گردایی  شدن یا جهانی گردانی یا جهانی عمل در نیامده است، اما هدف دوم همانی است که به جهانی ( هنوز به2015هدفِ اول، امروزه )حدودِ سالِ 

پیکر. امروزه جهان، مشغول دست و پا زدن در معضالتِ  در و بی عنوان بازاری بزرگ و بی به جهان به  مشهور است، با نگاهی کامال اقتصادی و کاسبکارانه

 ناشی از این رهیافت است. 



ای در  کند؛ کنفدراسیونِ منطقه ، اقویا را محدود می95کشی و تعدیل، کنترل و بازداریِ متقابل حقوق برخوردارند. نظامِ حساب

در  –تواند هر گونه جرّ زنیِ بیش از حد برای کسبِ قدرت را زیر سؤال ببرد، قدرتی که  اروپا، آسیا، آمریکای التین و آفریقا می

های غیرِ  ایی است که قدرتتواند تمامیِ انواعِ مسائل انسانی را حل وفصل کند. این بهترین شانسِ بق نمی –هر حالتِ مفروض

چون ایاالتِ  حفظ دموکراسی و صلح است، باید برای ابر قدرتی هم المللی تنها شانسِ جایی که دولتِ بین عمده دارند، و از آن

 باشد.  متحده هم جذابیت داشته

 

  "شود؟ المللیِ پیشنهادی کنار گذاشته می چرا روسیه عمداً از دولتِ بین" :3انتقادِ شماره 

 

یا سوسیال دمکراسی را  داری، اقتصادِ مختلط راسیِ سرمایهی تقویتِ دمک شود که دغدغه این خاطر کنار گذاشته می روسیه به

گویان و  اقتصاد مختلط و سوسیال دمکراسی مخالف است. سخن داریِ ویسمْ در عمل و نظر با دموکراسیِ سرمایهلشِندارد. بُ

 ها را تقویت کند. توان انتظار داشت که روسیه آن طور می برند. حال چه د و به آنان حمله میشکال متنفرناش از این اَ داران طرف

 

خاطر گریز از جنگ و استمرار و پایداری خود، مشکالت دموکراسی را حل کند. دیکتاتوری  باید به دنیای دموکراتیک می

جا  ها را در آلمان، چین، یونان و تقریباً در همه آنشوروی، طبیعتاً تمایلی به شرکت در حل این مشکالت ندارد، و برعکس، 

 تشدید کرده است.

 

ی فعلی درمانده است که در اقدام به تغییر و بهبودهای الزم تأخیر  خاطر در وضعیتِ فسرده و آشفته دنیای دمکراسی به این

باید متحول شوند، بهسازی  ها می فرصتی طالیی داده تا گسترش پیدا کند. حاال دموکراسی داشته است. این تأخیر به کمونیسمْ

 کردنِ کمونیسم نیست. دنبال متوقف کنند و به این ترتیب جلوی کمونیسم را بگیرند. اما روسیه به

 

کنند. آنان قاطعانه  خود را خسته می نشینند که قدر با روسیه به بحث می ی ایجاد نوعی دنیا و نوعی نهاد، آن ها در باره دیپلمات

کند، اما آیا اینان واقعاً گمان  اش را جمع می بالد و کمونیسم دست و پای نهادها، دموکراسی می امیدوارند که در آن دنیا و آن

شان  های زدن نهها و چا کنند که مسکو در انجام این وظیفه با آنان همکاری خواهد کرد؟ آیا آنان واقعاً معتقدند که کنفرانس می

دهد و یا این که برعکس، خودِ آنان را به عنوان یک سری دموکرات،  ایِ روسیه به گسترش کمونیسم را تغییر می اشتیاقِ ریشه

 میل خواهد کرد؟  به محدودسازیِ کمونیسم، کم عالقه و بی

                                                                 
95 - check and balance, cross check 



 

های منجمد، صلب و  با رویه  برای صلح؟ صلح، توانند با هم گام بردارند؟ ها اهداف متضادی دارند. چگونه می روسیه و دموکراسی

کنند. همیشه  دیگر مبارزه می دوران صلح با یک ها در لح رسید. ملتصتوان به  ها نمی گونه رویه ندارد و با این کاری دگم

 هم!اآلن اند،  کرده

 

برد، به این معنا نیست که  ر میی مفروض، دنیا در صلح به س قیقت که در یک لحظهحامروزه، این دعوا بسیار شدید است. این 

واند به این معنا باشد که دنیا به طرفِ جنگ در حرکت است. ت شدن نیست. صلح می صلح در حال تضعیف و زیر پا گذاشته

ح لدر صلح بود. اما این صظاهرا به استثنای چین و اسپانیا  1938و  1937های  است. دنیا در سال اغلب هم به همین معنا بوده

 ها خبر داشتندکه این صلح نیست، ممکن بود کاری کنند که جنگ دومِ جهانی پیش نیاید. و در صورتی که دموکراسینبود؛ 

 

سازی برای  باید صلحی را بخواهی که پیش درامدِ جنگ نباشد و آماده "ام. من خواهانِ صلح"شود،  پس کافی نیست که گفته

جنگی. -ناشی از خستگی جسمی و روحیِ پسا آرامشِ بود: صلح و واهیمجنگ هم نباشد. ما در هر صورت چند سالی در صلح خ

ها و نظراتِ  فاصله با جنگِ آرمان این اگر قرار باشد که :دوی زمانی چه رویدادی در حال وقوع خواهد ب در خالل این فاصله

 ریف کنیم.عت گفت که صلح نیست و بهتر است که ما آن را بهتر بشناسیم و بهتر توان سیاسی پرشود، پس می

 

ی حیاتیِ جنگ سیاسی در مقابل خود اقرار کند. آیا پیشنهاد  باید به وجود مسئله دهد، می سر می "حصلح، صل"کسی که فریادِ 

کند که دموکراسی ها در سراسر جهان دموکراسی را تقویت کنند؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، پس در واقع از  می

باشد، اگر که  "بله"کشد، در صورتی که پاسخ  د، و کارش به جنگ یا ختم دموکراسی میکن گسترش کمونیسم طرفداری می

تواند در آن جنگ،  خواهد در جنگ سیاسی برای دموکراسی و در برابر کمونیسم شرکت کند، آن وقت است که نمی می

 ی کمونیست یا یوگوسالویِ کمونیست یا مستعمرات روسیه مبارزه کند. دوشادوشِ روسیه

 

اجتماعی   شماری از آمادگیِ خود به همکاری و حل مشکالتِ سیاسی، نظامی، اقتصادی، های عینیِ انگشت ولتِ شوروی نشانهد

هایی وجود داشته است. وقتی که  در سطح دنیا نشان داده است؛ البته اگر بپذیریم که اصالً چنین نشانه حیا فرهنگی زمان صل

ها مشکل و در واقع  پردازیم، پیدا کردن این نشانه داریم و به موارد واقعی همکاری می دست از جرّ و بحث بر روی کلیات برمی

فرصت داد تا اتحاد  "با همسایه ساخت.د یک دنیا بیشتر نداریم! پس بای"مثل:  شود. بنابراین، نباید به پنداری عمالً ناممکن می

 واقعی و بهبود دموکراسی جهانی را به عقب بیندازد. سازیِ و یکی



 

نشینی، از تعبیرات و تعارف عالی در روابط بین خود  اند، ممکن است در اوایل هم ی هم خانه دو خانوار که در یک منزل، هم

آب و برق و گاز، ممکن است  فیشِکنند به جرّ و بحث بر سر نوبت جارو کردن یا سهم  د. اما وقتی که شروع میاستفاده کنن

 شان پابرجا بماند.  ای دیگر نقل مکان کند تا دوستی ها به خانه آن از بهتر باشد که یکی

 

شوند.  سازمانی لیبرال پذیرفته نمی ها هم در کفاشان صالحیت ندارند که در انجمن دانشمندان اتمی عضو شوند. فاشیست

داوری یا منافع زشت شخصی، کاری است  بر اساس پیشهم حذف افراد  .شوند ها هم در حزبی کمونیستی پذیرفته نمی لیبرال

ابراز شده از سوی خودشان  های اعالم و"کارویژه"ها و  ها یا عملکردها، نقش ناشایست. اما حذف آنان بر اساس واگرایی دیدگاه

 حقیقتی روزمره و گریز ناپذیر است.

 

اشی از دشمنی با مردم شوروی نیست، بلکه صرفاً به معنای شناسایی منافع و ن ،المللیحذف اتحاد شوروی از جمع دولت بین

 ها و سوابق، مانع همکاری روسیه با دنیای غیر شوروی شده است. های متفاوتی است که بر اساس تجربه ویژه کار

 

دنیای دموکراتیک، اما بدون روسیه، مزیتی برای اهالی اتحاد شوروی خواهد بود. چرا که اگر  المللی از درونِ بین تیایجاد دول

جای  اگر بههاست و  آند این نکته کنند که صلح نیازمند حل دموکراتیک مشکالت خو ها شروع به فهمیدنِ دموکراسی

دیگر  توانند یای برای حل همان مشکالت داخلی تشکیل دهند، م تحادیهثمر با مسکو، ا آزاردهنده و بی شدن در مذاکراتِدرگیر

تواند  یالمللی، م عالوه دولت بین هشان مستلزم جنگی است با روسیه. ب آینده حل اصالً فکر نکنند که ایمنی و شادیِ هِبه این را

روسیه،  بازداریِه تر باشد. با این گون تواند از روسیه قوی المللی می روسیه شود. دولت بین دستِ بهمانع تصرف کشورهای ضعیف 

تواند دموکراسی را هم به روسیه هدیه  ای طوالنی از صلج و آرامش، می توان از وقوع جنگ جهانی سوم پیشگیری کرد. دوره می

 دهد.

 

ک است. تمامی این ید است و در حال باال گرفتن. این وضع خطرنابین دنیای دموکراتیک و روسیه شد امروزه، تنش وآزردگیِ

کنند که مشکالت حل نشدنی ناشی از زندگی  کنند و تالش می اطرند که هر دو دنیا در یک خانه زندگی میمشکالت به این خ

روسیه بهبود خواهد مشترک را حل کنند. بگذارید این دو جدا شوند، آن وقت است که روابط تجاری و روابط دیپلماتیک با 

 یافت.



 

های خودشان را رفع کند، ترس از روسیه، دشمنی با  ها ابزاری داشته باشند که نقایص و کوتاهی درصورتی که دموکراسی

توانند و باید بر روی این کار متمرکز شوند، موفقیت در انجام این  تواند خاتمه یابد. آنان می با روسیه می نگروسیه، و تصور ج

 ه معنای رفتن به سمت صلح است.وظیفه ب

 

گرایی  اقتصادی، سیاسی، و اخالقی و نیز به جهانی تسلیحات است و نه به دیپلماسی. صلح به خودسازیِبه صلح نه وابسته 

 گردانی وابسته است. وابستگی دارد. صلح به خودسازیِ اقتصادی، سیاسی و اخالقی و نیز به جهانی

 

گیرد و به این ترتیب  المللی جای سازمان ملل را می شود؟ آیا دولتی بین در این میان چه می سازمان ملل"  :4انتقاد شماره 

 "کند؟ آن را منحل می

 

ترسد که نکند با عضویت در سازمان ملل مخالفت کنند و به این وسیله  دولت ایاالت متحده که از افکار عمومی خود می

سابق را دچار آن کردند، درتبلیغات  96"ی ملل جامعه"ه با امتناع مشابه خود، و رخوتی قرار دهند ک سازمان را در وضعیت رکود

به حد افراط از سازمان ملل تمجید و تعریف کرد. با این کار امیدهایی به سازمان ملل بسته  1945و  1944های  خود طی سال

های ارزشمندی دارد، ولی برای رسیدگی به مسائل  پایه بودند. واقعیت این است که این تشکیالت فایده شد که اغراق آمیز و بی

مردان با آن طوری برخورد  بینیم که سیاست ابتدای کارش میی سیاسی یا اقتصادیْ مجهز به ابزار الزم نیست. ازهمان  عمده

عتنا هستند. در ا کنند. آنان به سازمان بی ی ملل کردند و به همان دلیل هم به این کار اقدام می ها با جامعه کنند که دولت می

ضد ایتالیای فاشیست بر   لْی مل های جامعه های نفتی و سایر تحریم های بزرگ بودند که بر سر راه تحریم واقع این قدرت

ای که به صورتی  ی لندن افتاد؛ کمیته ی عدم مداخله ی اسپانیا در دامن کمیته کاری کردند. پس از آن شکست، مسئله خراب

اسلواکی در  های چک زننده از هدف خود منحرف شد و به فرانکوی فاشیست کمک کرد تا پیروز شد. در خالل اوج بحران

مسکوت  ی ملل هنوز در این مورد جریان داشت، بررسی و بحث در مورد بحرانْ جامعه د که نشستِهرچن 1938 پتامبرس

افتاد. این دو هم به سرعت به  "ادوارد داالدیه"و  "نویل چمبرلین"ی  ی لطف غیر دلسوزانه ی کار به عهده گذاشته شد و ادامه

 اه انداختند که نگو و نپرس!ر گاهِ مونیخ روانه شدند، و در آن بره کُشانی به سمت قربان
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شود، چون سازمان نه پول  همان شکلِ سابق، به مسائل واقعاً بحرانی و حیاتی، در بیرون سازمان ملل رسیدگی می امروزه هم، به

 دارد، نه نیروی پلیس، نه حاکمیت )اقتدار( و نه قدرت.

 

د به عرش الهی وی ور چون دروازه نسیسکو، که از آن همفرا وتو است. بر اساس متن منشور سان حقِ آن ضعفِ ترین نقطه بزرگ

ضد متجاوز مانع جنگ شود. شورای امنیت از یازده بر تواند با اقدام  تحسین شد، تنها شورای امنیت سازمان ملل است که می

اند، و شش  میاد شوروی، انگلیس، فرانسه و چین( که اعضای دائح. پنج قدرت بزرگ )ایاالت متحده، ات97عضو برخوردار است

های دائمی، دارای حق وتو است. فرض کنید یکی از پنج  کشور متوسط یا کوچک منتخب در کوتاه مدت. هر یک از قدرت

مجرم  قدرت اقدام به تجاوز کند. ده عضو دیگر هیئت منصفه باید او را گناهکار بشناسند، اما چون یازدهمی یعنی همان متجاوزِ

اش باید  تواند صورت دهد. اعضای می نمیاها، هیچ اقد سازمانی برآمده از کل ملت عنوانِ دهد، لذا سازمان ملل، به رأی منفی می

سازمان ملل را عمالً تجزیه کنند تا برای صلح قدمی برداشته باشند. واضح  عمل بزنند و با این کارْ در بیرون سازمان دست به

است که  "قدرت"جا  ی حاکمیت ملی است. یعنی: ملتی که قدرت دارد برتر از قانون است. در این شریرانه تجلیِ "وتو"است که 

 راند. فرمان می

 

سیه، یعنی معتادترین ملت به بسیار بسیار جالب است که حق وتو به اصرار ایاالت متحده، یعنی قدرتمندترین ملت و نیز رو

شد. اما این دولت شوروی است و نه ایاالت متحده که به دفعات از حق وتو در  در منشور سان فرانسیسکو گنجانده قدرتْ

 سازمان ملل سود برده است.

 

اش نیروی متشکلی وجود داشته باشد. ملت قوی برای حفاظت از خود، به  تواند مهار شود که در پشت قدرت با قانونی می

 اش باشد، کمترین تمایل را دارد. که بتواند مدافع قربانی احتمالی ترین نیاز را داشته و به قانونی نیروهای مجری قانون، کم

 

همچون –های بسیاری  دولت 98ی خود دست بردارد."وتو"ایاالت متحده نشان داده است که حاضر است از بخشی از قدرت 

 "وتو"بسیاری دیگر، علناً به  های برجسته و های بزرگ و شخصیت سازمان و ... –چین، استرالیا، هلند، زالند نو، بریتانیای کبیر 

جنگیده و هر آن  "وتو"رحمانه بر ضد هر محدودیتی بر روی  اند. اما دولت شوروی به شدت و بی ی مخل صلح تاخته به منزله

است. سخنگوی دولت شوروی، با حرارت از مفهوم حاکمیت ملی دفاع کرده  کس را که از کاربرد آن انتفاد کرده، سرزنش کرده
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گرا بودند، از  ها در خاک خود، کمتر ملی گرایی نوین روسی در داخل طبیعی است. وقتی که روس از دید ملی  دفاعْ است. این

 کردند.  حاکمیتِ ملی تا این حد شدید دفاع نمی

 

 .99دالمللی واقعاً مؤثر و کارآم وتو باید لغو شود. این کار گامی طوالنی است به سوی تبدیل سازمان ملل به یک دولت بین

 

داری، در  کند که از طرف ترکیبی از کشورهای سرمایه گویند که اتحاد شوروی بدون حق وتو همیشه احساس می ها می بعضی

ها را میخکوب کند. به  تواند تمامی سایر قدرت ما در عوض به یاری وتو، روسیه میارأی گیری ممکن است شکست بخورد. 

گیری شکست دهد، نادرست  ی بتواند روسیه را در رأی"اکثریت"غریب، این که ی عجیب و  عبارت دیگر بر اساس این نظریه

است. اما برای روسیه به تنهایی، بسیار عالی است که آن اکثریت را در کسب آراء شکست دهد. این است حساب و کتاب 

های غیر شوروی،  سبت به قدرتویک از آب درآمده است. اگر روسیه نلشِدیکتاتوری. این ناسیونالیسمی است که کفری شده و بُ

 روزگاری نقش عملی خود را ایفا کند. کند، سازمان ملل چگونه قادر خواهد بود روزی دشمنیِ تغییرناپذیری حس می

 

شور آزاد است که از سازمان بیرون برود و هر وقت که آماده بود بپذیرد که کتو باید لغو شود. در صورت اعتراض روسیه، این و

اش  است، آن وقت است که همیشه قدم "گردانی جهانی"تواند بر آن اساس کار کند  المللی می ای که سازمانی بین تنها شالوده

 بر روی چشم خواهد بود.

قهرمان برجسته و نماد امنیت جمعی بود. تا این که همزمان با شروع دوران  "وینوف ماکسیم لیت"کمیسر خارجی روسیه، 

ی رئیس هیئت نمایندگی کشور خود در  وینوف به منزله کنار گذاشت. لیت 1939ین او را در استال  فعلی گسترش طلبی مسکو،

شمولی یا اتفاق نظر و وحدت آرای  رد. وی به جهانبُ حمله می "بودن جهانی"ی  ی ملل در ژنو، دائماً به اندیشه مذاکرات جامعه

ی ملل را فلج و ناکارامد کنند.  یا ژاپن فرصت داد که جامعه باور نداشت، چرا که این ایده به آلمان، ایتالیا، "جهانی بودن"

های  زیردریایی"دور زد. این نشست در موردِ رهگیری  "نئون" 1937آگاهانه در همایش سپتامبر  ایتالیا را وینوف مثالً لیت

دانست که حضور  می کرد. وی خواهان اسپانیا بحث می های حامل تدارکات برای جمهوری موسولینی بر ضد کشتی "ناشناسِ

کنندگان با هم توافق کردند، و تا چند وقتی  ریزد. ایتالیا حضور نداشت و در نتیجه باقی شرکت هم می ایتالیا طبعاً اجالس را به

 کنند. قفها را در مدیترانه متو فرانسه موفق شدند راهزنی دریایی فاشیست -های دریایی انگلیسی گشتی

 

قانون.  ای است در دستان ملت متجاوز بی داللت دارد و تازیانه "شمولی عدم جهان"و  "دت آراءعدم وح"طور ضمنی بر وتو به
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تواند دموکراسی را نجات دهد و  ی به این شکل نمی"سازمان ملل"وتو دیکتاتوری ملتی است که در زیر حکم یک نفر است. 

 استالین هم، در حسرت نجات دموکراسی نیست!

 

شوند که جسورانه و سرسختانه تالش کنند از این حق به شکلی مثبت و در راه  ه کمتری پیدا میها و افراد هرچ کمیسیون

رتبه، عموماً از این  مردان عالی ها و افراد را داشت. اما سیاست ی ملل این گونه کمیسیون اهداف خیر استفاده کنند. جامعه

 بل را شرمسار کنند. جامعه استفاده کردند تا جلوی پاک هم سنگ بیندازند و طرف مقا

 

ی زمین را درمان کند چیست؟ سازمان مللی با  های کره آید تا نابسامانی اش برنمی ی سازمان مللی که کاری از دست فایده

ای داشته باشیم  ای که دوستدار صلح و آزادی باشد. اما سازمان ملل بدون روسیه چه بهتر، اگر روسیه روسیه چه بهتر، روسیه

است که  تراشی در برابر اقداماتی بوده حال مشغول مانع ن و درون سازمان ملل تا بهلزد. همان طور که در برکه سنگ بیندا

 ها نیازمند است.  دنیای ما برای فرار از نابودی، عمیقاً به آن

 

ی بینِ  برای تفرقه ی تبدیل نشود، روسیه از آن به عنوان سالحیسدموکرا "ساختِ به"تا زمانی که سازمان ملل به ابزاری برای 

باید اصالح شود و به این  منشور سازمان ملل بدون تأخیر می شان استفاده خواهد کرد. ها و سرانجام درهم شکستن دموکراسی

 برد. را به پیش می حالمللیِ موثری درآید که رفاه، آزادی فردی و صل بین ترتیب به شکل دولتِ

 

احتمال زیادی دارد نیست. باید بازسازی شود تا به آن شکل تبدیل شود.  "ه گفته شدالمللی ک بین آن دولتِ" السازمان ملل فع

اما  ،"المللی دولتی بین"کنند، عمالً در راه ایجاد  ی سازمان ملل می های جهان شروع به شکل دهی دوباره ای که ملت حظهدر ل

و در پی آن  "المللی بینی دولت" توان کرد؟ خودداری از تأسیسِ بدون روسیه، گام گذاشته باشند. تأسف بار است. اما چه می

های  ای است بسیار سنگین و خارج از توان ملت خود از ابزار شدیداً حیاتی نجات صلح و دموکراسی؟ این هزینه سازیِ محروم

 انداز روسیه در سازمان ملل. رسمی و سنگ جهان برای عضویتِ

 

ی  طور بوده، به سوی آشوب و تالشی رانده خواهد شد. ادامه المللی، بشریت همان طور که تاکنون هم همین بدون دولتی بین

و تکامل بخشد و سرانجام به  داده تواند پرورش روسی را دردامن خود می آمریکایی و امپریالیسمِ امپریالیسمِ وضعیت فعلیْ

ی بسیار زیادی است که برای عدم همکاری روسیه در سازمان ملل باید  تواند ختم شود. این هزینه ر بین آنان میجنگی د

 پرداخت.



 

آید. تعداد بسیاری از دفاتر و نهادهای سازمان ملل که از  تر از آن باشد که به نظر می تواند آسان المللی می آفریدن دولتی بین

اند.  المللی دیگری هم الزم ها حضور ندارد. نهادهای بین د، در حال کارند، و روسیه هم در آنآین ی وظایف عینی بر می عهده

را  "(ADAی اتمی ) سازمان توسعه" برای کنترل انرژی اتمی، تشکیلِ "باروخ"دولت ایاالت متحده موسوم به  طرج رسمیِ

ی  پذیر در سراسر جهان مدیریت کرده، و تولیدکننده تکرد تا بر روی تمامی ذخایر اورانیوم و سایر مواد شکاف بینی می پیش

آن را رد کردند.  تمامْ ها با عصبیت و هیجانِ ها هم باشد. روس انحصاری آن انحصاری بمب اتمی و در صورت نیاز، کاربرِ

زائد، کافی ی اتمی چیزی است  سازمان توسعه"کرد که  گفت، ادعا می گرومیکو سفیر کبیر روسیه که برای استالین سخن می

داند  و کسی چه می "های تازه بردارد. اش را دور بریزد و دست از ساختن بمب های اتمی است کاری کنیم که آمریکا تمام بمب

گذارد که از  صورت روسیه می که آیا روسیه، یا آرژانتین، یا اسپانیا، یا ترکیه در خفا سرگرمِ ساختن بمب هستند یا نه. آیا در آن

محدود  ازرسیِبرای پذیرش احتمالی ب  هایی مبهم را، تراشی انجام شود؟ کرملین بارها نشانه مانع بدونِ بازرسیِ قلمروش درونِ

است.  "نه"واقعی و عملی روسیه به این مسئله  محدود اصالً بازرسی نیست، و بنابر این پاسخِ ابراز کرده است. اما بازرسیِ

 اش اجازه دهد که آزادانه بچرخند و به دور و بر خیره شوند. ها و حتی به شهروندان تواند به غیرخودی دیکتاتوری نمی

 

لفت نامحدود مخا در نیویورک، با بازرسیِ 1947مه  19ی شوروی در سخنرانی خود در  وزارت خارجه آندره گرومیکو معاونِ

 "ها در تضاد است. با حاکمیت ملی و استقالل حکومت"کرد، چون 

 

 یاعضا حاکمیت و استقاللِ های خودمختار و مستقل است. زیر پاگذاشتنِ حکومت سازمان ملل تشکیالتِ"او در ادامه گفت که 

ملل در برخورد با تهدیدات ملی، مبنای ناتوانی سازمان  اما حاکمیتِ "ی وجودی آن است. آن به معنای نابودکردن شالوده

 جنگ هم هست.

 

طوری که منجر به اعالمِ  ی عطفی در سیاست خارجی آمریکا شد، به طهقهای اتمی، ن برای کنترل بمب "باروخ"زدن طرح  پس

مریکا بر طلبیِ کمونیستی شد. در صورتی که روسیه از مالکیتِ آ ی ترومن در موردِ نیاز به نجاتِ یونان و ترکیه از توسعه بیانیه

پذیرفت. چرا که طبق آن طرح، ایاالت متحده به همراه تمامی سایر  ی باروخ را می باید برنامه روی بمب اتمی در هراس بود، می

 باشند و نه بسازند. توانستند بمبِ اتمی داشته کشورها، نه می

 

 آمد. های واقعیِ مسکو جور در نمی ا خواستکرد و این ب بمب اتمی را تا ابد برای روسیه ناشدنی می اما طرح باروخ، ساختنِ



 

دولت شوروی خواهان داشتن بمب اتمی است. روسیه بیشتر از آن که از حق تملک آن دست بردارد، به تملک بمب از سوی 

خصوص آمریکا، که  به  داند یک دموکراسی، ممکن وجود دارد: استالین می دهد. چرا؟ چند دلیلِ ها رضایت می آمریکایی

های اتمیِ خود را  رود که موشک دانند، احتمال نمی بمب در هیروشیما و ناکازاکی گناهکار می خاطر کاربردِ اش خود را به مردم

کند که وجود بمب  تماال، فکر میهراسد. اما اح های اتمی آمریکا نمی کند. استالین از بمببر سرِ کشورهای صلح دوست پرتاب 

پذیرتر  آسیب  ای که با تراکم جمعیتِ بیشتر، شهرهای بزرگ، و مراکز متراکم صنعتی، تحدهدر دستان روسیه در مقابل ایاالت م

 المللی باور دارد. دهد. وی به قدرت ملی بیشتر از سازمانی بین ای می است، امتیاز ویژه

 

. این ضربه "دنیای متحد" نِبر آرما  ای بود جدی، گردانی، ضربه بمب اتمی از طریق جهانی کردنِ  خودداریِ روسیه از غیرقانونی

شدت حیاتی و  از راه حضور در جنگی سیاسی، به  های متعددِ عدمِ همکاری شوروی، پیشگیری از جنگی اتمی را، به همراه نشانه

 کند.  ضروری می

 

 المللی است. سیاسی، تأسیس دولتی بین نخستین گام به سمت پیروزی در این جنگِ

 

های  ها، از جمله ملت تمامی ملت را اداره کند که تحت نظارت آنْ "ی اتمی سازمان توسعه"تواند  المللی می دولت بین

چنین به حفاظت و  اتمی و همِ  زودی به انرژی بتوانند به  اند، ای که شدیداً نیازمند منابع جدید انرژی صنعتی افتاده عقب

 .100های اتمی را در اختیار خود دارد از بمب سازی انباری ی دست پیدا کنند که کنترل و ایمن"سازمان"پشتیبانی 

 

است.  اینک هم تأسیس شده تواند اداره کند که هم المللی را می باشد. بانکی بین تواند نیروی پلیسی داشته المللی می دولت بین

هایی به  ها طرح ودخانهرود چین، راین آلمان و سایر ر-تواند بر روی زرد تواند اداره کند. می ی صنعتیِ روهر آلمان را می منطقه

                                                                 
ی ارزان با  ندهشو های تجدید انرژیعنوانِ جایگزینِ نفتْ مورد شک قرار گرفته و ابتدا  هاست که اصلِ ضرورتِ وجودیِ انرژیِ اتمی به البته سال - 100

آنان  های سبزِ های صنعتی و جنبش آبی، بادی، خورشیدی، جذر و مدی و ... مورد توجه ملل و دولت-گاز، برق -توده، زیست-تر، مثلِ زیست فنّاوریِ ساده

ی قدرت  ی ملی مورد سوء استفاده همسئل عنوان یک شِبْهِ قرار گرفته است. بگذریم که هنوز در بعضی کشورهای پیرامونی، دستیابی به این تکنولوژی به

المللی  سوادی و تامینِ آزادیْ در زیرِ سایه ی تشنجاتِ بین عدالتی و بی حکومت و مردم در کاهشِ فقر و فساد و بی ها وتقصیراتِ گیرد تا کوتاهی  قرار می

های پیشنهادیِ جایگزین هم تا اثباتِ  رینْ فنّاورینظرِ بعضی ناظ پنهان شود. به "شده آمیزِ امتحان آرزوهای جنون"تبلیغات بر روی این نوع ها و  و جنجال

 "بحرانِ جهانیِ انرژی"رفت از ادعایی به عنوانِ  هنوز راه درازی در پیش دارند. پیشنهاد دیگر برای برونصرفه بودن  کارآیی، امکانِ تحقق، سالم بودن و به

عنوان جایگزینِ وسایل حمل و نقلِ  دوچرخه بهرو آوردن به گرایی و اقتصادِ محلی، و   ، محلیی مصرفی در کل جهان  کردن جمعِ کلِ انرژیِ سرانه کم

 علی موحد. فعلی است. نک: عدالت و انرژی، ایوان ایلیچ، محمد



 103دهی کند. بدون تعرفه را سازمان تواند تجارت جهانیِ . می102"ی تنسی ی دره سازمان توسعه" هایی مثلِ طرح، 101راه اندازد

های فرهنگی را تشویق کند )سازمان ملل یونسکو را برای این کار دارد، اما روسیه به آن نپیوسته  ی ارزش تواند مبادله می

ی داردانل ترکیه، کانال  المللی )تنگه های بین تواند بر روی آبراهه رود که بتواند از حقوق بشر دفاع کند. می است.(. امید هم می

ها  ها و نزاع راین و غیره( سرپرستی و نظارت کند و با این کار حسادت  ی ی پاناما، رودخانه راکش، تنگهالطارق م سوئز مصر، جبل

تواند انجام دهد. دولت جهانی  ای نمی های مهمی را به اجرا درآورد که هیچ دولت ملی تواند کارویژه را منتفی کند. می

های ملی را کم  و به این ترتیب احتمال پیدایش دیکتاتوری ملی باشد،های  در کاهش قدرت دولت تواند عاملی المللی( می )بین

ی صنعتی باشد. مطمئناً بسیاری از  ی روهر آلمان، مالک تاسیسات عمده تواند درمنطقه ها، مثالً می . عالوه بر این104کند

 د.دهن ای آمریکایی ترجیح می المللی یا سرمایه اروپاییان این کار را به مالکیت کارتلی بین

 

ی  دست آورد. در این مرحله های جاری خود به اش درآمد کافی برای هزینه های اقتصادی تواند با فعالیت المللی می دولت بین

تواند  اند. این دولت می ها آن را تفویض کرده تکِ ملت باشد که تک "بانک )انباشت جهانی( قدرتی"تواند  اولیه، دولت جهانی می

 اند.  دیگر پیوند خورده ای باشد که به یک المللی های متنوع بین زمان ملل و سازمانای نهادهای س دربرگیرنده

 

که پس از آن قوانینی تأسیس کند که همان  د و مگر اینگر این که از سوی مرم برگزیده شواما دولت، واقعاً دولت نیست م

 23 خی بریتانیا در تاری ست بوین وزیر خارجهرنِد اِدیگر پیوند دهد. این نکته همان منطقی بود که در پیشنها مردم را به یک

ما الزم است بر روی هدف ایجاد مجلسی "گفت:  تاریخی بود. وی می س عوام انگلیس ارائه شد. پیشنهادْدر مجل 1945نوامبر 

کلّ، کسانی  عنوان یک جهانی که مستقیماً از طرف مردم جهان برگزیده شده باشد، بررسی جدیدی انجام دهیم. این مردم به

اند و در حقیقت قانونی جهانی را به تصویب  شان مسئول ی سازمان ملل در مقابل دهنده های تشکیل خواهند بود که دولت

و  رسانند که آنان یعنی مردم، آن را خواهند پذیرفت و اخالقاً به آن متعهد خواهند بود و مایل به تحقق آن. چرا که قدرت می

                                                                 
الِ خوارزمِ ترکمنستانِ شورویِ برداری از امکاناتِ طبیعی این نقاط یا نقاطِ دیگر مانند کان ای و بهره های کالنِ توسعه منظورِ نویسندهْ اجرای طرح - 101

ی زرد رودِ چین و انواعِ دیگرِ  . کانالِ خوارزم، سدّ سه درهآیند اجرا در می هایی در مناطقی دیگر به جمعیتتامینِ نیازهای که اکثرا هم برای  سابق است

پیشین را در آن مناطق شخم  فرهنگیِ-انسانی-اقتصادی ناپذیری بودند که حیاتِ ناپذیر و جبران های بزرگِ تلخ و برگشت های کالن، آزمون این طرح

 اولیه اصلِ "کاال  مثابه به سرزمین" سرزمین، استثمارِ های پروژه نوع این درها در سال های بعد از نوشتنِ این کتاب به اجرا درآمدند.  این  نوع پروژه زدند.

های کالن و انبوه است  کارل پوپر به دلیلِ احتمالِ همین آسیبمگان در ایران شاهدند. های نسنجیده را ه های محلی و بومیِ این بلندپروازی نمونه. است

جزء را  جای آن، مهندسیِ جزءبه کند و به هرگونه مهندسیِ اجتماعیِ کالن را رد می "های این قرن درس" و در  "اش ی باز و دشمنان جامعه"که در 

 گیری ها هم هست. بیشتر در تصمیمکند که به معنای تمرکززداییِ هر چه  توصیه می
102 - Tennessee Valley Authority 
ی اقتصادی و در  ( به عمل درآوَرَد. وضعیتی که عمال به سلطه2015است امروزه )سال   این همان وضعیتی است که سازمان تجارتِ جهانی توانسته - 103

 تر است ختم شده است. ی سیاسیِ هر آن که قوی پیِ آن سلطه
 ای بسیار مثبت و مهم و بشدتِ مورد نیاز. هنکت - 104



 "کند. عملیگیرد، و به گردن نمایندگان مستقیم همانان است که آن را  ت که نشات میهاس از آرای همان قانون

 

ها به شدت مخالفت خواهد کرد.  گونه راه گردانی همین است، چیزی که از دموکراسی اشباع است. بنابراین مسکو با این جهانی

پیشنهاد مشابهی کرد، و رادیو مسکو بر همان اساس، دن ی سابق، آنتونی اِ کمتر از چند هفته پس از سخنان بوین، وزیر خارجه

 به مسخره گرفت. "مضرّ و ارتجاعی"ناکجاآبادی و  عنوانِ آنان را صرفاً به "پارلمان جهانیِ"عالوه، دن را محکوم کرد و ببوین و اِ

 

 اتفاقاً، دولت شوروی در تمام این موارد کامالً پیگیر است.

 

مردم خود اجازه دهد که برای انتخاب مجلسی جهانی رأی بدهند ـ آن هم احتماالً با حضور  تواند به یک دیکتاتوری چگونه می

 دهند؟بتوانند آزادانه رأی  شان نمی اکنون، هنوز برای پارلمان ملی که هم در حالی–احزاب رقیب و نامزدهای رقیب 

 

، دالمللی را آغاز کنند. اگر منتظر روسیه بمانن توانند حرکت به سوی دولت بین ها می همین دالیل است که فقط دموکراسی به

شده  تواند دنیای دموکراتیک را همیشه تقسیم گاه این کار را شروع نکنند. در این صورت است که روسیه می ممکن است هیچ

کند  میاش هست. تقسیم دنیا بر اساس دموکراتیک و غیردموکراتیک، به مسکو کمک  دارد. یعنی همان چیزی که به دنبال نگه

 تا دموکراسی را تضعیف کرده و به تحلیل ببرد.

 

 شود.  با روسیه عمالً غیر ممکن است. اما بی روسیه عمالً ممکن می  دولت جهانی،

 

و از مزایای خود دفاع کند که کشورهای بیرون کرده ای عرضه  چنان دالیل بدیهی و قاطعانه تواند آن المللی می دولت بین

المللی متقاعدشان کند که  توانند داوطلبانه به آن بپیوندند. اما آنان هم تا زمانی که مزایای دولت بینی نفوذ مسکو ب دایره

به همین  توانند  روسیه می توانند به راه خودشان ادامه دهند. هر یک از اقمار عضویت در این دولت کاری است خردمندانه، می

ای  را در برابر انتقام مسکو به دست آورند. روزی خواهد آمد که روسیهترتیب به آن بپیوندند و بدین وسیله حمایت الزم 

ی دنیای  تواند فوراً کل جوّ و روحیه المللی می دموکراتیک خواهد توانست به این جمع بپیوندد. برپا کردن دولتی بین

ی این روزها از وقوع  وقفه شت بیتواند باشد. وح ها هم می دموکراتیک را تغییر دهد. این مجموعه، داروی تقویت افراد و ملت

که به زودی شاهد ابداع چهارچوبی فعال باشند  مگر این ،جنگی دیگر، مردان و زنان و کشورها را افسرده و مضطرب خواهد کرد

 المللی ساخته است.  که متعهد به پیشگیری از جنگ و رفع علل آن باشد. این کار تنها ازدولتی بین



 

ها در همه جا ملی  تواند قدرت کمونیسم را در دنیای دموکراتیک کاهش دهد. کمونیست ت تشکیل میالمللی در صور دولت بین

کنند. مثالً در  مدافع وطن در مقابل خطرات خارجی هستیم. با این کار نیرو جذب می ما شان این است که گرایند. ادعای

تواند  ی کمونیست، می ی کمونیستِ مرتبط با روسیه فرانسهایستند و یک  اند که در مقابل آلمان می ها مدعی فرانسه، کمونیست

تواند امنیت فرانسه  المللی می ن دهد. این وضع به دموکراسی در فرانسه هم پایان خواهد داد. اما دولتی بینابه تهدید آلمان پای

ده و به این ترتیب میراث نفرت های اقتصادی آلمان با فرانسه را تشویق کر تواند همکاری را در مقابل آلمان تضمین کند؛ می

تواند  زدایی سیاسی و اقتصادی می تواند ثروت و رفاه فرانسه را ضمانت کند. آرمیدگی و تنش می  میان دو ملت را نابود سازد؛

 ها را تضععیف کند.  کمونیست

 

ها خشونت را  . کمونیسترساند ها کمک می سازی برای جنگ، به کمونیست گرایی، انزوا طلبی، ترس از جنگ، و آماده ملی

ی  اند. سردسته کاربرد خشونت ها استادِ گیرند. کمونیست کار می کنند. آنان خشونت را به ی خود موعظه می عنوان نظریه به

ت بین مذهبی را نها بودند. در اعتصابات اکراهی از خشونت ندارند. خشو های مقاومت ضدفاشیستی در اروپا، کمونیست جنبش

 شوند. ها فرزندان زورند و در فضای جدال و منازعه شکوفا می برند. کمونیست کنند و از آن سود می میدر هند تشویق 

 

هایی که به خشونت، همچون ابزاری مشروع  ها و فاشیست کنیم و این دنیا به کمونیست باری زندگی می ی خشونت ما در دوره

آمیز، مسائل میان کشورها و مشکالت داخلی آنان را  های صلح شیوه رساند. بهتر است بگذاریم دموکراسی با باور دارند سود می

 وفصل کند. آن وقت است که کمونیسم خواهد پژمرد. حل

 

کافی در  پلیسیِ دولتی با قدرتِ تواند همان تاثیری را بر نظم، امنیت و اخالق جهانی داشته باشد که ورودِ المللی می دولت بین

وکار  جا، کسب بگیر افتاده است. با حضور دولت در آن جایزه بندِ لول که به دست یک باند شششهرکی دورافتاده در غرب وحشی 

شود. دنیای غیر  ها ناپدید می گیرد و تنش فردی و جمعی اوج می آید، ضوابط اخالقیِ حال عادی در می و زندگی شخصی به

 کشید؛ من نیز بر این باورم.شوروی مطمئن خواهد شد که در آن صورت مردم روسیه نفس راحتی خواهند 

 

های شکاری در جنگ دوم جهانی کاری از پیش نبردند. از افکار مهجور و کهنه و ناکارآمد همْ در جنگ  شمشیرها و تفنگ

گردانی گریزناپذیر است.  ، جهانی"ی جت رانه پیش"سیاسی برای دموکراسی کاری ساخته نیست. در دوران اتم، الکترونیک و 

 همگام با علم شود. باید سیاست می



 

ها،  گراییْ وحشت گرایی را در دست بگیرند. ملی کامالً مطلوب است که رهبری ملی برای روسیه، و احزاب کمونیست و فاشیستْ

 کند. دهد که دیکتاتوری از آن تغذیه می ای را رشد می غیرمنطقی ها و هیجاناتِ نفرت

 

تمرکز کند، و نه به وحدت بیشتر ه مرزبندیِ بین خود و دنیای بیرونی شود تا ملت روسیه ب گرایی برای این مطرح می ملی

 گرایی را به هالکت بیندازد. تواند استالین بشری. هر فکری نظیر برادری بشری می بنی

 

ز نو روسیه را ا یونانیِ ارتدکسِ زمان هم کلیسای سنتیِ گرایی کنار گذاشت، هم خاطر ملی گرایی را به وقتی که استالین، جهانی

ها همه سروته یک  فئودال بکشد. این ای مقدس به دور سرِ تزارها و شهسواران و شهزادگانِ کرد تا هاله شزنده کرد و تال

 اند. کرباس

 

المللی مقاومت کند، مگر  بین مترقیِ تواند در برابر دموکراسیِ ای که نمی ی ارتجاعی، گذشته کمونیسم ملی یعنی همان گذشته

 های سر پر قدیمی بتوانند مانع بمب اتمی شوند. قدر که تفنگ آن

 

گرایی بر دیگری و پیروزی دیکتاتوری یک  باید با پیروزی یک ملی گرایی روسی می گرایی آمریکایی و ملی جدال میان ملی

فقط   رت گیرد،تواند صو المللی می بین مالمللی و کمونیس کشور بر تمامی دنیا سرانجام بگیرد. اما جدالی که بین دموکراسی بین

 شوند. تواند به پیروزی دموکراسی منجر شود، چرا که تمامی نیروهای مترقی، خردمند و آزاد در پشت آن متحد می می

 

ی حقیقی ترقی، خرد و آزادی است. دولت  باید مطمئن شود که واقعاً نماینده دموکراسی، برای پیروزی خود، می

 جهانیِ ی انباشت یا بانکِ نقطهنیِ جمع میان این سه بوده، و تواند به مع ها، می المللی برخاسته از دموکراسی بین

 باشد.هم  "بهداشتی قدرتِ"

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهاردهم

 ات بیفروز چراغ را به سوی درون

 

محتوای آن است. چنین  ای که در مقابل دنیای دموکراتیک وجود دارد، دستیابی به توافق بر سر دموکراسی و تقویتِ وظیفه

کند. این راهی است صلح آمیز، بهترین راه و  های درونی و برونی استالینیسم مصون می دستاوردی، آن را نسبت به حمله

 شود.  ی شوروی منجر می احتماالً تنها راه پیشگیری از جنگ سوم جهانی. در ضمن راهی است که به بهبود روابط با روسیه

 

ای ممکن است در واقع از  ریزند. انرژی هسته ملت را فرو میـ  کم مفهوم قدیمی دولت می و هوانوردی کماین روزها انرژی ات

ممکن است سیستم اقتصادی را دگرگون کند. خیزش مردم مستعمرات شبیه تغییر شکل  و ز باشدیهای بسیاری انفجارآم جنبه

 اندازد.  فاً دارد این فرایند را به جلو میراصالحات است. روسیه صِ قِحاشیاء است. دنیای دموکراتیک مست

 

ماندگیِ نسبی فرهنگی، صنعتی و علمی خود،  ی بلشویکْ با امپریالیسم، ناسیونالیسم، دیکتاتوری و عقب کنم که روسیه فکر نمی

 چیز زیادی برای عرضه به دنیای غیر شوروی داشته باشد.

 

هم از اروپا نفرت دارد و هم عاشق آن  –چندان نادرست است تعمیمی نهکه –یک روسی معمولیْ اعم از تزاریست یا کمونیست 

خواهد که  هراسد. سعی دارد از اروپا تقلید کند و با این وجود می زمان از او می گذارد و هم است. وی به بیگانه احترام می

بینم که روسیه  دم، من بهتر میپسن نابودش کند. من خواستار تسلط روسیه بر اروپا نیستم؛ من روسی کردن اروپا را نمی

ی بلشویسم این بود که روسیه را به اروپا تبدیل کند. بلشویسم طغیانی  اروپایی شود. این فرایند را لنین آغاز کرد. هدف اولیه

علیه گذشته بود. بعدها استالین همان گذشته را در آغوش گرفت و به آن ایمان آورد و آرمان لنین را منحرف کرد. حال، 

 کردن آن است. این بردگی به ضرر روسیه و دنیا خواهد بود. ی درهم کوفتن اروپا از طریق برده آماده سیهْرو

 

  جوش باشد. در روسیه، روسیه چه دارد که آسیا به آن نیاز دارد؟ انضباط؟ در روسیه انضباطی وجود ندارد. انضباط باید درون

تر از شهروندان شوروی  ها بیش ها و هندی ساختگی است. چینی جوش و محدودیت و انضباط خشک وجود دارد که برون

ی  وار عاجز است. اصالحات ارضی روسی؟ آسیا تشنه امروزین از رعایت انضباط نافرمانی مدنیِ گاندی اند. روسیِ منضبط

اه با انضباط کور رعیتی تبدیل شده است؛ اما همر-شکل جدیدی از ارباب اصالحات ارضی است، اما کشت اشتراکی استالینی به



بیشتر. تحرک و پویایی؟ بله در روسیهْ جنبش، سروصدا، و قدرت وجود دارد. به چه منظور؟ به هر منظوری که باشد مطمئناً 

 خاطر شکوفاسازی فرد نیست. به

 

هایی که  ن آسیایینام گاندی. آ کرد، یعنی از روحی به اش خالی می کرد، آسیا را از بهترین روح اگر استالین بر آسیا حکومت می

گرایی را در خود دارند و  گیرند، کمترین میزان گاندی خواه می شان را از ژاپن تمامیت شان به مسکوست، و آنانی که الهام چشم

برند  کنند. گمان می دای احترام نظامی میگرایانی خام و ناواردند که با سردادن شعار، اَ بیشترین ضدیت را با گاندی. آنان نظامی

توانند به آزادی برسند. اما اینان با دنبال کردن  کنند، یا این که معتقدند با این روش است که می همچون آزادگان رفتار میکه 

ی  گیرانه های غافل توانند عرصه را به استالینی واگذار کنند که آنان را پرورش داده است. تاکتیک های استالینی فقط می شیوه

کنند دستاوردهای بسیار کمی  ی که حس می"کارگر دوستان"خواهان و  ضعیف با آزادی بر روی افرادِها غالباً  کمونیست نفوذیِ

های سازمانی و  اند که شیوه ها گاهی مایل ای مخرب دارند. این آدم بزنند و کاری بکنند، جذبه "بر میان"اند و باید  داشته

های سان و رژه،  آمیز جنجالی، گردان یم پرسروصدا، تبلیغات اغراقهای عظ گرایان را تقلید کنند، یعنی: نشست انضباطی تمامیت

ثبات اروپایی  های بی آسیایی و شاید دولت های نوینِ ی مخالفان و درست به همین ترتیب است که دولت و تکذیب مهارگسیخته

استفاده کنند و پویش و نمایی کنند، وحشیانه از زور  شان موفق خواهد شد اگر که قدرت های ممکن است فکر کنند تالش

توانند خود را با اوضاع جدید وفق  تر می تحرک خود را به این شکل نمایش دهند که چگونه به سرعت و با قدرت هر چه تمام

 ها استفاده کنند. دهند، و از فرصت

 

، مشکل روابط ای نهفته است: مشکل اخالقی ی ریشه ها یک مسئله تمامی مشکالت اقتصادی و سیاسی دموکراسی در زیرِ

آورد و یا اصالً چیزی برای گفتن و ارائه کردن ندارد؛  که روسیه کم می و در این جاست  شایسته میان کشورها و بین افراد،

 استالینیسم ضد اخالقی است.

 

تواند این  ی میی کل قوا استالین، از مهاتما گاندی بیاموزد. در گاندی، دموکراس جای آموختن از فرمانده تواند به دموکراسی می

باشد. اگر دموکراسی  وفاداری و یگانگی را نسبت به اصول خود داشته ، صمیمیت،را بیابد که باید بیشترین صداقت "رانه پیش"

 از سرمشقی همچون استالین پیروی کند، باید از کلیت و اصول خویش دست بردارد.

 

ی شدید است و  دموکراسی با وجودی که تالش کرده تا خوب عمل کند، همیشه ناقص و ناکامل بوده، اما امروزه در زیر حمله

های جدیدی  اش باشد، ویتامین باید در بهترین وضعیت کند: بدن می این وضعیت شبیه بدنی است که با میکروبی مبارزه می



ها وجود دارند که تنها کسانی به آنان پوزخند  هایی در دموکراسی ار بیندازد. آزادیک ی خود را به های ذخیره بگیرد و توانایی

باید دست کم  مند می های ارزش اند. این آزادی گیرند که هرگز در حکومتی دیکتاتوری نزیسته ها را دست کم می زنند و آن می

یه، وجود آنان را حیاتی ساخته است. اوضاع عجیبی یافته و تکمیل شوند. چرا که چالش با روس گرفته نشوند، ترویج و گسترش

کنند. با این وجودْ  ای زندگی می ای شیشه ها در خانه ویکلشِسیاسی و نه اقتصادی. بُ است ای است: اتحاد شوروی نه دموکراسی

شود و هیچ کسی  ای آهنین حفاظت می با پرده شان ایِ ی شیشه کنند که خانه اندازند. این کار را به این علت می سنگ می

و نیز   تواند سنگی بیندازد که به مردم شوروی برسد. با این وجود، انتقادات کمونیستی و روسی از دموکراسی غربی، نمی

اند به این که به محتویات دمکراسی  را سوق داده غرب شود، مردم نمی وارد هیچ یک از این دو جبهه طرفِانتقاداتی که از 

  شوند. اما در عین حال و در واقع، بینند، خواستار اصالحات بیشتری هم می د و چون آن را از نزدیک میتر بیندازن نگاهی نزدیک

 های موجود هم باشند. ها و آزادی باید شکر گزار همین ارزش

 

 گوید: باید از پیشنهاد گاندی استفاده کند که می دموکراسی می

 .ات بیفروز چراغ را به سوی درون

وجوگرانه از  باید چراغ را به سوی درون خود نشانه برود. این دنیا باید سئواالتی جست به عنوان یک کل، میدنیای دموکراتیک 

زمان هم، دیکتاتورهایی همچون فرانکو را در قلب خود تحمل  تواند با دیکتاتوری بجنگد و هم خود بپرسد: آیا دموکراسی می

ر غولْ سرنوشت کشورهای کوچک را بدون مشورت با خود آنان تعیین کند؟ آیا این وضعیتْ دموکراتیک است که سه یا چها

اهد ملتی مستقل را ببلعد؟ آیا وخ ی کمک برسانی که می"دیکتاتور"کنند؟ آیا این دموکراتیک است که در نظر و در عمل، به 

دست آورند؟  رد بههای خُ رتی ایجاد ناامنی برای قد های کالن، امنیت خود را به هزینه قدرتن که دموکراتیک بودن یعنی ای

های بزرگ در سازمان ملل  ی مرزهای ملی وجود ندارد؟ وتوی قدرت دانند که دیگرْ هیچ امنیت مطلقی در محدوده مگر نمی

حق با "ی مستعمرات، کاری است دموکراتیک؟ آیا اصل  خواهانه اندازی در برابر خیزش آزادی متحد دموکراتیک است؟ آیا سنگ

 "دوست صلح"دقتی و تسامح، تعبیر  ها تالش خواهد کرد از روی بی ی دموکراسی یا قانون جنگل؟ آیا دیپلماتیعن "قدرت است

با آنان به جنگ پرداختند، و درعوض آن را فقط برای آن  105دول محور کار نبرند که هنگام تهاجمِ کشورهایی به را برای تمامی

 اند؟ المللی شان به دولتی بین ی واگذاری بخشی از حاکمیت ملی هدد که واقعاً و به درستی آمانهایی استفاده کن ملت

 

انگلیس موفق شود. تمامی طالها و اموال آمریکا  کارگرِ تواند موفق شود مگر این که دولت حزبِ دنیای دموکراتیک نمی

ابر انگلیس در اروپا و هند ی شرقی شود مگر به کمک همکاری نزدیک و بر کره تواند قادر به جلوگیری از کمونیسم در نیم نمی
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که آمریکا رفتاری دوستانه یا حداقل مداراجویانه در برابر  در آسیا. کمونیسم در اروپا و آسیا شکست نخواهد خورد مگر این

ز مدت های سوسیالیست یا اقتصاد مختلط در پیش بگیرد. حاال که تهدید بیکاری در بریتانیا جای خود را به کمبود درا رژیم

باید از مخالفت خود با مهاجرت کارگران خارجی دست  های کارگری و کارمندی انگلیس می ادیهانسانی داده است، اتحنیروی 

که  شود می روس ختم-ناشاد و بیمار، در نهایت به اتحاد آلمان  غیر مولد، بردارند. فرانسه باید این حقیقت را بپذیرد که آلمانِ

ی درنده و  خواهند پنجه شان نشان دهند که نمی باید با رفتار و آرای ها می خواهد شد. آلمانبه اروپا و از جمله به فرانسه مسلط 

شود. این نه  پوست می رنگین مهاجرینِ ورودِ مانعِ اشْ زدنی مثال ریز روسیه باشند. استرالیا با وجود سیاست خارجیِ خون

پوست، ایمان آسیا را به  های رنگین ی جنوبی علیه انساندموکراتیک است و نه برای دنیای دموکراتیک مفید. تبعیض آفریقا

عنوانِ شهروندانِ هند و  که به توانند با هم در مسالمت باشند می موقعیفقط  هندوها و مسلماناند. کن دموکراسی تضعیف می

اند که  ساالرانی و جنگساالران  لبریز از زمینچین  تا زمانی که حزب کومین تانگ و دولت مرکزیِ. بیندیشندشهروندانِ دنیا 

های چینی در بین دهقانانِ  ساالرانه! کمونیست بازی و ناکارامدیِ دیوان اند و مشوق رشوه، فساد، بورس مانع اصالحاتِ ارضی

 توانند جذب کنند. زمین، دوستان بسیاری را می بی

 

توانند بسیار آسان به  ا و نبایدها و الزامات میی این بایده المللی داشته باشد، همه در صورتی که دنیای دموکراتیک، دولتی بین

 توانند باشند. ای برای دیگران می ها نمونه اجرا درآیند و عملی شوند. در این چنین دولتی بهترین دموکراسی

 

اش نشانه بگیرد. محدودسازی حق رأی بر اساس تعصب و ترس،  باید چراغ را به سوی درون هر کشور دموکراتیکی می

نیست. هنگامی که یک کاتولیک یا یهودی اجازه ندارد که در انتخابات از مردم رأی بگیرد، وقتی که فقط دموکراسی 

مندانِ فاسدِ  یابند، هنگامی که ثروت های دیپلماتیک یا مقامات دیگر را می اشغال پست مندان یا اشراف، صالحیتِ ثروت

شدت و عمیقاً به  به نگامی که افراد منتخب برای نمایندگی مردمْکنند و ه حزبی سیاسی را اداره می  وجدان، شرافت و بی بی

دهند که درآمدها و حقوق کالن دارند، دموکراسی به  های فشاری گوش می ها و گروه های پدرخوانده دستورات و خواسته

 شود. مضحکه تبدیل می

 

بینیم که حق پناهندگی را از مظلومین و  می دولتی راکند؛ اگر  بینیم که یک اقلیت نژادی مقیم را اخراج می اگر دولتی را می

 کند. کند، باید مطمئن بود که آن دولتْ اصول دموکراتیک را نقض می دریغ می "های در خطر انسان"

 

جاست که مخالفین در  دموکراسی در آن اصلِ مان آزادی بدهیم کارراحتی است و اصالً مهم نیست. باقی و این که به موافقان



است. آیا  "مخالف بودن"و  "در اقلیت ماندن" اقلیت در مخالفت و آزادیِ خود آزاد باشند. دموکراسی در واقع، آزادیِ مخالفتِ

شان مشکل یا غیر ممکن است که آن عقاید  و آیا برای شوند می  تعقیب بینند و می شان آزار خاطر اعتقادات هایی به افراد و گروه

ها کردند. فرانکو هم به آن  استالینیسم است. این همان است که هیتلر، موسولینی و ژاپنی را برای دیگران بیان کنند؟ این

توانی با دادن  . اما تو می106خواهد، در آوازهایش بخواند یا بگوید اش می سون هر چیزی که دل ل روبمشغول است. بگذار پُ

یابد و  اش را به دموکراسی کاهش بدهی. او تحت نظام استالین اجازه نمی همین هنرمند، انتقاداتبه های دموکراتیک  آزادی

اش هم، آن وقت است  گویی و به دوستان بخواند. به او این مسئله را می یا آوازحرف بزند تواند علیه استالینیسم در روسیه  نمی

زمان با  توانی به آزادی معتقد باشی و هم باشی. در هر صورت نمی آنان به دموکراسی توانی شاهد ایمان آوردن امثال که می

 محدودکردن آن برای دیگران، آن را انکار کنی.

 

هایی که بیماری، جنایت و  نشین هیچ انسانی کامالً آزاد نیست؛ اگر گرسنه یا بیکار، یا ناتوان از تحصیل مطلوب خود باشد! زاغه

گزار  دهد دموکراسیِ خدمت اش کم حقوق می ای که به معلمان تیک نیستند. دموکراسیزایند، دموکرا ضدیت با اخالق را می

بازی و  اخالقی، احتکار و بورس تنش، حرص، فسادِ سال غالباً باعث تولیدِ میان انداز، در افرادِ پس یب نیست. ترس از دوران پیریِ

 کند. اسی عمل میاخالقی در دموکر اصولِ شود وبه همین خاطر ضدِ فاسد می معامالتِ

 

دموکراسی را تضمین نخواهد کرد، اگر که نیاز مادی و ناامنی گسترده  اجتماعاتْ کامل بیان و حتی آزادترین انتخابات و آزادیِ

 باشد.

 

آنجلس تابلوی  لس فرودگاهِ در شهرکی در نزدیکیِ .اش تحت تعقیب و آزار باشد، کامالً آزاد نیست ی هم که نژاد یا دین"آدم"

دهیم.  مان راه نمی هودی یا سیاه را به شهرکی، یعنی "های خوب قدغن":اش نوشته بود عنوان تبلیغ روی بزرگی دیدم که به

 تواند دموکراتیک باشد؟ باشد؟ نامسیحایی است. چگونه می "خوب"ند اتو طور می این هیتلریسم است. چه

 

نی وی در دموکراسی است حذف کنی، آن وقت است که گلیم را از زیر پای دشمنان درگرای ی تمامیت اگر آن چیزی را که مایه

ها و دیگران را با فریادْ سرخ خطاب کنی،  جایش کمونیست ای. در عوض اگر کاری سازنده نکنی و به برونی آن بیرون کشیده و

طور کمونیست تولید  همین ت وسفاشی کنی: همچون هیتلر عمل کن تا نازی و ها را زیادتر می آن وقت است که کمونیست

                                                                 
106 - Paul Robeson :(1898-1976ورزشکار، حقوق ،)  ی ضدِ تبعیضِ نژادیِ  ای، رویه ترانهدان، هنرمند و فعالِ ضد تبعیضِ نژادیِ اهلِ آمریکا که در

قید و  داری و دولتِ آمریکا به همین خاطر انتقاد کرد. در این جا، لویی فیشر به نظرِ خود، تحسین و دفاعِ یکپارچه و بی شوروی را ستود و از سرمایه

  خوانده است. "قهرمانِ ما"ن را هنرمندِ محبوبِ خود و خشونتیْ  روبسو داند. نلسون ماندال، رهرویِ سرافرازِ بی شرطِ او را از شوروی نادرست می



 کنی.

 

کرد،  های غیر دموکراتیک خود را کشف و حذف می پرداخت، و ضعف رحمانه به خود می بی ای منتقدانه و اگر هر دموکراسی

 شدیم. رو نمی فعلی جهان روبه هایی مثل بحرانِ دیگر با بحران

 

 اش نشانه رود. گاندی پیروی کند و نورافکن را به درون ی قاعده د ازبای ای می هر مرد، هر زن، و هر کودکی در هر دموکراسی 

 است.  برای تحقق آن  ی هر فرد یابیِ این امر، بسته به میزان خواست و اراده میزان تحقق و عینیت

 

ی استالینی سخن گفتم و  ی سیاسی ضد روسیه بود. من در مورد مبارزه کالیفرنیا برگزار شده مهمانیِ شامی در النگ بیچِ

و بسیار کم بر  "گرفتن و کسب کردن و داشتن"گوید دنیای مدرن بیش از حد بر روی  احساس گاندی را به یادها آوردم که می

های جلسه، مردی نزد من آمد و خود را  پس از سخنرانیست. ا ی مهاتما فلسفه "بِایست و باش"متمرکز است. اما  "بودن"روی 

  "توانند انجام دهند؟ کاری می در این میانه، چه  های معمولیْ پیاده و آدم عابرانِ"پزشک معرفی کرد. از من پرسید:

 "کنی. مریض را ویزیت می 80یا  55خُبْ، روزانه "گفتم:

 "م.ام را کم کن بله، در فکرم که حق ویزیت"مدعی شد که:

 ی سیاسی برای دموکراسی را خوب فهمیده بود. دکتر مبارزه

 

شبی ایستادم تا دو پسربچه را تماشا کنم که برف سنگین تازه را از  107"سنترال پارک نیویورک"ی غربی  منطقه در نزدیکیِ

 ای خستگی در کرد تا لحظه شان کمر راست کردند، اما وقتی یکی کردند. با جدیت هم کار می ای پارو می روی جلوی مغازه پیاده

 مغازه بسته بود. "کسی به شما گفته که اینجا رو پارو کنید؟"کند، فرصت کردم تا بپرسم:

 "کنیم. ! ما برای چیزی این کارو نمیهیشکی"گفت: 

 نه متشکریم، ما پیشاهنگیم."ای خواستم به آنان بدهم. گفتند  چند سکه

که به  "زندگی"که  ی خدمت به جامعه خواهند ماند، یا این به همین صورت آماده آیا این دو وقتی بزرگ شدند، بازهم واقعاً

های خوب،  طور نیست که بچه است آنان را ضایع و خراب خواهد کرد؟ آیا این "گرفتن و داشتن"وار  معنای هجوم و تبِ دیوانه

 ساالنِ خوب بیشترند؟ از بزرگ
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بله، معلم مدرسه یک "کنند.  اتحادیه و اقدام به اعتصاب محکوم می خاطر تشکیلِ مدرس را به ها، معلمانِ روزنامه سرمقاالتِ

قدر نقش  همان ها همْ کتاب و امثال این نشرِ اما روزنامه، مجله، رادیو، شرکتِ "کار. گزار اجتماعی است و نه یک کاسب خدمت

حساب  گزار اجتماعی به ن. آیا مالک روزنامه خود را خدمتند که یک معلم برای کودکارساالن دا اجتماعی مهمی برای بزرگ

بپروراند و ترویج  ،رسانی کند دهد، اطالعبوزش نیست که به دیگران آماش این  ی اصلی کند وظیفه که فکر می آورد؟ یا این می

 اش را بفروشد؟  اش را سرگرم و شاد کند و روزنامه دهد، بلکه باید خوانندگان

 

کنند که با ریختن  معموالً فکر می یک دموکراسیْ کنند. شهروندانِ شان شانه خالی می های اجتماعی مسئولیتافراد از  بیشترِ

شان را به رفتار  ی مجلسی بفرستند یا چشم شده است و اگر تلگرامی برای نماینده شان تمام ها، وظیفه شان به صندوق آرای

گویند که این  شان به همدیگر تبریک هم می خاطر شرافت شهروندی به هایش اعتراض کنند، شان بدوزند و علیه اشتباه دولت

و این نوع اعتراضات  108کشورداریِ درستما دموکراسی چیزی است بیشتر از انتخابات آزاد و ااند،  کارهای بزرگ را کرده

 .109شابدولعظیمی

 

باید  دولت الزم شود، می وخیم شود که دخالتِچنان  که مسئله آن گوید افرادِ مستقیماً درگیر، قبل از این مهاتما گاندی می

همیارانه، بیشتر معتقد است تا تصویب قانون.  به خودیاری و تالشِ اودیگر،   عبارتِ وپنجه نرم کنند. به با مشکل دست شانخودِ

حقیقت یا انفاق یا  توانی عشق برادرانه یا کنند اما تو نمی ای است: قوانین گاهی اوقات کمکی می ی وی رادیکال و ریشه نظریه

های قانون است دلیل کافی برای  ای که در کتاب مدارا یا انصاف را در ظرف قانون بریزی و تصویب کنی. چون دموکراسی

ی شانْ آن آرمان خوب را به حقیقتی زنده تبدیل  لحظه به اند که با رفتار لحظه ها موجودات زندهنشمردن آن نیست. ت "زنده"

 کنند. می

 

کس نفرت، حسد، کینه یا آزردگی به دل ندارد. سی سال آزگار با امپریالیسم انگلیس مبارزه کرد، بدون ابراز یک  هیچ گاندی از

 ای باقی ماند که او را زندانی کرد. السلطنه ای. او دوست همان نایب دار بر ضد هیچ انگلیسی ی تند و نیش کلمه

 

 العاده بخشید.  تن کرد و به او تاثیری عظیم و فوق را روئیناش او  او با سیستم مخالف بود نه با افراد. روش

 

                                                                 
108 - good governmentاین هایی تاسیس شود : اصطالحی در علومِ سیاسی: شرح هنجارینی در این باره که دولتِ درست باید چگونه و بر چه پایه .

 کار گرفته شده است. ورزان مختلف به ها و سیاست تعبیر از طرف متفکرانِ سیاسی، ایدئولوگ
 .47-37کند. نک: نافرمانی مدنی، نشرِ قطره، صص  که از وظایفِ شهروندی یاد می "نافرمانیِ مدنی"انگار که هنری دیوید ثورو است در  - 109



بیان کرد و در  1947هار در مارس یی در ایالت ب"نماز"این سخنان را گاندی در مراسم  "من عاشق نظام فئودالی نیستم."

 ننیستم. م اکان همکنم که دشمن ملّ ا صریحاً اعتراف میام. ام ارباب و رعیتی سخن گفته غالباً ضد نظامِ"ادامه گفت:

 -همه قبول دارند شرّهایشان کم نیستندْ هک-های اقتصادی و اجتماعی  ی ندارم. بهترین راه ایجاد اصالحات در نظام"دشمن"

ظاهریِ شرّ منجر  شکلِ اعتنایی و انحراف از آن، فقط به تغییرِ گذرد. هر گونه بی می "رنجی )تاپاس(-خود"از مسیر شاهراهِ 

 "شود. شونت محو میخشود با اقدام به  که تصور میشود. شرَی  می

 

 

شد، گاندی در مراسم نماز  خاطر بدرفتاری با مسلمانان انجام می در طیّ همان سفر در بیهار، که برای سرزنشِ هندوان به

ست که هرگز اگر کسی به من فحاشی کند، بر من ا"ای دریافت کرده که در آن ناسزا بوده. او اعالم کرد:  دیگری گفت نامه

که آن را  جای این زاید، به رّی که با شرّ دیگر پاسخ داده شود، در پیِ خودْ تنها مضربی از شرّ را میها را به او برنگردانم. ش آن

 "«تواند با خشونتی بیشتر خاموش شود. خشونت، نمی های آتشِ زبانه»کمتر کند. این قانونی است کیهانی که:

 

توانند ببخشند، آرام بنشینند و  درگیر نمی شود، چرا که افرادِ که به قهر و دعوایی بزرگ ختم میای عجوالنه  بسا کلمه چه

تر دچار شده و آزردگی خود را بر سر کسی که اصالً قدرتی ندارد خالی  آدمی قوی لمِظهای ضعیف که به  بسا آدم بیاسایند! چه

نمایش "یا  "اثبات برتری" هایی که از میلِ گر باشند! چه زشتی کنند تا ستم کشیدگانی که تالش می بسا ستم کنند! چه می

هایی که با عشق، به آرمان  ، چرا که انسانشوند یا تضعیف می شدههای مفیدی که متالشی  بسا سازمان خیزد! چه برمی "قدرت

 ورزند! اند، نسبت به موقعیت شخصی دیگر در آن سازمان جسادت می آن سازمان متعهد شده مشترکِ

 

ی قوت اوست. وی همیشه فعال است  شمارد. این همان نقطه گاندی هر گاه که خدمت به مردم ایجاب کند، خود را کوچک می

 است.  "گونه بودن این"اش  ترین خدمت بزرگ –و با این وجود همیشه فروتن است 

 

 اجتماعی، و قدرتْ ، حیثیتِپول، افتخار چون هایی هم انگیزه یک دموکراسی در عوضِ گو باشد، شهروندانِلوقتی مهاتما مدل و ا

شوند برتری یافته و غلبه  کنند و مانع رشد افراد می که آزادی را محدود می هایی لتیعدا ها، و بی طکاکص، اتتوانند بر منازعا می

 کنند.

 

تواند خشنودی بیاورد. جست وجوی پول در واقع ممکن است باعث  نمی –ی خاص که بگذریم ی آستانه ازیک نقطه –پول 



 ی فقرا احتمال دارد که احساس ناامنی کنند. تکاثر ثروت برای لذت، قدرت و مندان به همان اندازه ناخشنودی هم بشود. ثروت

ها بتوانند  کند. اگر آدم ه سر ریز میی مشابه در کل جامع ای است در فرد، که از او به درون یک فضای بیمارگونه عارضه افتخارْ

توانند، اگر که از خود صادقانه بپرسند داستان از چه قرار است و پاسخ را نیز صادقانه بدهند(،  خوبی ببینند )و می این نکته را به

است.  و متر معیارممکن است به نظام ارزشی دیگری دست بیابند. امروزه، در نظر بیشتر مردم، پول ارزشمندترین چیز است، 

 "کنم. ی یک میلیون دالر حس می اندازهبه من "گوید  در انگلیسی تعبیری وجود دارد که می

 

چه که فرد  آنشکلی متزلزل بر  کند. فردگرایی نوینْ به وار بر روی پول به عنوان ارزشِ غایی، فردیت را تخریب می تاکید دیوانه

 یشه یکی نیستند.مبتنی است. این دو هم چه که هست آنو نه  دارد

 

ر دادند و هنوز هم سرگرم ت متحده را هدایاال های غربِ کردند. آنان چوب ف، ثروت نفتی پنسیلوانیا را تل"خشن"فردگرایانِ 

کوش  قابل، آموزش دیده و سخت داری به افرادِ ند. به ثروت رسیدند و جامعه را از ثروت خالی کردند. فردگراییِ سرمایهاین کار

خوش  ارتی و دزدی را دستها، اموال غ وجدان ها و بی زیرکاه هم به اقویا، آب لدهد، اما در همان حا خوش می تجایزه و دس

 دهد. می

 

، از طلبی است و عزم راسخ ش عدالتا گیرد. در حالی که تنها سالح مایه می "خشونتی به بی  ایمان"گاندی از درون  فردگراییِ

 گذارد، یک دموکرات است. را زیر پا می پول وقتی قدرتِکند.  قدرت سرپیچی می احبْشرّ ص

 

 است. گاندی در مقابل قدرت و جبروتِ "دولتِ قادرِ مطلق"گاندی پادزهر استالین است، چرا که مهاتما نماد فرد در برابر 

مندانه و سخنان  ابزار شرافت از وسایل واز طریق قدرتی برآمده  و موفق شد. این کار با یک اندیشه و–امپراتوریِ بریتانیا ایستاد 

 .انجام شدمندانه  شرافت

 

تواند فایده داشته باشد. اما مگر تاکنون کسی آن را امتحان کرده  بعضی از مرم خواهند گفت که این روش در بیرون از هند نمی

 است؟

 

روی شان باز است. با  ثروت و شهرت به ی مردم باور دارند که راهِ اش مفتخر است و تقریباٌ همه ی ما )آمریکا( به فردگرایی جامعه

ای علمی یا تولیدی یا  مسئله برای همین فرد پندارد. اثر می این حال، فرد همیشه خود را از نظر اجتماعیِ کم اهمیت و بی



ح جهانی ی فقر یا سیاست یا صل اش کند. اما مسئله برد تا حل آن حمله می نفس به توزیعی مطرح کن. فوراٌ با قدرت و اعتمادبه

هایش  ما، فرد را تقریباً از تمامیِ توانایی فردگراییِ"شه کرد. واسش کاری نمی"گوید  وقت است که می اش مطرح کن، آن را برای

ندی به تواناییِ افراد، چه منفرد و چه از طریق ا! گاند  هایی که برای کسب پول و قدرت الزم کند، به جز آن توانایی محروم می

 مؤمن است. هْهای عمدداری بر روند رویداذتأثیرگ برایِشان،  های سازمان

 

ها غیرنظامی خون دادند، کار کردند، پول  شان را هدیه کنند. میلیون ها نفر آماده بودند که در جنگ دوم جهانی جان میلیون

از  ننگ پیروز شوند. آناجاما در  د،بمیرند، یا در سختی زندگی کنناند تا  ها آماده یدند. آدمت ورزدادند، وقت گذاشتند و شجاع

. از آنان 110خواهد که بهتر زندگی کنند ایسم از مردم می کنند تا جلوی جنگ را بگیرند. گاندی می خودداریزندگی ِ بهتر 

خواهد  های هندو( زندگی کنند. از آنان می ها و ریشی وگیها، ی پوش )مرتاض لنگ چون خدامردان و مقدسینِ که هم خواهد مین

اند، با  خواهد با کسانی که متفاوت ، و کمتر خودمحور باشند؛ از آنان می"عشقِ پول"که کمتر خودخواه، کمتر حریص، کمتر 

دهند  پاسخ می عضیر باشند. بت تر، برادروارتر برخورد کنند و خیرخواه صمیمی  تر، تر، صادق مهربان "دگرباشانْ"و  "دگراندیشان"

کنی، در  گاهی با اولین آدم برخورد می که پس از بیدار شدن صبح وقتآن  اما تا ،اند آری، مبهم "اند! ها بسیار مبهم نه، این"که: 

 حالی که هنوز گیجِ خوابی!

 پس از آن، چه؟

 کنی ... یا نکنی.ر مورد او اعمال دپس از آن باید همین اصول را مستقیماً و با صراحت تمام 

 

تراموا، پاسبان، بقال،  فروشِ شرکت، هنرمند، سردبیر، بلیت دار، رئیسِ دار، زمین آموز، مقام دولتی، کارخانه دانش معلم، دانشجو و

سایر مردم کند. آنانی که ثروت و قدرت  در هر دقیقه، کمکی عملی به شادی خود و تواند میکردن  مشتری، کارگر و ... با اراده 

ها بسیار بهتر  توانند شرایط زندگی را بهتر کنند. بسیاری از انسان با اصالح آن می یا شان فعلی کتابِ حساب بِچوارچدارند، در 

کنند، آنان به  از آنان انتظار دارد باهمنوعان شان رفتار می ،شان یا ارتباطات و الزامات دیگر از آن چیزی که قانون یا کاسبی

 جوو تواند بهتر از آنی که هست رفتار کند. اگر ما شروع به جست می کنند. هر کسیْ رفتار میطور  ن اینشا فسیِ ذاتین علت نیک

تواند زایل شود و مردم دیگر  فعلی می ی یاس آمیزِ کنیم و از هر فرصتی برای بهسازی خود و جامعه استفاده کنیم، روحیه

 "به من ربطی ندارد. من کاری از دستم ساخته نیست. "ویند: گتوانند ب نمی
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ها قدمت دارند(  ی کوه اصولی که به اندازهسازی هم متنفرم. هر کس و به هر نام، اصولِ عدمِ خشونت را در نهادش بپرورد و عمل کند ) ام و از فرقه نکرده

های  بنا به سیاقِ فصلگرایش داشت و لذا از مرید بازی و فرقه بازی به شدت دور بود. بخشی  خودتوان هگاندی به شدت باست.   مرا در خودش زنده کرده

 .جا برای اختصار در کالم از این تعبیر استفاده کرده است ی همین کتاب، نویسنده دراین اولیه



 

شعارش  خواهد که بمیردْ شعار محبوب اوست. و چون نمی "عمل کن یا بمیر"فردگرایی گاندی مبتنی بر ایمان به انسان است. 

ما  دور تا دورِاند.  اند که تالشی نکرده آید، معموالً کسانی شان بر نمی گویند کاری از دست هایی که می است. آدم "کن  عمل"

اند،  پاکی و خلوص هایی هستند که نیازمندِ اند، سیاست پرستاری و مراقبت اجتماعی وجود دارند که نیازمندِ هایی زخم

 اند.  ترغیب و اقدام دارند که نیازمند تشویق و دوجود دارد که الزم است برطرف شوند، تغییراتی اقتصادی وجو هایی عدالتی بی

 

خون که با نفرت و هیجان و شور مسموم شده بود  به ای غرقه ن مشکل، به منطقهاارگاندی در هفتاد و هشت سالگی، در برابر هز

کاران و مجرمین توبه  مسلمان رسیدگی کند. کاری کرد تا برخی از خالف-هندو دشمنیِ ی دشوارِ به مسئله قدم گذاشت، تا

پلیس تسلیم کردند؛ بعضی دیگر تاوان مالی هایی نیز وجود داشتند، خود را به او یا به  شان قاتل کنند، سایرین که در میان

 کار برد. اش را به"حداکثر توان"این بود که  دی که توانست بکن"حداقل کار"او مشکل را حل نکرد، اما  111دادند.

 

 

فردیْ  قدرتِ کارگیری اهرمِ اش بایستد و شروع به اقدام کند، و با به از آزادی که بتواند بر روی سطح و سکوییگاندی با داشتن 

کوتاهی با گاندی در درون هر یک  اند آنانی که بتوانند گاندی باشند، اما تماسِ د. کمرَوَاست که زمین را به جنبش درآ پذیرفته

 50ها و هیتلرهای  های مسکو و تمامیِ استالین مان اضافه کند که تمامی استالینِ القیخر به قدرت ادَتواند آن قَ می، از ما

اند و خلوص  ها النه کرده که در دموکراسیبه شکست بکشاند ای را  درصدی 2درصدی و  10یتلرهای ها و ه ، و استالیندرصدی

 .کنند کم می را دموکراسی

 

ها: راه رسیدن به صلح، از مسیر  ی این فردی و اصول اخالقی فردی و به همین نحو راه دموکراسی، و بنابر همه راه آزادیِ

 گذرد، پس:  میشکست استالین به کمک گاندی 

 "چراغ را به سوی درونت بیفروز."
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