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          ِ  و فروتن  ، محذوفبه رهروان گمنام
  آشتی، عشق و عدالت؛راه 

  به کودکان امروز و رهروان فردا؛
   و به فرودستان بی سخنگو؛

  . تا خود سخن گویند                                      
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  سخنی با خواننده
  

   .                                 ّ                    ما مردمان این کره ی خاکی به راه حل ی گاندی وار محتاجيم
  .         ّ                        به راه حل ی گاندی وار محتاج تریمانما ایراني

  
البد دیده اند که جهان هنوز بشدت . سال های پيش روی را دوران گاندی نام نهاده اند

محبت و  تشنه ی  گاندی وار می تواند بر سر محرومانپاسختشنه ی بارانی است که 
  .همدلی و عشق و مدارا و آزادی و عدالت و عدم خشونت ببارد

  
ّ                         تجربياتی مختلف، ام ا همگی دردناک داشته ایمانما ایراني در حال تجربه های هم هنوز .                   
هيچ یک ازین تجربيات نتوانست پاسخی باشد بر سرگشتگی روحی، فکری، . دردناکيم

  . عملی و اجتماعی ما
  !شکست پس از شکست، این است سرگذشت ما 

  
را اسير زنجيره ی بسته ی خشونت تجربه وقنی مصيبت بار و فاجعه وار باشد، انسان 

انسان ایرانی تا کجا می تواند و تا کی باید این زنجيره ی سنتی خشونت را . می سازد
ِ                                            تکرار کند و تکرار؟ آیا راهی برای گسست  این دایره ی بسته در چشم انداز نيست؟ تاریخ                                      

انی معاصر می گوید کسانی چون گاندی، حرفی را زدند که می توانست نقطه ی پای
ّ                             او، هر چند بظاهر شکست خورد، ام ا توانست نظریه اش را در روح . باشد برتکرار خشونت                              

برای زنجيره ی خشونت : و جان هزاران اندیشه ورز معاصر خود و پس از خود بنشاند که
  .  می توان پایانی متصور شد

  
دوباره دیدیم .... گران دیو ما گاندی را در مارتين لوترکينگ، در ماندال، در واسالو هاول، و در

  .که زنده است و می اندیشد و توليد مثل می شود
ً                                      اصال  تمامی بشریت تا ابد نيازمند راه ساده .  حال و آینده ی ما هنوز محتاج گاندی است   

" زبان"این راه را همه به .دوباره ی آن استفروتن و  تنها و تنها، کاشف ،ایست که گاندی
 ای "هزینه" ولی برایش می توانند بخوبی از آن سخن برانندبلدند و بسياری از سخنوران 
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ّ                                  ، ام ا فقط او  و کسانی همچون اویند که ندهند " عمل"آن را به شجاعانه و با صرف هزینه،    
  . بدل می سازند

در مقابل دردو رنج بشری نمی تواند ی است که بناچار، " عمل"اهل . نيست" اهل نظر"او 
یا عزلت گزینی کند و مردم ی خود در غار های کوهستان هيماالبنا به ميل باطن تاب آورد و
ازو مقدس ترین " تراژدی موقعيت"و " موقعيت بشری"و بدینگونه است که . را واگذارد

  .سياستمرد و یا سياستمرد ترین مقدس دوران معاصر را خلق می کند
  

زننده و کبر آميز،       ً                                    ی مطلقا  نتوانم بدی کنم و موقعی که هيچ چيز توق:"در جایی می گوید
حتی برای لحظه ای در دنيای اندیشه ام راه نداشته باشد؛ آن وقت است که آیين عدم 

ِ    خشونت  من  دل های تمامی جهانيان را به حرکت در خواهد آورد و پيش از آن به چنين ،    
 آرمانها و آزمایش های غير ،من در برابر خود و مخاطبينم. هدفی نخواهيم رسيد

ما . آنچه من می خواهم ، امتياز و حق طبيعی بشر است. نداده امممکن را قرار 
  ." بهشت را گم کرده ایم و اکنون باید بکوشيم آن را باز یابيم

  
مگر آنانی که پول می گيرند تا برای امنيت ملی کشور ها راهبرد تدوین کنند، برنامه ی 

مق استراتژیک می تسليح می نویسند، مسابقه تسليحاتی تدوین می کنند، سناریوی ع
کارخانه ها می گویند با توليد چند شيفتی و انبوه، زرادخانه ها را یا آنانی که به نویسند، 

پرکنند وباز هم سالح می خرند و انبار می کنند و آوازه گری ایدئولوژیک یا ناسيوناليستی 
ُ                 ّ                                راه می اندازند، چه گ لی بر سر امنيت مل ی کشور هاشان توانسته اند بزنند؟ب  آیا قدمی                    

ّ توانسته اند ملت ها را از اضطراب توه  دگر "و " دگر اندیش"و " دیگری"، و "دشمن"م خطر                                   
ّ اتفاقا  نان و آب اینان در دامن زدن به همين توه  خالص کنند؟" باش . م تامين می شود     ً                                       

ّ بشریت  اسير توه           ِ رود  و سناریو های تدوین بم دشمن، طبيعی است که به هزاران بيراهه     
  .سایرین بيافزاید                     ً                    را عملی سازد و نهایتا  بر درد و رنج خود وریست ها سناشده 

  
ّ                 ام ا اینکه می شنویم ؛ دغدغه ای مکرر به سراغمان می آید که ... گاندی واری راه حل... 

مرید و  نکند این هم فرقه ای جدید است که می خواهد به ميدان بياید و معرکه مراد و
مگر ما چقدر فرصت . راه بياندازدبدگان برای چندمين بار ایدئولوژی بازی را برای مصيبت ز

 آن مراد را تجربه کنيم و پس آنگاه، سرخورده دوباره به الک خود یاداریم تا هر روز این 
  بخزیم؟

  
ّ             ام ا گاندی آیا . حاکی از آموزش ماست از  تلخی تجربيات مان. این دغدغه بيجا نيست  

باید قاطعانه شهادت داد که در . ظاهر شود" باز مرید"کسی است که در ابعاد یک مراد و 
برعدم مطلقيت اندیشه علمی و فرا علمی بشر تاکيد ميکند، " پوپر" اگر ،صحنه ی نظر

 گاندی هيچ راه :هر لحظه به ما می گوید" عمل"این بار گاندی است که در عرصه ی 
 از وی .یسم وجود نداردنویی را از خود نياورده ، گاندی مراد نيست، چيزی به نام گاندی ا

گاندی تنها تکرار کننده ی قانونی است به قدمت کوه های . است فرقه سازی متنفر
تنها در حال  گاندی تنها و. گاندی چيزی به جهان عرضه نکرده. سربفلک کشيده  هيماالیا

او نام زندگی نامه ی خود را . تجربه کردن و جبران و اصالح خطا های تجربی خویش است
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کنش "او فقط یک .  می گذارد"تجربه های من با حقيقت" نوشته شد، ١٩٢۶در سال که 
ّ                                                مصر  و جدی بوده با حداقل استعداد های یک انسان متوسط" گر ن چنان متوسط که  آ.   

 ما نيز شاید بتوانيم در . در تجربه و خطا و رشد باشد،بتواند الگویی برای همه ی خاکيان
ّ                                   ببينيم، ام ا خط فاصل او با تمام مدعيان راه و هایی بسياری از تجربه های وی خطا           

در یک نکته ی بسيار  و عرفان، و سلوک و ایدئولوژی و مکتب و سياست و اخالقیی رهرو
         ّ                                                                     ساده ، ام ا بسيار بزرگ است که همين نکته نمی گذارد طرح دوباره ی اندیشه ی گاندی، 

حقيقت در یک فرد یا در یک بازگشت دوباره ای باشد به مطلق اندیشی و دیدن تمامی 
  . باور

ّ   و ام ا   می خواهد در نظر و در عمل و) و به تاکيد - (       ً            او واقعا  و صميمانه : آن نکته ی ساده   
می گوید که همچون هر انسان ساده ای،غير مطلق . که قهرمان و مراد و هادی نباشد

ً اعتقاد دارد که اصال . است د و تجربه کند و به ایمان دارد که فقط باید بياموز. کسی نيست                  
من از همان قماش :" اوست که می گوید. ود باور داردخسالک بودن خود و ناقص بودن 

آدم های فسادپذیری هستم که ضعيف ترین همجنسانم نيز از آن ساخته شده اند و من 
اگر :" اوست که می گوید." هم مانند هر کس دیگر ممکن است اشتباه کنم و گمراه شوم

 خدای ناراستی و خدای شکنجه است، من از پرستش ،د که خداوندکسی بمن بگوی
 ."چنين خدایی سر باز می زنم، هر چند که تمامی عمرم را به پرستش او گذرانده باشم

برایم وجود ندارد که بتواند  و زنده و مرده ای و غبر مکتوب  هيچ مطلق مکتوبهک یعنی
 به - عدم خشونت   شفقت و عشق وقو این اخال. اصول اخالقی مرا در تنگنا قرار دهد

 است که برهر سنت و نو آوری ای در ذهن من می تواند غلبه - صورت اخالقی خود بنياد
  . یابد و نه بالعکس

  
آمادگی برای نقد بيرحمانه ی تمامی  آنچه که داریم ، رسالتی : نکته در همين جاست

 هرگونه رسالتی را  قائل نبودن و-  انسان هاسوای باقی - پيشينی برای شخص خود
 در هنگامه ی هجوم سئواالت ؛ و مرادبازیهمگانی و برای همه دانستن، گریز از مرید

مریدان ناخواسته، خود را عالم الدهر ندیدن؛ رهرو ماندن و طالب ماندن و ناقص ماندن 
ّ   هميشگی ، ام ا   هميشگی به رشد و تکامل و بهبود شخصيت تمامی یاميدوار ،همزمان          

ساختار نهاد های بشری؛ نفرت از بهبود رفتار انسان با انسان و نيز ارتقاء  انسان ها و
 به بهای تحميل ، و از همه مهمتر، مطلق نکردن اعتقاد و ایمان؛ستم و نه نفرت از ستمگر

 ملموس بودن رفتار پذیری و الگو ، و در آخر-  حتی فقط به یک انسان-  به دیگران رنج و درد
  .انی که روزانه به کوچه ها و خيابان ها سرازیر می شوندگاندی برای همه ی آدمي

  
 یمذهبتعصب گاندی : اینجاست که دغدغه ی معقول مان پاسخی در خور می گيرد که

 دیگران  وشکنجه ینيست تا بخاطر آن رگ گردن خود و دیگران را بفشاریم و کمر به قتل
ُ        و خ رد دروننجوای آرام " گاندی فقط تکرار . بخاطر انحرافشان ببندیم ی است "متر". است"   

تو قادر خواهی بود که . که تو هميشه آن را با خود  داشته ای و فقط فراموشش کرده ای
و کردار  گاندی را بی رحمانه به نقد بازتابی بکشی و اشتباه یا ستم وی را  هر یک از رفتار

ّ             گوشزد کنی، ام ا نمی توانی  و قرن ها قبل ( کندی را که او به آن اشاره می "راه بينام"            
ّ رد ) ازین هم وجود داشته است را از ابتدای کار " خود پاالیی" کنی، چرا که این راه امکان  
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با خود و تو شرط کرده است و در هر لحظه آماده است که آخرین دستاورد هایش به نقد 
و به همين خاطر راهی با .  تا خود را باال بکشدکشيده شود و در خودش انعکاس یابد

  و شفقت فراگير رنوشتی از پيش تعيين شده نيست، جز اینکه قانون کاهش رنج و دردس
ِ  سنت ؟"و لذا هيچ گاه نمی توان مدعی شد که این یا آن . را محترم می شمارد برآمده !"   

ً            چرا که اصال  سنتی ندارد. ازین اعتقاد، این یا آن کس را به گمراهی کشانده این ها دیگر .          
موجود است، اهد گشت، چرا که هميشه، امکان نقد بازتابی نه تنها همگی به رهرو بازخو

  .بلکه تشویق هم می شود
  

 می ت انگش، برنکته ای بزرگ ولی ساده،حاضر                   ِ  نوشته ی تاثير گذار    لویی فيشر در 
 از  بسرعت ولی عامدانه، و می بينندشگذارد، همان نکته ای که همگان می دانند

ّ            تا از شر ش خالص شوندبه احترامش از سر برمی دارند رد می شوند و کالهی  کنارش          : 
ین وانفسا چيست؟ آیا می توان به تفکيک نقش فرد ه ی ا نقش فرد در ميانوی می پرسد

و جمع دست زد؟ آیا این تفکيک از ابتدا فاسد نيست و از روی فرار از مسئوليت پذیری 
تن دادن و ارتزاق " روی سکه ی نآ                             ِ                  که انجام می گيرد؟ آیا منتظر    نهاد ها ماندن، يستن

، پاسخ را بما و  نيست؟ فيشر با آوردن دو خاطره در بخش پایانی کتاب"از وضع موجود
فرد نقطه ی شروع و پایان  :امروز و فردا ميدهد که  ِ   گر کنشهمه ی جستجو گران 
  :    بنظر می رسد که پس.همه ی تغيير هاست

  

  .     مما، به راه حل گاندی وار محتاج تری
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ّ                      و ام ا چند کالمی در باره ی       
  

                    لویی فيشر
  
بسياری را  در اوایل قرن بيستم، فریفته ی خود ، !باز هم ،آرزوی سرزمين شير وعسل 

. ت در این ميان فقط یکی از آنان، لویی فيشر اس. فریفته می سازدساخت و هنوز هم 
 و بسياری قبل ازو و بسياری پس ازو ازین باور دست برداشتند و با سرشکستگی

با این حال این جمع . ، تالشی جدید را برای شناخت حقيقت آغازیدندسربلندی توامان
بزرگ اندیشمندان شناخته شده ی جهانی تا ساليان سال در زیر ضربات چکش آوازه گران 

اسی از پراودا و ایزوستيا و کرملين، آنان را خود فروخته، هم وطن ایرانی ای بودند که به ت
 مستقل ماندن در آن آری،.نبش و جبهه ی ترقی می خواندندمامور سيا و خائن به ج

آنانی که قبله ی ( اتفاقا طرف دوم .دوران سخت بود، چرا که از دو طرف باید می خوردی
 بود که از مامور سيا و چه کسی.  رد خور نداشتان، تهمت هایش)شان مسکو بود
 آن روز ها این ها مد بودند و ؟ ها بدش بياید"خلق"چه کسی بود که از ؟ خوشش بياید

  :جرات می خواست که فریادکنی
  اي آاش مي توانستم 

  يك لحظه مي توانستم اي آاش
  بر شانه هاي خود بنشانم اين خلق بي شمار را
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  گرد حباب خاك بگردانم
  دتا با دو چشم خويش ببينن
  آه خورشيدشان آجاست

  .و باورم آنند
هر سه، (اما لویی فيشر از جنم کسانی چون آرتور کویستلر، جرج اورول، آندره مالرو 

شاهد مستقيم (، و اینياتسيو سيلونه)شاهدان فاجعه ی تجربه ی کمونيسم در اسپانيا
ا بود که دروغ ر) حذف تروتسکی از دستگاه حاکمه ی شوروی به اشاره ی استالين

  :او که بود؟. یافتند" راست"برنتافتند و جرات سخن گفتن از 
پس از .  در فيالدلفيا بدنيا آمد١٨٩۶ فوریه ٢٩ در  بود کهوی فرزند ماهی فروشی دوره گرد
  .معلم مدرسه شد)١٩١۴ - ١٩١۶(تحصيل در مدرسه ی تربيت معلم 

پس از بازگشت .ت به گردان یهودیان، که واحدی نظامی در فلسطين بود، پيوس١٩١٧در 
 به آلمان رفت و خبرنگار ١٩٢١در  .به آمریکا برای یک آژانس خبری در نيویورک کار کرد

  . شدnationسال بعد به مسکو رفت و خبرنگار  .اروپایی ایونينگ پست شد
هنگامی که در شوروی بود، چندین کتاب نوشت که همگی در آن دوران از معتبر ترین 

چالشی جهانی  :از جمله امپریاليسم نفتی .ب می آمدندمنابع شوروی شناسی بحسا
وی مدتی نيز، حوادث جنگ برادرکشی ). ١٩٣٠(،شوروی ها در جهان)١٩٢۶(برای نفت

) اتحاد چپ های جهان(و مدتی هم عضو بریگاد بين المللی اسپانيا را پوشش خبری داد
  .شددر همان جنگ در مبارزه با ژنرال فرانکوی سلطنت طلب 

ادامه داد و بکار  "نيشن" در .به آمریکا بازگشت و در نيویورک ساکن شد١٩٣٨در سال 
  ).١٩۴١(شتنو" انسان ها و سياست" نامه ی خود را بنام زندگی

از استالين و " نيشن"پس از مشاجره ای با سردبير، بر سر دفاع احساساتی مجله ی 
هر ( ی از کمونيسمسرخوردگی و .رد ک ترک١٩۴۵سياست های شوروی، آنجا را در سال 

بنام خدایی  در کتابی گروهی منعکس شد.)چند که هيچ گاه عضو حزب کمونيست نشد
از آن پس  .the God that failed,1949) بتی که سقوط کرد،:در ایران بنام (که هبوط کرد

  .دست بقلم برد" مترقی"همچون ای ضد کمونيستی  فيشر برای مجالت آزادیخواه
  

 ساعته ی ریچارد ٨که فيلم  )١٩۵٠( شامل زندگی مهاتما گاندیسایر کتاب های فيشر
، گاندی و )١٩۶۴(، لنين)١٩۵٢(از روی آن ساخته شد، استالين )١٩٨٢در سال ( بورو  آتن

و ) ١٩۴٢(، هفته ای با گاندی)١٩۵۴(زندگی و پيام او به جهانيان:، گاندی)١٩۴٧(استالين
شخصيت (و گاندی ) شور مورد عالقه اشک(ده ها کتاب و مقاله ی دیگر در مورد شوروی

  .می باشند)  مورد عالقه اش
 در دانشگاه پرینستون، کرسی تدریس  ١٩٧٠ ژانویه ١۵لویی فيشر تا زمان مرگ در 

  .را بر عهده داشت" اتحادشوروی"
  

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

  : چنين پاسخ می دهد١٩۴۵وی را در شماره ی دوم ژوئن 
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فکر . می پذیریم که وی مجله نيشن را متهم به انحراف به نفع روسيه و کمونيسم ميکند
را متهم می کند به فکر می کنيم که وی ما  .ما می داند" خط" را  نکتهمی کنيم که او این

 کوتاهی در  ما را متهم ميکند به، از رفتار بد شوروی، طلبانهمصلحت         ِ چشم پوشی  
 تنها ،ما". کوچک و ضعيف"سياست تقبيح قدرت شوروی بخاطر سرکوب حکومت های 

ما آنچه را که باور . می توانيم با خونسردی به وی پاسخ دهيم که او درست نمی اندیشد
ً                                  نچه که باور داریم کامال  با باور های آقای فيشر متفاوت استآ.داریم می گویيم ما می .                     

بنابر این . گویيم سياست شوروی در قدم اول سياستی است امنيت خواه نه امپریالستی
 خطر ساز شود که روسيه متوجه توطئه ی سایر قدرت ،فقط هنگامی ميتواند برای جهان

 خواهد بود چنانچه وانمود کنيم که معتقدیم ریاکارانه. های عمده ی دنيا بر ضد خود گردد
سياست خارجی روسيه برای پيشبرد مبارزه ی اساسی با فاشيسم و ریشه های 

 سياست خارجی بریتانيا و :اقتصادی آن، به همان اندازه خطرناک است که–سياسی 
  .ایاالت متحده

 
 دو نکته

که " مقاالت جرج ارول " در ١٣٦٠  مترجم از وجود این کتاب برای اولين بار در اوایل دهه ی- 
در ساليانی پس از آن . نقل قولی از لویی فيشر در مورد گاندی آورده بود باخبر شد

یخ در دانشگاه های جستجوی کتاب گذشت تا اینکه پرفسور راج موهان گاندی، استادتار
صاحبه ای  در م١٣٧٨، در سفر خود به ایران در سال )و نوه ی مهاتما گاندی( آمریکا و هند

اینترنت به کمک آمد و از طریق این بار .مطبوعاتی ترجمه ی آن را به فارسی توصيه کرد
.رسيد و ترجمه شدمترجم کتاب بسرعت بدست ، آن  

 
 بعنوان پيش سخن، مقاله ای از کریشنا کری پاالنی، یکی از مصاحبين مورد اعتماد - 

همه ی " گزیده ی سخنان گاندی بنام  کتاب یوی گردآورنده.  خواهد آمدرابيندرانات تاگور
این . )ترجمه شده بفارسی،نشر اميرکبير(برای سازمان یونسکو بوده است " مردم برادرند

عنوان کتاب .قلم کری پاالنی آمده است ب"ی گاندیمقاله در مقدمه ی کتاب زندگی نامه 
:به شرح زیر است  

Gandhi, a life; Krishna Kripalani, National Book Trust, India, 1993    
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   پيش سخن
  

  دگي گونه ای زن: گاندي
  

  آريشنا آري پاالني: ي نوشته
       

   
  

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

  . ي پايان است در آستانه١شروع و هم اآنون 

 

حكومت بريتانيا در هند بخوبي تثبيت ) ١٨٦٩دوم اآتبر (هنگامي آه گاندي بدنيا آمد 
شورش "، "طغيان سپوي "ی همچونهاي مختلف ، با نام١٨٥٧خيزش سال . بود شده
هاي  آتتنها به تبديل و تثبيت ماجراجوئي اقتصادي شر" جنگ اول استقالل"يا " بزرگ

.              ً            اين سلطه، صرفا  سياسي نبود. بود انگليسي به يك امپراتوري بزرگ ياري رسانده
                                                 

١٩٦٨ سال١   



 

 

13 

 

شد آه نسل  موقعيت انگليس، همراه با تسلط فرهنگي وفكري خود، آنچنان تقويت مي
آن " ماموريت تمدن بخشي"آرده، مشتاق رهاآردن خود بدامان  نوين هنديان تحصيل

ي  ا آن حد مطلق نمی باشد آه سلطه پذير به ارادهاي ت  هيچ سلطه:امپراطوري بودند
آشدآه زنداني بميل  هيچ زنجيري آنچنان سخت، در بند نمي. پيشنهاد دهد خود آن را

پذيري تا آن  پذيري آنچنان آامل و تسليم   ّ   قي م،آن روزگار در هند .خود آن را در آغوش آشد
ّ                     حد  شديد بود آه بنظر مي  است تا ند بفرمان الهي است و آمدهآمد امپراطوري بريتانيا در ه  

 .بماندابد 

  

. هنگامي آه گاندي از دنيا رفت، ملت هند ملتي بود آزاد آه سوگوار اين مصيبت شد
، ميراث هاي سرزمين پدري سرمايه دستان، ومردمان محروم از دوزخيان زمين وآوته

   خميدگان از ترس،.گفتن آغازيده بودند ها، سخن  و زبان بستهازدست رفته را باز يافته
 سالحي را آب داده بودندآه ،سالحان بي. توانستند سرهاشان را بيافرازند حال مي
های زرادخانه همه ی همتا در  فايده بود، سالحي بي ي بريتانيايي در برابرش بي سرنيزه
  . توانست پيروز شود  ديگري مي ِ  اي آه بدون آشتن آري، اسلحه. جهان

 

 ، ديگر ِ  آس آه وي بيش ازهر تان زندگي گاندي نيز هست، چراي اين معجزه، داس قصه
جهت نيست آه هموطنان  بي. است ي تاريخي بوده نيز مهندس اين پديده معمار و

  .سپاسگزارش وي را پدر ملت ناميدند

 

ّ                                         با اين وجود اغراق خواهدبود آه مدع ي شويم گاندي به تنهايي اين تحول را بوجود . آورد                                 
. تواند مدعي انحصاري معماري يك فرآيند تاريخي گردد  تيز هوش، نميهيچ فردي، هر قدر

 اند تا شمشير تالش آرده اي از پيشينيان برجسته ومعاصران سالمندتر، بابيل و زنجيره
آنان . ي ترس، خرافه و سستي را پاآسازي آنند جنگل پوشيده ازعلف هرزهاي آشنده

آه نبوغ گاندي آن رابه ميدان قدرتمند مبارزه تبديل آنند   اي را آماده  تا عرصه اند تالش آرده
ّ                    در ط ي يك راهپيمايي بزرگ نموده و هموطنانش را در .  بسوي آزادي رهنمون سازد،   

                                      ً      بود، احتمالش آم بود بتواند آنچه آه بعدا  شد،  صورتيكه وي يكصدسال پيشتر بدنيا آمده
اش با روش  رجام آنونيتوانست به ف هند هم در صورت نبود رهبري گاندي نمي. بشود
روشي آنچنان بشكوه آه آزادي را به همراه افتخار با خود به - ي خود دست يابد   ويژه

ً                      اي آامال  استثنايي آه آدمي نمي شيوه. ارمغان آورد داند آيا اينگونه تجربه باز هم تكرار        
  ! شدني است يا نه

 

ط بخاطرآشورش نيست آه و با اين وجود فق. گاندي براي مردمش زيست، رنج برد و مرد
گر  پرست يا اصالح ي يك وطن عالوه براين وي فقط بمنزله. زندگيش داراي اهميت است

ي اصلي در داستان گاندي اين  نكته. ماند هاي بعدي مي انقالبي نيست آه در ياد نسل
 بود آه درخواستش از وجدان انسان، هم جهاني  ای              ً              است آه وي اساسا  نيرويي اخالقي
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ملل، تالش آرد، بدين  نه ديگر اينكه وي در آغاز آار براي هموطنانش و.  ماندگاراست وهم
هاي  هاي آنان، انگيزش خفت ها و سبب بود آه وي در ميان آنان متولد شده بود ولذا رنج

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

  

                     ً                                                         اگر آه عظمت گاندي صرفا  بدليل عشق آتشين وي به وطن و نيز رهبري پوياي او درجريان 
توانست دليلي آافي براي  بود، خود به تنهايي مي ي سياسي مي ي پيروزمندانه يك مبارزه

 آه چرا تواند  توضيح دهد باشد، اما اين توجيه بسختي مي" پدرملت"قدرداني مردم از 
درآالم او   هاي خاصي دارند يا انگيزش را بشكلي ويژه گرامي مي باقي مردم دنيا ياد او

  . يابند مي

در واقع، بدون وجود برخي از آنان، دنيا آم نداريم؛   "پدر ملت"امروزه در جهان 
اما اين مرد نحيف سيه چرده در لباسي . ه باشدداشتتوانست  روزهاي بهتري را مي

يك از آنها، آه  هر. هاي وي بسيارند رهاورد. ش بود"پدرملت"چيزي بيش از ،از آتان 
اند، نام او را در سراسر جهان  ي آار مورد قضاوت قرار گرفته نتيجه براساس شيوه اجرا يا

وي آزادي از زنجير بردگي بيگانه را به يك پنجم نوع بشر . اند سرافراز ساخته بلندآوازه و
آزادي هند به تعبيري،پيشگام رهايي بسياري از آشورهاي آسياي پي آن  در هديه آرد و

 .جنوب شرقي وآفريقا گشت

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

بايد با  او، مبني براينكه آزادي مي اصرار.  شكستهم درهتك حرمت اجتماعي آنان را
آنند  سعادت اجتماعي، اخالقي و اقتصادي ميليونها نفري آه در روستاها زندگي مي

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

  . باشدی امروزیگرا فايده

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

                                .را فراهم ساخت

تواند تا ابد باقي مانده يا در اين دنياي  رد انساني، هر قدر بزرگ، نمياماهيچ دستاو  
ّ                                    درحال تحو ل، بدون تغيير به حيات خود ادامه دهد آنچه آه گاندي بدست آورد ممكن است .         

 استحاله شود، ولي گاندي ،تواند به چيزي درحد يك خاطره متالشي يا منحرف گردد يا مي
 ،در وجود او. باشد آه انسان برتر از دستاوردهايش مي ماند، چرا  خواهد  باز هم زنده

. آمال اخالقي است بشري جهاني وجود داشت آه در جستجوي ابدي حقيقت و
رحمي باز دارم   را از بي ي آنم آه ذات بشر انديشه در من بيشتر“: گفت آنچنانكه خود مي

رزندان يك خداييم ودر يك اگر ما همه ف. . .  تا اينكه فقط مانع رنج بردن ملت خود باشم 
 چه وابسته به ما يا  – بايد در گناه هر فرد ديگري سرشت الهي مشترآيم، پس مي
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در هند :"نويسد  مي١٩٣٨رابيندرانات تاگور در” . با يكديگر شريك باشيم- نژادهاي ديگر 
ود عزيز، خ ِ  ی همانند ديگر نقاط جهان، ميهن پرستاني وجود دارندآه به همان اندازه گاند

اند، و برخي از آنان مجازاتهايي شديدتر از آنچه آه  را وقف و قرباني ميهن خود ساخته
طه نظر مذهبي، قحتي از ن. باشند شد، بايستي تحمل آرده بايد متحمل مي  گاندي مي

ّ                 شوند آه شدت رياضت آنان بح دي است آه زندگي  مرتاضاني در اين سرزمين يافت مي                         
اما اين وطن پرستان، فقط وطن پرستند، . آسايش نسبي استگاندي در مقايسه با آنان، 

اندآه همچون ديگر آدميان، زنداني همان   قهرماناني روحاني،آن مرتاضان تنها نه بيشتر و
آيد اين مرد از آرامات خود برتر   درحاليكه بنظر مي.تحسين ديگرانند آه مورد اند  آراماتي
  "اند آراماتي آه خود هر يك عظمتي. است

گاندي معبد و مذهبي رابنياد نساخت و هر چند آه با ايمان زيست، با اين حال 
اي را بدنبال خود باقي نگذاشت تا مومنين برسر  هيچ اعتقاد جزمي و متعصبانه

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

آه از ديدگاه وي -معتقدبود، اما هرگونه اصول عقيدتي، مناسك، ياعبادت را 
 بدون ترس و مالحظه و –نافي قانون معنويت و شفقت فراگير باشد  

 وي، ٢ دوست باپتيست١٩٠٩درهمان اوان سال . شمرد انديشي مردود مي مصلحت
ُ     جوزف د ك در است آه پرواز  اي قادر دانم آيا هيچ سيستم مذهبي نمي:"اش نوشت باره      
 هايش آنچنان به مسيحيت نزديك  ديدگاه؟ي وي را بطور مطلق متوقف سازد روح و انديشه

ً      آيد آامال  هندو آه بنظر نمياست  آه  است  باشد، و آنچنان از هندوگرايي اشباعیی       
آه  است رده و فراگيرتوان آنان را مسيحي ناميد، در حاليكه عواطفش آنچنان گست نمي

معني  اي رابي هاي فرقه است آه آيين اي رسيده وي به نقطهآند  انسان تصور مي
                ." بيند مي

 خود به برخي از همكارانش آه انجمني بنام او تشكيل ،هفت سال بعد گاندي و   بيست
چيزي بنام : " آهدهد داده بودند تا عقايد وي را در آن تبليغ آنند، اينطور هشدار مي

مدعي نيستم آه . اي از خود بجا بگذارم خواهم آه فرقه وجود ندارد، نمي" گرايي گاندي"
ام تا  من فقط به روش خود سعي آرده. ام اي جديد را ابداع نموده اصول فكري يا نظريه

. . . .  مان آزمايش آنم  حقايق ابدي و هميشگي را برروي مشكالت و زندگي روزانه
در . ام، به هيچ وجه نهايي نيستند ام و نتايجي راآه بدانها رسيده  را آه دادهنظراتي

اي ندارم آه  هيچ نكته. تغيير دهم صورتيكه فردا به نكات بهتري برسم، ممكن است آنها را
آنچه آه . ها قدمت دارند حقيقت و عدم خشونت همچون آوه. بتوانم آن را به دنيا بياموزم

شاتي برروي هردو، بامقياسي هرچه وسعيتر و به بهترين شكل ممكن ام انجام آزماي آرده
  . . . .ام  ام و از اشتباهاتم درس آموخته در اين راستا، برخي اوقات خطا نموده. است بوده

 در آنچه آه -  اگر بتوان آن را با اين واژه فريبنده و پرادعا ناميد - ي من  بله، تمامي فلسفه
بناميد، چراآه ايمان به " گرايي گاندي"بايد آنرا   شما نمي.شود اآنون گفتم خالصه مي

                                                 
باشدو نه   غسل تعميد پس از رسيدن آودك به سن تميز مي مكتبي پروتستان آه معتقد به انجام مراسم٢

.قبل از آن  
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براي تشريح آن هيچ آالم يا تبليغات . در آن وجود ندارد" نوين گرايشي" اي جديد و قبله
ايد،  قول آرده   از متون مقدس نقل،من مورد  در،برخالف انتظارم. آيد ي الزم نمي ا فاخرانه

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

توانند آنها را تبليغ نمايند،   به آن حقايق و زيستن در متن آنان، ميدنفقط با تحقق بخشي
" خدا"گاندي هيچ ويژگي خاصي به" .نه با آالم و ادعا و تبليغ به نفع اين يا آن اعتقاد

وهيچ مناسكي رابراي دستيابي به او توصيه نكرد مگر " حقيقت"منسوب نكرد بجز
  .اي را آسيب نرساند جستجوي شرافتمندانه و بي امان، با ابزاري آه هيچ موجود زنده

آرده،   چه آسي جرئت آن را دارد آه مدعي شود گاندي تنها بخاطر خود تالش مي
  است؟ آوشيده كه اعتراف آند آه وي  براي همه ميمگراين

اي نيست آه  ، نكته"شد"                                  ً   آه گاندي آنچنان بدنيا نيامدآه بعدا  ،اين واقعيت نيز  
 هرچندآه دربزرگسالي خود را متفاوت ساخت، ولي .تر از نكات ديگر باشد اهميت بي

 هاي همسن و  بچهاي رانشان نداد آه  العاده ي عمر هيچ استعداد خارق درسالهاي اوليه
اي به  اش هيچ انديشه برخالف برخي از معاصران برجسته. ندسالش درآن مشترك نباش

نه از روياهاي .  جوان ازين حسن برخورداربود}تاگور{آه رابيندراناتطور شد آن وي الهام نمي
يخته  برانگ٤آاناندا برد و نه با تعصب غالب در امثال  ويوه رنج مي ٣رمزآلود يك راماآريشنا

تر از  هوش ي قابل ذآر اين آه آم نكته: آودآي بود معمولي همانند ديگر آودآان. شد مي
تر از اغلب آنان بود و بخاطر خجولي بيش از حد، سرآوفت  ي از آودآان و بسيار رام بسيار
  . خجلتي آه بشكل عقده، مدتها آزارش داد! خورده

 بودن در تحصيالت و بطور  ودن، متوسط   بجز آم جراتي وعدم اتكاء بنفس، خوش سيما نب
ي در ظاهر فيزيكي او يا توان  دیگر بعنوان يك آودك يا نوجوان، چيز؛آلي ممتاز نبودن

ً               ي آتشفشان فعال  آرام درون وي  اي از نيروي نهفته اش وجود نداشت آه نشانه فكري             
ي و نه ا رسيد، نه جرقه اي بگوش نمي ازين سطح آرام، آواي هيچ خروش خفته. باشد

آمد تا نشاني باشد از شمشير آتشيني آه بر سندان وجودش در حال  دودي بچشم مي
                       شايد                                                        . شكل گرفتن بود

مشيت الهي بود آه خدا از روي حسادت نسبت به شيطان، سالحي ناياب را آه در خفا 
داد و نگران دورآردن آن از چشم شيطان، در غالفي آنچنان معمولي پنهان  ش ميا شكل

ي درون يا  حتي خود غالف هم از آتش آرميده. آس را برنيانگيزد نمايد آه توجه هيچ
ي خود نشسته بود هيچ سر نخ يا پيش آگهي نشان  سرنوشتي آه در آمين آينده

                           ً        هم، از نبوغي آه نوجوان ظاهرا  توصيف اي، حتي حرآتي مب هيچ هشياري ويژه. داد نمي
 سطح آرام ،اي بيني داد، هيچ شوريدگي غير قابل پيش ناپذير را تسخير آرده بود، خبر نمي

ساخت، هيچ اشتياق  حادثه و معمولي وي را متالطم نمي  بي ِ  و يكنواخت آودآي
  .يافت شديدي از اعماق ناخودآگاه وي، راه به بيرون نمي

                                                 
٣ :Ramakrishna    معتقد به وحدت مذاهب)١٨٣٦-٨٦(ي راماآريشنا   قديس بنگالي، موسس فرقه ،.  
٤  :Vivekananda     ي ودانتيست مروج طريقه  ي بنگالي نويسنده و  فترين شاگرد راماآريشنا، فيلسوفومعر  

)١٨٦٢-١٩٠٣(دنيا  در هاي راماآريشنا انديشه و  
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هاي قبل   از تمامي تنش،آرد آگاهي خود احساس خوشبختي مينا نوجواني آه در  
ي آاميابي و همچنين ناآامي بسياري از نوابغ وپيامبران بوده است بدور  از بلوغ آه مايه

قادر به تحمل فشار انفجار درون شد، آنگاه بود                        ّ               ماند تا اينكه فكر وشخصي تش بلوغ يافت و
خالي آردن ، بدون غرور و بدون  ن شانهآه اين مرحله را با شجاعت و سبكبالي بدو

  . جوئي آغازآرد ستيزه
درست است آه احساس خاصي از وفاداري به والدين، وظيفه شناسي و بيگانگي با   

 آشكار بود، اما در محيط اجتماعي پرورش او، اين حقيري   "مدرسه بچه" در اين ،نادرستي
ي مدفون بود  "روح"العاده بود،درعمق  ق             ً    آنچه آه حقيقتا  فو.العاده نبود ويژگيها بسيار فوق
.                                                       شود  بسختي اثري از آن ديده مي،آه در آن سنين

                                                        ِ                          بنابراين با دانستن اين نكته آه اگر اين جوان معمولي بكمك ا عمال منضبط اراده به جائي 
 نيز ممكن است بخود نهيب زند آه چرا ديگران  ساده اینساندانيم،هر ا رسيد آه مي

آه جرات ندارد بدون  اي ترسو اگر پسر بچه. نبايستي در انجام همان آارها موفق باشند
مارها از  آنم آه ارواح از يك سمت، دزدان از سويي ديگر و تصور مي: "چراغ به بستر رود
تبديل شود، براي تمامي  ترين انسانها راسه ، بتواند به بي"آنند ام مي طرفي ديگر دوره

                                                                                . ديگر انسانها نيز اميدي هست
اگر آه بايد از نبوغ گاندي ياد شود، اين نبوغ در پشتكار و سماجت خستگي ناپذير و 

اش  زندگي. قرار اخالقي است  بخاطر اطاعت از يك ميل بيهراس ناپذير وي، در قبول رنج
 جستجويي نا آرام و  ووقفه اي بي پس از عبور از آستانه جواني، سلوآي طوالني از مبارزه

پذير در  حقيقتي نه انتزاعي و ماورايي بل تجسم. بدون تعجيل در راه آشف حقيقت بود
هاي  هايي آه از قدم االتر رفت، با قدماو گام به گام ب. ها ي انسان قالب روابط روزمره

 نبودند، تا آنجايي آه او را در مرتبتي ديديم آه بيش از  و بلندترهاي ديگر فراتر انسان
آلبرت انشتين آه خود به تنهايي برج و بارويي بلند مرتبه در انديشه بشر اين . انسان بود

آيند، بسختي باور  نده ميهايي آه در آي شايد نسل: "قرن بود، در موردش چنين نگاشت
." است آنند آه اين چنين فردي در قالب گوشت و خون بر روي همين خاک  گام برداشته

آورد  رسيد بهتر است به خاطر اگر در پايان آار، گاندي شبيه هيچ انسان ديگري بنظر نمي
                                                             .آه در آغاز، او نيز همانند هر انسان ديگري بود

ِ       زيبايي  يگانه خوشبختانه او خودش . هاي وي در همين نكته نهفته است ي زندگي و آموزه      
اش در انظار عمومي،  تا آنجا آه با حضور آامل. حوادث اصلي را برايمان ثبت نموده است

وي با دقتي موشكافانه و .      ً                                         تقريبا  هرگونه حريم خصوصي و شخصي خود را رها آرد
اگر . اش را شرح داده است پروا، تكامل وجدان و آگاهي اخالقي و سياسي صداقتي بي

 وقايع نگاران مخلصي آه عالمات د هند، آم نبودن چنين، در سرزمين زود باور نبود اين
حم ي خداوند از تولد وي جعل آنند وحتي از زماني آه جنيني در ر آلودي در مورد مژده رمز

رابيندرانات   چه خوش گفت. اي خدايي برسرش تصوير نمايند مادرش بوده، او را باهاله
:                                                                                     در موردش  تاگور

       "            تو خود ساده سخن می گویی، نه آنانی که از تو دم می زنند! سرورم"
يا  يا سياستمدار؟ آيا قديسي در ميان سياستمردان بود آيا گاندي قديس بود

ّ      سياستمردي در ميان قد يسان؟                      
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مدعي هر دو باشد؟ آيا او موفق شدآه به آالبد فاسد سياست،  تواند آيا آسي مي  
آيا ملتي آه او را پدر  اند؟ ت بدمد، آنچنانكه تحسين آنندگانش مدعي شدهروح شفق
اند آه آيندگان باز  است؟ اينان سئوالتي آند، تاآنون شاهدي براين مدعا بوده خطاب مي

  .هم خواهند پرسيد
توان گفت اين است آه او هر چه بود، از جنس هيچ  ي آنچه آه مي در اين ميان، همه

شايد موفق نشود، شايد :  گفتشتاگور ده سال قبل از مرگ.  نبودانسان هم عصر خود
كسته شد، همانطور آه مسيح  شبا شكست روبرو گردد، همانطور آه بودا 

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

  .است، در يادها خواهد ماند نموده ار بعدي بدلاعص
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  فصل اول
  دنيا را چه شده است؟

  
در طی پنجاه سال گذشته دنيا شاهد رشد الهام بخشی بوده، اما این رشد بدون 

س از روزنامه ها و مجالت در سال های پ. اطمينان از آشتی و وفراوانی نعمت بوده است
ً                            پر بودند از پيش بينی هایی کامال  توجيه شده و معقول در مورد ) ١٩٢٠ و ١٩١٩(جنگ اول                               

نيز، ) ١٩۴٧(در گرماگرم جنگ دوم جهانی و از پایان آن تا به امروز . بروز جنگ جهانی دوم
امروزه، عدم قطعيت . بحث های بسياری در مورد سومين کشاکش بر سر زبان هاست

  .ی عمده ی تمامی انسانهاستصلح و آشتی، نگران
  

کترنيگ معاون پژوهشی شرکت جنرال موتورز و ریاست انجمن آمریکایی . دکتر چارلز اف
ما دانش تهيه غذای کافی برای تک تک دو : " پيشرفت علم در جایی اظهار می دارد

،  یعنی یک و نيم ميليارد مرد- ميليارد ساکنان زمين را داریم، اما سه چهارم جمعيت دنيا
اما اجتناب پذیر، "  بشر ساخته"، فقر ” غذای کافی برای خوردن ندارند–زن و کودک 

بخش اعظم بشریت در هراس از جنگ است و از .  دومين نگرانی تمامی انسان هاست
  .بشریت در لفافی از ناامنی در هم پيچيده است. نياز در رنج

  
هر فرد عادی نيز، بشکلی . نددولت ها و دیپلمات ها این ناامنی را بخوبی بازمی تاب

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

  . انتخابات و قوانين تأثير می گذاردسب و کار،اخالقيات، ک
  

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

خودآگاه یا ناخودآگاه می فهمند که، علی رغم این حقيقت که علم و صنعت می تواند 
ّ          ام ا با وجودانسان ها را با همه ی نيازهایشان تأمين نماید،   گرسنه، یانسانها توده ی  

  . در سراسر دنيا، انتظار امنيت داشتن تا چه اندازه اشتباه استژنده پوش، و بی خانمان
  

موجود نا اميدی که از پاسخ ناپذیری آشکار مشکالت بزرگ و ناتوانی در یافتن پاسخ به 
پرسش های مهم سرگشته شده است، آسایش را در لذت می جوید یا به هر آن چيزی 
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و می کند که بظاهر پایدار، مبرا از خطا ، و پرتحرک است و وعده های بسيار هم می ر
بسياری از . ناامنی، گرایشی به مطلق گرایی سياسی یا مذهبی پدید می آورد. دهد

یأس به . آنان که ناشادند، آزادی خود را می بخشند تا در ازای آن امکان شادی بيابند
فقرا، بيمناکان، درماندگان و نااميدان، خوراک سهل و . تماميت خواهی یاری می رساند

  .صلح پایدار و فراوانی جهانی و رفاه به استبداد پایان می دهد. آسان مستبدان اند
  

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

اگر آزادی را سرکوب کرد چه باک؟ مخالفان را با روغن . قطارها را منظم و سر وقت کرد
کرچک به قتل رساند، زندان ها را پر کرد، و برای متمدن ساختن اتيوپی گاز سمی بکار 

 سال  در(Voelkischer Beobachter)برد، از این همه چه باک؟ هيتلر، بقول روزنامه ی خودش
به مادران، یارانه ی دولتی؛ به کودکان، بيمه؛ به کارگران، اشتغال کامل؛ به : ١٩٣٩نوی 

  ،ميهن پرستان، مرخصی با حقوق؛ و به سالن غذاخوری کارخانجات، سمفونی؛ هدیه داد
حال  اگر ملتی را برده سازد و آماده شود تا دنيا را در حمام خون غرقه کند در نظر آلمان 

  ن چه باک؟ها و دیگرا
  

فوالد بيشتر، آجرهای بيشتر، اسلحه بيشتر، نظم بيشتر و هدایای بيشتر، مایه غرور و 
سيستم استبدادی، کمربند شهروندانش را تنگ تر می . الف زنی تمامی مستبدین است

کند و آنان را با وحشت تهدید همنشين می سازد، اما همزمان به پایان کار نيز اشاره می 
در این ميان، پيشروی هایی جزئی به سمت .  بهشت و اقتدار ملی استکند که وعده ی

از نظر مستبد، آزادی و اصول در مقابل یک اتوبان بزرگ، . آینده ی موعود بدست می آید
  .یک کارخانه ی تراکتور سازی یا یک کوره ی بلند ذوب آهن هيچ ارزشی ندارند

  
چندی بعد سازنده در . ، و بعد چهارمیدیواری باال می رود، دیواری دیگر، کمی بعد سومی

آمار ساخت و ساز . زندانی است که زندگی در آن با کار سخت و دروغ خریداری می شود
فرعون های نوین با کمک بردگان اهرامی ساخته .     ً                            لزوما  نمره ی خوش آهنگ آزادی نيست

 سالی ۴٠، اند که بردگان شان در حاليکه قبال تلخی بردگی را چشيده اند، با خوشحالی
سرزمين  (را همچون بنی اسرایيل در برهوت بيابان پرسه می زنند، تا به اردن موعود خود

 ای درون اهرام موميایی هایی هستند که نشانه ی امنيت و مخفی کاری. برسند) آزادی
 اما .....ستقدرت فيزیکی ضد اخالقی انشانگر و نيز است  ضد کرامت بشری هستند که 

  .نشسته استمنتظر  اهرام، این ابوالهول است که ساکت و مرموز در نزدیکی همين
  

در جریان تشنگی شان برای  دست از نان بشویند و ،ملت ها ممکن است بخاطر سالح
  اما امروز آلمان نازی کجاست؟ .  شوند اخالقضد یتبدیل به چپاولگرانامنيت، 

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

 چشم انداز جنگ خواهد ،عرصه ی دیگری درگير می شود که تنها چشم انداز قطعی آن
  .بود
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چگونه می توان از وجود امنيت فردی سخن گفت، در حاليکه پليس مخفی حاکم مستبد 

تواند آزادی تان را برباید؟ امنيت در سایه ی رژیمی که هيچ دغدغه ی اخالقی ای می 
ندارد ولذا محاسبه ناپذیر است، چگونه امنيتی است؟ با اینحال، تنها همين ادعا که 

 می سازد و امنيت می آورد، وی را در بسياری از مناطق و  و کارخانهدیکتاتور ساختمان
  .نواحی، قابل پذیرش می سازد

  
در دنيایی می زیيم که عشق به آزادی، توسل به .                    ً           بحران دوران ما اساسا  اخالقی است

ارزش های واالی اخالقی، ظرفيت تحمل رنجش و رنج، و احترام به ابناء بشر، در آن رو به 
این نکته ایست که بيش از هر چيزدیگر، شکست سياستمردان را . کاستی گذاشته است

  .اعالم می کند
  

هم  ٢محاکمه تام مونی. ، آمریکا و دنيا را تکان داد١وانزتی- اعدام ساکومحاکمه و
اما امروزه طوری است که ده ها هزار قتل جنائی هرگز سر از اخبار در نمی . همينطور

جنایات پليس مخفی تزار در سيبری، بدرفتاری با بردگان در کنگوی بلژیک، قتل عام . آورند
ا، ملت های دوردست را در قرن نوزدهم و اولين دهه ی های ضد یهود و قتل عام ارمنی ه

اما امروزه حضور ميليون ها نفر در اردوگاه های تمرکز .  دچار هيجانی تب آلود نمود٢٠قرن 
بندرت ) نام ظاهری اردوگاه های مرگ هيتلر و اردوگاه های کار اجباری  استالين(دهی

 بنگال، حداقل ١٩۴٢ -۴٣ال در قحطی س. حتی باعث لحظه ای تفکر خاموش می شوند
در همين لحظه ميليون ها نفر در . ٣ ميليون یهودی را کشت۵هيتلر . یک ميليون نفر مردند

تيتو، فرانکو، ساالزار، پرون و دیکتاتورهای دیگر . چين و هند و اروپا گرسنگی می کشند
 گرایی تبعيض نژادی با تشدید وپر رنگ شدن ملی. حقوق رعایاشان را سرکوب کرده اند

  .رشد می کند
  

تراژدی ها و شقاوت های دنيای ثروتمند، پيشرفته و نوین ما آنچنان گسترده و 
مردم پنهان می ماند، یا شاید آنها ما متعدد است که از چشم و عاطفه ی بيشتر 

اگر . را عمدا از ذهنمان بيرون می کنيم تا واکنشی دفاعی نشان داده باشيم
ان زنده می بودند، امکان نداشت آدمی بتواند از این شرایط هميشه در ذهن م

بعضی آدم ها به سنگدلی، قساوت و رنج بی تفاوت می . شدت درد، زنده بماند
فرد حساس اغلب فرو می ریزد و . شوند، برخی دیگر نمی توانند تحملش کنند

آسيب می بيند، یا اینکه به ندید گرفتن، بی تفاوتی، و بی عالقگی پناه می برد 
در بيرون این زندگی شخصی و . می خزدزندگی شخصی النه و پناهگاه ا به و ی

از همين رو . این پناهگاه ها وی بخوبی از ناتوانی و بی اهميتی خود آگاه است
سازمانهای "یا شرکت جدی در " کنش گری سياسی" بی ميلی گسترده به

 ساعتی بله، ما سکه ای و. رخ می نماید" متعهد به کاهش رنج و اصالح شر
این آن چيزی نيست که در مقایسه با عظمت . ۴هزینه می کنيم اما نه بيشتر

  .وظيفه باید انجام داد
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، مشکالت نيز همان قدر شدیدتر خواهند شد و ميدان وسيع تری انفعال هر قدر بيشتر
. برای چاپلوسی، فعاليت مستبدین تبهکار و گانگستر و شيادان سياسی باز خواهد شد

 پس مشکالت می آیند، آنچنان پرشتاب که تمرکز بر روی راه حل های مشکالت از
کنفرانس ها از پی کنفرانس می آیند؛ آنچنان سریع، و تهيه ی . اساسی دشوار می گردد

پيش نویس پيمان ها آنچنان انرژی ذهنی و وقت دیپلمات ها را می گيرد که چشم شان 
  .شان را دیگر نمی بينداصلی اهداف 

  
، پيمان های صلح، " موفق" ين جنگ جهانی اول ودوم با کنفرانس های فاصله ی ب

سخنرانی در باب مزایای دوستی بين المللی، مباحث خلع سالح و تعهد به خوب بودن 
در سال " ممنوع سازی جنگ"  بریاند در باب - لوکارنو، ثواری، پيمان کلوگ: پيموده شد

پس از . وزیران را بشدت سرگرم ساختاین مشغوليات، نخست  . ١٩٣٨ و مونيخ در ١٩٢٨
هر کنفرانس نمایشی، دیپلمات ها در پوست خود نگنجيدند و بانگ خوش بينی سر دادند، 

  .غافل ازینکه در این بين جنگی در حال زایش بود
  

ً                                       سياست های بين المللی و داخلی معموال  بشکل کنفرانس، پيمان، قطعنامه، تجارت،                                   
، رای، قانون، قيمت، سود، ماليات، انتصابات و غيره دیده می واگذاری امتياز نفتی، احزاب

این نگاه نادرست نيست، اما بدون توجه به روح بشر و رویه های اخالقی وی، . شوند
اما . سياست قبل از هر چيز نيازمند انسجام ناشی از اصول است. چيزی است ناقص

رده است که واقعيت در عمل ثابت ک"          ِ            فرصت طلبی  بوقلمون صفت"نظریه پردازان عملکرد 
در این ميان، التزام به اصول اخالقی، می تواند یکپارچگی و یکرنگی و . اینچنين نيست

  .شرافت رفتاری بوجود آورد
  

فردی " عمل و اصول"و بين " سياست و اصول"بشریت نيازمند پيوستگی ميان 
 با نتایج ملموس خود بطوری که هر چيزی فقط.  اغلب اوقات این دو از هم غریبه اند.است

  "پس چی گير من می آد؟" : ارزیابی می شود
 هرگونه وسيله ای را ،هدف. درحکومت استبدادی، سياست و اصول دشمن یکدیگرند

اما دموکراسی، بر . جنگ، دروغ  و جنایت را به رنگ تقدس درمی آورد. تقدس می بخشد
  .وه ها سختگير باشداساس تعریف و روح خود، می باید که نسبت به ابزار و شي

  
 گاندی نمونه ای از تز و آنتی تز ميان استبداد و مردم ۵فرمانده کل استالين و مهاتما

  .این آنتی تز بزرگترین آنتی تز در جهان نوین است. ساالری اند
  

از دیدگاه جوزف استالين، مستبد کمونيست، یکه تاز تمامی روسيه، نابغه ی سازمان 
پيمانی با هيتلر؟ . وسایل اهميتی ندارند. ست هدف استدهی و استاد قدرت؛ سيا

اردوگاه مرگ ؟ برده کردن کشورهای کوچک؟ این ها همه کارهایی درست اند، چرا که  
  .وسایلی هستند در خدمت یک هدف، یعنی ابزار کسب و حفظ قدرت
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ِ  از نظر انسان   بی ، سوسياليست آرمانخواه و  صلح طل٦، سياستمرد، اهل نظر"خدا مرد"           
  .تفاوتی با هم ندارند سياست و اصولهمچون گاندی؛ 

" کلمات"ها و با " وسيله"این دو مرد با رویه هایی بشدت واگرا نسبت به انسان ها، با 
  .خود، از هم دور می شوند

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

هانداس کرامچند گاندی هفته نامه ای را بزبان انگليسی اداره می کند که نامش مو
مقاالتی با امضاء در آن می نویسد و ستون پرسش و پاسخی . است) پسر خدا( هاریجان

  .هم به عهده ی اوست
  

ارگری ک عضو برجسته ی دولت ٣، هيئت اعزامی کابينه مرکب از ١٩۴۶در ماه مارس 
آنان با . مت کرد تا جهت اعطای خودگردانی به راه حلی دست یابندانگليس به هند عزی

گاندی، جواهر لعل نهرو و سایر رهبران حزب کنگره و نيز با محمد علی جناح رهبر مسلم 
  .ليگ و بسياری افراد دیگر مالقات داشتند

  
 ماه مه، هيئت اعزامی طرحی منتشر ساخت که به هند، قانون ١۶در نهایت، در روز 

آیا هندیان طرح انگليس را : ظاهرا مسئله این بود. ی و دولتی ملی اعطا می کرداساس
آیا مهاتما گاندی آن را می پذیرد؟ چرا که : می پذیرند؟ اما سؤال واقعی چيز دیگری بود
  .گاندی بزرگ ترین نيروی واقعی هند است

  
ود روا داشت و بر خ" ٧ چهار روزه ای یامتحان و آزمون جستجوگرانه" گاندی در پاسخ، 

آنگاه در طی مقاله ی یک ونيم صفحه ای خود به ستایش از هيئت پرداخت و اظهار داشت 
بهترین مدرکی است که دولت انگليس در شرایط مختلف پيش آمده، می " که طرح آنان 

 اعضای کابينه ی انگليس آمده اند تا ”وی مدعی شد که". توانسته از خود ارائه دهد
 ".ترین روش پایان دادن به حکومت انگليس را طراحی کنندآسانترین و سریع

  
متن آن به واشنگتن . تمامی روزنامه های هند این مقاله را به نقل از هاریجان چاپ کردند
در مطبوعات انگليس . بی سيم زده شد تا مقامات و دیپلمات های برجسته آن را ببينند

فاصله در زیر تحليل گاندی از پيشنهاد تاریخ بال. گزیده های کاملی از آن را به چاپ رساندند
ساز انگليس برای آزاد سازی هند، هاریجان مقاله ی دیگری به امضای گاندی منتشر 

بعنوان " که در آن وی ارزش غذایی هسته را " هسته ی بذری انبه" ساخت تحت عنوان
ی دهد که و اینچنين ادامه م. تحسين می کند" جانشين مناسبی برای غالت و کاه وجو

اگر همه ی هسته انبه ها نگهداری شود و بجای غالت پخته و خورده شده و " خوب بود 
  ."یا به نيازمندان داده شود
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بخش بعدی هاریجان باز هم به همين شکل نوشته ی موهانداس کرامچند گاندی بود و به 
دی در گان. درمان طبيعی می پرداخت که این روزها بيشتر وقتش را صرف آن می کند

درمان طبيعی دو بخش دارد، اول بردن نام خدا یا راماناما و دوم : " مقاله اش می نویسد
که در آن خلوص مطلق ... پيشگيری از بيماری با آموختن عميق بهزیستی وبهداشت 

 می ناشدنیبيماری " وی تأکيد می کند که با این شرط. " درونی و برونی وجود دارد
شير گاوميش همتراز شير گاو : " بسط ارزش شير می پردازدآنگاه به شرح و ." گردد

  ".نيست
  

این شماره ی هاریجان نمونه ایست از شماره های دیگر آن و نيز نمونه ای از خصلت 
 - و چون این زندگی چند وجهی است–است " فرد" چون او عالقمند به زندگی. گاندی

شماره های هفتگی هاریجان، بارها و بارها در . گاندی نيز انسانی چند وجهی است
در هند می کند، یا گاندی توجه خود را معطوف به مصارف بادام زمينی برای هموطنانش 

می شود که می پرسد چرا گاندی عادت تف کردن هندیان را بانوئی گوی سؤال پاسخ
تقبيح نمی کند و اینچنين پاسخ می دهد که هميشه در این مورد تذکر داده است و اکنون 

  .آن را باز تقبيح می کندنيز 
  

در مقاله ای، گاندی استقالل برای هند را تعریف می کند، در مقاله ای دیگر خواستار 
کاهش ميزان شکر مصرفی و توليد آب نبات می شود، در مقاله ی سوم با مشکل جنایت 
ظ جانيان برخورد می کند، در چهارمی اظهار اميدواری می کند که هند آزاد از تشکيل و حف

ارتش خودداری خواهد کرد، در پنجمين مقاله قاعده ای وضع می کند که دروغ گویی هيچ 
  ."راست گویی استثنایی نمی پذیرد: " گاه توجيه پذیر نيست 

  
ِ                                   از دید گاندی، مهاتمای  خدامرد، سياست، آنچنان هم عظيم،دست                       

که و حقير نيستندنيست و فرودستان هم آنچنان کوچک " از مابهتران"نيافتنی و متعلق به 
  .خود می پندارند

  
  

 ساعت شبانه روز را با عامه ٢۴یکی از شگفت آورترین ویژگی های گاندی این است که 
بسترش . مردم می گذراند و بنظر می رسد که در ميانشان می بالد و رشد می کند

 تشکی است روی تخته ای بر کف سنگی ایوان درمانگاه دکتر مهتا یا هر جای دیگری که
تراس رو باز است و در سطح زمين چندین نفر از یاران در نزدیکی استاد . زندگی می کند

  .خود روی همان مهتابی می خوابند
  

آنگاه آب پرتقال و انبه ای می . ساعت چهار صبح مهاتما و گروهش به تالوت دعا مشغولند
 ١٢۵که تا  ساله است و اميدوار ٧٨. نوشد و با دست خود به نامه ها جواب می دهد

خوب می بيند و خوب هم . دست خطش، واضح و قابل استناد است. سالگی عمر کند
روزی یکبار، راج کوماری آمریت کائور که بانویی مسيحی از یک خانواده شازده . می شنود

ی هندی است اخبار را از روی فتوکپی خبرنامه ی یک خبرگزاری  بریتانيایی برایش می 
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 خدمت به گاندی و منشی گری وی، از همه چيز چشم پوشی این خانم برای. خواند
  .گاندی هرگز روزنامه ها را نمی خواند و به رادیو گوش نمی دهد. کرده است

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

 "بند کمر"به گفتگویی، و هر عمل دیگری، با ساعت نيکلی جيبی او تنظيم می شود که 
ً          گفتگوها معموال  یک ساعت . بشدت وقت شناس است. لنگ دست باف وی آویزان است             

طول می کشد و اوست که آنان را از تمام شدن وقت مطلع می کند و به گفتگو پایان می 
ً                            وی عمال  همه ی صحبت را بدست می گيرد. دهد در واقع از هر . گفتگو را خوش می دارد.      

              ً                                              می برد، مخصوصا  اگر گفتگو باشد، پياده روی باشد، خوردن باشد کاری که می کند لذت
  .یا خوابيدن

  
شش روز .  با گاندی زندگی کردم١٩۴٢مدت یک هفته ای در روستایی داغ در تابستان 

نخستين .   صبح با او به پياده روی می رفتم۵:٣٠ساعت  .  با وی گذراندم١٩۴۶هم در 
  .پشه ای نيشم زده بود.  گفتم بد خوابيدمبامداد از من پرسيد چطور خوابيدی؟

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

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

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

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

  ! "با یه گل بهار نمی شه که: " گاندی خندید و گفت
   ً                               حتما   دیگه قرار نيست که توی بارون : " رید تأکيد کردم که می با"ریز بار"چند بار صبح ها 
  "هم قدم بزنيد؟ 
  ".پيرمردی نکن.  بله، راه بيفت!!ها؟: " در پاسخ گفت

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

دد، صبحانه ی دومش را برمی گر.  دقيقه پياده روی خستگی بسراغش نمی آید۴۵پایان 
می خورد، می نویسد، مالقاتی ها را می پذیرد، پيامی بسيار طوالنی از دکتر مهتا می 

  .گيرد و بعد می خوابد
گاندی روز خود را بر روی تشکی زمخت که بر روی کف سنگی اتاقش پهن شده است 

ی چينی درخشان و غذا را در ظرفها.  بر روی  آن می خوابد– در طول روز نيز- می گذراند و 
خوراکش سبزی جات خام و . تميز یا کاسه های فلزی خوش ساب براق برایش می آورند

نان، . پخته، ميوه، خرمای پخته در شير، پودینگ شير، کيک تاوه ای ورقه ای هندی است
  .تخم مرغ، گوشت یا ماهی نمی خورد؛ چای، قهوه یا الکل هم نمی نوشد
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ساکنان زاغه .  ای معمولی در ميانه ی زاغه ها اقامت می کندگاندی بيشتر وقتها در کلبه

ً                            هندوهای متدین معموال  خود رااز نجس ها دور نگه می. ها نجس هایند دارند، معتقدند که                    
گاندی خواهان این است که هندو های معتقد . تماس با نجس ها آنان را آلوده می سازد

به همين خاطر هر گاه که .  دست بردارند، از رفتار بيرحمانه شان با نجس ها٨به طبقات
در نتيجه، هندو های طبقاتی شروع . امکان داشته باشد در ميانشان زندگی می کند

ر تمامی دبعالوه . کرده اند از نجس ها بعنوان خدمتکار و حتی بعنوان آشپز استفاده کنند
ّ  گفته شد که سد  به مننقاط هند ر ه در شهرها د بين هندو های طبقاتی  و نجس ها بویژ             

 گاندی روحانيون معابد مقدس هندو را وادار کرده است که درهای .حال فروریختن است
  .بسته بوده استبر آنان معابد را بروی نجس ها باز کنند، در حاليکه این درها هزاران سال 

  
او نجس مادرزاد نيست؛ بلکه هندویی از طبقه ی " .من نجس ام:"یک بار به من گفت

 اما خود را از جنس نجس ها معرفی می کند، تا شاید هندوهای دیگر ،ن استپيشه ورا
من هندویم، من مسلمانم، مسيحی ام، :" در ادامه می گوید. نيز مانند وی عمل کنند
  ".یهودی ام و بودایی ام

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

ً                معموال  لمس می نمایندکنند و پایش را بيشتر وقت ها با مشتش به پشتشان می کوبد .      
آنگاه، آنطور که خودش تعریف می کند، روی کف . و به آنان می گوید که دست بردارند

ممکن است هر کسی که در خانه حضور . زمين چمباتمه می زنند و گفتگو آغاز می شود
به خود گاندی و کسی که با او قرار اما بطور عادی گفتگو . دارد بنشيند و گوش دهد

  .مالقات گذاشته محدود می شود
  

. نخست وزیران استانی حزب کنگره برای گرفتن رهنمود و دستورالعمل به نزدش می آیند
هر آنکس که می خواهد . مربيان برای آزمایش نظراتشان بر روی او به دیدارش می آیند

 و نقشه ی اقدامی نو برای هند ندارد، دست به کاری نو شود و نيز آن کس هم که طرح
افراد منفرد می آیند تا در حل مشکالت شخصی شان . خواستار تبرک بدست او می شود

در مدتی که با او بودم، زوج نجسی که از زندگی مشترکشان ناراضی . ازو کمک بگيرند
 ها صرف ساعت. بودند وقتش را گرفتند تا قصه ی گرفتاری هایشان را برایش تعریف کنند

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

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

ص                 ً                                                        همراهانش که حدودا  ده منشی و هواخواه، بهمراه پزشک اش بودند  به واگنی مخصو
رگبار باران هم می زد، و .  بود و فقط نيمکت هایی از چوب زمخت داشت٣رفتند که درجه 

. گاندی مقاله ای برای مجله هاریجان نوشت. کمی بعد آب از سقف شروع کرد به چکه
پس از آن مشغول مذاکره با رهبران . بعد نمونه ی چاپی مقاله ای دیگر را اصالح کرد

در همه ی ایستگاه ها، با .  کار سوار قطار شده بودندسياسی ای شد که برای همين
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در یکی از توقف . وجود بارش شدید باران، جمعيت بود که برای دیدنش جمع شده بودند
ً                                       ساله، با پوستی کامال  قهوه ای، کنار پنجره ایستاده بودند و ١۴                  ً   ها، دو نوجوان حدودا                       

  ).ند احترام است جی پسو" ( گاندی جی" ، "گاندی جی: "فریاد می زدند
  در نظر آنان شما چی هستيد؟: ازو پرسيدم

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

  
ب به رختخواب  ش١٠هيچ وقت قبل از ساعت . از این همه توان و انرژی شگفت زده شدم

نمی رود، در مواردی که روی تراس در انتظار رسيدن شب دراز کشيده بود و من از 
جلویش رد می شدم، تعبيراتی بامزه با من رد و بدل می کرد و یا می گفت که اگر بيشتر 

  .دعا کنم، بهتر می خوابم
جان مایه ی مذهبش، ایمان به خدا، ایمان به خود . گاندی بشدت مذهبی است

به منزله ی ابزار خدا، و ایمان به عدم خشونت به عنوان راهی به خدا در آسمان 
باور به عدم خشونت، تمامی اندیشه ها، اظهارات . و به صلح و شادی در زمين است
  .و اعمال سياسی او را شکل می دهد

  
ازو پرسيدم چرا عدم . گاندی چندین بار به دو جنگ جهانی اشاراتی ضمنی داشت

.            ً             من آدمی صرفا  آسيایی هستم: " با خنده گفت. ا برای غربيان مطرح نمی کندخشونت ر
  .   ً                                     صرفا  آسيایی، اما مسيح هم آسيایی بوده است

  
چگونه می توانم غربيان را به عدم خشونت دعوت کنم، در حاليکه هنوز حتی هندیان را از 

قبول می کند که ". همين بابت قانع نکرده ام؟ من گلوله ای شليک شده و مصرف شده ام
  .خلق و خوی جوانان کشورش، خشن، بی صبر و انقالبی است

  
با این وجود مایل نيست که با . گاندی حيات خود را وقف استقالل کشورش کرده است

این همان نکته ایست که گاندی با سوسياليست ها .  خشونت به این هدف دست یابد
 ساله جنبش در حال رشد ۴۴رهبر " یان جای پراکاش نارا" درمورد . در آن اختالف دارد

. " من قبل ازینکه او بدنيا بياید، سوسياليست بوده ام: " سوسياليست هند می گوید
او در دانشگاه های ویس کان سين و اوهایو . شخصيتی است شگفت آور" جای پراکاش

را هم درس خوانده، فروشنده دوره گرد وسایل توالت در شيکاگو بوده، و سهم زندان خود 
مثل همه ی سوسياليست های سراسر عالم، " جای پراکاش. " در هند پرداخته است

گاندی به وی عشق می ورزد و او نيز شيفته ی . ضد کمونيست و ضد شوروی است
در جریان کارزار " جای پراکاش" اما سوسياليست های هند به رهبری . گاندی است

سوسياليست ها . قداماتی خشن زدند دست به ا١٩۴٢نافرمانی مدنی گاندی در سال 
اقدام به خرابکاری کردند، سازمانی زیرزمينی تشکيل دادند، خود را از پليس مخفی 

تمامی این کارها از منظر اصول عدم . کردند، و بزور مانع فعاليت مقامات دولتی شدند
  .خشونت گاندی، غيراصولی می باشند
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ياق آنان برای آزادی ملی است و در آرمان بنابر این هر چند گاندی منشاء و بانی اشت
 سوسياليست ها نيز، این گونهنهایی سوسياليست ها با آنان شریک است، اما با 

  .مخالف است
  

گاندی ضد ژاپن و ضد نازی بود، با این وجود، ضد جنگ نيز بود، چون اعتقاد داشت که 
او به چيزی .  آورندقدرت های پيروزمند با قدرت نظامی نخواهند توانست صلحی بوجود

  .فراتر از نزدیکترین هدف می اندیشيد و می اندیشد
  

مهاتما شاهد است که بشریت و حتی هند خود وی نيز، تمایل به کسب قدرت بخاطر 
بهشت . قدرت وانقياد فرد از سوی حکومت و از طریق انباشت عظيم ثروت خصوصی دارند

ا که به صنایع خانگی و کشت و زرع اقتصادی گاندی دنيایی است از روستاهایی خودکف
او خودش را قهرمان فقرا و  کهتران و کوته . مشغولند و تعداد انگشت شماری شهر کوچک

  .دستان می بيند
  

، یعنی این که دل "هند بيمار است. "است" هند محور" مثل بيشتر هندیان، وی نيز 
دیان قبل از هر چيز به هن. بيماری داشته باشی، و دل بيمار را نمی توان فراموش کرد

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

اوست که با . شرایط و شواهد و واقعيت های روزمره ، بی روح و خشک باقی نمی ماند
 آن را به ترازی باالتر ارتقاء می دهد، و کمی بعد می بينی که موضوع بحث از عبارتی

جنبه ی فيلسوفانه ی وسيع تری دیده می شود که مسائل نهایی رو در روی انسان بر 
  .روی این کره خاکی در آن مطرح شده است

  
ز اعضای یکی ا.  هيئتی از آمریکا برای کمک به قحطی زدگان به دیدار گاندی آمده بودند

 در حاليکه ،هيئت از گاندی می پرسد که آیا درست است که به ژاپنی ها غذا رساند
گاندی در . کشور ژاپن دشمن سابق است و هند نيز هم اکنون در آستانه ی قحطی است

اگر این خبر واقعيت داشته باشد که ژاپن گرسنه تر از هند است، آمریکا : " پاسخ گفت
آنگاه . برسد، چرا که آمریکا تالش کرده است تا روح ژاپن را بکشدباید اول، به ژاپنی ها 

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

  
 زمينی هر دو به سوی یک و زراعت بادام" سر استافورد کریپز"در نگاه گاندی مذاکره با 

گاندی خود را در آنان ذوب کرده . هدف همگرایی دارند،  یعنی رفاه چهارصد ميليون هندی
به همين خاطر است که بيشترین عشق نثار وی می شود و با نفوذترین انسان . است

هندوان یک خدا را می پرستند، اما الهه ها و بت های کوچکتر بسياری را نيز . هند است
  . پرستند، و اینک در بعضی معابد هندو، بت هایی از گاندی نيز وجود داردمی

  



 

 

30 

 

دروازه های آسمان در انتظار : " بی احساس اهل بمبئی به من می گوید ی یک مالياتچی
گاندی از آنان می خواهد که صبر داشته باشند، او تالش دارد تا ." پذیرایی از گاندی اند

  .زمين را آسمانی تر سازد
  

 آنچنان گرسنه، ژنده پوش و ناشاد است که با شکمش می اندیشد، با لختی اش شرق
صدها ميليون تن از خوف این سازمان  و آن . می بيند و با فالکت اش احساس می کند

 نهاد قدرتمند به خود می لرزند، اما تنها به آنانی دل می دهند که از مزایا و منافع
گاندی نماد چشم . فاه عمومی می سازند چشم می پوشند و خود را فدای رشخصی

. وی همچون هندیان می زید و برای هندیان  می زید. پوشی و ایثار همه عمری است
بسياری با او تفاوت دارند، خيلی ها نظرات جالبش در مورد خویشتن داری، آشتی جویی 

 او به اما همگی شان به صداقت، خرد، و اشتياق. کامل، و درمان طبيعی را رد می کنند
گاهی که گاندی خود را تکذیب و نقد می کند، غربی ها می . حقيقت احترام می گذارند

ّ                                                گویند وی دمدمی شده است؛ ام ا شرقی ها می گویند گاندی با خودش روراست و صادق                           
  .بوده است

  
با این ". من خدمتگزار خدایم : " می گوید. گاندی نفوذ گسترده ی خود را تکذیب می کند

. اری از بی خدایان خود را پيرو او می دانند، چرا که او خدمتگزار انسان استوجود بسي
: " گاندی از روی غریزه، آنچه را که وودرو ویلسون زمانی می گفت بخوبی می فهمد

دموکراسی در وسيع ترین معنای خود، بسيار بيشتر از شکل خاصی از دولت معنی می 
     ً     تقریبا  هر   تشکيالت اجتماعی است کهدموکراسی در واقع نظامی از........ دهد

  ."موردی از رابطه ی انسان با انسان را تحت تأثير قرار می دهد
  

از نظر گاندی سياست یعنی . از منظر بسياری از مردم، سياست، بمعنی دولت است
معرفی می " دوست خلق " سياستمرد معمولی و همينطور رهبر مستبد، خود را . انسان
او نگران . ه توده های بی شکل و بی هویت بعنوان مردم عالقمند نيستاما گاندی ب. کند

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

، درگيری های خشونت بار و خونينی ميان هندوان و مسلمانان در بنگال رخ ١٩۴۶در سال 
رین نقطه ی درگيری، مهاتما گاندی بی درنگ به بدت. داد، که جان هزاران قربانی را گرفت

پيرمرد نحيف بهمراه یکی دو تن دیگر، . منطقه ای مسلمان نشين در بنگال شرقی رفت
از روستایيان مسلمان خواهش کرد که برای . پای پياده  از روستایی به روستای دیگر رفت

وی افراد و گروه ها را به حضور پذیرفت و با آنان در جهت . او را بپذیرند" شب مانی"
برای تمامی آنانی که برای شنيدن می آمدند . تی بين جماعات به بحث پرداختدوس

 بازاریانی که دیگران را کشته بودند و -ماه ها در ميان کوچه . سخن گفت و دعا کرد
وی در کلبه هایشان ساکن شد و همان . عزیزانشان نيز کشته شده بودند زندگی کرد
با آنان . نگونه سفر کرد که آنان می کردندغذایی را خورد که آنان می خوردند و هما

  . بخشدشان و التيام شانهمکاسه شد تا  بفهمد
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سياستمرد معمولی در این وضعيت، در مورد مدارا برای مردم سخنرانی می کند وپس از 
همسر گاندی هنگامی که مرد، مردم هند بنيادی به . آن پی کار خود، به خانه می رود

دکتر دین شاه مهتا سرمست و . تأسيس کردند" درمان طبيعی  " افتخار وی برای ارتقاء
شنگول شد، چرا که سالهای درازی با وسایل ناکافی، پول ناکافی و کمبود دستياران 

وی عالقه ی زیادی به راه اندازی . اما گاندی مخالفت کرد. آموزش دیده سرکرده بود
تمند می توانستند به آنجا رفته و بنيادی منحصر بفرد نداشت که تعداد معدودی افراد ثرو

را به کشاورزان معرفی " درمان طبيعی"می خواست         . بيماری شان را معالجه کنند
ّ                          کند و آن را برای ایشان و در حد  جيب آنان دسترس پذیر سازد به همين خاطر تجربياتی را .                              

ِ تجربياتی همچون گ : با شيوه های خانگی و ارزان آغاز کرد که خود بر آنها نظارت داشت ل                
  ... .درمانی، آفتاب درمانی، خوراک درمانی، آب درمانی، لمس درمانی، نرمش درمانی

  
            ِ                                                               گاندی انقالبی   بشدت رادیکالی است که در طی زندگی تالش دارد تا شر را با قاطعيت 

وی با بلند پروازی متعهد می شود که صدها ميليون تن را با ارائه ی . ریشه کن سازد
با شناساندن خود بعنوان کسی که زندگی .  ارتقاء و تغيير دهد، عملی و کلماتسرمشق

روزمره اش را با نجس ها می گذراند، تالش دارد تا اصل بيرحمانه ی نجاست را باطل 
سرریز می کند، خيمه و خرگاه بی " مسلمان-هندو"آن هنگام که آتشفشان خشم . سازد

در نزدیکی دهقانان "  وقت- تمام. "ا برمی افرازدشکوه و  ساده اش را در لبه ی گدازه ه
  .می زید، چرا که هند کشوری دهقانی است

کارگری که به درون دل پر از گاز زمين فرو می رود تا ذغال سنگ از آن بيرون بياورد، با 
اما برعکس در آلونکی زندگی می کند؛ در . وجود این کار دشوار، باید در کاخی زندگی کند

آنهایی که نق می . ن کاخ نشين از باال رفتن دستمزد وی خودداری می کنندحاليکه مردا
کينه ورزانی که . زنند می توانند یک ماهی امتحان کرده و شبيه معدنکار زندگی کنند

 را گرسنگی می دهند، می توانند زندگی با ٩فعلی و تسليم شده ی سابقدشمن 
  .کنند کالری روزانه را برای مدت کوتاهی آزمایش ١٢٠٠

  
، یکی از دالیل محوری وجود "بی قدرت"و انسان " با قدرت"شکاف عظيم ميان انسان 

مردان قدرتمند وارد زندگی ساعت به ساعت شهروند ميانه حال می . شرارت در دنياست
شهروند ميانه حال بایستی در قدرت انسان های قدرتمند سهيم شود و ازین . شوند

ده شامل حال دولت ها، احزاب سياسی، شرکت های این قاع. طریق آن را کاهش دهد
قدرت بيش از . بزرگ، اتحادیه های کارگری، و در حقيقت تمامی نهادهای بشری می گردد

حد، برای آنانکه آن را بکار می گيرند و نيز برای آنانکه از شر آن رنج می برند غير 
اما گاندی بدون . مستبد قدرت دارد چون انحصار زور در دست اوست. بهداشتی است

او نه می تواند پاداش دهد و نه می تواند . هيچ زوری، دارای قدرت است
مردی است با زیلویی ساده در کلبه . بر مسندی ننشسته است. مجازات کند

  .نفوذ گاندی از عشق اش به انسان نشأت می گيرد .ای
  

و این حق را نمی دهد فرد گرایی وی به ا. گاندی فرد گرایی است که نه زور دارد و نه پول
فرد گرایی وی بر . که هر چيزی را که می تواند، از طریق قانون بدست آورد وتصاحب کند
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بدین معنی که وقتی احساس . بر پایه ی شخصيت و منش است. پایه ی دارایی نيست
با حضور   .می کند آرمانش منصفانه است، می تواند یک تنه در مقابل همه ی دنيا بایستد

 فردیت بمعنی حداکثر آزادی از شرایط خارجی و حداکثر تکامل کيفيات درونی می گاندی،
  .باشد

  .گاندی آزاد مردی است از عمق وجود
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     فصل سوم 

  مهاتما گاندی و فرمانده کل قوا ارتشبد استالين
اما هنگامی که عدم . تگاندی قهرمان سرآمد آزادی هند از طریق عدم خشونت اس

خشونت گاندی به زبان زندگی و عمل روزمره ترجمه می شود، چيزی بيش از امتناع 
در . )چيزی که به غلط و بنام مبارزه منفی به او نسبت داده اند(منفی از آب درمی آید

  .اینجاست که نظریه وی بيشتر به فلسفه ای شگفت آور و رادیکال بدل می گردد
شبی .  روستایی معمولی، فقير و غمزده بنام اورولی زندگی می کردگاندی زمانی در

دزدان به کلبه دهقانی حمله کردند، دهقان را کتک زده، و اموال ناچيزش را به سرقت 
  حال چه باید کرد؟. فردای آن شب، قربانی را به نزد مهاتما آوردند. بردند

  
" راه سر راست و باسمه ای " کی ی.  راه برای برخورد با مسئله وجود دارد٣گاندی گفت 

                                         ً               او اظهار داشت که بيشتر اوقات، این راه صرفا  منجر به دادن . گزارش به پليس است
فرصتی بيشتر به پليس، برای اقدام به فساد بيشتر می شود، چيزی که بندرت به قربانی 

ً                               را ه دوم، راهی است که معموال  روستائيان نااميد و درمانده می. کمکی می کند  روند و                           
این شرم آور است، : " گاندی گفت. آن دست روی دست گذاشتن است و کاری نکردن

ریشه در بزدلی دارد و جنایات هم تا زمانی که بزدلی وجود داشته باشد، رونق خواهند 
  ".داشت 

  
به روستائيان .  یا همان عدم خشونت است"١٠اساتياگراه"شيوه مقابله گاندی با دزدان، 

این راه، به شما نيازمند است تا حتی با دزدان و خالفکاران نيز : ن گفتگرد آمده چني
با جرم همچون عارضه ای برخورد کنيد که ". همچون برادران و خواهران خود رفتار کنيد

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

غيير زندگی اش را گاندی توصيه کرد که می باید به خالفکار، حرفه ای آموخت و وسایل ت
  : و ادامه داد،فراهم ساخت

در واقع اگر چراغ . باید بدانيد که دزد یا خالفکار موجودی متفاوت از شما نيست" 
ّ         را بسوی درون خود بيافروزید، خواهيد دید تفاوت تان با دزد فقط در حد  یک گام                                                                  

وشن را به  گاندی آنگاه این گفتار ر.١٠ چراغ آگاهی را بسوی درونت بگير ". است
آدم ثروتمند پولداری که ثروتش را از راه استثمار یا وسایل مسئله دار " :زبان آورد

دیگری بدست می آورد، هيچ بی گناه تر از آن دزدی نيست که کيفی را می زند 



 

 

34 

 

 این است که ش با آن آفتابه دزد درتنها فرق. یا به زور به خانه ای وارد می شود
  ."ش پنهان می شود و از مجازات قانون می گریزددر پشت اعتبار و حسن شهرت

  
اگر راستش را بخواهيم بگویيم، تمامی ثروت های : سخن، گاندی گفت ی در ادامه 

اگر تنظيم . متکاثر و متورمی که بيشتر و فراتر از نيازهای مشروع فردند، دزدی اند
ً    خردمندانه ی ثروت و عدالت اجتماعی بطور کامل وجود داشت، اصال  فر صتی برای بروز و                                                         

  ."                            ً                   ظهور دزدی پيش نمی آمد، و طبعا  دزد هم وجود نداشت
  .می برداین چنين است که عدم خشونت گاندی او را به سوسياليسم برابر خواهانه 

  
نابرابری :  می خوانيم ١٩۴٧در مقاله ی چاپ شده ی وی در نشریه هاریجان در اول ژوئن 

در وضعيت . ليسم برابری اقتصادی استمبنای سوسيا. اقتصادی موجود، فاحش است
فعلی که نابرابریهای شریرانه ای وجود دارند، بطوری که تعداد کمی در ثروت می غلتند و 
توده ها حتی آنقدر گيرشان نمی آید تا سير شوند، اثری از حاکميت خدا نمی تواند وجود 

بی بودم پذیرفتم من نظریه سوسياليسم را حتی زمانی که در آفریقای جنو. داشته باشد
  . سال پيش٣٠، بيشتر از "
  

متفاوت ازین نظر که . اما گاندی با بسياری از سوسياليست های امروزین متفاوت است
پليس را خبر نکنيد، اصالح : " به روستائيان اورولی گفت. وی از دولت خوشش نمی آید

" ت اجبار  که تحکسیشعور "  تأکيد می کند که ١١." خبرچين باشدقادر نيستطلب 
می ماند نمی تواند بهبود و رشد یابد، راستش را بخواهيد عقب گرد هم می کند " خوب 

و آنگاه که اجبار برداشته می شود، تمامی معایب و نقایص او، حتی با نيروی مخرب تری 
  ."رو می آیند

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

  .يرند و در نهایت غالب می شوندمی گ
  

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

  . و نه از غنی سازی اورانيومعبور می کند
  

 اما بدون داشتن ،نهگاندی موفق شده است با سرمشق شخصی و موعظه ی مصرا
زنان . دولتی در اختيار خود، به هندیان احساس کرامت فردی و قدرت جمعی را هدیه دهد

هند به آزادی سياسی دست یافتند، یک زبان ملی هندی متولد شد، نجس ها دیدند که 
موقعيت شان بهبود یافته است، و تمامی ملت؛ خود را از رخوتی دیرپا و خوابی 

د، چرا که گاندی باز هم با عمل پرتحرک مستقيم که بی صبری هميشگی خالص کر
انقالبيون را با وسواس ایده آليست ها جوش می دهد، توانست روش عدم خشونت را 

  .تکامل بخشد
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آرمان ها را با مصلحت " یکبار دوستی از وی پرسيد آیا مواردی پيش می آید که الزم باشد 
". رگز، من باور ندارم که هدف وسيله را توجيه کند نه، ه: " گاندی پاسخ داد" تاخت زد؟ 

  .این دیدگاه، او را از مستبدین و بسياری از سياستمردان متمایز می سازد
  

اما اگر مجبور شوم آن را با . ا کرده ام                           ّ تمام عمرم برای آزادی هند تقل " گاندی می گوید، 
ت ها و کمونيست از سوی دیگر، فاشيس." خشونت بدست آورم آن را نخواهم خواست

  .ها، از هر وسيله ای برای دستيابی به نتيجه استفاده خواهند کرد
  

ً               ابزار، معموال  خود انسان است از همين روست که دموکرات فرد را تحسين می کند و باال .            
مستبد فرد را در پای منافعی بنام منافع . می نشاند، و مستبد فرد را قربانی می سازد

آرمان نهایی، رفاه انسان است، اما . ادعا نمودهخود  که آرمانیفرد قربانی می سازد،
انسان در جستجوی این فرجام، در حلقوم حکومت بی عاطفه ی استبدادی بلعيده می 

  .شود
  

او عاشق زندگی ساده ی . گاندی در مقابل صنعتی شدن و بزرگی سيستم هاست
در صورتی "  می نویسد، اما، وی برای مصالحه و تخفيف در این عقيده. روستایی است

آنان مالک . که تعداد بسياری انسان با هم کار می کردند، مالکيت حکومتی را می پذیرفتم
اما، حکومت نمی باید برای اعمال این آرمان از خشونت . حاصل کار خود خواهند بود

حکومتی من پولداران را بزور خلع ید نمی کردم، اما در روند تبدیل به مالکيت . استفاده برد
هيچ مطرودی در جامعه وجود ندارد، چه . دست همکاری به سوی شان دراز می کردم

  ."هر دو زخم های یک بيماری اند. ميليونرها باشند، چه فقرا
  

گاندی، که به سرشت الهی انسان اطمينان دارد، بجای خشونت، با شيوه های داوطلبانه 
 که ممکن باشد، از حکومت کم تر تا جائی. با سرمایه داری و دزدی برخورد می کند

                 ً                          دخالت دولت ترجيحا  برای پشتيبانی و کمک به ،استفاده می کند و در آن صورت هم
فکر : " می گفت. که با ابتکارات مردمی براه افتاده استفرایندی بکار خواهد رفت تالش و 

 می کنم اگر مردم خود قدم پيش بگذارند، آن وقت است که سياست مراقب و محافظ
  ".شان خواهد شد

  
ً                                  ازین نظر، و از بسياری جهات دیگر، گاندی قطب کامال  مخالف فرمانده کل قوا استالين می                                                

تنها معدودی دوستان صميمی استالين می دانند که او عقد اخوت با چه چيزی . باشد
ً                             بسته است و خود را به چه هدفی فروخته است یا اصال  چنين کاری کرده است یا خير؛                                               

ی دانند خانه اش در مسکوست یا در بيرون شهر است یا کجا تعطيالت اش را مردم نم
هيچ . وقتی به سفر می رود، قطار خصوصی اش مخفيانه حرکت می کند. می گذراند

. به هيچ کسی اجازه نزدیکی به خط آهن داده نمی شود. کس خبردار نمی شود
ق اش، در پشت سر جنازه  در مراسم تشييع جنازه همسر ساب١٩٣٢استالين در نوامبر 

اما نکته این که، پليس مخفی تمامی آن خيابان .  در خيابانهای مسکو گام برمی داشت
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ها را پاکسازی کرده بود و عوامل خاصی را در آپارتمانهای طول مسير گذاشته بود تا از 
  .نزدیک شدن مردم به پنجره ها جلوگيری کنند

  
 استالين در پشت پرده ای ضخيم زندگی می .زندگی گاندی کتابی است باز و گشوده 

  .هيچ مستبدی به رعایایش نزدیک نمی شود. کند
 مجازات مرگ را برای ١٩٣۵کرملين در آوریل . مهاتما اميدوار است که دزد را درمان کند

گاندی مایل نبود که کشاورزانش خبری از .  ساله و باالتر  تصویب کرد١٢کودکان مجرم 
 انتظار دارد که پسران و دختران،  خبرچين والدین ١٢رژیم بلشویک. هنددزدی به مأمورین بد

  .خود باشند
  

 گیاستبداد، براساس تنفر و شکنجه ی هميش. گاندی ناتوان از خباثت یا تنفر است
در روزهای آغازین و کمتر مشقت بار استبداد بلشویکی، لنين به مارتوف، رهبر . است

ی دیگر توصيه کرد که برای دستگير نشدن، از  و چندین مخالف سياس١٣منشویک ها
 ١٩٢٢از سال . اما امروزه دروازه های روسيه محکم بسته شده است. روسيه خارج شوند

  .تاکنون هيچ پناهنده ی ضد شوروی اجازه نيافته که روسيه را ترک کند
  

 تا .استالين در گرجستان، در قلب کوه های بکر، خشن و بسيار زیبای قفقاز بدنيا آمد
همين اواخر، گرجی ها درگير دشمنی های خونينی بودند که جز با قتل و مرگ پایان نمی 

  .یافتند
  

استالين خيلی پيش تر از آن که بر سر سياست های اقتصادی یا انقالب جهانی با 
 تا ١٩١٨این دو در جنگ های داخلی. تروتسکی مخالفت کند، با او درگيری  پيدا کرده بود

نام تروتسکی هميشه همزاد لنين و به معنای بنيانگذار انقالب . بودند رقيب هم ١٩٢١
تروتسکی سخنوری توانا و . هميشه با هم می آمدند" لنين و تروتسکی " بود؛ دو واژه 

تحصيالت عالی و گسترده ای داشت، فلسفه و تاریخ می . استاد فوق العاده ی نثر بود
دنيا را می شناخت ودنيا .  صحبت می کردفرانسه، آلمانی و انگليسی را روان. دانست

 ١٩١٧از سوی دیگر، استالين نقشی مهم در بر پا کردن انقالب . نيز او را می شناخت
داشت، اما این نقش بسيار کم اهميت تر از نقش تروتسکی و بسيار ناشناخته تر از 

ی ای وی به هيچ زبان خارج. استالين نه سخنور است ونه نویسنده. تروتسکی هم بود
  .سخن نمی گوید

  
وی آدمی است . امداشته  ساعت و پانزده دقيقه ای با استالين ۶من مصاحبه ای 

 آرامش او،  نيز در  در صالبت تسلط کامل وی بر خود  و.استوار، با اراده ای قوی، با عرضه
قدرت بزرگی نهفته است، اما با این حال فاقد جاذبه و زرق و برق و جلوه ی تروتسکی 

او با جذبه یا درخشش اش پيروز نمی شود، بلکه با تحکيم پشتيبانی حزبی، . اشدمی ب
وی بر . با توطئه چينی ها و تقلب ها، و با توانایی تشکيالتی اش راه اوج را طی ميکند

روی اجساد همکارانش بویژه لئون تروتسکی که ازو بشدت تنفر داشت به قله ی قدرت 
  .دست یافت
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ت لنين تضعيف موقعيت تروتسکی را آغاز کرده بود، طوری که وقتی استالين در زمان حيا

 درگذشت، جانشين طبيعی وی تروتسکی، از قدرت عاليه کنار گذاشته ١٩٢۴لنين در 
وی دراین . در واقع استالين و دوستانش آخرین وصيت سياسی لنين را زیر پا نهادند. شد

تيم ". رای کنار گذاشتن استالين بيابندراهی ب"اظهار نظر خود به رفقا توصيه کرده بود که
استالين به . سه نفره ی استالين، زینووی یف، و کامه نف پس از لنين به قدرت رسيدند

در این . کمک زینووی یف و کامه نف به نابودی سازی شهرت و اعتبار تروتسکی ادامه داد
  .راه از هيچ عمل شنيعی خودداری نشد

  
سيه شوروی در مورد ارتش سرخ منتشر شد که در آنها از بعد ها کتاب های زیادی در رو

  .سازمان دهنده و اولين سرپرست آن یعنی تروتسکی، حتی یک بار هم نام برده  نشد
  

به جمع مخالفين بی پرده می . سرانجام، تروتسکی از رهبری حزب حذف می شود
  . دستگير و به ترکستان دوردست تبعيد می گردد١٩٢٩در سال . پيوندد

  
. گپليس مخفی با این وجود تروتسکی هزاران مایل دورتر از مسکو، در محاصره ی عوامل 

وی هنوز شخصيت فوق العاده ای در چشم . او، باز هم خار چشم استالين است. پ
هنوز دوره ی اعدام . ارتش و جوانانی که در نبرد ازو روحيه می گرفتند و نيز مردم بود

این هم استالين .  به همين خاطر به ترکيه تبعيد شد.رهبران شوروی فرا نرسيده بود
به . تروتسکی به فرانسه رفت. به ترکيه فشار آورد که او را اخراج کند. رانتوانست آرام کند

در نروژ، . دولت فرانسه فشار آورد و کمی بعد تروتسکی مجبور به انتقال به نروژ شد
سر آخر . اش را تباه کردندکمونيست های محلی و کارچاق کن های شوروی، زندگی 

در آنجا بود که به دست ماموری از سوی استالين  . تروتسکی به سمت مکزیک عازم شد
  .بقتل رسيد

  
، تروتسکی را سرکوب کرده بود، ائتالفی با "زینووی یف"و " کامه نف"استالين که با کمک 

زمانی . زیر آب کندبوخارین، ریکوف و تامسکی تشکيل داد تا سر زینووی یف و کامه نف را 
استالين و کامه نف همراه با لنين عکسی گرفته بودند که هریک در طرفين لنين 

استالين وی را از روی عکس حذف کرد و تصویر خود در کنار لنين را در ميليون ها .بودند
زینووی یف و کامه نف نزدیک ترین همکاران استالين و . نسخه در سراسر کشور توزیع کرد

اما استالين سياست حذف شخصيت های سياسی را تا . ین همکاران لنين بودندنزدیک تر
به آنجا ادامه داد که سرانجام، کار بجائی رسيد که زینووی یف وکامه نف را بدستورش 

  .اعدام کردند
  

در ادامه، بوخارین و ریکوف که هر دو استالين را بر عليه زینوویف و کامنف کمک کرده 
همکار سوم شان یعنی  . ز محاکمات مشهور مسکو اعدام شدندبودند، پس از یکی ا

تامسکی، ریاست جنبش اتحادیه های کارگری شوروی قبل ازینکه بتوانند دستگيرش 
  .کنند، اقدام به خودکشی نمود
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از آن پس، این استالين بود که بر صدر شاه نشين مستقر شد و در پایين دست اش 

  . جا گرفتند صفرعروسکان خيمه شب بازی صف اند
  

پس از آن، کارزاری حساب شده آغاز شد تا مردم را وادار به پذیرش ویژگی های ممتاز 
در هر فرصت ممکن، در ميليون ها فرصت، نام استالين و عکس استالين با . استالين کنند

  .استالين جای تروتسکی را گرفت. لنين همراه شد
  

فرمانها، خط مشی . را شکل داده استروز ها به بعد، استالين نظام شوروی همان از 
  .ها،ادبيات و فرهنگ و نهادهای این نظام، همگی اثر انگشت واضح  او را بر خود دارند

  
 ١۴.گاندی از روی سخنان، کردار و زندگی اش مورد قضاوت قرار می گيرد

ّ                   استالين با آن تق ال ها و با روسيه ی  او روسيه را به . ش قضاوت می شود"زدست سا"               
  . تصویر ذهنی خودش بازآفرینی کردشکل

  
شهرهای جدید . اتحاد شوروی، به رهبری استالين پروژه های بزرگی را به انجام رساند

. روسيه قدرت صنعتی بزرگی شد. بسيار و کارخانجات نوین و عظيمی ساخته شدند
 -  هيچ کشور دیگری هم این چنين نيست- روسيه هر چند از نظر اقتصادی مستقل نيست

 و منابع طبيعی جدیدی که دانشمندان خستگی ناپذیر زسا  به یاری کارخانجات تازهاما
در . شوروی کشف کرده اند، اکنون می تواند بهتر از هر روز دیگر بر روی پای خود بایستد

طی جنگ جهانی دوم، برنامه کمک رسانی آمریکا روسيه را یاری نمود تا پيروز شود، اما 
  استالين و بدون مصرف دست و دلبازانه ی توليدات صنایع تأسيسواقعيت این بود که بدون

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

روسيه در نتيجه ی جنگ و به لطف دیپلماسی قوی و سرسختانه ی استالين، قلمروهای 
قوی تر و بزرگتر کرده استالين روسيه را . خارجی وسيعی را به خود اضافه کرده است

به این ترتيب وی رهروی سنت ایوان مخوف، پترکبير، و کاترین کبير است که در . است
گسترش امپراتوری روس سهيم بودند و به همين خاطر هم در ادبيات شوروی بسيار 

  .تحسين شدند
  

 اما حتی، تاریخی تر از این همه تحوالت بزرگ، اشتراکی کردن مزرعه داری شوروی از
ً                        تمامی زمين های کشاورزی شوروی عمال  در مالکيت حکومت اند و . سوی استالين است                                

بصورت مزارع دولتی که کارکنان، بر مبنای کار مزدی : به دو شکل بهره برداری می شوند
صدها . دستمزد می گيرند و محصوالت به دولت تحویل می شود یا بصورت مزارع اشتراکی

     ً                        تقریبا  تمامی کشت و زرع شوروی . د شوروی وجود داردهزار مزرعه اشتراکی در اتحا
مزرعه اشتراکی، روستایی است که از زمين . توسط مزارع اشتراکی انجام می گيرد

دولتی و ماشين آالت دولتی استفاده می کند و بخش اعظم محصوالت خود را به دولت 
ان بر روی زمين باقی محصول به ميزان کار انجام گرفته ی هریک از روستائي. می دهد
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هر دهقان تکه زمين کوچکی نيز برای استفاده . اشتراکی، بين شان تقسيم می شود
 متر مربع است و در آن می تواند سبزیجات ۴٠٠٠شخصی دارد، که بندرت بيشتر از 

این محصوالت برای مصرف خانوار . پرورش دهد... کشت کند و مرغ و خروس و خوک و 
 ٩۵در حاليکه بيش از .  می تواند در بازار به فروش برسد- اند  اگر چيزی بم- است، مازاد 

هيچ دهقان اشتراکی حق درصد جمعيت کشاورز شوروی، اشتراکی کار می کنند، 
این چيزها سرمایه اند و فقط .  نداردراداشتن اسب، گاونر، خيش، کاميون، یا تراکتور 
  .حکومت است که باید سرمایه دار باقی بماند

  
 های اروپا به این ١٥دن اولين تغييری است که پس از دوران آزاد سازی سرفاشتراکی کر

این شيوه ی کار، نسبت به سایر روش ها .  در سازمان کشاورزی رخ داده است،سو
این روش در تئوری، کشت وزرع . شيوه ای علمی تر برای بهره برداری از زمين می باشد

همين نکته، هدف اصلی اشتراکی کردن . کندبزرگ مقياس را با ابتکارات فردی ترکيب می 
اما نظام شوروی، آنطور که استالين آن را قالب گيری کرده است این طرح را . بوده است

ً                    در واقع، کشاورز اشتراکی، سرفی است کامال  تحت نظر حکومتی که . منحرف ساخت                                      
 فروش می زمين، ابزار و بذرش را تأمين می کند، حکومتی که کل حاصل را در بازار به

  .رساند
  

ً        سوسياليسم پيشرفته بنظر می آید، اما عمال  نهادی نمادی از مزرعه اشتراکی شبيه                                       
شکل، شکل سوسياليستی است، اما . است حکومتی، و در آن آزادی ای وجود ندارد

در هر مجموعه ی . سخت گيری، سلطه از باال و از بيرون: روح، همان روح استالين است
  .آدم ها، اراده ی کرملين را به اجرا در می آورند گشت شماری ازاشتراکی، تعداد ان

  
مزارع اشتراکی شوروی پاشنه ی آشيل شيوه ی استالينی است که در آن زميندار پيدا 

     ً                                    طبيعتا ، این شيوه باید روستائيان را وادار . نمی شود و تاجر کار درستی هم وجود ندارد
اما . رای دولتی کار می کنند که دولتشان استکند که سخت کار کنند؛ آنان برای خود و ب

کرملين مجبور شده است که کامل ترین . این آن چيزی نيست که در عمل روی می دهد
  .نظام کارمزدی را براه اندازد

  
به کشاورزان مزارع اشتراکی، همانند کارگران کارخانجات، مطابق با مقدار و نوع کارشان، 

 نمی باید تالش کافی برانگيزد؟ البته که برنمی این روش. دستمزد پرداخت می شود
  ! انگيزد

هر گاه که وقت شخم زدن، کشت بهاره، کشت زمستانه یا درو کردن می رسد، مقاماتی 
در مسکو هستند که کارزار تبليغاتی عظيمی در سراسر کشور سازماندهی کنند و براه 

شوند؟ سرشت طبيعی چرا کشاورزان باید به شخم زدن و کاشتن دعوت . بياندازند
  .روی خاک زراعت کند و محصولش را برداردبه اراده ی خودش بر کشاورز این است که 

اما تمامی روزنامه های بزرگ شهری، در مسکو، در لنينگراد، در بسياری از شهرهای پر 
جمعيت صنعتی سراسر روسيه، سر مقاله های طوالنی ای در ابتدای سال و انتهای 
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ه لبریز از جيغ و داد و گالیه از شخم دیررس، تأخير در کشت، پالسيدن سال می نویسند ک
  .محصول در مزرعه، یا تراکتورهای تعمير نشده است

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

  و چه نکنند؟
  
 اداره کل اتحادیه "مجله ایست هفتگی، در مسکو که از سوی " نامه ی ادبی " 

اداره ی " توجه داشته باشيد که ناشر مجله،(منتشر می گردد" نویسندگان اتحاد شوروی 
نشریه تمامی این ، ١٩٤٧در شماره اول مارس ). "اتحادیه نویسندگان"است و نه" کل

این موضوع تمامی . چهار صفحه ی روزنامه ای خود را به یک موضوع اختصاص می دهد
ر می کند، تمامی صفحه ی دوم را، تمامی صفحه سوم را و تمامی صفحه صفحه اول را پ
مقاله عبارت . جز همين یک موضوع . بحث دیگری در روزنامه وجود ندارد. چهارم را نيز

است از متن قطعنامه مصوب کميته مرکزی حزب کمونيست شوروی، مو بموی متن، بدون 
اندر باب تالش برای  بهبود : " نوان آنع. یک کلمه از قلم افتاده، و بدون هيچ تحليلی

  ".کشاورزی  در دوران پس از جنگ 
  

دستور صادر شده است که هر نشریه ای در اتحاد شوروی باید این قطعنامه را به چاپ 
یک شماره ی کامل خود را به آن اختصاص " نامه ی ادبی " برساند، و به همين خاطر، 

نامه " اما . زنامه های معمولی خوانده بودندنویسندگان شوروی آن را در رو. می دهد
هيچ . جرأت آن را نيافت که قطعنامه را سرسری بگيرد و یا حتی آن را خالصه کند" ادبی 

کس جرأت ندارد که دستورالعمل های صادره از رأس هرم را اصالح کند و در آن دست 
  .ببرد

  
 محلی که متراژ زمين های قطعنامه ی بهبود کشاورزی فرمان مستبدانه ایست به مقامات

را زیاد کنند، تعداد دام ها را زیاد کنند، آبياری ... زیرکشت پنبه، چغندر قند، کتان، علوفه و 
در " پس از آن می پذیرد که . را بهتر کنند...  و ، ها تراکتوراکيپ را بهبود دهند، کارکرد 

متن .  گرفته استکارهای نادرست بسياری در مزارع اشتراکی صورت" ساليان اخير 
 مزارع اشتراکی و سرقت دارائی های مزارع  ِ  غصب زمين های ملی"           ً     نوشته مشخصا  از 

 .شکایت دارد..... " از قبيل تجهيزات، دام، پول نقد و سایر دارایی ها و 
  

اما شاید این . به مقامات محلی دستور داده می شود که این نابسامانی ها را چاره کنند
ر مردم ساالرانه اعضای حزب کمونيست بر مزارع  و نيز در خاستگاه ها در سلطه ی غي

 ریشه داشته باشد که طی آن، ميليون ١٩٣٢ تا ١٩٢٩خشونت بار مزارع در سالهای بين 
ها روستایی وادار به پيوستن به مزارع اشتراکی شدند، کشاورزان، خواسته یا ناخواسته 

. م را قبل از ورود به مزارع قتل عام کردندبرای خالی کردن خشم خود، ميليون ها رأس دا
امروزه، رعيت های مزارع . آنان از تسليم رمه ی شخصی خود به مزارع خودداری کردند

چرا؟ چون معلوم است، آنان به زور وادار به . اشتراکی اموال وثروت مزارع را می دزدند
مال " و " مال دولت  " ، یعنی " مال اونا " اشتراک شده اند و هنوز هم به تفکيک ميان 
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. روستائيان در مزارع  اشتراکی اند اما روح اشتراکی مفقود است. ادامه می دهند" من 
                                       ً                                          در مزارع اشتراکی یهودیان فلسطين که واقعا  اشتراکی اند، چون داوطلبانه اند، نه تنها 

ا در آنج. خبری از سرقت اموال یا پول های اشتراکی نيست بلکه قابل تصور هم نيست
هر کسی تا حداکثر توان خود کار می کند و از محصول .    ً                         طبعا  نظام کارمزدی معنی ندارد
 .کار مثل همه سهم می  برد

  
  

 استالين صد ميليون –استبداد می تواند کارهای بزرگ را بدست بگيرد و انجام دهد 
استبداد . د ظریف بپردازکارکرد های اما نمی تواند به - روستایی را به مزارع اشتراکی راند

  .شيوه هایش نادرست است. قادر نبوده است که روانشناسی دهقانان را بازسازی کند
  

حاکميت طبيعی است که . استالين اقتدار واقعی و ابتکار را در نوک هرم زندانی می کند
نتيجه اینکه هيچ چيز .  اینکار را بکند، چون استبداد است و الزمه ی ذاتش!استبدادی باید

برنامه ریزی . است" یک کارزار " هر چيزی .  ی شوروی خودکار عمل نمی کنددر روسيه
 یعنی - برای گندم کارزار است و بریدن الوار هم کارزار و لذا انرژی هولناکی در مرکز

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

 کردن کارخانجات یا اراضی تعيين                 ً                           سرشت یک رژیم صرفا  برحسب رویه اش در مورد ملی
. چرا که می تواند مدافع همين ها باشد و در عين حال فاشيست هم باشد. نمی شود

آنچه مهم است رابطه ی یک رژیم با احزاب سياسی و اتحادیه های کارکنان و مقامات 
در صورتيکه حکومتی معتقد باشد حال که در قدرت است، احزاب . منتخب محلی است

 اتحادیه های کارکنان و خود گردانی شهری و روستایی دیگر الزم نيست، این سياسی،
عين خودکامگی است و اینکه رژیم در مورد ملی کردن کارخانجات و اراضی چه کرده است 

  .دیگر اهميتی نخواهد داشت
  

شخصيت و منش یک حاکميت برحسب رفتارش با دارایی های بی جان تعيين نمی شود 
یک سيستم سوسياليست . ع رفتارش با انسانهای زنده شکل می گيردبلکه براساس نو

ممکن است زمين را از دست مالکيت خصوصی آزاد  سازد و در عوض سرف ها را بر روی 
ممکن است کارخانجات را از مالکيت سرمایه دار بيرون  آورد و . آن زمين ها به کار وادار کند

  .به بردگی بگيردبجای آن، کارگران را در همان کارخانجات 
  

اصالحات ارضی، ملی سازی و برنامه ریزی را می باید از نظر تأثيراتشان بر روی انسانها 
غم انگيزترین شکست روسيه ی استالين، . بررسی کرد، نه بخاطر کميت و ظواهرشان

                           ً                                              محو تدریجی و اینک محو تقریبا  کامل مشارکت عمومی در فرآیند های تعریف شده ی 
 ی کنترل سياسی است، بگذریم ازینکه – و نه حتی واقعيت ها – شده رسمی و اعالم

  .واقعيت دردناک تر ازین هاست
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فروشگاه . اند" حکومتی شده " فروشگاه های تعاونی، درست مثل مزارع اشتراکی 
به همين شکل، قراردادهای گروهی اتحادیه های کارکنان شوروی در . هایی حکومتی 

آن زمان به بعد، رئيس کارخانه و رئيس اداره، یک جانبه از .  متوقف شد١٩٣۵سال 
  .استخدام ، یک جانبه اخراج و یک جانبه تعيين مزد می کنند

  
  .تمامی این ها بمنزله ی نفی مردم ساالری اقتصادی است، یعنی خودکامگی اقتصادی

  
بزار سوویت ها، یا شوراهای حاکم و ناظر بر روستا و شهر، که بمدتی کوتاه، واسطه وا

دولت برآمده از انسان عرفی در شهرک ها بودند، اینک اداراتی اند بوروکراتيک و کاغذ باز 
صدای خلق دیگر شنيده نمی . که مقامات حقوق بگير کمونيست اداره شان می کنند

  .شود
  

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

  
ين شکل بانی گسترش سریع و فراگير آموزش و پرورش شوروی از استالين به هم

 ١۴من در طی. کودکستان تا دانشگاه و مؤسسات آموزشی ویژه و عالی تر می باشد
سال حضورم به عنوان خبرنگار خارجی در اتحادیه شوروی که روسی را مثل بلبل یاد 

تازه زیابی مثبت امکانات در هرجایی با ار. گرفتم، به گوشه های زیادی از کشور سر زدم
کارگران، روستائيان، و کوه نشينان فقير حس می کردند . تحصيل و پيشرفت برخوردمی 

اما اینک مادران روستایی . مانده بودندکه تحت رژیم تزار هنوز هم می باید بی سواد 
ری افسر ارتش سرخ یکی از پسرانم معلم است، دیگ: " بسيار زیادی با افتخار می گویند

  ....."من خودم می توانم روزنامه بخوانم و . کارگر کارخانه استاست و دخترم سر
  

یيد بی چون و چرای اهدف آموزش شوروی ارتقاء کارآیی فنی، خدمت به حکومت و ت
ميليون ها نفر آموخته اند که بخوانند و بنویسند، اما نمی توانند آنچه را که . رهبری است

توزیع روزنامه ها و مجالت خارجی ممنوع .  و یا بنویسنداستالين دوست ندارد بخوانند
بدقت سانسورچی های مرعوب، روزنامه ها و مجالت شوروی و رادیو شوروی را . است

تنها آن دسته از کتابهای خارجی ترجمه می شوند که از اتحاد . غربالگری می کنند
. را نقد کرده باشند زندگی یک ملت مردم ساالر  منفیشوروی خوب گفته باشند یا وجوه

نویسندگان شوروی از خط مشی موجود پيروی می کنند، و گرنه مطرح نمی شوند، یا 
هر نوشته ای از تروتسکی، بوخارین، رادک . اینکه در تصفيه ای بی پایان ناپدید می گردند

 با وسواس از دانشنامه ،و دیگر بزرگان شوروی که تصفيه شدند و نيز ارجاع موافق به آنان
کتابخانه های انگشت شماری، . ا، کتب تاریخ و درسنامه های شوروی حذف می شوده

کتب مخالفان استالين را نگهداری می کنند، اما بدون اجازه ی ویژه از مقامات بسيار عالی 
  .آنها را به امانت نمی دهند

  ! )بعضی ها همين را می گویند مردم ساالری ( 
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ی، مجسمه سازی، معماری و نقاشی شوروی بشدت استالين به ادبيات، تئاتر، موسيق
او می خواهد مطمئن شود که نویسندگان و هنرمندان درآمد شان بی . عالقمند است

ً                                    در واقع آنان احتماال  ثروتمندترین آدمهای اتحاد شوروی اند. نهایت خوب است بيشتر وقت .                   
الت یيالقی خوبی               ً                                             ها استالين شخصا  دخالت هایی کرده تا برایشان آپارتمان یا تعطي

  .فراهم کند
  

یچ مشهورترین وساخته شوستاکو" بانو مکبث مزنسک " شبی استالين به دیدن اپرای 
. اپرا، طبقه متوسط بی نزاکت دوران تزاری را به مسخره گرفته بود. آهنگساز شوروی رفت

اب استقبال  در روزنامه های بزرگی همچون پراودا و ایزوستيا از آن اپرا با آب و ت،تا آن شب
روزنامه ها و هفته نامه ها و نشریات تئاتری هم با هيجان ازین اثر یاد کرده . شده بود

مقامات شوروی کمک کرده بودند تا این اپرا در خارج هم به صحنه برود و در آنجا نيز . بودند
هنگامی که فستيوال بين المللی تئاتر از مسکو دیدن کرد، . نظرات موافقی کسب کند

اپرا . جلب کرد" بانو مکبث مزنسک " خارجيان را به                    ً        جهانگردی شوروی فورا  توجه دفتر
با . چندین سال بود که در مسکو و شهرهای دیگر در فضاهای پر از جمعيت اجرا داشت

فردای آن شب دیوید زاسالوسکی در . همه ی این احوال، استالين از آن خوشش نيامد
نشریات دیگر با وجودیکه تا . کردگزارش مقاله ای طی   نظر استالين را،روزنامه ی پراودا

اپرا در .                                ً                           را تا آسمان باال برده بودند، فورا  ساز پراودا را تکرار کردند" بانو مکبث " دیروز 
 و به او ،تبدیلبد  موسيقيدان به شوستاکوویچ. گشتسراسر اتحاد شوروی توقيف 

خود ار او دوباره اجرا نشد، تا اینکه تا چندین ماه بعد هيچ چيزی از آث. حمله ور شدند
  .استالين دوباره خط داد که ازو رفع توقيف کنند

  
را تماشا کرد، به اجرای اپرای دزرژینسکی " بانو مکبث  "  استالينچند شب پس ازینکه

دزرژینسکی یکباره مشمول . از موسيقی آن خوشش آمد. آهنگساز جوان شوروی رفت
  .تحسين کامل و همگانی شد

  
آموزشی در نقد موسيقی . او موسيقی دان نيست. وشامدهای استالين قانون اندخ

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

  
ساز نظامی، پر شورترین  او می باید بهترین راهبرد. مستبد، خردمند دانای کل است

وی می باید . بزرگترین وطن پرست کشورش باشد و کارشناس هنری، اقتصاددان، اولين 
  .دستی در همه چيز داشته باشد

  
ولگا به دریای خزر " رمان وی بنام . بوریس پيلنياک رمان نویس برجسته ی شوروی بود

بيشتر کتاب هایش هم پر فروش . فروش زیادی در روسيه ی شوروی داشت" می ریزد
. درخواست رد شد. به کشورهای خارجی درخواست گذرنامه کردیکبار برای سفر . بودند

چندین کتاب وی در کشورهای خارجی منتشر شده بودند، و به همين خاطر وی برای 
بنابر این رد شدن درخواستش . خرج کردن در خارج، ارز خارجی الزم را در جيب خود داشت
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د و باز هم درخواستش رد دوباره درخواست دا.  نمی توانست باشدبی ارز بودنبه علت 
همان روز پيکی از سوی استالين . بعد از آن، یادداشت کوتاهی به استالين نوشت. شد

 گفتگو !!  با مقامات صالحهنامه ای شخصی برایش آورد که قول داده بود از سوی پيلنياک
  ∗.در عرض چند روز پيلنياک گذرنامه اش را گرفت و به سفر خارج رفت. کند

  
مولوتوف . نگار آمریکایی می خواستند که از منطقه اورال و سيبری بازدید کنندچندین خبر

  .استالين مولوتوف را دور زد و مجوز را صادر کرد. وزیر خارجه این درخواست را رد کرد
  

ّ             این کارها بخشی از فوت وفن  استبداد است رئيس می باید قادر مطلق و خيرخواه باشد .                         
ن نازی هم گفته می شد که هيتلر از کارهای وحشتناک در  درست همانطور که در آلما–

 ،نظام." اگر خبر داشت، هرگز آن کار ها را تحمل نمی کرد: "حال وقوع، خبری ندارد
هيچ کسی جرأت . خواهان ساخت تصویری از مستبد است که بهتر از هر کس دیگر باشد

  .آن را ندارد که بهتر از خود مستبد باشد
  

ابزارش برای این کار محدود است، . ویژه ای به کودکان داشته استدولت شوروی توجه 
نسخه  ـ پيشگامان. اما به نسل جدید بهترین ها را می بخشد. چرا که کشور فقير است

 شعاری دارند که در پالکاردها و تابلوهای خود - در شوروی١٦ی بدل پيشاهنگان آمریکایی
ّ تشک ، رفيق استالين:" آن را به نمایش می گذارند   ".به خاطر این زندگی ی شاد! ر  

  
هر ایما و اشاره ی استالين، هر کالم و لبخند او بدقت به هدف تأثير گذاری سياسی 

هنگامی که وزیر خارجه ی آلمان نازی، فون ریبن تروپ و وزیر خارجه . محاسبه می شود
 امضاء  در مسکو به١٩٣٩ آلمان را در اوت –ی اتحاد شوروی، مولوتوف؛ پيمان روسيه 
استالين قبل ازین هرگز در مراسم امضای یک . رساندند، استالين در جلسه حضور داشت

ازین عکس برای اعالم رضایت . ازو عکسی با لبخند برداشته شد. پيمان حضور نيافته بود
خاطر استالين به روسيه و دنيا استفاده شد و اینکه پيمان مسکو تأیيد شخصی وی را به 

  .همراه داشته است
  

رفيق : " ، روزنامه پراودای مسکو با لحنی هيجان زده اعالم کرد که١٩٣۵روزی در اکتبر 
پس از . وارد شد) مرکز گرجستان ( جوزف استالين برای دیدار با مادرش به تفليس

". به مقصد مسکو ترک نمود ...... گذراندن تمامی روز با وی، رفيق استالين تفليس را 
ً                                     الين که تا آن موقع اصال  در مطبوعات شوروی مطرح نبود، مصاحبه پس از آن، با مادر است                      

اخبار بازدید استالين در سرمقاله ها و مقاالت نشریات مورد . های مکرری انجام گرفت
در نشست های رسمی، کمونيست هایی که بفکر والدین پيرشان . تحسين قرار گرفت

استانی در مورد بدرفتاری با مادری ، د١٩٣۵پراودای یازده دسامبر . نبودند، نکوهش شدند
  .پير نوشت

  
    ً          ظاهرا  استالين . تبليغات شخصی این چنينی  برای رهبران شوروی بی نهایت نادر است

همزمان . به این نتيجه رسيده بوده که روابط جوانترها با والدین شان نيازمند اصالح است
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دب باشند؛ برای شوهران به شهروندان شوروی این طور یاد می دادند که در تراموا مو
کمونيست سخنرانی می شد که چرا به فکر فرزندان طالق که نزد همسر سابقشان می 

یک باره، اعضای حزب در مسکو به زنانی که سالها قبل از آنان جدا شده . باشند نيستند
 بودند و سالها بود که آنها را ندیده بودند تلفن می زدند و می پرسيدند که آیا می توانند

تغيير بزرگی بود که رخ می . بزنند" واسکا کوچولو " یا " لنوچکا کوچولو" بيایند و سری به 
  .داد، اما از روی اجبار

خودکامگی های نوین به مهمانخانه، اتاق، کارگاه هنرمند و نيز بداخل کارخانه، اداره، و 
  .مزرعه نفوذ می کند

  
ندان شوروی را با خارجيان ممنوع می     ً                                        اخيرا  فرمانی درشوروی صادر شده که ازدواج شهرو

. تمامی رژیم های جبار  قول می دهند که تعداد فرزندان هر خانوار را افزایش دهند. سازد
استالين بانی این .  فرزند و بيشتر، جایزه و مدال ملی می دهد١٠دولت روس به مادران 

واقع، تيمسار یا در ( با کامينسکی وزیر بهداشت١٩٣٦وقتی که در سال . سياست است
و ازو پرسيدم که چگونه است که دولت قانون ضد  شوروی مصاحبه داشتم) بهداشت

سقط جنين تصویب می کند، و در همانحال اطالعات و امکانات کنترل مواليد، تخت های 
رئيس بچه های : " نایابند، وی در جواب گفت که... بيمارستانی، مسکن، پوشک،

   ".بيشتری می خواد
  
.  ریشه ی هر بحثی را در روسيه شوروی می خشکاند " رئيس" واژه ی - 

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

   ∗.نيست که درست می گوید
  . گاندی آماده است که بشنود و نظرش را عوض کند- 
  .باشد... ازش ناپذیر و جبار می باید سخت گير، بی رحم، س- 
  . سرزنش می کند؛)و نه دیگران را( خود را، بيشتر اوقاتگاندی- 
  .استالين دیگران را متهم می سازد- 
گاندی با مخالفان خود با گذشت و بخشندگی روبرو می شود و تالش می کند تا - 

  .نظرشان را بخواست خودشان تغيير دهد
  .استالين آنان را سرکوب می کند- 

  .ين خواهان اطاعت استاستال-
  .گاندی خواهان عشق و وفاداری است-
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  فصل چهارم
  آیا در روسيه آزادی وجود دارد؟

کيفيت نظام مردم ساالری بستگی دارد به وفاداری اشخاص نسبت به اشخاص، بدون 
اما در نظام استبدادی روابط شخصی نمایشگر حداکثر سياست و حداقل . دخالت حکومت

شهروند نظام استبدادی عضالت گردنش کلفت می شود، چون باید به . ق استاخال
تمامی روابط شخصی در نظام .                              ً                 دنبال مقامات مختلف نگاهش دائما  به طرف باال باشد

ً                                            استبداد عمال  بصورت مستقيم تحت نفوذ حاکميت قرار می گيرند           .  
  

اما . دی گرفته استتصفيه های شوروی، تلفات سنگين و وحشتناکی از جان مردم و آزا
دوستی بر اساس اعتماد . مخرب ترین تأثير این تصفيه ها نابودی دوستی بوده است

دوستی از راه ارتباطات انسانی و گفت و . نامحدود و صراحت و صداقت کامل می باشد
  .کمياب " گفت و گو"بسيار است ، اما " گفتن "در روسيه . د تغذیه می شودوشن

  
اگر دوستی .  باشد و اصول آنبنيادین و نهایی باید نسبت به حکومتدر روسيه، وفاداری 

به شما چيزی بگوید که شک های او را در مورد رژیم یا مخالفتش را با رهبری فاش کند، 
اگر معلوم شود که خبر داشته ای، اما اطالع نداده . وظيفه توست که آن را گزارش دهی

                   ً            از آنجائی که تقریبا  همه برای –گير شود اگر دوستت دست. ای، دچار دردسر خواهی شد
حکومتی دو آتشه و خلل ناپذیر کار می کنند، پس هرکسی احتمال دارد در تور یکی از 

.  می باید که داوطلب شوی و هر آنچه را که می دانی بگویی–آنان بيافتد و دستگير شود 
هانی ات را با دیگر نمی توانی فکرهای ن. در این شرایط اعتماد و صراحت می ميرد

  .دوستت یا با همسرت یا با پسر بزرگت در ميان بگذاری
  

کمونيست ها مثل فاشيست ها، بهترین خصایص بشری را در انسانها مورد سوء استفاده 
  :و کلمات را نيز با تحریف به نفع اهداف خود استثمار می کنند. قرار می دهند

  
. بگوید ١٧ را در مورد کمونيست هااز گاندی در جلسه ای عمومی خواسته شد که نظرش

گمان می کنم که بين و شرافت و پليدی، بين حقيقت و کذب فرقی نمی : پاسخ داد که 
ّ        ً                                      آنان این اتهام را تکذیب می کنند، ام ا انصافا ، رفتاری که از آنان گزارش شده بر این . گذارند                                   

  .نظر صحه می گذارد
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سوء استفاده از واژگان، بردگی . ستسوء استفاده از انسان،بمعنی بردگی انسان ا
  .فکری و فرهنگی است

  
وقتی که یک نظام مردم ساالر؛ آزادی انسان، آزادی شعور و آزادی . هردو نافی آزادی اند

کلمات را محدود می سازد، شبيه نظامی مستبدانه می شود و از آن پس بخشی از 
  .ت می دهدظرفيت خود را برای دفاع از خود در مقابل استبداد از دس

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

  .بود
  

بنابر این نظام های مردم ساالر می باید بر روی لوحه هایی از سنگ، فهرستی  از ویژگی 
  : کتاب مقدس به آخرش اضافه کنند که ده فرمان های استبداد را حک کنند و همچون 

  . نباید تسليم آن ها شویتوو 
  :فهرستی این چنين

  
  " با شعار های هایل هيتلر، استالين کبير، ( تمجيد و تحسين رسمی رهبر خطا ناپذیر- ١      

   ").، تيتو، تيتو٢٠، تيتو"، فرانکو، فرانکو١٩، فرانکو"، دووچه، دووچه ١٨دووچه        
 .سینامدارا گری و عدم تحمل مخالفت سيا- ٢      
 ).ترور(استفاده ی مکرر از زور جهت تنبيه و وحشت افکنی- ٣      
 .جلوگيری از تفکر مستقل یا عمل مستقل، تشویق یکنواختی و همشکلی- ۴      
 .بی وفایی نسبت به اشخاص حقيقی- ۵      
 .اصرار بر وفاداری خفت بار به حکومت- ۶      
  ن هرگز نمی تواند نادرست باشد، نظام فکری نظام فکری م( مطلق گرایی در اندیشه - ٧      

 ).دیگری هرگز درست نيست         
    بی تفاوتی رژیم نسبت به هزینه کردن جان و حيات انسانها، شادی و اخالقيات آنان؛ - ٨      

  .بی وجدانی برای نيل به هدف         
 .٢١بدبينی کلبی وار- ٩      
 . تحریف تاریخ- ١٠
       وچی گری دائمی بر روی مزیت های نظام برای مخاطبين داخلی  و  تبليغات و ه- ١١

    .    خارجی 
 . حمالت مهار گسيخته بر روی غير خودی ها و ناباوران و دگراندیشان- ١٢
 .ات خارجيان حساسيت منفی نسبت به انتقاد- ١٣
  
  تقاد از انتقاد رسمی و خشن از آدم کوچولوها و ماموران جزء دولتی، اما بدون ان- ١۴
  حاکميت و دولت، حاکم مستبد یا محبوبان او در ميان کاخ نشينان و محافظان"    
  ، مگر انتقاد از عده ای از آنان که داغ تصفيه بر پيشانی شان خورده "ودستگاه رهبری    
   .باشد    
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   .پنهان کاری و عدم شفافيت- ١۵
 . دور از دسترس بودن رهبران از عامه ی مردم- ١۶
 . تشویق خانوار بزرگ- ١٧
 . نيروهای مسلح بزرگ- ١٨
 . تمایل به فتح و گسترش ارضی- ١٩
 . وحشت رهبر و حکومت از ضعيف ظاهر شدن در انظار عمومی- ٢٠
 .اغراق در وجود دشمن خارجی برای تقویت ميهن پرستی داخلی و وحدت ملی- ٢١
 . مقاومت در مقابل تغيير نظام سياسی- ٢٢
 .قامات و ناامنی پست های دولتی جابجائی مکرر م- ٢٣
 .محدودیت فزاینده ی آزادی فردی- ٢۴
 . قرارداشتن کنترل اتحادیه های کارگری و کارمندی در دست حاکميت- ٢۵
 . ناتوانی سياسی همگانی بجز خود حاکم و پليس مخفی وی، ناامنی شخصی- ٢۶
 . تسليم و تبعيت قوای قضائيه و مقننه از مقامات اجرائی- ٢٧
  . توجهی به قانون اساسی و قوانين موضوعه بی- ٢٨
   استفاده از رژه، مراسم، لشکرکشی های سيرک وار، کارناوالی و      نمایشی برای - ٢٩

   . انحراف اذهان توده ها      
 . وابستگی کامل فرد به حکومت- ٣٠
  آمادگی فرد برای جلب پشتيبانی و لطف حاکميت از طریق چاپلوسی، حتی به قيمت- ٣١
   .زیر پا گذاشتن وجدان     
 . انحطاط تمام عيار وجدان- ٣٢

تمامی این ویژگی های استبداد، به بزرگ نمایی دولت و بی پناهی و درماندگی فرد 
  ! درست برخالف آموزه های گاندی- اضافه می شود

از سوی دیگر، هدف اصلی دموکراسی، توسعه و تکامل فرد با کمک حاکميت است، اما 
  .ار زدن به حکومت از ترس آنکه فرد را در زیر پا له نکند یا درهم نفشاردبا مه: چگونه؟

  
و نيز . مردم ساالری  می باید از اکثریت انتخابی در مقابل یک اقليت زورمند حفاظت کند

  .اقليت ها را  از شر یکدیگر حفظ نماید خود می باید اقليت ها را در برابر اکثریت زورمند و 
  

مردم ساالری عالوه بر . ن گفتن، عبادت، تجمع و رأی دادن استمردم ساالری حق سخ
این می باید حق کار، آموزش آزادانه، امنيت اجتماعی و مزایای بازنشستگی را برسميت 

  .بشناسد
  

در روسيه، افراد . مردم ساالری به معنی حقوق غير قابل واگذاری تحت نظارت قانون است
َ     کر م و گيرند، اما این همه، از مزایا و امتيازات خاصی بهره می  هدیه ی حکومت است و  

حق . به این معنی در سایه شوروی حقی وجود ندارد.لذا می تواند پس گرفته شود
حاکميت . در آنجا قانون هم وجود ندارد. هنگامی حق است که نتواند پس گرفته شود

قانونی  –ز قانونپرقدرت نامحدود، با انحالل تمامی منابع رقيب قدرت، چيزی است فراتر ا
قانون وقتی قانون است که به یکسان بر روی حکومت و نيز . به قامت خود دیکتاتوری
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نظام استبدادی، به همين قياس، رژیمی است بی قانون . شهروند معمولی اعمال شود
  .که در آن فرد در مقابل دولت درمانده و ناتوان است

  
یا ده انسان می توانست اعمال قدرت انسان غارنشين با چماق خود بر روی یک انسان 

اما حاکم مستبد امروزی می تواند با کنترلش بر روی مطبوعات، رادیو، نظام . کند
آموزشی، پليس مخفی، ماشين حکومتی و مشاغل، یکصد ميليون نفر را تحت سلطه در 

توليد کننده ی امروزی . صنعتگر قرون وسطی دو نفر شاگرد را استخدام می کرد. آورد
امروزه یک سرمایه دار، نسبت به کل . ودرو صدها هزار کارگر را به استخدام در می آوردخ

  .بر روی انسانهای بيشتری می تواند تأثير بيشتری بگذارد یک حکومت قرون وسطایی،
  

وی بدون حاکميت و . با پيشرفت تمدن، فرد معمولی به حفاظت و امنيت بيشتری نياز دارد
اما با این وجود، وی همزمان ممکن است با . رمانده استمؤسسات اقتصادی بزرگ د

این بزرگترین بحران و معضل حل نشده ی . همين نهادها نيز به یک درمانده تبدیل شود
  .دوران مدرن است

  
مردم .                  ً                           را در اقتدار شدیدا  متمرکز دولتی تجسم می بخشد" شر" نظام استبدادی 

هيچ مستبد اروپایی . ت یا هریک از اعضایشساالری یعنی حق انتقاد و کنار گذاشتن دول
در نظام تک حزبی یا تماميت . یا آسيایی تا بحال با رأی مردم از کار برکنار نشده است

در حکومت مردم ساالر، گردش ادواری نخبگان و . خواه، او نمی تواند از حکومت کنار رود
ری در اصول و برنامه آمدن یک حزب بجای حزبی دیگر، حتی اگر احزاب رقيب تفاوت بسيا

 چرا که تملک طوالنی قدرت، ،ها از هم نداشته باشند، باز هم کنشی است بهداشتی
نکه مستبد، که قدرتش قدرتی است کامل، رئيسی آحال . کاربران آن را فاسد می سازد

. وی تنها بله قربان گوهای همدست را در اطراف خود تحمل می کند. است هميشگی
یی و ریاکاری شکوفا می شود، شخصيت مستقل می پژمرد و آزادی نتيجه اینکه دو رو

  .می ميرد
  

نظام استبداد برای اینکه به رعایا و دنيا ثابت کند که مردمی است، دائما انتخابات براه 
 درصد رأی ضد دولتی در انتخابات، بمعنی وجود یک نيروی ٣٠ یا ٢٠ یا ١٠اما . می اندازد
بنابر این . باشد و نشانه ای از تمایل به یک حزب مخالفمی تواند ) اپوزیسيون(مخالف

ً  لذا در آلمان هيتلری رأی همگی، عمال  . انتخابات باید صد در صدی شود در . بود" آری"                                 
 درصد آرای ریخته شده به نفع حکومت ٩٩اتحاد شوروی، بنا به گزارشات رسمی، بيش از 

آنان موافق نيستند . وافق ندارندیکصد ميليون نفر انسان بر سر هيچ چيزی ت. می باشد
در . که تلفن الزم است، که حمام کردن امری بهداشتی است، که نان خوب است

                                                  ً                            صورتيکه از رأی ندادن به استالين نمی ترسيدند، مطمئنا  همگی از رای دادن به وی سر 
  .باز می زدند
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) تروریسم(وحشت واقعيتی است مسلم در نظام استبداد، و در این ميان وحشت افکنی
نظام : قانون اساسی تماميت گرایی این است. شوروی هر ساله شدیدتر شده است

 .تماميت گراتر می شود
  

ما یک دمکراسی بسيار قدیمی هستيم " اد می گفت. وزیر کشور انگليس، جيمز سی
ّ                                                  ام ا حکومت مستبد هرگز خود را به دست جریان لبخند نمی ".که بسيار شوخ طبعيم  

این حکومت نيازمند دشمن است چون دشمنان .  تنش تغذیه می کندسپارد، بلکه از
 اگر دشمنی وجود نداشته باشد، حکومت آنان را .بهانه ای برای تنش و وحشت اند
  .توليد می کند و فربه شان می سازد

  
روزولت که در ميان رهبران سياسی آمریکا گاندی گرا ترین شخصيت . خانم فرانکلين دی
یر خارجه ی شوروی آندره ی ویشينس کی در طی نشست سازمان است، با معاون وز

آیا ما بعنوان " وی پرسش کرد که،.  بر سر حقوق بشر به بحث پرداخت١٩۴۶ملل در سال 
از گفتن آنچه که می شویم انسانها مانع ملت های منفرد، آنقدر ضعيفيم که می خواهيم 

ولت یا ملتم کارشان درست من در همه ی موارد مطمئن نيستم که د..... اندیشند؟
چنين باشد و در عين حال حداکثر تالش را می کنم تا حکومت را تا که اميدوارم . است

وی به همين دليل از سازمان ملل ". درست نگهدارم- کارجائی که می توانم در وضعيت 
متحد خواست تا آنچه که انسان را آ زادتر می سازد، نه دولت، بلکه انسان را در نظر 

  .شته باشددا
  

ما نمی خواهيم مدارا و تحمل را " ویشينس کی در پاسخ خود به خانم روزولت گفت
مستبد می تواند . این اصل، هسته ی مرکزی استدالل تماميت گرایی است". بپذیریم

جای  که مردم کرده اند تا به همينرا هميشه نامداراگری را توجيه کند؛ وی ایثارهایی 
چرا که   کند و از آنان می خواهد که دگراندیشان را تحمل نکنند،فعلی برسند،یادآوری می

ّ                                    ام ا حقيقت این است که مستبد نمی خواهد . دستاوردهای فعلی را بخطر می اندازند  
  ! و کشکمداراگر باشد، نمی تواند اهل مدارا باشد، باقی همه بهانه است

  
وروی وجود دارد؟ آیا هيچ آیا هيچ نشانه ای از طلوع آفتاب مردم ساالری در روسيه ی ش

 هنوز مباحثاتی در ١٩٢٩ی درون حزب کمونيست وجود دارد؟ تا حدود سال "آزاد"گفتگوی 
ّ                               ام ا امروز از آنها هيچ خبری نيست،روزنامه های شوروی به چاپ می رسيدند هيچ آزادی .   

.   ً دا  اب بيانی، انتقادی از دولت شوروی، از استالين یا سياست خارجی شوروی وجود دارد؟
شاید دولت .  است و هيچ اشتباهی نمی کند" و آرمانیانسان کامل"شاید استالين 

شوروی هميشه در اقداماتی که می کند موفق است و به همين خاطر هيچ شکایتی 
استالين و تعداد کمی از رهبران مافوق، بارها سياست ها را معکوس ! نه. پيش نمی آید

ً                           مثال  در مورد اشتراکی کردن سال ( بد پيش می رفته استکرده اند و پذیرفته اند که کارها   
ّ      ً                          ام ا بعدا  همقطار سطح پایين خود را ). ١٩٣٣ که علی رغم قضاوت و تشخيص بهتر خود، - 

 متهم نموده اند، اتهامی که به خودی خود، - فرمانهای غلط آنان را به اجرا در می آورده اند
ّ                         ام ا همين سيالب تا زمانی که . ستسيالب سرزنش را بر سر آن همقطار آوار کرده ا  
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 او باید حمله را شروع . و ممنوعرئيس دریچه را باز نکرده است، چيزی است نفرین شده
 آیا اتحادیه های کارگری و کارمندی قدرت بيشتری بدست آورده اند؟ می توانند .کند

 آیا هيچ .نيستاعتصاب راه بياندازند یا قرارداد جمعی ببندند؟ هيچ نشانه ای از آن موجود 
تماس بيشتری بين روسيه و دنيای بيرونی برقرار شده است، هيچ مکاتبه ی آزادی با 

خارجيان می تواند انجام گيرد، یا نشریات خارجی آزادانه تر به روسيه راه می یابند؟ البته 
  .امروزه همه این ها در شوروی کمترشده اند! برعکس

  
نظام شوروی تنها می تواند بر روی یک مورد کاهش آدم بهانه تراش و مدافع و توجيه گر 

کليسا . کشيشان کمتر از سابق تحت فشار و تعقيب اند. محدودیت ها انگشت بگذارد
. اکنون می تواند حوزه های علميه مذهبی تاسيس کند و مطالب خود را به چاپ برساند

نی طرفداری                                               ّ               رژیم بی خدای بلشویک از کليسای  دست نخورده ی سنت ی  ارتدکس یونا
تا همين . بلکه درست خالف آن است! آیا این عالمت مردم ساالری است؟ نه. می کند

چند سال پيش بی مهری رسمی، مانع از پيوستن کليسای روسی به ماشين دولتی 
حال کرملين از کليسا برای اهداف تبليغاتی ملی گرایانه در خارج و داخل . شده بود

. است" دولتی شده "کليسای روس . ين کار را می کردتزار نيز هم. استفاده می کند
  . کشور را بلعيده است مستقلحاکميت شوروی آخرین نهاد

  .اینک تسلط دولتی بر زندگی، کامل شده است
  

مارکس و لنين ادعا می کردند که پس از انحالل طبقه مالک و به قدرت رسيدن طبقه 
ّ                          ام ا حاکميت روس، کامال برخالف . دکارگر، حکومت می پژمرد و بتدریج از ميان می رو  
امروزه، طبقه باالی جدیدی که حاکميت . پژمردگی، به صورت قدرتی فراگير شکوفا گردید

شکاف ميان . را هدایت و ابزار توليد را در دست دارد، طبقه کارگر را استثمار می کند
وروی، از هر کشور باالترین  و پایين ترین درآمد های دریافتی در زندگی روزمره ی اتحاد ش

  .سرمایه دار دیگری شدیدتر است
  

استالين اشرافيتی راتغذیه می کند که در خدمت بوروکراسی اداری اش می باشد و به 
 اما قدرتی ندارد؛ قدرت از آن ریيس است و ؛هزینه ی توده ها بخوبی زندگی می کند

  .اوست که آن را با پليس مخفی تقسيم می کند
  .ی اعالی خودکامگی استاتحاد شوروی نمونه 

  
  .آنان که عاشق آزادی اند، از حاکميت قادر متعال وحشت دارند
حاکميت فقط وسيله . در نظر آنان، حاکميت، هدف و آرمان نهایی و همه چيز نيست

  .انسان است که آرمان نهایی است. است
  

اید          ً                                                          مردم غالبا  اميدوارند که مرگ استالين، تغييری در اوضاع پيش بياورد و ش
خاطر  دانند که استالين به این اما نمی. منجر به مردم ساالری در روسيه  شود

  .مستبد است که  استبداد به مردانی چون استالين نيازمند است
  



 

 

52 

 

کسی که . تمامی مشاوران و یاران و جانشينان احتمالی استالين، استالينيست اند
هر جانشين احتمالی . تکيه بدهداینطور نباشد نمی تواند در باالی مجلس بزم استبداد 

. استالين تا هم اکنون، خود را از آخرین و کمترین گرایشات گاندی وار محروم ساخته است
  .گاندی گرایی را تحمل کندد          ً                                    نظام عميقا  نهادینه شده ی شوروی، طبعا نمی توان

 ساالری آیا این امکان وجود ندارد که بهتر شدن استاندارد زندگی در روسيه، منشاء مردم
بيشتر شود؟ بنظر می آید که افزایش استاندارد زندگی، از سوی رهبران به عنوان مدرکی 

دال بر مزیت و مشروعيت نظام کنونی تلقی خواهد شد و آنان این نکته را به مردم 
  .خواهند آموخت و در مغزشان فرو خواهند کرد

  
  : شده استميان انقالب شوروی و انقالب فرانسه، بار ها شباهتی مطرح

انقالب فرانسه هم، وحشت افکنی و تروریسم خود را در زمان خود داشت و پس از آن "
بود که آغاز دوران دراز آزادی را اعالم نمود و به همين قياس، شوروی نيز چنين خواهد 

ّ                                ام ا قياس می تواند  ما را فریب دهد." شد ً                   قياس های تاریخی معموال  از توجه به تحوالت .                       
اما تفکر دیالکتيکی و . ت پيش آمده در طی گذشت زمان صرف نظر می کنندو تغييرا

  .جدلی مبتنی بر تغيير پيوسته ، بسيار بهتر از اندیشه ی قياسی عمل می کند
  

که -   راانقالب های فرانسه و آمریکا ظهور بورژوازی و طبقه جدید صنعتی و بازرگان
ّ           آنان طبقه ی مال ک بودند و .  اعالم نمودند-دخواستار آزادی از قيد و بند اربابان فئودال بو              

  .اینان خود، دولت بودند. قدرت اعمال اراده بر روی باقی جمعيت و دولت را داشتند
  

  ّ                                                                            ام ا اکنون، دوران حاکميت بشدت متمرکز و جاه طلبی است که در نمونه ی آلمان نازی و 
بقات را در هم بکوبد و روسيه شوروی خود، آنچنان قدرتمند است که می تواند برخی از ط

  .بر باقی آنان سلطه یابد
  

اما رهبران روسيه، . به حرکت در آمد" برادری  و آزادی، برابری"انقالب فرانسه با شعار 
سخن گوی کرملين . جباریت حاکم را آزادی می نامند، لذا آزادی در آنجا بخت ناچيزی دارد

، و برادری را بمعنی رابطه ی ميان می خواند" تعصبی بورژوایی "با تمسخر، برابری را 
، ميان ژنرال ٢٣، ميان استالين و ميليون ها تن زندانيان اردوگاه های مرگ٢٢روسيه و فنالند

  .مدال پوش و سرباز وظيفه خاکی پوش می داند
  

این اميد بر .  آرزومندانه است١٧٠٠ و ١٩۴٠دل بستن به شباهت و تناظر ميان دهه ی 
هر کشوری، حتی به بزرگی روسيه، یک : ای استوارست کهمبنای مغلطه و سفسطه 

در حالی که اگر اروپا و آسيا به استبداد تسليم شوند، احتمال . جزیره بحساب می آید
آنگاه باید قرن بيستم را به مثابه قرن . برچيده شدن استبداد در روسيه تضعيف خواهد شد

ّ                           ام ا اگر از سوی دیگر، مردم سا. مستبدین معرفی کرد الری بتواند خود را در سراسر دنيای  
غير شوروی بخوبی تثبيت و جاگير کند، آنوقت است که دنيای شوروی ممکن است، در 

  .طی سالها، کم کم مردم ساالرتر شود
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این انتظار و آرزو که مرگ کسی یا شورش، دولت شوروی را دگردیسه خواهد کرد، بازتاب 
می باید سرانجام نظام خود ما را ) نجا شورویدر ای( اعتقادی است که می گوید دیگران

ّ                              ام ا باید قبول کرد که نظام مردم . فقط الزم است بنشينيم، صبر کنيم و دعا کنيم. بپذیرند  
این نظام صلح، امنيت، فراوانی و کثرت، یا آزادی .  کامل نيست)غربيان( ساالرانه ی ما

ی شده می بود، بقای آن در صورتی که محتوایش غن. کامل به همگان اعطا نمی کند
آن وقت بود که مزایا و محاسنش در عمل، مسری و فراگيرنده از آب . تضمين می شد

آینده ی مردم ساالری در روسيه به آینده ی مردم ساالری در بيرون روسيه . درمی آمد
  .وابسته است

  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

54 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل پنجم
  ما همه قربانيانيم

  
 گونه ای استبداد است که طی آن، حاکم بيگانه، مستعمره ی ،ند که امپریاليسمهر چ

ناخرسند را در زنجير و اسارت نگه می دارد، با این وجود، رژیم مردم ساالر می تواند در 
این مردم ساالری محدود است، . مستعمرات خود، یک حکومت مردم ساالر داشته باشد

 ممکن است مدعی تماميت طلبی را نچشيده باشد که هرگز مزه ی کسیآن اما تنها 
  .شود انگليسی ها به هند آزادی های پرشماری نبخشيده اند

  
 پيوسته از دولت –حتی در زمان جنگ –ملی گرایان، احزاب، رهبران و روزنامه های هند

انگليس انتقاد کرده اند، به آن هجوم برده اند و این حاکميت را بشدت به دردسر انداخته 
کافی بود که بخش ناچيزی ازین فعاليت ها را در هر رژیم تمامت خواهی انجام می . دان

  .دادند تا به قيمت جانشان تمام شود
  

دولت بریتانيا هزاران هندی ای را زندانی کرده است که هيچ اقدام خشن و هيچ جنایتی 
ابراز عقاید حبس برای . انجام نداده اند بجز فریاد زدن بر عليه سياست های بریتانيا

با این وجود بجز چند مورد استثنا، تمامی زندانيان . سياسی گناهی نابخشودنی است
جنگيدن با . اجازه یافتند که زندان هایشان را ترک کنند و بازی با دم شير را دوباره بياغازند

اما این نکته در حکومتی .  استشدنیحاکميتی مردم ساالر و زنده ماندن پس از آن، 
  .دی، مصداق ندارداستبدا

  
من این گفته ها را در خصوص بيانات گاندی در باب یهودیان آلمان هيتلری اظهار می دارم 

مگنز، .  از نيویورک به هند پرواز کنم، دکتر یهودا ال١٩۴۶کمی قبل ازین که در سال ...... 
اندی  به گ١٩٣٨ریاست دانشگاه بيت المقدس توجه مرا به نامه ای جلب کرد که در سال 

  . هرگز پاسخی به دستش نرسيدامانوشته بود؛ 
  

در این نامه، مگنز، که خود را سالک راه گاندی معرفی می کرد، به مقاله ای در مجله ی 
در برابر "هاریجان اشاره داشت که طی آن گاندی به یهودیان آلمان پيشنهاد می کرد که 
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ا؛ یا مخالفت بی خشونت  هيتلری، ساتياگراهیخشم المذهبانه ی  ستمگران ضد بشر
  ."راعرضه کنند

  
من از هيتلر مصرانه می خواستم که مرابه قتل برساند : "گاندی در مقاله خود نوشته بود

منتظر همدینان یهودی ام نمی شدم که در مقاومت مدنی به من . یا در سياهچال بياندازد
د که از الگوی من پيروی بپيوندند، اما اطمينان داشتم که در نهایت، سایر یهودیان مجبورن

مگنز با ." تحمل داوطلبانه ی رنج، توان و نشاطی درونی به آنان خواهد داد........  کنند 
عنی قتل، اعزام به یکوچکترین نشانه ی مقاومت :" او نوشت . نظر گاندی مخالف بود

ً                         معموال  در انتهای تيره و سکوت ش.  دیگر هاییاردوگاه مرگ یا خالص کردن به شکل بانه     
:" مگنز یادآوری می کرد که ." است که یهودیان می توانند از چنگ نازی ها در امان بمانند

زجر و شکنجه اینان . هيچ کسی از خانواده های وحشت زده یهودیان، عاقل تر نيست
خيابان ها همان . حتی در سطح زندگی مردم آلمان، کوچکترین موجی را ایجاد نمی کند

، کسب و کار مثل هميشه ادامه می یابد، بازدید کننده ی سطحی خيابان های سابق اند
حال این ها را مقایسه کنيد با یک . نيز چيزی نمی بيند و متوجه ی این جنایات نمی شود

آشوب عمومی ای که جنجال و اعتصاب غذای ساده در یک زندان آمریکا یا انگليس و نيز با 
  ."این واقعه راه می اندازد

  
تفاوت اساسی ميان مردم ساالری و استبداد انگشت گذاشته بود و اميدوار مگنز بر روی 

  .بود که فرصتی دست دهد تا این نکته را به گاندی خاطرنشان سازم
  

در شهر پونا، گاندی را " مهتا"اولين روزی بود که من در کلينيک درمان طبيعی دکتر 
احمد آباد می گذشت  مسلمان که در –وی به خشونت های هندو . همراهی می کردم

مشکل در اینجاست که یک طرف به چاقوکشی و قتل اقدام : "اشاره داشت و می گفت
اگر یک طرف می گذاشت که .             ً                                     می کند و بعدا  طرف دیگر نيز به همين شکل عمل می کند
تنها نمی توانم آنان را        ِ اما من  . کشته شود، مسئله در همين جا ختم به  خير می شد

بهودیان نمونه . در فلسطين هم همينطور است. دم خشونت داشته باشندوادار کنم که ع
گفتم که ) نماینده ی عضو حزب کارگر انگليس(به سيدنی سيلورمن . ی خوبی دارند

اگر عرب ها ادعایی نسبت به . یهودیان در فلسطين نمونه ی خوبی در اختيار دارند
آنهم گل سر سبد –ح یک یهودیمسي. فلسطين دارند، یهودیان ادعایی ماقبل آن دارند

این نکته را می توانيد از روایت های چهار گانه ای که از حواریون بدست مان .  بود–یهودیت
ٌ         آنان ذهنی ام ی داشتند. رسيده، برداشت کنيد . آنان حقيقت را درباره ی مسيح گفتند.            

ی داشت و وی ذهنی خطيبانه، ذهنی جدل. او یونانی بود. یهودی نبود" پولس مقدس"اما 
اما . مسيح نيرویی بزرگ، نيروی عشق را داشت. مسيح را پيچاند و تحویل مردم داد

. مسيحيت در دوران کنتسانتين هنگامی که مذهب شاهان شد، به چيزی دیگر تبدیل شد
 فرا رسيد که مسيحيان را به قصابی "پيتر گوشه گير"پس از آن بود که دوران صليبيون و 

. گروه گروه مغربيان بودند که بدون اغراق به دریا ریخته شدند. ردندمسلمانان وادار می ک
در تمام قرون وسطی مسيحيت این چنين . مسيحيت بدل به وحشی گری و بربریت شد

  ".ماند
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  "و حاال چطور ؟: " پرسيدم 

. اینک مسيحيت برفراز ابرهای برآمده از بمب اتمی جا خوش کرده است: در پاسخ گفت 
 ٢۴من پای منبر ربی. یهودیت در مقایسه با مسيحيت، لجوج و عامی استبا این وجود 

اما دائم رفتار یهودیان را توجيه می . سخنران برجسته ای بود. هرتز در لندن نشسته ام
من خيلی بيشتر از کنيسه ی یهودیان، در آفریقای جنوبی و جاهای . کرد و بهانه می آورد

اما . مسيحيت را بهتر می فهمم. داشته امدیگر به کليساهای مسيحی رفت و آمد 
ً                                           همانطور که قبال  گفتم یهودیان نمونه ی خوبی در فلسطين دارند              ".  

  
 دریافت کرده اید که از سوی دکتر مگنز رئيس ١٩٣٩ یا ١٩٣٨هيچ نامه ای در سال : "گفتم

يه وی نامه را پس از آن فرستاد که در بيان. دانشگاه عبری اورشليم فرستاده شده باشد
  ."ای خطاب به یهودیان آلمان نوشتيد که برعليه هيتلر مقاومت منفی کنند

  
. نامه را بياد نمی آورم، اما نظریه و گزاره ی خودم را به یاد دارم" گاندی اظهار داشت که 
چندین سال پيش ازین، . این واژه ی نادرستی است.  دعوت نکردم∗من به مقاومت منفی

س عمومی بزرگی به ریاست هرمان کالنباخ یهودی ثروتمند در آفریقای جنوبی، در اجال
در خانه اش زندگی می کردم و با بيشتر وقت ها من . ژوهانسبورگی سخنانی ابراز کردم

برخاستم و . معرفی، مرا قهرمان مقاومت منفی خواندهنگام وی . او خانه یکی شده بودم
و  يزی است بسيار کنشگر و فعال،ساتياگراها چ. گفتم من به مقاومت منفی اعتقاد ندارم

 .تسليم، منفعل است و من از تسليم متنفرم. رفتار کنش پذیر و منفعل           ِ درست برعکس  
  ."اشتباه شدند یهودیان آلمان با تسليم به هيتلر مرتکب

  ."مگنز در نامه ای به شما مدعی شد که یهودیان نمی توانستند کاری دیگر کنند: "گفتم
  

این بزرگترین جنایت .  ميليون یهودی راکشت۵هيتلر : "ن نمود کهگاندی با جدیت اذعا
. اما یهودیان، خود را می باید شخصا به دشنه ی سالخی عرضه می کردند. دوران ماست

 ٢٥گيری–من به هارا. آنان می باید خود را از باالی صخره ها به دریا پرتاب می کردند
ه و سامورایی آن ندارم، اما این روش، گران من کاری به معانی تلویحی نظامی. معتقدم

  ."روشی قهرمانانه است
  

  "فکر می کنيد که یهودیان می باید خودکشی دسته جمعی می کردند؟: "پرسيدم
  

خودکشی، دنيا و . آری، این کار می توانست قهرمانی باشد: "گاندی در موافقت گفت
 که هنوز ١٩٣٨ص در مردم آلمان را نسبت به شر خشونت هيتلر بر می انگيخت، بخصو

اما آنطور که دیدیم آنان در هر صورت، ميليون ميليون تسليم . جنگ شروع نشده بود
  .شدند

  
ممکن است فکر : " بعدها وقتی این گفتگو را به اطالع دکتر مگنز رساندم، وی گفت 

گاندی درست باشد که می گوید اگر یهودیان خودکشی می کردند، ممکن بود خيلی 
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.  ميليون، با این اقدامشان دنيا راتحت تأثير قرار دهند۶ق تر از تأثير قتل عام بيشتر و عمي
ً                           اما نمی دانم این اقدام عمال  چگونه می توانست ممکن باشد " چند صد نفر در قلعه .                          

می توانستند اقدام به خودکشی کنند، چون در مکانی محدود بودند و در " ماسادا 
اما شش ميليون یا یک ميليون یا یکصد هزار نفر . تمقابلشان ارتشی متخاصم قرار داش

چگونه می توانستند به این اقدام دست بزنند؟ و اگر این کار را می کردند، آیا تأثير این 
  " ميليون تن می داشت یا نه ؟۶عمل بر روی دنيا دوام بيشتری از تأثير نابودی بعدی 

  
ً        یک رژیم کامال       مهاتما گاندی هرگز تجربه ای از زندگی، تحت حاکميت " تماميت خواه"            

بخشندگی و انسانيت وی نمی گذارد بفهمد که یک رژیم استبدادی تا چه حد . نداشت
در هند، فلسطين، و نقاط دیگر، خشونت یا عدم خشونت . می تواند سنگدل باشد

وقتی آمریکایی ها، انگليسی ها، " .روابط عمومی" سازمان یافته، شکلی است از 
 ها، یا سوئدی ها می خواهند بر روی سياست جاری تأثير بگذارند، چک و چانه فرانسوی

می زنند، اعمال نفوذ می کنند، تلگراف می زنند، می نویسند، رأی می دهند، راه پيمایی 
آرای شان می بينند در مستعمرات آسيایی، معترضينی که . می کنند، اعتصاب می کنند

می کنند، چاقوکشی می کنند، شليک می کنند یا تأثيری بر سياست ها ندارد، شورش 
هدف معترضين تغيير سياست انگليس است که گهگاهی هم . دست به غارت می زنند

نا آرامی های رخ داده در شرق، واکنش هایی را در . توانسته اند به این هدفشان برسند
دولت . لندن در مجلس، در مطبوعات، در احزاب سياسی و در کليساها بر می انگيزد

آنچنان تحت فشار سنگين قرار می گيرد که می باید در انظار عموم به منتقدانش پاسخ 
  .دهد و، در مواردی اقدام به تغيير و تحول در راهبرد خود نماید

  
 وحشت افکنی و تروریسم –لذا عدم خشونت گاندی وار و نيز نقطه ی مقابل و زشت آن 

می ) و نيز در آمریکا( مردم ساالر در انگليس هردو روایتگر وجود جامعه ای–صهيونيستی
مقاومت کنندگان هندی و آدم ربایان صهيونی در فلسطين در مقابل همين دادگاه . باشند

  .انظار عمومی است که دادخواست می دهند
  

  اما فرض کنيم که در ملل غربی مردم ساالری ای وجود نداشت؟
يرون انداختن یک ميليون تن را از خانه یک نخست وزیر بریتانيایی نمی توانست دستور ب

. هایشان و از خيابان ها بدهد تا در کوره های آتش ذوب شان کرده و به صابون تبدیل کنند
  . و کرد–هيتلر می توانست 

  
  :ژنه، خبرنگار نامدار خارجی در نشریه ی نيویورکر می نویسد

 ۵امروزه، فقط . می کردندقبل از جنگ نازی، صد هزار یهودی در آمستردام هلند زندگی "
گشتاپو فقط پل های منتهی به . دستگير کردن یهودیان در اینجا بسيار ساده بود. هزارند

زندانيان را از خانه های کوچک قرن هجدهمی . را قطع کرد) گتو ها(محالت یهودی نشين 
بدیل به شان بيرون ریخت، آنانی را که می خواستند از محله ای فرار کنند که به یکباره ت

جزیره نژادی مهلکی در آمده بود با شليک گلوله کشت، باقی مانده های یکه و تنها را با 
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ستاره های زرد داود برچسب زد و آنان را با گاری های شان به اردوگاه های مرگ 
  .سرزمين آباء و اجدادی گسيل داشت

  
 ها هالک شدند از صد و چهل هزار یهودی هلند، صد و چهارده هزار در حاکميت آلمان

"........  
  

قربانيان این گونه وحشی گری، چگونه می توانستند با آن مخالفت کنند؟ نه تنها قربانيان 
بالفصل و مستقيم و نا دلخوش، بلکه تمامی بشریت می باید دست به مقاومت فعال در 

س می استبداد ما را هم لم. مقابل استبداد می زد، چرا که تمامی ما نيز قربانی هستيم
  .کند و با ما تماس می گيرد، حتی هنگامی که ظاهرا دستش از ما کوتاه است

  
دیدگاه های گاندی در باب مردم ساالری و نيز خود گاندی در یک رژیم استبدادی  نمی 

مستبد بی چون وچرا دستور می داد که آقای گاندی در محاق و . توانستند زنده بمانند
فرض کنيم نيم ميليون نفر در . گر ازو خبری نمی شنيدهيچ کسی دی. فراموشی فرو برود

                                                                     ً         همبستگی با گاندی، در برابر استبداد نافرمانی می کردند، نسخه ی شان تماما  پيچيده 
  . ميليون نفر از استبداد سر می پيچيدند، آنها نيز حذف می شدند٣فرض کنيم . می شد

  
 ميليون مبارز ٢٠با. باز بزنند ميليون هندی از پذیرش دیکتاتوری سر ٢٠حال فرض کنيد 

خود را در باال ترین ميخ  استبداد هرگز نمی توانست -  در هر کشوری که باشد- گاندی گرا 
ملت هایی که درست بر اساس عقاید گاندی گرایی رفتار می کنند و به آن . بکوبدنقطه 

  . وفادارند، از شکنجه های یکه تازان نجات خواهند یافت
  .تلریسم یا استالينسيم در نمی آميزدگاندی گرایی با هي
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  فصل ششم
  صبح یکشنبه در دوسلدورف

  
پرسش جدی روزگار ما این است که مردمی که یکبار تحت تاثير جادو، و فشار پاشنه ی 
پوتين های رژیم یکه تاز قرار گرفته اند، آیا هنگامی که آزاد شوند، در مقابل بازگشت این 

آیا آلمان ها، . ن رژیمی مقاومت می کنند یا دوباره به انواع جدید آن تسليم می شوندچني
شده اند؟ یا آیا " معالجه"ایتاليایی ها و ژاپنی ها تا ابد از مرض تمایل به مستبدین 

عواطف، احساسات، باورها و شرایطی که آنان را به طرفداری و تسليم به یک رژیم جبار 
  ر آنان را قربانيان ساده و آسان جبار بعدی می سازد؟هدایت کرد، باری دیگ

  
خورشيد مثل برق از خانه ای مخروبه در شهر دوسلدورف آلمان در منطقه ی تحت اشغال 

. به شهر خيره شده بودم" پارک هتل " من از پنجره اتاقم در . انگليس باال می آمد
ی خاک یا نيم دیوار یا ربع بسياری از ساختمان ها در افق، زیر بمب ها، بصورت کپه ها

دیوارهای دندان موشی شده و با پنجره های متالشی بدون قاب، درهم کوبيده  شده 
  .بودند

  
راننده ی آلمانی اهل اشتتين، آدمی بود سخت . در طبقه پایين هتل، ماشين منتظرم بود

ن چندین برش  ضخيم نا. کوش و کم حرف، بجز در مواردی که من از و پرسش می کردم
وی در ارتش رایش در هلند، فرانسه، ! خمير قهوه ای رنگ با خود داشت،یعنی که خوراک

  . قفقاز، یونان، و در آلمان در جبهه ی غرب جنگيده بود،ریمهه ک روسيه، 
  

به گفته ی او شرایط زندگی مردم روسيه، ابتدایی و سخت بوده، پنجاه سال طول می 
:                                                 ند را دوست داشتاو مردم هل. کشيد تا به اروپا برسند

وقتی روس ها وارد اشتيتن شدند، تالش کردند که به خواهر هجده ساله ." آنها تميزند"
او این داستان را با . بعد مادرش همين کار را کرد. اش تجاوز کنند، او هم خودکشی کرد

و گزارش گرانه گفت، همان لحنی که در لندن از زنی یهودی شاهد سرد " لحنی کامال
اروپا زیادی عاطفی بوده، حاال ." والدینم؟ بله، آنان را در آشوتيس به کوره انداختند: "بودم 
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نمی توانی در شهر خرابه ها زندگی کنی و . دیگر برای مردم اشکی باقی نمانده
  .احساساتی و عاطفی باشی

  
سقف چوبی . چندین بار بمباران شده بود. اه مرکزی راه آهن رفتممن به سمت ایستگ

در . موقتی در زیر سقف دائمی بمباران شده ی سالن انتظار اصلی ساخته شده بود
وقتی خواستم داخل شوم مردی . انتهای چپ سالن انتظار، سرداب آبجویی وجود داشت

قرار بود نشست . ت می خریدمباید بلي. با  کاپشن مخصوص و کاله نمدی، جلویم را گرفت
من فقط یک . بليت دانه ای یک مارک بود. انتخاباتی حزب کمونيست در آنجا برگزار شود

بجای یک مارک، بطرفش یک . او هم پول خردی نداشت.  مارکی داشتم۵٠اسکناس 
" فایده کنم مارک ۵ با این می تونم !چه بهتر: "مرد گفت . بسته سيگار چاترفيلد دراز کردم

  .می شودمعامله  مارک در بازار سياه ٩ تا ۶یک بسته سيگار آمریکایی از . 
  

نيمی باالی کف زمين و نيمی در .  متر عرض داشت١٨ متر طول و ۵۴سرداب در حدود 
 زن ١٠ مرد و ٢٠٠حضار . چهار  عدد المپ، قدری نور بر تيرگی فضا می پاشيدند. زیرزمين

هيچ کسی کمتر از چهل نداشت و بيشتر زنان و . ندبودند که دور ميزهای گرد نشسته بود
خدمتکاری نحيف، کم مو، جو گندمی با کتی سفيد، با نوک پا از . مردان ميان سال بودند

  .ميزی به ميز دیگر می رفت و ليوان های آبجو را با سينی تقسيم می کرد
  

زشکان بيست و پنچ درصد از تمامی پ: "می گفت- که یک دکتر بود- سخنران خوش پوش
او . پوشه ای را که رویش   یادداشت می نوشتم برگرداندم ."آلمان به حزب نازی پيوستند

دم در ورودی، . معرفی می کرد" طبقه متوسط دوسلدورف"امروزصبح را نشست همایش 
به من بروشوری با ورق نازک داده بودند که مربوط به مبارزات انتخاباتی حزب کمونيست 

دوازده ميليون نفر عضو : " نوشته بود که" . حاال چی ؟ !! کوچولو هانازی"بود، با عنوان 
یا ترس از روحی مردان، زنان و جوانان، صدها هزارشان تحت فشار . حزب نازی آلمان بودند

آیا امروزه، اینک همه ی .... دست دادن کار مجبور شدند که به صفوف حزب نازی در آیند
دعوت " نازی کوچولو ها"بروشور از " ه خواهند شد؟  ميليون نفر با یک چوب راند١٢این 

  .می کرد که به حزب کمونيست بپيوندند
  

شفاف پيش بينی کنيم که فالکت اجتناب ناپذیر " می توانيم کامال: "دکتر ادامه می داد
مهم این است که سياستمرد . است، مگر اینکه از آموزه های مارکسسيم پيروی کنيم

سخنرانی اخير خود گفت که می شد از فالکتی که آلمان پس از در " بایرنز"آمریکایی 
را گوش "کارل ليبکنشت" دچار شد پيشگيری کرد، اگر که آلمانی ها توصيه های ١٩١٩

  ."کرده بودند
  

این . کمونيست ها علم برنامه ریزی شده می خواهند: " چند لحظه بعد دکتر گفت
در زمينه ی هوانوردی یا " ی مثالنازی ها هم، برنامه و سازمان. سوسياليسم است

پس تفاوت ميان سوسياليسم و نازیسم در چيست؟ هدف نازی نابودی . داشتند پزشکی
اما در سوی دیگر، سوسياليسم در روسيه مشغول انجام . و سرنگونی ساختار ها بود
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" اخيرا. پژوهش های شگفتی در زمينه تاریخ، پزشکی و تمامی علوم دیگر  می باشد
نویسندگان با استفاده از قدرت اتمی برای اهداف . مریکایی در مورد اتم خواندمکتابی آ

آمریکا انرژی اتمی را فقط برای نظامی گری و فشار دیپلماتيک . غير نظامی مخالف بودند
در ایاالت متحده ی آمریکا، انرژی اتمی به معنی عقب گرد، و ایست و . می خواهد

 به معنی پيشرفت علمی و فایده برای بشریت محدودیت می باشد، اما در شو روی
  ."است

  
دنيای پزشکان آلمان :"هشدار داد که. او در مورد جوانان و آموزش در آلمان سخن گفت

روشنفکران .می باید مردم ساالرانه شود، در غير اینصورت ارتجاع دوباره شکوفا می گردد
مرفه باشند، بدون اینکه طبقه می باید در کنار کارگران باشند، مگر پزشکان می توانند 

ّ         کارگر مرف ه باشد؟            
  

شارن هورست، کالوس ویتز، فيخته و غيره با " بسياری از رهبران روشنفکری آلمان، مثال
در . ، بسياری از روشنفکران از انقالب حمایت می کردند١٨۴٨در . یونکرس مخالف بودند

، که در ميان شان "هشتیچهل و "جنگ داخلی آمریکا، بيش از هشت صد هزار آلمانی 
در برابر ارتجاع برده (سی و هفت ژنرال هم وجود داشت، برای جبهه ی ترقی و پيشرفت 

  ."بکمک شمالی ها رفته و جنگيده بودند) داری جنوبی ها
تحت نظارت سوسياليسم، زنان، که هم اکنون برای . سوسياليسم صلح می خواهد"

  ." مشکلی نخواهند داشتدیدن آموزش های پزشکی دچار دشواری اند،
ما یا به سمت رشد و ترقی حرکت خواهيم کرد یا در زیر . من باید سخنانم را پایان دهم"

  ."بمب های اتمی مدفون خواهيم شد
  

. هنگامی که سخنران با عجله به سمت در می رفت، کف زدن حضار او را بدرقه می کرد
دکتر کارل . "اسمش را پرسيدم. فتمبدنبالش دویدم و او را در سالن انتظار ایستگاه گر

  ".هاگه دورن
من روزنامه نگاری آمریکایی ام و به آلمان آمده ام تا تأثير نازیسم را بر روی مردم : گفتم 
شما از بایرنز وزیر خارجه آمریکا نقل قول کردید که : " و سپس اضافه کردم که . " ببينم

در ." شت از سرنگونی پيشگيری کندمدعی بوده آلمان می توانسته با پيروی از ليبکن
اسم کارل ليب کنشت را تابحال شنيده باشد، ماتم حتی فقط حالی که اگر بشنوم بایرنز، 

                         ً                  ً                                اما اگر این کلمات را واقعا  گفته باشد، مطمئنا  فکر نمی کرده که آلمان می باید . می برد
بایرنز محافظه بهتر است بدانيم که . حرف یک رهبر کمونيست را بگوش می گرفته است

  ".کار است 
پس چه کسی می توانسته باشد؟ من این مطلب را در : دکتر همراه با آهی گفت 

  ".روزنامه ها خواندم 
           ً                                             بایرنز اخيرا  سخنرانی ای در آلمان داشته است، آنهم در شهر : " یادآوری کردم که 

 نقل قول را در من نمی توانم آن. اشتوتگارت و شما روایت تان را در آن نخواهيد یافت
در جایی دیگر گفتيد که آمریکا انرژی اتمی را برای اهداف . سخنان وی به یاد بياورم

در مورد ایالت متحده . صنعتی بمصرف نمی رساند، در حاليکه روسيه این کار را خواهد کرد
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این ادعا، درست خالف رویه ی آمریکایی هاست که انرژی اتمی را در . در اشتباهيد
و اما در مورد . در حقيقت، روند کار در این مسير در حال پيشرفت است. ر نبرندصنعت بکا

                                                        ً                    روسيه، شما این را از کجا می دانيد؟ این مسئله یک راز شدیدا  پنهان شوروی است و 
هيچ خارجی غير خودی دیگری . شما هيچ اطالعی از فعاليت های اتمی در روسيه ندارید

  ."هم ازین مسائل خبری ندارد 
  .کت در مقابل من ایستادسا

  
آدم فکر می کند که .  سال تبليغات دروغين گوبلز را از سر گذرانده است١٢آلمان : " گفتم 

آلمانی ها همين مقدار دروغ شنيدن برایشان کفایت می کند و بيشتر ازین برایشان زیادی 
  ".              ً                                                 اما امروز دقيقا  همان کاری را که گوبلز می کرد، شما دارید می کنيد. است

  .برگشتم و به محل گردهمایی رفتم. چيزی نگفت، اما ناراحت بنظر می رسيد
  

. دیوارهای مخروبه پوشيده از پوسترهای سياسی بودند.    ً                          بعدا  در خيابان پياده روی کردم
پوستر اتحادیه ی دمکرات مسيحی . چندین حزب آلمانی نظرات شان را تشریح کرده بودند

 )CDU ( ،درست در کنار هر پوستر ." به سی دی یو رأی می دهندمسيحيان " نوشته بود
مسيحی واقعی " : سی دی یو ، حزب سوسيال دمکرات پوستر رقيبی چسبانده بود

  ." رأی دهيدSPDبه . سوسياليست است
  

سی دی یو فریاد . سوسياليست ها از زنان آلمان می خواهند که روحيه جوانان راباال ببرند
اما در این ميان فقط کمونيست هایند که وعده هم می " .جنگ دیگر بس است"می زند 
اما می دانيم که ." ذغال بيشتری می خواهيد؟ به کمونيست ها رأی بدهيد . " دهند

توليد ذغال و توزیع آن بکلی در اختيار قدرت های اشغالگر آلمان پس از نازی است و هيچ 
 آن را ندارد که به رأی حزب آلمانی، چه سوسياليست یا کمونيست یا امثالهم قدرت

می خواهيد قيمت ها پایين بيایند؟ به . "دهندگان آلمانی ذغال بيشتری برساند
اما قيمت ها، و دستمزدها پس از ورود نيروهای اشغالگر به ." کمونيست ها رأی بدهيد

آلمانی ها . آلمان، از سوی آنان در سطح تثبيت شده ی زمان جنگ تنظيم و تثبيت شدند
  !اشتند که قيمت ها را پایين و باال کنندقدرتی ند

  
. پزشکان قالبی و سياستمردان قالبی از سادگی دردمندان نان می خورند
طالع . آدمهای ساده لوح نه می بينند و نه می شنوند، فقط می توانند ببلعند
،شارالتان بين ها، فال بين ها، منجی های دروغين، فرقه های عرفانی، شيادان

فاشيست ها، در دوران اغتشاش و ناآرامی، بی  کمونيست ها و و همچنين ها
  .ثباتی و بالتکليفی و فالکت و سيه روزی، مثل قارچ از زمين سر بر می آورند

  
وحشت افکنی، ترسی می . کشنده ترین سالح مستبد وحشت افکنی و ترور است
" جدان و کرامت خودهزینه کردن و"آفریند که تمنای امنيت را تشدید می کند و فرد را برای 

خدایان رژیم استبدادی خواهان قربانی گرفتن از آدميان اند و بزرگترین . به پای آن، آماده تر
وحشت افکنی و ترور، انسان ها را بدل به ریا . این قربانی ها هویت و شخصيت آنان است
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تند تا کاران و منافقينی می سازد که دروغ می گویند، اعتراف می کنند و به خاک می اف
؛ موج سوار، چکمه ليس، منفی باف، وحشت افکنی و ترور. موفق شوند و زندگی کنند

  .چاپلوس و پاچه خوار پرورش می دهد
  

، وحشتناک و هزارساله نشان می  تکهرژیم استبدادی خود را بشکل غولی سنگی و یک
برای چه پس .  کندشیا تضعيفو به او دست بزند دهد که هيچ فردی قدرتش را ندارد که 

باید تالش کرد؟ تالش برای توطئه با وجود چشمان خبرچين های همه جائی و نيز هراس 
از همين رو خلقيات و فرهنگ بی رگی، رخوت و . فزاینده و چشمگير، کاری است احمقانه

درست همان قهرمانی که در جبهه ی جنگ، آماده . رواج می یابد"  آسه بيا - آسه برو" 
او هيچ شانس موفقيتی در . ست، در شهر، شهروندی بزدل استمردن در راه کشور ا

چشم انداز نمی بيند و فقط مطمئن است که حمله اش به قلعه ی تماميت طلبی، خود، 
خانواده،  و دوستانش را با مرگ روبرو می سازد، بدون اینکه چيزی بجز تشدید سرکوب 

  .بدست آورد
  

شه را پس می راند، چون اندیشه ها اندی. استبداد قدرت اراده را تضعيف می کند
ابتکار سياسی را پس می راند، چرا که تمامی خرد و اقتدار واقعی از وجنات . خطرناکند

در این شرایط فرد، رنگ محافظ خاکستری را انتخاب می . مستبد است که فوران می کند
آرزو و  جاه . دبخورد و تابلو نشو" ُ  ب ر" کند و سعی دارد که همرنگ  جمعيت شود و با آنان 

کسی که . تيمساری که محبوب باشد، با خطر روبروست.     ِ                     طلبی   زیادی، بليت مرگ است
ارزش اصلی رایج، در حرف شنوی، تسليم همراه . متفاوت است با خطر روبروست

این هایند بهترین ضامن های . با اکراه، خود فراموشی، و اطاعت محض است
  .امنيت فردی

  
آموزش های تبليغات بی وقفه و پرسروصدا و . رس ها را می آموزد خيلی زود این د،جوان

این مدارس، به نام شکوفایی ملت، پيروزی انقالب و شادکامی نسل های آینده، تمامی 
سرسختی .  به عنوان خدمتی ضروری و افتخارآميز به نظام تشریح می کنندخصلت ها را

یژگی با نظام های مردم  تحسين می شود و این و)مام ميهن(خودی و سخت کوشی 
 مقایسه می گردد، البته با نتيجه ای از "در حال سرنگونیهميشه منحط و "ساالری 

دسترسی و کسب . پيش آماده و معلوم ؛یعنی برتری، حقانيت و سالمت نظام خودی
اطالعات از نظام های مردم ساالر بشدت محدود می گردد، مبادا که بادکنک دروغ های 

  .اخ شودرسمی دولتی سور
  

هنگامی که فشار خارجی، استبداد آلمان، ایتاليا و ژاپن رانابود ساخت، زمين پر از تکه پاره 
انسان های کوتوله با شخصيت ها و کرامت های پژمرده . ی شخصيت های خرد شده بود
مستبدان ظرفيت . سروران جدید با مقاومتی روبرو نشدند. در خرابه ها به دام افتاده بودند

تنها تعداد کمی متعصب در نقاط منزوی و پرت باقی مانده . ن مقاومت را کشته بودندو توا
  .بودند و مقاومت می کردند
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                                ً                                             شاید مردم این کشورها هميشه و ذاتا  حرف شنو و منضبط بوده اند و بر همين اساس به 
. استبدادی تسليم شده اند که آنان را باز هم بيشتر از قبل حرف شنو ساخته است

ض سقوط استبداد، گوسفندان تماميت زده، یا حداقل بخشی از آنان می توانند بمح
در . براحتی و با آمادگی به آغل و طویله ی یکه تازانه ی جدیدی هدایت شوند و پناه ببرند

آلمان، ایتاليا، مجارستان و بسياری دیگر از کشورهای اروپایی، فاشيست های بسياری 
  .به احزاب کمونيست پيوسته اند

  
فرآیند تماميت زدایی قبل از هر چيز، فرآیند بازگشت شخصيت و کرامت انسانی است، 
مسئله ی تقویت ایمان گاندی وار به سختگيری در مورد ابزار؛ و وسایل تحقق اهداف، 

) جدا از بخش نامه های دولتی( احترام بيشتر به انسان، و آزادی ابتکار فردی و جمعی
اما آنان می توانند . زی ها و فاشيست ها اغلب ضروری استفرمول منفی تکفير نا. است

در هر . و بعضی شان هم خورده اند. بسرعت نان را به نرخ تماميت طلبی دیگری بخورند
 بوده اند که ٢٦"قهوه ای" حال نازی زدایی تنها آنانی را در بر می گيرد که به آن اندازه 

،  و خفيفياه یا سرخی که به مقدار کمدر باب اندیشه ی قهوه ای یا س. شناسایی شوند
 وارد شده چه می توان گفت؟ این یکی، دیگر به پادزهری  اکثریت آدم هادر خون و روح

  .شاید تجویزی مناسب باشد" با گاندی نازی زدایی کنيد " شعار . گاندی وار نياز دارد
  

 شود، به چل تکه ی لباس فردیت نمی تواند با سوزنی از جنس سرنيزه به هم دوخته
ترميم " چشم در برابر چشم " همين نحو مردم ساالری هم نمی تواند با فرمان توراتی 

  .خواهد ساخت" کور " شود، چرا که در نهایت، این حکم همه کس را 
  

                                                                       ً     هر تالشی در جهت آغاز مردم ساالری یا جلوگيری از تماميت خواهی، می باید دائما  بر 
آزادی و مسئوليت پذیری به این تالش یاری می . ایدبازسازی کرامت و شخصيت تأکيد نم

ّ   ام ارسانند،   . اقتدار سختگيرانه، بازمی دارد  
  

.   شدید جسمی نيز، احترام مردم ساالرانه به ابزار و وسایل را کاهش می دهدوریرنج
کلی فرماندار نظامی آمریکا در آلمان می گفت که فکر می کند . تيمسار لوسيوس دی

 کالری ١۵۵٠ست نشوند، اما تضمين نمی کند که اگر جيره غذایی شان از آلمان ها کموني
این روزها در اروپا فرق ميان یک . کاهش یابد، آنان بازهم به همين منوال بمانند١٢۵٠به 

  . کيلو ذغال سنگ ماهانه باشد۵٠مردم ساالر و یک کمونيست شاید نصفه نانی روزانه یا 
  

 با گرسنگی، چماق و باتوم، –ساالری نابود می گردد  که بدون آن مردم –احيای معنوی 
  .اعمال محدودیت، یا با حکومتی تماميت خواه سرعت نمی گيرد

  
با . با این وجود ميليون ها تن به آن عادت می کنند. استبداد مردم  را آزرده می سازد

گذشت ساليان، همين ميليون ها فراموش می کنند که آزادی چيست؟ در روسيه، نسل 
  .جدید هرگز نمی داند که آزادی چيست ولذا دیدگاهش نسبت به آن خالی از ارزش است
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بازماندگان فاشيسم در رژیم استبدادی سابق، نوکران بالقوه ی فاشيسم نوین یا 
از سوی دیگر، تماميت خواهی کاری نمی کند جز اینکه نفرت از . کمونيسم می باشند

 و آزادی توليد کند، تمنایی که نمی باید مانع ایی، تنش زداجبار و تشنگی برای آرميدگی
  .اش شد

  
بنابر این سقوط یک حکومت استبدادی حاکی از فرصتی هيجان انگيز برای مردم ساالری 

اینکه مجرمين و جنایتکاران باید مجازات شوند و باید مراقب مرتجعين بود اهميت . است
دام مثبت ممکن استفاده کرد تا به این است که از هر اق، تر دارد، اما بی نهایت مهم

  . چگونه به انسانهای آزاده بدل شوندتابردگان سابق بتوان نشان داد 
  

 می ،کلی بر این باور است که دستگاه حکومتی آمریکا در آلمان. تيمسار لوسيوس دی
                                   ً                     سازمان نظامی، بنا به سرشت خود، دائما  بر طبل اجبار خارجی . باید غيرنظامی باشد

با این شيوه، مردم نيز آماده اند که شبيه برخورد سابق شان با استبداد، عکس . می کوبد
  .در این صورت این چهارچوب ذهنی، پذیرای مردم ساالری نمی باشد. العمل نشان دهند

  
مردم ساالری فقط به کمک افراد مردم ساالر و به شيوه ای مردم ساالر می تواند خلق 

توانستم سعی می کردم با دشمنان سابق و تمامی ضد من اگر می . شود و اشاعه یابد
افراد بسيار زیادی . دموکرات ها بعنوان بيمار رفتار کنم، بجای اینکه آنان را جنایتکار بدانم

نفرت و زور در دنيای ما بيش از حد بکار رفته . آنان جنایتکارند چون بيمارند. جنایتکارند
  . ما می توانيم مردم ساالری را امتحان کنيم.ما قادریم مهربانی را امتحان کنيم. است

آلمانی ها هر حسن نيتی را " لرد پوکنهام وزیر امور آلمان در دولت انگليس، می گفت که 
این گونه رفتار، مبتنی ." که نشان داده ام، هميشه با همان ابعاد و اندازه پاسخ داده اند

  .ندی استبر اصول تربيتی درست و بر اساس آرمان های مسيح و گا
  

دنيای ما که ما را تهدید به لغزش به دامن تماميت خواهی می کند، از تالشی که می 
                              ً                                            خواهد بردگی را در کشورهای سابقا  دشمن، در مستعمرات، و در کشورهای مردم ساالر 

آنانی که رهروی . ابدی سازد، بيشتر در خطر است تا از تجربه ای شجاعانه در راه آزادی
 برای موفقيت می باید خود، انسانهایی آزاده باشند که از کرامت انسانی این تجربه اند،

  .لبریز و از نظر منش نيز غنی باشند
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  فصل هفتم
  هيتلر و استالين

می " پرولتاریایی " موسولينی در راستای خدمت به اهداف عوام فریبانه اش رژیم خود را 
سخنگویانش از واژه های . است" اد پرولتاریایی استبد" نظام شوروی رسما . ناميد

استبداد . بلشویک ، کمونيست ، و سوسياليست بجای شوروی استفاده می کنند
اما . بود" نازی " یا همان کوتاه شده ی آلمانی آن " سوسياليست ملی گرا " هيتلری 

رجيح می  نامی که وی ت-استالين در چندین اظهار نظر عمومی گفته است که هيتلری ها
.  ملی گرا نبودند، آنان جهانخوار بودند، سوسياليست هم نبودند، بلکه مرتجع بودند–دهد 

به همين خاطر، سفارت شوروی در لندن، در طی جنگ تالش نمود تا مانع استفاده 
 دیپلمات های شوروی نسبت به ١٩۴٧از واژه ی نازی گردد و در سال . سی.بی.بی

چرا که استالين اعالم کرده بود فرهنگ . معترض شدند" ا سوسياليست ملی گر" کاربرد 
هم چنين استالين مدعی . است" در شکل، ملی و در محتوی، سوسياليستی"شوروی 

را تأسيس " سوسياليسم ملی گرا "یا " سوسياليسم محقق در یک کشور"است که وی 
  .نموده است

  
ای خشونت بار و بی نظام های استبدادی در شيوه ه. شباهت منحصر به نام نيست

پيش . رحمانه به یکدیگر شبيه اند، در بی رحمی به انسان ها و در بی حرمتی به حيات
در طی ... و"سرها را بزمين خواهد غلطاند " ازینکه هيتلر به قدرت برسد، قول داد که 

کرملين در سراسر طول و عرض روسيه . حکومتش سرهای بسياری بروی زمين غلتيدند
                      ً                                  کمونيست های خارجی غالبا  با ذوق و شوق بسيار و در خلوت از . خون کشيدجاده ای از 

وقتی (:رسند باید کشته شوندمی کسانی حرف می زنند که قرار است وقتی به قدرت 
این جور صحبت ها چيزی را در آنها ارضاء ). !حکومت دستمون بيافته، خالصشون می کنيم

  .می کند که طبيعی نيست
  

 بود کتابی در توجيه وحشت افکنی و ترور ٢بلشویک شماره تروتسکی وقتی که 
ّ                     ام ا این استالين بود که.نوشت  خشونت،.  صفحه به صفحه ی آن کتاب را به عمل درآورد 

تبر، ششلول و . اقليتی است که نمی تواند اکثریت را متقاعد کند شيوه ی عمل
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الق، و عشق به روغن کرچک؛ دین و آیين آنانی است که ایمانی به آرمان ها، اخ
  . بخوانند های خود هر چند که روضه ی رفاه بشریت را بر سر منبر-انسان ندارند

  
خشونت ابتدا بمنزله ی ابزار یک هدف، کار خود را می آغازد، در مراحل بعد هدف اوليه را 

با ولع نابود  می سازد وبعد ها به روشی تبدیل می شود که بکمک آن قدرت می تواند 
  .فظ گرددبيرحمانه ح

  
پس .  سالحی بر ضد دشمنان رژیم بود، پليس مخفی؛در ساليان آغازین انقالب بلشویکی

از آنکه سرمایه داران، کوالک ها و ضد انقالبيون نابود شدند، پليس مخفی بر ضد آنانی 
جنایت آنان وفاداری شان  به . شد که انقالب را بوجود آورده و هنوز به آن وفادار بودند

  .آن ها را زیر پا می گذاشتداشت الب بود که حکومت فعلی کم کم اصول انق
  

بلشویک های قدیمی و اوليه؛ . بلشویسم در ابتدا بشدت از فاشيسم متمایز بود
روشنفکران، کارگران، یا انقالبيون حرفه ای از قبيل لنين، تروتسکی، و استالين بودند که 

ّ   ام ا . اولين عالقه شان طرفداری از طبقه کارگر بود بيشتر نازی ها ماجراجویان طبقه  
متوسط و افراد جابجا شده ای از نظرگاه سياسی بودند که با صنعتگران و سرمایه داران 

  .برعليه طبقه ی کارگر متحد شده بودند
  

بلشویک ها از چشمه های انقالب فرانسه و فالسفه ی ليبرال اروپای غربی بخوبی 
کليسا هم با آنان همينطور . ی از آنها گریزان بوداقتدارگرایی تزار. سيراب شده بودند

بنابراین مردم ساالری و . برخورد می کرد، چرا که در خدمت پادشاهی ی مطلقه بود
آنان قول دادند که دولت رو به . آزادی، آرمانهایی بيگانه برای لنين و تروتسکی نبودند
شيستی هرگز این چنين هيچ فا. نابودی می گذارد و پس از آن مردم آزاد خواهند شد

بنا به پيش بينی هيتلر، استبداد فاشيستی، باید هزار . رؤیاهای زیبایی در سر نداشت
  .سال دوام می یافت

  
جهان وطنی و دشمنی با ملی گرایی، . عالوه بر این ها، بلشویک ها، جهان وطن بودند

نجایی که کمونيسم از آ. امپریاليسم، و نژادپرستی جزء تار و پود کمونيسم لنينی بودند
، چگونه ممکن بود که بر اساس خون، محل "کارگران جهان متحد شوند"می خواست 

تولد، رنگ یا کردار والدین افراد، از کسی طرفداری یا با او دشمنی کند؟ کمونيسم، قرار 
  .بود که برحسب فعاليت اقتصادی و منشاء اجتماعی شان قضاوت کند

  
آلمان ماورای : " یه ی برتری نژادی و ملی تأکيد می کردنداز سوی دیگر، نازی ها بر نظر

، تمامی آلمانی ها می باید "یک حکومت، یک ملت، یک رهبر"، "برتری نژاد آریا"، "همه 
  .این ها بذرهای جنگ جهانی دوم بودند. زیر پرچم یک استبداد ملی بروند
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. يست جناح چپموسولينی کارش را بعنوان یک سوسياليست آغاز کرد، یک سوسيال
اینجا بود که تبدیل به . سپس ملی گرایی را پذیرفت و نظامی استبدادی را بر پا کرد

  .فاشيست شد
  

کنترل دولتی بر تمامی سرمایه ها، در کنار استبداد پليس مخفی و در کنار ملی گرایی، 
. سوسياليسمی ملی است، هر چند که رهبرانش به نام رنجبران سخن گویند

سوسياليسم احمق " کارل مارکس، یهودی ستيزی را . نواع مختلفی داردسوسياليسم ا
ّ   ام ا . می خواند" ها   .سوسياليسم ملی گرا، سوسياليسم جنایتکاران است 
  

بلشویسم، کمونيسم و : امروزه، در روسيه، واژگان کهنه در جای خود باقی است
 ی نظام اما کنار گذاشتن اهداف مردم ساالری، مشقات فزاینده. سوسياليسم

استبدادی، و ظهور ملی گرایی، استالين را تبدیل به برادر عقيدتی هيتلر و موسولينی 
  .می سازد

  
استالين می .  آغاز شد١٩٣۵  و ١٩٣۴                             ً             تغيير خط مشی ها در روسيه ظاهرا  از سال های 

دانست که اقتصاد شوروی هنوز وعده ی فراوانی و رفاه خود را عملی نکرده و سال های 
چيزی می باید به جامعه تزریق می شد تا بتواند . موفق به انجام آن نخواهد شدبعد هم 

 –وی می توانست مردم ساالری را به اقتصاد سرمایه داری . غيرت و ایمان را برانگيزد
دولتی خود اضافه کند و سوسياليسمی واقعی خلق نماید یا اینکه بجای آن می توانست 

مردم . وی به سبک ویژه ای هر دو را تجربه نمود. دملی گرایی را به جامعه تزریق کن
ساالری را بر روی کاغذ در یک قانون اساسی جدید گنجاند و همهنگام و در عمل، اقدام 

  .نمود)  خود ستایانهتشویق وطن پرستی( به ملی گرایی
  

آقای استالين هم قادر نبود در . اما برای نظام استبدادی سخت است که کوتاه بياید
ی که نارضایتی از شرایط مادی باال می گرفت محدودیت های آزادی فردی را کمتر هنگام
برعکس، مجبور بود محدودیت ها را شدیدتر کند و در جستجوی بالگردان هایی  برای . کند

محاکمات و . متهمينی در محاکمات مسکو وجود داشتند. توجيه شکست های رژیم باشد
ّ                     اسی را تعطيل کردند و هر رد  پایی از مردم ساالری ، قانون اس١٩٣٨ تا ١٩٣۵تصفيه های                           

آنچه که امروزه در . را در حزب، اتحادیه های کارگری و در سراسر کشور نابود ساختند
 ،روسيه باقی مانده، دولتی است که مالک تمامی سرمایه و کاربر انحصاری آن است

 آن را به عمل در می راند، ملی گرایی را آموزش می دهد ومی دولتی که جبارانه حکم 
  !ترکيبی شوم و تهدید آميز. آورد

  
 درصد جمعيت را ۵۴اهالی روسيه ی بزرگ . شوروی وطن مليت های مختلفی است

و ارمنی ها، گرجی ها، . در حدود چهل ميليون اوکراینی وجود دارند. تشکيل می دهند
کاباردی ها، روس های کالموک ها، ازبک ها، تاجيک ها، یهودیان، بوریاتها، اوسه تی ها، 

سفيد، آذربایجانی ها، آلمان ها، مولداوها، تاتارها، آجاری ها، آبخازها، چرکس ها، غيره و 
  . قوميت می شوند١٢٠غيره هم هستند، که سرجمع بيش از 
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. دولت تزاری، دولت روس هایی بود با موی بور و چشم آبی که از غيرروس ها متنفر بودند

 ١٩١٧تا .  آنان را از نظر زبان، لباس، سنت ها و دین روسی کندحکومت تالش می کرد تا
انقالب بلشویکی متعهد شد که کشور را به اتحادیه . روسيه زندان اقليت های ملی بود

تمامی اقليت ها تشویق شدند که به زبان . ای از ملت های آزاد و مساوی تبدیل سازد
ور زبان یا متن مکتوبی نداشتند، خود سخن بگویند و در صورتی که این زبان ها دست

در مناطقی که . مسکو کارشناسانی را اعزام می کرد تا این امکانات را ابداع کنند
) همچون جزایری (٢٧ساکنانشان اقليت ها بودند، جمهوری ها یا جمهوری هایی فرعی

این سياست به معنی خود . تشکيل شدند که مقاماتشان از اعضای همان اقليت ها بودند
  .ختاری استانی یا منطقه ای بودم
  

آنان این . قبل از انقالب و حتی پس از آن، برخی کمونيست ها با این خط مخالف بودند
شيوه ی برخورد را سياست ملی گرایی می خواندند و می گفتند که بر روی تفاوت های 

ب می شود که نژادی تأکيد دارد و لذا مانع ظهور و بروز انسان تراز نوین یعنی محصول انقال
نه روسی است و نه ارمنی، دارای آگاهی طبقاتی است، شهروندی ازخود گذشته است 

  .و یک جهان وطن
  

اما کرملين مصمم شد که می باید قبل از هر چيز سياست تزار را در روسيه معکوس 
می باید به نيمی از اتحاد شوروی که روسی نبودند، حسی از نوع تعلق و حاکميت . سازد
گرجی هایی همچون استالين و اورژونيکيدزه، ارمنی هایی چون ميگویان و قره . دمی دا

خان، یهودیانی همچون زینوویه ف، کامه نه ف، ليتونی یه ف، و کاگانه ویچ به مقامات 
باالی سلسله مراتب قدرت در شوروی دست یافته بودند که این خود دليل قاطعی بود بر 

یهودیانی که زمانی قربانيان قوم کشی . بر عليه غير روس هاپایان یافتن تبعيض و نابرابری 
های وحشيانه و سایر اشکال ایذاء یهودی ستيزانه بودند، همانند دیگر گروه های نژادی، 

  .از حمایت برخوردار شدند
  

تمامی بلشویک ها و حتی اکثریت ناظران خارجی ضد شوروی اظهار می داشتند که 
عدم وجود تبعيض نژادی .  های ملی را حل نموده استانقالب کمونيستی مشکل اقليت

  .بعنوان یکی از بزرگترین دستاورد های سيستم شوروی تحسين شد
  

 جنگ دوم جهانی از آسمان های فراز – و همين طور تبليغات -همين که ابر و دود باروت 
 - ميانروسيه برطرف شد، شکاف ها وترک های گسترده ای  در بهشت صلح و صفای 

مدارک و داده های دست اول کرملين حاکی بودند  که در طی . دی روسيه آشکار شدنژا
 جمهوری های خود مختار – خود١٩٣۶ با تخطی از قانون اساسی مصوب –جنگ، استالين 

در ( ، و چچن اینگوشی")که ریمه"در (، تاتارستان)ميان استالينگراد و آستراخان(کالموک 
ارتش نازی به قلمرو . همگی اینان مسلمان بودند. ترا سرکوب کرده اس) قفقاز شمالی

و با هيتلر همکاری ه بودند اینان حمله ور شده بود، و از قرار معلوم به شوروی وفادار نماند
بسياری از آنان، طبق شنيده ها برای آلمان در جبهه ی غربی جنگيده بودند و . داشتند
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ان کالموک  و فراریان دیگر هم اکنون هزار. برخی نيز از سوی ارتش آمریکا دستگير شدند
در اردوگاه های مناطق نفوذ آمریکا و انگليس در آلمان حضور دارند و ممکن است در آینده 

  .در کشور های عرب خاورميانه اسکان داده شوند
  

" بلشویک "  نژادی در روسيه ی شوروی در نشریه ی - سر نخ ریشه های اصطکاک ميان
. ی  حزب کمونيست اتحاد شوروی به چشم می خوردارگان رسمی نظری و سياس

الکساندروف، ریاست واحد آموزش .  مقاله ای دارد به قلم جی١٩۴۵شماره ی جوالی 
  :الکساندروف شاکی است که . سياسی حزب

مورخين ما بقدر کافی تاریخ داخلی مردمان مختلف و متنوع اتحاد شوروی را تحليل نمی "
 جنگ طبقاتی مليت الپوشانی می شود، و معدودی از به همين خاطر است که. کنند

بعنوان مثال، می توان به . شاهزادگان و رهبران زميندار به قهرمانان ملی بدل می شوند
در . منتشر شده است نظر انداخت" عيد گای" کتابی که در قازان در مورد حماسه ی 

 خالصه از نمایشنامه ی اجرایی" ادبيات شوروی" ، در نشریه ی تاتاری ١٩۴٠پایان سال 
ایزان بت آماده . بچاپ رسيد که اصل آن بقلم نویسنده ی تاتار، ان" عيدگای" حماسه ی 
  .قهرمان حماسه ی عيدگای بتدریج تبدیل به قهرمان مردمی تاتار ها شد. ی نشر بود

، فرمانده و رهبر برجسته ی نظامی پيرو "فوج طالیی"یکی از زمينداران بزرگ " عيد گای"
حمالت نابود کننده . شد" فوج طالیی"بود و پس از چندی امير " تيمور لنگ"و " تخته ميش"

 - یورش مغولی" عيدگای "١۴٠٨در سال . ای به شهر ها و روستا های روسيه صورت داد
 گورود، پریاس الول ، روستوف، ست پوخوف - نوو-تاتاری عليه مسکو را رهبری نمود، نيژنی

اور مسکو را به آتش کشيد، به مسکو خراج بست، ریازان را در وبسياری از شهر های مج
  ."راهپيمایی بازگشت غارت کرد و هزاران روس را بعنوان برده از کشور با خود بيرون برد

  
درست همانند یک خان تاتار قرن پانزده رفتار کرد که با روس " عيدگای"به سخن دیگر ، 

مئنا نمی تواند همچون نمونه ای از یک مط" عيدگای. "های بزرگ مسکونشين می جنگيد
، ١٣همينطور الکساندر نه وسکی شهسوار قرن . شهروند خوب هيچ کشوری بحساب آید

 شرکت ١٨ایوان مخوف، پتر کبير، کاترین کبير، ژنرال سوواروف که در جنگ های قرن 
قش را داشت و در سراسر اروپا انقالب ها را سرکوب می کرد، هيچ یک نمی توانند  این ن

را از زباله خودی  این جباران و غارتگران به بعد،١٩٣۶با تمام این ها، کرملين، از . ایفا کنند
زباله دانی ای که بلشویک های اوليه، آنان را به درستی به آنجا (دان تاریخ بيرون آورد

، و سپس همان رنگ غليظ شوروی را به آنان زد و بعنوان قهرمانان جدید )فرستاده بودند
پس ازین بود که تاتار ها از خود پرسيدند پس چرا ما . ٢٨تحاد شوروی معرفی شان کردا

   همين کار را با قهرمانان ملی خود انجام دهيم؟١٩۴٠نتوانيم در 
  ."نه، عيدگای  روس ها را شکست داده است: " مسکو پاسخ داد که 

  .به قهرمانی ممنوع بدل شد" عيد گای " 
یی روس موجب خيزش ملی گرایی تاتار  وتبعيض روس ها بر این چنين بود که ملی گرا

  .عليه تاتار ها شد
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در ميان کمونيست ها و غير کمونيست های . تر شده استدر اوکراین وضع ازین هم بد
  .اوکراینی همواره تمایالت ملی گرایانه و حتی جدایی خواهانه وجود داشته است

  
ر از تصفيه و تنبيه بر عليه اوکراینی های ، کرملين چندین بار خب٣٠ و ٢٠در دهه های 

هنگامی که مسکو شروع به ترویج ملی گرایی روس . طرفدار جدایی از اتحاد شوروی داد
نازی ها در طی اشغال اوکراین هر .  نتيجه ی آن تقویت ملی گرایی اوکراینی بود،نمود

ه استقالل از مسکو تقویت آنچه را که در توان داشتند انجام دادند تا اميد اوکراینی ها را ب
  .کنند

  
مسکو برای بيمه کردن وفاداری مردم اوکراین نسبت به خود، الف زده است که تمامی 

مناطقی را که اوکراینی ها در  لهستان، چک اسلواکی، و رومانی در آن ها ساکن شده 
 تحقق را" رویای هزار ساله ی اوکراینی" اند به اوکراین ملحق ساخته است و بدین ترتيب

در واقع  تمامی سرزمين های اوکراینی نشين اروپا را به زیر  استالين. بخشيده است
پرچم روسيه درآورد؛ حال اوکراینی ها چگونه می توانستند که آرزوی جدایی از اتحاد 

  شوروی را داشته باشند؟
  

 به رژیم شوروی بمنظور تقویت بيشتر قيد وبند ميان مسکو و اوکراین در ساليان اخير،
در .  پرداخته است٢٩قهرمان ملی اوکراین و هتمان" بوگدان خمل نيتسکی"بزرگداشت 

طی دوران جنگ، یک تاق نصرت و آذین بندی مهم نظامی بنام بوگدان خمل نيتسکی 
  .تغيير نام داد" پره یاسالو خمل نيتسکی" به " پره یاسالو"ساخته شد، و شهر 

  
 ١۶۵۴اشت این است که خمل نيتسکی در ژانویه ی نکته ی پنهان در این تجليل  و بزرگد

حال اگر  .اوکراین را با روسيه متحد کرد و مسکو می خواهد که بر این واقعيت تاکيد نماید
نام خمل نيتسکی را به یهودی ای که در دوران تزار زیسته است بگویيد پاسخ بيدرنگ او  

 از یهودیان کرد شهرت بوگدان خمل نيتسکی بخاطر قتل عامی که. است" قوم کش" 
  .دارد

  
قبل از هر چيز، ملی گرایی اوکراینی ها، که امروزه قوی تر از آن است که سرکوب شود، 

  .هميشه به معنی یهودی ستيزی بوده است
  

ّ          ، شواهدی دال  بر ظهور ١٩١٧ار آن گذشته ، برای اولين بار پس از انقالب بلشویکی             
ف سریع یهودیان از سرویس های خارجی یهودی ستيزی رسمی بروز کرده است که حذ

شوروی و محدود سازی  تعداد یهودیانی که ممکن است در موسسات آموزشی خاصی، 
بویژه در مدرسه ی دیپلماتيک مسکو ثبت نام کنند نمونه هایی از این سياست می 

ّ   ام ا . صد ها یهودی در وزارت امور خارجه ی شوروی در مسکو مشغول بکار بودند. باشند  
همين گرایش در سایر شاخه ها و شعبات دولت . نک تنها به تعداد انگشتان دست اندای

ازین ها گذشته، بخش عمده ی اعضای یهودی حزب کمونيست، بنابه . آشکار است
  .گزارشات موثق، آن سازمان را ترک گفته اند
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در  ١٩۴۵ مه ٢۴هنگامی که کرملين بانی ملی گرایی روسيه ی بزرگ شد و استالين در 

" ملت پيشتاز اتحاد شوروی "روس ها : ضيافتی در مسکو توانست اظهار نماید که 
، "روس ها برترند"این است همان نظریه قدیمی .هستند، این تحوالت اجتناب ناپذیر شدند

                                               ً                               نظریه ی برتری یک نژاد خاص که پيامد قهری آن، طبعا ، تحقير و کهتری سایر نژاد های 
" فقط همه ی آلمان ها"، "فقط همه ی اسالو ها" یی همچون دیدگاه ها. دیگر می باشد

نظراتی " فقط همه ی ترک ها"، "فقط همه ی اوکراینی ها"، "فقط همه ی ژاپنی ها"و 
این دیدگاه ها بمعنی تبعيض و ستم در داخل و دست . اند که همگی سروته یک کرباسند

  .اندازی و توسعه طلبی ارضی در خارج از کشورند
  

ّ                               ش های ملی گرایانه در روسيه تحولی متاخ ر است و هنوز به چشم بسياری از بروز تن                                     
اما اقليت های درون اتحاد شوروی، و بویژه گروه های خاص مسلمانان و . خارجيان نيامده

برای . اوکراینی ها، بر عليه ملی گرایی روسيه ی بزرگ در طی جنگ واکنش نشان دادند
 غير اسالو، ملی گرایی روسی که استالين گرجی صد و چند اقليت نژادی غير روسی و

 پيگيرانه آن را بنا نهاد، در خدمت تشدید و تقویت آزردگی ای بود که استبداد ١٩٣۵در 
اقليت ها از خود مختاری فرهنگی گسترده . مسکووی همواره آن را تحریک و زنده می کرد

کاغذی آنان با تمرکز گرایی ی برخوردار بودند، اما در امور سياسی و اقتصادی، خودمختار
  . انعطاف و سختگيرانه ی کرملين لغو می شد ، بیخشک

  
مقامات فدرال .در سراسر دنيا هيچ حکومت و دولتی متمرکز تر از اتحاد شوروی وجود ندارد

جمهوری های باصطالح خود مختار اقليت ها، از . مسئول مستقيم اقتصاد کل کشورند
ه، مزیت های خود را داراست؛ چرا که فرصت  برنامه این شيو. مسکو اطاعت می کنند

اما ابتکار محلی و استقالل را می . ٣٠ریزی ملی و هماهنگی تالش ها را بوجود می آورد
شوروی  دست ساز ی ییک دولت فدرال قدرقدرت، مضحکه ای از فدراليسم ادعا. کشد
  .است

  
فدرال یا آسيای متحد، مصالحه ای در آینده در این یا آن ایاالت متحده ی اروپا یا در هند 

ميان دولت مرکزی و دولت های ایاالت و استان ها و واحد های ملی مختلف ضرورت 
اما نظام استبدادی، چه از نوع هيتلری یا استالينی آن، چه از نوع . خواهد یافت

این حکومت قدرت را در .فاشيستی یا کمونيستی آن، مانع این گونه مصالحه می شود
  . به ضرر پيرامون، انحصاری می سازدمرکز و

  
ترکيب استبداد و ملی گرایی، ویژگی جهان وطنی سياست های داخلی و خارجی اتحاد 

نمایندگان شوروی اینک در سازمان ملل متحد و در سایر کنفرانس ها . شوروی را نابود کرد
رح آمریکایی به همين شکل است مخالفت آنان با ط. تاکيد دارند" حاکميت ملی " بر روی 

کنترل بمب اتمی، و نيز مخالفت با همکاری بين المللی با توجه به بازسازی اقتصادی 
باز هم به همين ترتيب است مخالفت مسکو با لغو حق وتو در منشور سازمان ملل . اروپا
وتو تجسم حاکميت ملی است، و به همين خاطر است که شوروی ها با حکومت . متحد
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حکومتی که فشار های قطعی اش بر مسکو، از نظر آنان ارتجاعی . جهانی مخالفت دارند
  .تلقی خواهد شد

  
  .ملی گرایی، استبداد را تشدید می سازد و استبداد، ملی گرایی را به اوج می رساند

  
 ترکيب ملی گرایی و استبداد، کمتر آسيب در مقایسه باکه معموال صرف، اما ملی گرایی 

 نقطه .این نقطه ضعف آنهاست. امی دمکراسی ها وجود داردزا و انفجار زاست، درون تم
ّ                                                           ضعف کل  دنيای مردم ساالر نيز ميباشد، چرا که نفرت و جدائی می آفریند      .  

  
. ملی گرایی اقتصادی و سياسی عامل وجودی جهانخوارگی امپریاليستی و جنگ هایند

 مسيحی، ضد ضد. این ها ميله های زندان رنگ پوست و تبعيض نژادی را می آفرینند
استاد آلبرت . ملی گرایی، بال و مصيبت دنيای نوین است. مردم ساالری و ضد اخالقی اند

  .این ملی گرایی بود که فاتحه ی اروپا را خواند: انيشتن می گوید
  

اگر که ملی گرایی به رشد خود ادامه دهد تمدن ممکن است به تماميت طلبی تسليم 
حاکميت دراز مدت برآمده از  خفت و فالکت .ملی گرایی در حال رشد است. شود

ساخته است و ملی گرایی تب " هند پرست" بسيار وسيعی از هندیان را عده ی ،خارجی
تروریست (وحشت افکنان. آلودی را به عشق کامال طبيعی آنان به آزادی افزوده است

ظه یک سناتور محاف. جوان صهيونيست در فلسطين، نازی هایی هستند در نطفه) های
کار آمریکایی، که قهرمان یک سيستم سياسی سراپا فاسد و نماد هر آن چيزی است که 

                                        ً                                    در ایاالت جنوبی، منحط و ضد آزادی است ،علنا  اظهار می دارد که این یا آن شهروند 
قانونی و با شرف  آمریکایی که با تالش خود، شایستگی کار در ادارات دولتی را کسب 

ً                                        ریکایی  واقعی و مثال  اصيل ارزش دارد، چرا که والدینش بيش از کرده است، کمتر از یک آم                   
  . و لذا او آمریکایی اصيل نيست مجارستان بدنيا آمده اند-  سال پيش، در کشور  اتریش٧٠
  

را می خوانند و بر عليه کاتوليک ها،  " برتری سفيد"سياستمردان جنوبی آشکارا، روضه ی 
مصر اصرار می ورزد که خارجيان هنگام .  کنندسياهان  و یهودیان تشکيالت درست می

مسلمانان و . خود را در برگه های پرسشنامه اظهار کنند" دین"ورود و خروج به آن کشور 
هندو ها با نجس ها بدرفتاری می کنند؛ . هندو ها در شبه قاره ی هند با هم می جنگند

مانند برادر با هم رفتار نمی یهودیان و عرب ها دائما با هم درگيرند؛ مسيحيان و یهودیان 
چک اسلوواکی، که زمانی متمدن ترین مردم ساالری اروپای مرکزی بود، تحت . کنند

حکومتی کمونيستی، اقداماتی بر ضد مجار ها و آلمان ها انجام      می دهد، ظاهرا به 
ً  امال  که اصال معلوم نيست ک( این اميد که از نظر نژادی، کامال خالص و تماما اسالو شود   

  !).خالص یعنی چه
  

 سلول به سلول، بافت به بافت، ؛ملی گرایی. این گونه است که مردم ساالری می ميرد
خصومت فزاینده ی ملی . مردم ساالری سالم را به تماميت خواهی بدخيم بدل می سازد
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گرایی پس از جنگ، به نظام مردم ساالری ای حمله می برد که خود قبال تحت فشار 
  .عيف شده است و البته که پيامدهای این حمله مصيبت بارندشرایطی تض

  
". بدنيا می آیند همه ی آدم ها برابر"است که استوار  بنيان مردم ساالری بر این اصل

هنگامی که انسان بخاطر شکل بينی، محل تولد، رنگ پوست، نوع دین، لهجه ی کالم، 
 با دیگران برابر فرض نمی شود،  یا اعتقادات و کردار وابستگانش،شنام" خارجی"وای آ

تنها آن کسانی حق دارند دیگران را به این بهانه ها مورد . این بنيان سست می گردد
  ؟!! که والدین خود را خود انتخاب می کرده اندپرسش،تعقيب و آزار و ایذاء قرار دهند

  
ر ضد آنانی که به آزادی فردی و جان های خود ارج می گذارند، در مبارزه ی خود ب

فاشيسم و کمونيسم می باید هجوم خود را بر روی هر گونه بروز و ظهور ملی گرایی، 
تنها یک نوع نظام نخبه گرا . نژاد پرستی و تفاخر طبقاتی یا  برتری مذهبی متمرکز کنند

وجود دارد که ورود به پست ها و مقامات آن برای شخصيت های پاک واخالق مندی که به 
در این نظام برای سياستمردان و دیپلمات ها  .می رسانند آزاد استهمنوعان خویش یاری 
   به آن خواهند پيوست؟تن از اینهاچند . جای زیادی وجود دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

75 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل هشتم
  گزینه

از ميان فاشيسم وکمونيسم، من :" معاون سابق رئيس جمهور، واالس گفته است که 
اگر قرار بود که جهان بر سر دوراهی . اما هر دو قاتل آزادی اند." سندمکمونيسم را می پ

  .انتخاب ميان فاشيسم یا کمونيسم قرار گيرد، مردم ساالری نابود می شد
  

هيتلر وگوبلز همين دوراهی را به دوراهی نازیسم یا بلشویسم تقليل دادند و آن را باریکتر 
را کمونيست " نز به"هيتلر، پرزیدنت .  بودو تنگ تر ساختند؛ هر ضد نازی یک کمونيست

  .چرا؟ چون به نز می خواست چکوسلواکی مستقل بماند. می خواند
  

در طی جنگ ." اسپانيا نماد انتخاب ميان فاشيسم و کمونيسم است: " فرانکو می گفت
 همين استدالل را برای توجيه پشتيبانی ،، بسياری از مرتجعين)١٩٣۶- ٣٩(داخلی اسپانيا 

  . از فاشيسم خرج کردندشان
ارتجاع برخی را به اردوگاه کمونيست ها فراری می دهد، و کمونيسم بعضی دیگر را به 

. هر دیدگاه افراطی، عامل عضو گيری برای دیدگاه رقيب است. اردوگاه راست می تاراند
  .در این ميان، این مردم ساالریست که ضربه می خورد

  
  .وحشتناکیونان در این ميان نمونه ایست  

.  خود در آتن بازگردد و تختپادشاه یونان، بی هيچ دليل کافی، فرصت یافت تا به تاج
کمونيست ها نيز، مثل هميشه  از همه جلوتر . سلطنت طلبان راست به دورش گرد آمدند

را به صدا درآوردند و شيپور های بيدارباش و مثل هميشه با شدتی بيشتر از دیگر رقبا، 
  ِ  از آن جایی که خطر.  فراخواندند تا به پرچم ضد سلطنتی آنان بپيوندندميانه روان را

بر همين اساس دوستان پادشاه نيز با .ی زیادی به آنان پيوستند  واقعی بود، عده،ارتجاع
تر خواستند تا از "محافظه کار"اشاره به افزایش قدرت کمونيست ها، از ميانه رو های 

این وضعيت بهانه ی بيشتری برای جذب نيرو به . تندبرخی پذیرف. پادشاه حمایت کنند
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موفقيت کمونيست . دست کمونيست ها داد و آنان نيز ازین بهانه بخوبی استفاده بردند
ها به نوبه ی خود انگيزه ای شد برای سلطنت طلبان که بخش دیگری از ميانه روها را به 

  .اردوگاه راست افراطی بکشانند
  

 ی کافی ادامه می یافت، ميانه روها  کامال ناپدید می شدند و تنها اگر ابن روند به اندازه
در آن صورت بين شان هيچ فضایی  یا پلی باقی نمانده . دو طيف افراطی باقی می ماند
  .بود جز این که فقط با هم بجنگند

  
 فرانسه، ایتاليا، چين و بسياری از سرزمين های دیگر، و حتی  قدریاین نفرت پراکنی، 

در دنيای مردم ساالر، این بزرگترین خطر برای صلح . کندتهدید می  را یاالت متحده اهم
یک درگيری ميان افراطيون فربه و متورم شده ی کشور های مختلف، به معنی . است

تهدیدی . تک این کشور ها  کما بيش همزمان، در تک ِ  تهدیدی است به وقوع جنگ داخلی
  . منتهی شودکه می تواند به جنگ جهانی سوم نيز

  
پيشگيری از جنگ و رستگاری مردم ساالری، در تقویت ميانه رو ها و تضعيف افراطيون 

  .ارتجاعی وکمونيست است
  

در . هر دو سر طيف افراط هميشه تالش دارند که رقبای معتدل خود را از صحنه بيرون کنند
ند کمونيست کشوری مثل آمریکا، مرتجعين حس می کنند که اگر می توانستند ثابت کن

در . ها تهدیدی اند که فقط آنان قادرند دفعشان کنند، آنگاه قدرت را به چنگ می آوردند
کشوری مثل فرانسه، کمونيست ها از پيروزی در مبارزه ای انفرادی با مرتجعين، به خود 

کمونيست های فرانسه نيز به همان شکل  مدعی اند که تنها یک مبارزه ، . اطمينان دارند
هم برضد مرتجعين وجود دارد و تمامی آنانی که با ارتجاع مخالفند می باید پس از آن و آن 

هر سوی این افراطی گری، اميدوار است که با نابود سازی . به کمونيست ها بپيوندند
  .ميانه روی، مبارزه را ببرد و دایره ی انتخاب را ميان خود و رقيب خود منحصر و تنگ نماید

  
 در چين، کمونيست ها خود را به عنوان ميانه رو و مردم ساالر معرفی گاهی اوقات، مثال

اصالح " دوستان خارجی شان آنان را متعلق به عرصه ای ساده لوحانه همچون . می کنند
چين شدیدا نيازمند اصالحات . واقعيت هم همين طور است. می دانند" طلبی دهقانی 

کومتی تک حزبی و هميشه داوطلب ارضی است، اما کمونيست های چينی، خواستار ح
اگر کمونيست های چينی بعنوان ميانه رو . تأیيد حرکات شان از سوی مسکو نيز ميباشند

  .پذیرفته می شدند، دیگر هيچ ميانه روی دیگری شانس ظهور نمی داشت
  

در آلمان، قبل از هيتلر، کمونيست ها غالبا ازپيشنهادات نازی ها به منظور تضعيف 
توضيح می دادندکه اگر جمهوری  در مورد علت این کار. يبانی می کردندجمهوری پشت

سقوط کند، نازی ها بر سر کار می آیند، بعد شکست می خورند، و به کمونيست ها 
افراطيون در مورد جاده ی قدرت چنين می اندیشند که باید از روی . تسليم می گردند

  .جنازه ی ميانه روان معتدل عبور کنند
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ای قبل از ظهور هيتلر، کمونيست ها طبعا آتش تهاجم خود را بر روی سوسيال در روزه

سوسيال دمکرات ها به سوسياليسمی در کنار آزادی . دموکرات ها متمرکز کرده بودند
  .باور داشتند؛ کمونيست ها از سوسياليسم همراه با استبداد پشتيبانی می کردند

  
ت، ضد نازی بودند، و نيز بهمان دليل ضد سوسيال دمکرات های آلمانی، بعنوان دمکرا

می گفتند؛ کمونيست " سوسيال  فاشيست "بنابر این کمونيست ها به آنان . کمونيست
دشمنی ميان آنان و سوسيال . ها در فحاشی های گمراه کننده از همه جلوتر بودند

  .دمکرات ها به هيتلر کمک کرد تا به قدرت برسد
  

شيسم در سراسر اروپا، جبهه ای متحد یا جبهه ای این درس وحشتناک و تهدید فا
ليبرال ها، سوسياليست ها و . مردمی در اسپانيا، فرانسه و سایر  جمهوری ها پدید آورد
مسکو این جریان را راه انداخت . کمونيست ها بر عليه فاشيسم با یکدیگر همکاری کردند

  .و پشتيبانی کرد
  

ها از همه سخت تر تالش کردند وبيش از همه در ميان تمامی این گروه ها، کمونيست 
اما در هر مورد، بدنبال در دست گرفتن کنترل کامل جبهه ی متحد یا . ٣١قربانی دادند

مردمی بودند، و در این مسير بار ها و بار ها آنچنان موفق می شدند که گروه های غير 
  !متالشیکمونيست را تا ابد از کرده ی خود پشيمان می ساختند و جبهه را 

  
غير کمونيست ها کم کم متوجه شدند  که آنان تشنه ی قدرت اند، و برای کسب آن هر 

  .چيزی را زیر پا می گذارند، دروغ می گویند و از کرملين اطاعت کورکورانه ميکنند
  

، آن جبهه ی مردمی نيمه ی دوم دهه ی ١٩٣٩ هيتلر در اوت -با امضای پيمان استالين
ضد نازی ها وقتی که استالين در تماسی نزدیک با نازی ها بود، . د بناگاه جوانمرگ ش٣٠

چگونه می توانستند با پيروان استالين همکاری داشته باشند؟ کمونيست ها تا قبل از 
یورش هيتلر به روسيه، چگونه می توانستند مدعی ضدیت با فاشيسم باشند، هنگامی 

ضد هيتلری خرابکاری می کردند؟ که خودشان در انگليس و فرانسه و آمریکا در جنگ 
صرف همراهی با                                      ِ در اندیشه ی کمونيست ها ظاهرا، به معنی  " ضد فاشيست "مفهوم 

روسيه بود، اعم ازین که این روسيه  همکار فاشيست ها باشد یا این همراهی به قيمت 
  !نابودی مردم ساالری تمام می شود یا خير

  
ت سياست ها و راهبرد های تماميت طلبانه از آن پس، دنيا به درک عميق تری از ماهي

 آن، دشمنان نظام های ٣٢تماميت طلبان، چه از نوع سرخ ، قهوه ای، یا سياه. دست یافت
. آتش بس موقت با آنان بمعنی اتالف وقت و از دست دادن موقعيت است. مردم ساالرند

ذا نمی توانند با آنان مخالفان تماميت گرایی نمی توانند به تماميت طلبان اعتماد کنند و ل
حضور کمونيست ها در موقعيت های کليدی، مانعی برطرف نشدنی بر سر راه . کار کنند

وحدت اتحادیه های کارگران و کارکنان، طبقه کارگر، و جنبش های ضد فاشيستی آزادی 
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خواه در هر کشور یا در سراسر جهان است، چرا که ميليون ها طرفدار مردم ساالری، از 
  .ی با ضد دمکرات ها خودداری خواهند کردهمکار

  
افراد خوش انصاف و محترم ممکن است گهگاهی خود را سرزنش کنند ازینکه مجبور شده 

 که با - اند  در انتخابات ملی ، کمک کمونيست ها را در طرفداری از نامزدی شایسته 
 -... سازد و امپریاليسم مبارزه می کند، با تبعيض نژادی می جنگد، مسکن بيشتری می 

اما باید دانست که کمونيست ها همچون ابزاری برای یک هدف اند، و دمکرات . نپذیرند
در غير این صورت . واقعی تنها از آن ابزاری سود می برد که ارزش هدف را داشته باشد

  .باطل و فاسد استمخدوش و  ،معامله از بيخ و بن
  

استمردان فاسد، آنچنان منفی، گسترده و پيامد های کار مشترک با تماميت طلبان، یا سي
  .تاثير گذارست که خير جزیی احتمالی را کم رنگ و بی اهميت می سازد

  
 هایی که با کمونيست ها همکاری می کنند، نمی توانند به ٣٣سوسياليست ها یا ليبرال

 ها کمونيست. کمونيسم انتقاد کنند مگر این که اتهام ناسازگاری را از سوی آنان بپذیرند
خواستار همکاری با سوسياليست ها، اتحادیه های کار، و ليبرال هایند تا دشمنان و 

رقبای طبيعی خود را از سر راه بردارند و ساکت سازند، اما تا زمانی که مثال 
. سوسياليست ها از کمونيست ها انتقادی نکنند و تماميت طلبی آنان را افشا نسازند

ان سوسياليست ها ی مردم ساالر و کمونيست ها افکار عمومی قادر به تفکيک مي
در این چنين شرایطی، منابع غنی تر، تبليغات پویا و پر تحرک تر، و انضباط تماميت . نيست

خواهانه ی کمونيست ها برای آنان موفقيت انتخاباتی می آورد، در حاليکه مردم از واقعيت 
  .امر بی خبرند

  
 را با جمعيت زیاد، برنامه های رادیویی و کمونيست ها ممکن است غير کمونيست ها

ّ                    تبليغات قو ی خود پشتيبانی کنند غير کمونيست ها برای همين خدمات هزینه ی باالیی .          
" مدیسون اسکووایر" واالس در ضمن سخنرانی مشهورش در پارک . هانری ا. می پردازند
سالن پر از .  انتقاد مختصری به سياست روسيه نمود١٩۴۶ سپتامبر ١٢نيویورک در 

وی در ادامه ی سخنانش، بخش های . آنان درپاسخ، وی را هو کردند. کمونيست بود
  .ناخوشایند متن سخنرانی خود را در مورد روسيه حذف کرد

  
ها به سياست های اد به همکاری با کمونيسم اند بارها و بارسخنرانان دیگری که معت

 در فلسطين حمله می برند، اما چشمان آمریکا وانگليس در یونان، و مثال رفتار انگليس
شان را بر روی بی رحمی هایی که روسيه و کمونيست ها دائما در دنيای کمونيسم، 

اینجاست . برعليه انسان ها و بر عليه مردم ساالری مرتکب می شوند بر هم می گذارند
که انسان می فهمد چرا مهاتما گاندی بر روی اهميت ابزار و وسایل پافشاری 

در انتخاب ابزار، کافی . این کار بخشی از شيفتگی او به حقيقت است.کندمي
است که وجدان سرزنش گر را فراموش کنی، آن وقت است که احتماال به یک 

  ٣۴.تبدیل می شوی" بی شرف"موجود 
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: غير کمونيستی که آماده ی کار با کمونيست هاست خود را با این وضع روبرو خواهد دید

ست ها می توانستند با حمایت و پشتيبانی غير کمونيست های فرض کنيد کموني
. این امکان در چندین کشور اروپایی پيش آمده است. طفيلی، دولتی ملی تشکيل دهند

در آن صورت وزرای کمونيست بشکلی گریزناپذیر، از موقعيتشان برای نفوذ و کسب 
این بمعنای .  می کردندمقامی ثابت در دستگاه و حمله به نهاد مردم ساالری استفاده

استبداد است و در صورتی که مخالفان تماميت گرایی از سوی دیگر، قوای خود را بسيج 
اساسا مردم ساالران همدست کمونيست ها، آماده ی ! کنند، بمعنی جنگ داخلی

  .مشارکت و همدستی با نظمی استبدادی نيز می باشند
  

آنان . ی اقدامات مسکو را تایيد می کنندجدا از همه ی این ها، کمونيست ها بشکل ثابت
آن روزها غير کمونيست ها چه کردند؟ ادامه دادند یا .  نازی را تایيد کردند–پيمان شوروی

اینکه فقط چند ماهی رفاقت را به هم زدند؟ طرح باروخ در مورد ممنوعيت بمب اتمی گام 
 که -  ملی گرایانه ی خودمسکو بدالیل. بلندی بسوی نظام بين المللی و دولت جهانی بود

کمونيست ها گفتند صحيح است، . طرح باروخ را رد کرد- فقط خود از آن سر در می آورد
بر همين . دولت شوروی روابط دوستانه با مستبد آرژانتين، خوان پرون برقرار کرد! احسنت

کار بجایی رسيده که . اساس، کمونيست های آرژانتين حمایت از پرون را شروع کردند
اردوی ارتجاع لگو قراردادن روسيه و یکی گرفته شدن با آن، رادیکال ها و ليبرال ها را به ا

پس چگونه است که با وجود این همه شواهد، غير کمونيست ها . پس می راند
دستشان را در دست کمونيست ها می گذارند؟ انجام این کار به معنی قرارگرفتن 

. این است کليد کاخ تماميت خواهی. آرمان استمصلحت بر فراز اصول، و قدرت بر فراز 
 مشترک با تماميت خواهان، تماميت خواهی را در وجود مخالفان آن ارتقاء عملبنابر این، 

  .می بخشد و به تماميت خواهی خودشان کمک می کند
  

او به استبداد باور دارد، به . بطور معمول، یک کمونيست؛ صرفا فقط دوست روسيه نيست
ی و ترور ایمان دارد، به شيوه های تماميت خواهانه باور دارد و آنها را بکار وحشت افکن
کمونيست صادق و استوار می باید بپذیرد که می خواسته است کشورش . می گيرد

کمونيست های لهستانی، رومانيایی، مجاری، و سایر ( ازسوی روسيه اداره شود
 و چرخ پنجم سياست شوروی کمونيست ها، همچون ابزار حاکميت روس عمل ميکنند

یا اینکه می باید بپذیرد که می خواسته است نظامی استبدادی شبيه نظام روسيه و ) اند
حزب کمونيست منزوی بسيار کوچکی که تمامی . متحد با آن در وطنش حاکم باشد

کسانی که در این آرزوی غير عادی با آن شریک نيستند ترکش کرده اند، و در کشوری 
 هنوز به شکل -  که کمونيست ها از نظر عددی در آن بسيار کم اند- الت متحده همچون ایا

تازه، از بی شواهدی قانونی به  فعاليت مشغول است، هر روزبيشتر از دیروز، مدارک و 
  .حاصلی اعتقادات و اهداف خود بدست می دهد

  
های  اما کمونيست ها در پيوند با همدستان غير کمونيست خود می توانند جنبش 

. کارگری و ليبرال را دچار تفرقه کرده و بدین وسيله راست های محافظه کار را تقویت کنند
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هر قدر کمونيست ها . کمونيسم بزرگترین دارایی و سرمایه ی ارتجاع است و بالعکس
قوی تر باشند؛ مرتجعين نيز قوی ترند، و هر قدر مرتجعين قوی تر باشند، کمونيست ها 

  .ترندنيز همان قدر قوی 
  

مثال در انگلستان، . از سوی دیگر، چپ ها ی ميانه، به هر دو سوی افراط صدمه می زنند
 ماه پس از بدست گيری قدرت از سوی حزب کارگر، آمار عضویت حزب کمونيست ١٨

وجود دولتی چپ، .  هزار کاهش می یابد٣٣ هزار به ۴٣بریتانيا بنا به اسناد خودشان، از 
 و طبقات کارگر، کمونيست ها را به کميتی قابل چشم پوشی بدل با پشتيبانی ميانه ها

می سازد و محافظه کاران را آنچنان نا خشنود می کند که رهبرشان وینستون چرچيل در 
دا می خواهد که دست حزب ، از خ"بالک پول "  حزب در ١٩۴۶اجالس ساالنه ی تابستان 

  !را بگيرد
  

 کاری طوالنی و پر شور برای استقالل انجام داده نهرو- در هند، حزب کنگره برهبری گاندی
ِ  حزب  . است . نيز، بدنبال حل مشکالت اجتماعی است" سوسياليست"در حال گسترش   

درنتيجه کمونيستها دیگر نمی توانند مدعی باشند که منجی انحصاری کشور یا طبقه ی 
  .زحمتکش اند

   
، ١٩۴٧ابات ژاپن در آوریل به همين شکل، انتخ. کم می شودمقبوليت آنان به نسبت، 

پس ازینکه تندرو ترین مرتجعين و جنگ طلبان تصفيه شدند، برای سوسياليست ها 
 که به گوش پيروزی بزرگی به ارمغان آورد و کمونيست ها را دچار شکستی ساخت

  .همگان رسيد
  

از هر دو گروه افراطی، در راستای تنفر مشترکشان از ميانه و تمایل مشترکان به خالصی 
مرتجعين می . دست ميانه رو ها، سالح هایی یکسان و بشيوه ای یکسان بکار ميگيرند

هر دموکرات سوسياليست بسيجی، که برای اتحادیه " ، ."ميانه ای وجود ندارد : " گویند
سعی می کنند وحشت خلق ." می رزمد یک کمونيست است"نيو دیلر" های کارگری و 

کسب و کار افراطيون در فضایی آکنده از ." وابيده زیر هر پتویی یک سرخ خ: " کنند
  .وحشت، تنش، تعقيب و آزار مخالفان و خشونت رونق می گيرد

  
ً                     آنان مثال  به مرتجعين هجوم می . کمونيست ها نيز درست به همين گونه عمل می کنند        

برند، اما بيشترین تنفر حسودانه شان برای ليبرال ها و سوسياليست هایی ذخيره می 
دمکراتی که به کمونيست ها و روسيه انتقاد می کند به این . د که با آنان متفاوتندشو

، یا اینکه نام می گيرددليل که دمکرات است، در کالم کمونيست ها، مرتجع یا فاشيست 
این دشنام، با کمک تکرار و به مدد هو کردن و ریشخند، "! تروتسکيست "بدتر از همه، 

 واژگان استالينسيت هایی شده که اصوال اطالع دست اولی کثيف ترین تعبيردر سلسله
  .از سوابق و نوشته های لئون تروتسکی ندارند
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آزاد اندیشان کم جرات، از لجن پراکنی مرتجعين می ترسند، جا ميزنند، کوتاه می آیند و از 
شخصيت های ضعيف در ميان آزاد . حمالت خود به شرارت های سرمایه داران می کاهند

یشان، در زیر سایه ی همين گونه وحشت افکنی  و تروریسم فکری کمونيستی دچار اند
  .و این همان چيزی است که افراطيون می خواهند. سستی می شوند

  
، رادیکال ها، و تمامی سایر افرادی که ٣٥آزاد اندیشان، سوسياليست ها، ترقی خواهان

 خود اجازه دهند که افراطيون ساکت برای دنيایی مردم ساالر تالش ميکنند، هرگز نباید به
همين طور هم طرفداران مردم ساالری نمی . شان کنند یادر ميان شان وحشت بيافکنند

مبارزه برای مردم . باید به دعوت یک طرف افراطی برای مبارزه با طرف دیگر، تسليم شوند
اتحاد با . ساالری جنگی است در دو جبهه، بر عليه مرتجعين راست و بر ضد کمونيست ها

  .ضد دمکرات ها نمی تواند به مردم ساالری خدمت کند
  

به همين گونه . طرفداران مردم ساالری نمی باید ميان ارتجاع و کمونيسم گزینش کنند
              ً     این انتخاب قطعا  بال . نمی باید انتخاب خود را به فاشيسم و کمونيسم محدود سازند

ا استبداد است، یعنی تکامل بی انتخاب واقعی ميان مردم ساالری ی. موضوع است
  :صبرانه و بی وقفه ای که منجر به تحقق یکی از دوگانه های زیر می شود

  
  ؛"انقالب پر هزینه" یا "آزادی"- 
فرمانده ی کل قوا             ِ  انحصار قدرت  وتماميت گرایی " یا "اخالق گرایی مهاتما گاندی"-  

  ؛"استالين
ن گهگاهی به لطف گوشه ی چشم فرصت سخن گفت" یا "حق الینفک آزادی فردی"-  

  ؛"پليس مخفی
برای خود انجام بدست خود و حدود به آنچه که افراد نمی توانند قيد و مدولت م"-  

ّ     شر  الزم(دهند  جاسوسی، و دخالت ،شهروندانمعطوف به شکار       ِ  فراگير   دولت "یا )"  
  ؛ "پيوسته در جزیيات و شئونات زندگی روزمره ی آنان

انسان مهره وار در ماشين حکومت یا ماشين موسسات خصوصی "ا  ی"انسان با کرامت"- 
  ؛"اندانحصارگر که به همان اندازه ضد بشری 

انسان به مثابه ی موجود مشارکت جوی کامال فعال در تنظيم و تعيين شرایط کار و "-  
  ."، فروشنده ی کار و وقت خود می باشد"بی رگی"انسانی که در عين " یا "زندگی خود

   !گزینه های پيش روست ن هاایبله، 
  

آزاد اندیشان طرفدار مردم ساالری و سوسيال  دمکرات ها با کشيدن خطی پر رنگ ميان 
فاشيست ها و مرتجعين، برخالف در عمل، اما ( خود و کمونيست ها و راست ها

، به وضوح  می توانند )رو نفوذ نمی کنندمعموال در گروه های چپ ميانه کمونيست ها، 
 .اخالقی و اعتقادی خود را بيان نموده و به سوی آن اهداف پيش رونداهداف 
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  فصل نهم
  تازه چه خبر؟

. ، از هر گونه تغييری که بدور از سرمایه داری باشد هراسانند"آنچه که هست "مدافعان 
می گویند که . آنان ورود ذره ای سوسياليسم را بمنزله ی مرگ سرمایه داری می بينند

  . راه بيش تر وجود ندارد،یا سرمایه داری یا سوسياليسمدو
  

کمونيست ها نيز از همان مالک سياه وسفيد استفاده می کنند، چرا که می خواهند 
  .آنانی را که از سرمایه داری دلزده اند به دام بياندازند

ی سرمایه دار. اما در حقيقت امر، انتخاب، محدود به سرمایه داری و سوسياليسم نيست
ً  اصال  خالص  در هر کشور مردم ساالر، سوسياليسم دوش به دوش سرمایه . وجود ندارد  

  .داری حضور دارد
  

سوسياليسم یعنی مشارکت دولت در امور اقتصادی با توجه به رفاه عمومی، در مقابل 
ّ سد  سوسياليسم،. منافع خصوصی ِ  گ   ندکولی در واشينگتن است که دولت ایاالت متحده  َر  

و خود دولت هم بهره بردار آن است؛ سوسيالسم، بهره برداری دولت یا آن را ساخته 
ذهنيت بالغ از . شورای شهر است از اتوبوس رانی، خطوط تراموا، یا خطوط برق رسانی

  .نمی هراسد برچسب واین یا آن واژه 
  

جامعه هنگامی که می بيند مدیریت عمومی در یک مورد خاص بهتر از مدیریت خصوصی 
ی است که از دولت خود بخواهد تا اداره ی آن سازمان صنعتی خاص را بر است، طبيع
هميشه با همين استدالل است که دولت ها نقش های اقتصادی جدیدی را . عهده گيرد

  .بدست می گيرند
  

 نيازمند کمک در طی جنگ اول جهانی وام هایی را ازبانک های  ِ  کشور های خارجی
در طی جنگ . شنال سيتی و غيره دریافت داشتندمورگان، ن.پی.آمریکایی همچون جی

جهانی دوم، کشور های خارجی نيازمند کمک، این کمک ها را در ازای اجاره دهی پایگاه 
در طی جنگ اول جهانی، مهمات سازانی که . های نظامی به دولت آمریکا بدست آوردند

ی جنگ دوم جهانی، در عوض در ط. تعدادشان در حال افزایش بود از بانک ها وام گرفتند



 

 

83 

 

بخش عمده ی عمليات توسعه ی صنعتی برای اهداف نظامی، از سوی دولت ایاالت 
  .متحده انجام گرفت

این اختالف رویه ميان جنگ های اول و دوم جهانی به چه علت بود؟ به این علت که 
وظيفه ی تامين پول وسالح برای جنگ دوم، برای نهاد های خصوصی آنچنان بزرگ و 

  .بود که از پس آن برنمی آمدنددشوار 
  

هم اینک نيز کار بازسازی اروپا و ساختن آسيا دقيقا به همان عظمتی است که آمریکا در 
شرکت های آمریکایی با آن ثروت افسانه . کار مبارزه با دول محور با آن درگير بوده است

 و آسيای حال، اروپای فقرزده. ای شان، تاب تحمل هزینه های جنگ طلبی را ندارند
توسعه نایافته، چطور می توانند مشکالت بزرگ تری را بدون مشارکت دولتی، یعنی 

  همان سوسياليسم، حل کنند؟
  

. ر شد، سرمایه ی خصوصی را نابود ساختهر بمب و خمپاره ای که در طی جنگ منفج
تورم ناشی از جنگ، پس انداز . کار برای جنگ، ماشين آالت و کارخانجات را مستهلک نمود

شاید . گفته می شود که جنگ را سرمایه داری بوجود می آورد. سرمایه را جارو کرد
  .همين طور باشد، اما جنگ دوم جهانی ساخته ی سرمایه داری نبود

  
 و ثروت کاهش ایمان به سرمایه داران و سرمایه داری، از اهميت کاهش منابعاهميت 
سرمایه داران بزرگ در فرانسه، ایتاليا، آلمان و ژاپن دست . اروپا و آسيا کمتر نيستهای

لذا بسياری از آنان از سوی قدرت های خارجی . در دست نازی ها و فاشيست ها داشتند
آنان قادر نيستند که دوباره به موقعيت پيشين خود . دنداشغالگر و یا خود مردم تصفيه ش

  .در جامعه باز گردند
  

 آشوب اقتصادی، بيکاری توده ای، و نا امنی سياسی ؛انسان نمی تواند، دو جنگ جهانی
پشت سر بگذارد، بدون این که به تردید در طی عمر یک نسل  ،دوران ميان آن دو جنگ را

تقادات بنيادین سازنده ی جامعه ی مدرن با آن ها های عمده ای توجه نماید که اع
  .روبروست

  
این توليد کننده ی خرده پای صنعتی، تاجر خرده فروش، معلم، حقوق دان، پزشک، دندان 
پزشک، کارمند دولت، و کشاورز خرده پاست که در دهه های اخير دستخوش عميق ترین 

از های نقدی آنان را بی ارزش تورم، دستمزدها و پس اند. بحران های ایمان شده است
آدم کوچولو ها از سوی تراست ها، و فروشگاه های بزرگ زنجيره ای له می . می سازد

 چرا که بدنبال متحدینی تازه استبی امنيت           ِ طبقه متوسط  . دشوند یا مستحيل می گردن
در واقع از نظر گاه سياسی، . موجودیت طبقه متوسط، براستی زیر تهدید نابودی است

  .ین طبقه همچون جزیره ایست شناورا
  

در جامعه ی صنعتی مدرن، طبقه متوسط آنقدر بزرگ است که بتواند تعيين کند جامعه 
ابتدا این طبقه متوسط آلمان بود که به هيتلر تسليم شد و پس از آن . باید از کدام راه برود
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حزب کارگر طرفداری در انگليس، طبقه متوسط از . بود که تمامی آلمان نازیسم را پذیرفت
آرای طبقه کارگر به تنهایی قادر نبود به حزب کارگر اکثریت قاطع پارلمانی . کرده است
طبقه کارگر ایمان خود را به طبقه حاکم پيشين . طبقه متوسط این خالء را پر کرد. ببخشد

ه  طبقه حاکمی که خود نيز پيش ازین قدری از ایمان ب همان- بریتانيا از دست داده بود
طبقه متوسط و طبقه کارگر، نزول صنایع بریتانيا را در دوران . خویش را از کف داده بوده
سرمایه ی قابل مالحظه ای از انگليس به خارج و آن سوی آب . پيش از جنگ شاهد بودند

ها می رفت و بجای آن که در وطن بماند و شرکت های مهجور و راکد را بازسازی کند و 
صنعت ذغال . ر بسازد، در کشور های دیگر بکار گرفته می شدمسکن بيشتری در کشو

مکانيزاسيون این صنعت . سنگ تحت هدایت بخش خصوصی دچار افالس شده بود
علت اینکه ذغال سنگ اولين . ناکافی، اعتبارات  ومنابع آن کم و مدیریتش اسف بار بود

 موفق عمل در جایی که بخش خصوصی.  بودنعتی بود که ملی شد در همين نکاتص
  . دولت کار را بدست می گيرد،نکرده باشد، به احتمال بيشتر

  
افکار عمومی انگليس، عالوه بر مشکالت باال، می دید که سياست خارجی نيز 

می شد با اقدامی بموقع از بروز جنگ دوم جهانی جلوگيری کرد، اما . ورشکسته است
  ميدانستند که امپراتوری - غ بودند چون از نظر سياسی بال–مردم بریتانيا. این کار نشد

اما چرچيل که .  منحل خواهد شد خودرفتاردر نتيجه ی می باید منحل شود وگرنه خود، 
  .متعلق به گذشته و شيفته ی قرن نوزدهم بود، اعالم نمود که این کار را نخواهد کرد

  
به . لت کارگریبریتانيا به آینده چشم دوخت و به دو. محافظه کاران متعلق به گذشته اند

در . این دولت اختيار داده شد تا کشوری نوین در دنيایی که در حال تغيير است بسازد
اروپای قاره ای، از آدم های ورشکسته خواسته می شود که دنيایی ورشکسته را 

آنان ماله در دست دارند، گاو آهن هی می کنند، ماشين تراش بکار می . بازسازی کنند
 دستانی می فشارند که از خستگی طوالنی، سوء تغذیه و از همه بدتر، اندازند، و قلم در

از بيادآوری بمب های در حال فروریختن، جنازه های برزمين مانده و زندگی های فنا شده 
آنان مردند و دوباره زنده شدند، آدم هایی که نمی دانند . این آدم ها مرده اند. می لرزند

ات را با چشمانی خونسرد، شگفت زده و جستجو گر این ها چطور اتفاق افتاد، و حي
 کالری بنا کنند، ١٢٠٠انسان هایی که بار ها مردند، می باید هستی خود را بر . شاهدند

 ، کهن هایسنت. طرحی نو می تواند روح آنان را دوباره برانگيزد. بدون ذره ای اميد
  .تانشان است، آنان در آنجا دفن شدندگورس

  
 آمریکاست، اروپایی که مهد بلوغ ادیان نطفه بسته در آسيا ست،  اروپایی که مادر

د، تمدن  َر  َب                                         َ تا آن هنگام که اروپا ازین فاجعه جان بدر ن . بشکلی دردناک مثله شده است
همچون معلولی است که یک دست و پایش قطع است، مانند کسی است که دیدش تار 

تا باید بکار افتند  محبت و آزادی تمامی منابع علمی، رشد، ثروت، مهربانی،. شده است
  .اروپا را به حيات کامل بازگردانند

 که هنوز مغزی هماهنگ با غول آسا غول الک پشتی، غول آرميده، موجودی –آسيا
  آسيای پر جمعيت تر از مجموع تمامی قاره های دیگر، نيازمند -عضالتش در خود نپرورانده
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 گذارد، گرمای سوزانش را پایين بياورد، علم است تا بيماری های جسمی اش را مرهم
بيابان هایش را آبياری کند، فاصله هایش را کوتاه کند، پرده از روی گنج های پنهانش 

ختی اش را بپوشاند و برنج و گندم و شير کافی توليد کند تا ميليون ها نفر هر         ُ بردارد، ل 
  .ساله تا سر حد مرگ گرسنه نمانند

  
  .هم به همين شکل در انتظار دستی معجزه گرندآفریقا و آمریکای التين 

  .مسئله، مهمتر از انتخاب این یا آن نظام است
  

هدف انسان . هدف تالش انسان ابقای سرمایه داری یا سوسياليسم یا کمونيسم نيست
 بيشتر انسان باشد، و اگر این هدف بتواند به روشی غير از سرمایه شادمانیمی باید 

سی که عالقه مند به مردم است و نه صرفا به این سيستم و یا  داری ناب محقق شود، ک
  ، چگونه می تواند با آن روش مخالفتی داشته باشد؟ و فالن اسم و ایدئولوژیآن ایسم

  
سرمایه داری در برخی حوزه ها موفق شده است، اما در برخی مواضع نيز شکست  

انده اند، ملت ها در خون خود زیر بيرق آن، قاره ها دست نخورده و بایر م. خورده است
ترکتازی کرده اند و حتی مرفه ترین کشور ها از سقوط ادواری قيمت ها، بی ارزش شدن 

  .پول، بيکاری، و ناامنی در رنج بوده اند
  

 برخی با سرمایه داری همچون مذهبی که بنياد گرا و راست کيش است رفتار می کنند، 
  . که تغيير ناپذیر و مقدس باشداما در حقيقت، چيزی در آن وجود ندارد

  
 که ،اقتصادی"آزاد"  هدف آزادی است نه اقتصاد بازار .است و نه سيستم  انسان،هدف

  .اصوال آزاد هم نيست
  

،در تاریکی و اروپا و آسيا . ایمانی به نظام گذشته ندارد)  آفریقا واروپا، آسيا(دنيای قدیم 
اند که بتوانند به آن اطمينان داشته باشند،  بدنبال چيزی تازه " دستان خودکورمالی"با 

  .چيزی که اعتماد به نفس شان را به آنان باز گرداند
  

این روحيه می . ، تردید می کنند و مشکوک می شونددر طلبندملت های مصيبت دیده 
اما بيش از هر چيز دیگر، این روحيه منتهی به تجربه کردن و تغيير . تواند مستبد بپروراند

 آنان برای این کار تنها می باید فالکت ها و خاطرات تلخ خود را فراموش –شود نيز می 
 !!بله؟:"  با آدم بهت زده ای مواجه می شوند، که می پرسد مدعی،محافظه کاران. کنند

  "؟ !می گویيد که آن گذشته را حفظ کنيم
 

ن چقدر خوش بوده                                 ً                                  اینکه تا چه حد محافظه کارید غالبا  بستگی دارد به اینکه گذشته برایتا
است یا از بدشانس ترین آدم ها چقدر دورترید یا در چشم اندازتان، آینده ی روشن تری 

  .برای بشریت متصورید یا نه
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هر دوره ای مطمئن اند که چيزی نمی تواند بهتر از حال باشد مگر                   ِ محافظه کاران بدبين  
ی توانند بهتر از گذشته آنان احساس می کنند که م. اصالح طلبان خوشبين اند. گذشته

  .عمل کنند
  

محافظه : سه فلسفه اجتماعی رقيب و غالب بر اندیشه ی قرن بيستم عبارت اند از
، سرمایه داری ١٩٠٧ یا ١٨٨٠ یعنی سرمایه داری دست نخورده از سال های - کاری

  . کمونيسمدر آخر،اصالح شده و متاثر از سوسياليسم و 
  

اری خالص و ناب، تعارف شابدولعظيمی رد و بدل می کنند، بسياری از آنانکه با سرمایه د
برخی از قهرمانان شجاع و . از کمک دولتی به کسب و کار خصوصی خود سود برده اند

هر مدافع . مصمم سرمایه داری ناب، ابزاری برای ورود دولت به امور اقتصادی بوده اند
  .رداقتصاد آزاد، حمایت رسمی از سوی دولت را غنيمت می شما

  
این روز ها دیگر مسئله این نيست که آیا دولت باید در فعاليت های اقتصادی دخالت 

مسئله ی . دولت پيش ازین ها به مسائل اقتصادی وارد شده است. داشته باشد یا نه
  .روز این است که دولت تا چه حدی باید در این مسائل حضور داشته باشد

  
کل ميزان مشارکت دولتی در امور اقتصادی بسياری از کشورهای مردم ساالر، با مش

کشف راه حلی خردمندانه و بموقع برای این مشکل، ضامن . دست و پنجه نرم می کنند
زیرا ميزان فعاليت اقتصادی رسمی دولتی تعيين . بقا و شکوفائی مردم ساالری است

ن اصلی کانو. خواهد کرد که قرار است دولت تا چه حد و فرد تا کجا قدرت داشته باشد
  .مسئله ی آزادی در همين جاست

  
َ    برخی که به تغييرات محدود رضایت داده اند، دولت را در نقش تنظيم کننده، ح ک م،   َ بابا "                                                                     

سایرین جلوتر . ، یا بانی مالی زیر ساخت های عمومی از قبيل جاده و پل می بينند"نوئل
کدام . نایع را بدست بگيردمی روند؛ و  پيشنهاد می کنند دولت مالکيت و بهره برداری از ص

ّ                 صنایع؟ و تا چه حد ؟ این خود موضوع  ملی کردن خدمات . است تازهبحث و جدلی                 
 هریک طرفداران –عمومی، راه آهن ها، معادن ذغال سنگ، صنایع سنگينی همچون فوالد 

  .خود را دارد
  

نند، بلکه این نظریه پردازان با بازی با کلمات نمی توانند برای این مسائل راه حلی پيدا ک
رابطه ی نيروهای سياسی و اقتصادی و سياسی هر کشور است که در این مورد تعيين 

از منظری کلی، حداقل در باقی مانده ی نظام های مردم ساالر، این . کننده می باشد
تصميم، بازگو کننده ی نظرات عامه در مورد موفقيت یا شکست گذشته ی سرمایه داری 

  .خواهد بود
  

ً            تفت، که معموال  سوسياليست .  آمریکای ثروتمند، سناتور جمهوری خواه، رابرت احتی در             
اقتصاد خصوصی هرگز مسکن : "  اعالم داشت که١٩۴٧ مارس ١٨تلقی نمی شود، در 
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این ادعا با بررسی . " ضروری را برای کم درآمدترین اقشار جمعيتی تأمين نکرده است
 درصد خانه ١۶ که حاکی است که بيش از  تایيد می شود١٩۴۵سازمان ملی مسکن در 

های شخصی در شهرهای ایاالت متحده بدون آب جاری، بيش از دو سوم آنها بدون حمام 
           ً                                          ً                    شخصی، تقریبا  دو سوم شان بدون توالت داخل خانه، و تقریبا  دوسوم آنها گرمایش 

  .ناکافی یا خطرناک دارند
  

زد و در مواردی که سود کم سرمایه ی خصوصی خانه را برای سود و منفعت می سا
 به سرمایه گذاری در آنها – که در مورد خانه های اقشار کم درآمد این چنين است –باشد

. کم عالقه است، در نتيجه سالمتی و شادی و نشاط مردم در این ميان لطمه می بيند
  .لذا سناتور تفت تأکيد کرد که تأمين سرپناه ارزان مسئوليت اساسی دولت است

  
اليکه دولت به تأمين مالی در امر مسکن می پردازد، ممکن است توجه به خانه در ح

 باز هم برای بخش خصوصی – که بيشتر از هر کس نيازمند مسکن اند –سازی برای فقرا 
ناخوشایند بنظر برسد و شاید بر همين اساس، خود دولت مجبور شود برایشان خانه 

  .سوسياليسم در آنصورت همين تصميم، یعنی . سازی کند
  

.                              ً                                               توجه بيشتر به فرودستان، تقریبا  به معنی افزایش سهم دولت در فعاليت اقتصادی است
اما، بطور کلی در ایاالت متحده، فشار برای کنار گذاشتن نظام سرمایه داری و یا ایجاد 

 چرا که نظام بسيار قوی  است و در حال حاضر به ؛تغييرات اساسی در آن، ضعيف است
در . رکود اقتصادی این فشار را تشدید می کند. های بسياری نيز کار می کندنفع آدم 

تمامی اوقات، هنگامی که اقشار مختلف متوجه می شوند که قربانی بی عدالتی های 
ّ         اقتصادی یا نژادی یا سایر بی عدالتی ها می باشند، این فشار به باالترین حد  خود می                                                                       

  . شخصیگاهی اوقات این مسئله امری است. رسد
  

خانم کلرليوس اظهار می کند که پيش از ورود به کليسای کاتوليک، روانکاوی و پس از آن 
اینک مشکوکم به اینکه آیا جاذبه ی کمونيسم :" کمونيسم را امتحان کرد، می نویسد که 

کمونيسم ساختار ی . برای من، در جنبه ی مذهبی آن نهفته بوده است یا در چيزی دیگر
ً           کامال  اقتدارگرااست مذهبی و  ، ابتدا کمونيست "هه ی وود برون"به همين صورت، ."    

لویی بودنز، کليسای کاتوليک . بودن را آزمایش کرد و پس از آن به مذهب کاتوليک در آمد
ً            را ترک نمود، سر ویراستار نشریه ی کمونيستی دیلی ورکر شد، اما فعال  دوباره به                                                                

ن گونه افراد، متون مقدس استالين را در کنار سایر ای. کليسای سابق اش بازگشته است
 خود در استخرهای خصوصی در هاليوود خوانده اند یا طرح انقالب را در امالک شخصی

آنان خواهان آنند که کفاره ی ثروتی را بپردازند که لذتی به آنان نمی . کانکتيکات ریخته اند
 پرولتاریای فقير می  بشکلی ساختگی به،به همين خاطرپس . دهد جز لذت حفظ آن

شيوه ای که آنان . است و کم هزینه پيوندند، اما مطمئن اند که این کار راحت و بی خطر 
 شيوه – روسيه ای که نمی شناسندش –به ساختن بهشت در بيرون روسيه می پردازند

  .ایست ناهنجار
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ه آنان یعنی این واقعيت ک( انگيزه های روانی، فلسفی یا عاطفی یا تعلقات نژادی 
، برخی افراد را به سوی کمونيسم )کار می کنند" مام روسيه " بردگانی اند که برای 

مل یافته که ریشه در  اکتحس یا اعتقاد راسخ اخالقی بسيار . تماميت گرا سوق می دهد
 و جامعه داشته باشد و بپذیرد که سرمایه داری شکل پایانی  طبيعیدانش تاریخ، علوم

مردم ساالر                                            ِ ت، می تواند افرادی دیگر را به سوی سوسياليسم  نهاد های بشری نيس
اما هنگامی که آمریکا وعده می دهد و رفاه می بخشد، هيچ یک از دو . سوق دهد

  . پشتيبانی گسترده ای کسب نمی کنند،مکتب
  

ّ                 در ملت های کمتر برخوردار، اجبار و فشار ضد سرمایه داری حاد  تر است و جدی تر                                                         .  
  

 ساالر اروپا و آسيا و تعدادی هم در آمریکای التين، بجز تعدادی انگشت ملت های مردم
سوئد، انگليس، . شمار، بسرعت بسوی مشارکت حکومتی در اقتصاد پيش می روند

در . فرانسه، ایتاليا، استراليا، زالند نو، اتریش و آلمان غربی صنایع بزرگ را ملی کرده اند
رفته اند، در حال آماده شدن برای این کار یا مواردی که دولت ها صنایع را بدست نگ

برقراری کنترل های شدید بر روی آنها می باشند و یا در غير اینصورت اقتصاد و کسب و 
سرمایه داری خصوصی، که پس از . کار خصوصی را تحت نظارت حکومتی در می آورند

ت تکيه می جنگ، تبدیل به نهالی ضعيف شده است، بيش از پيش به تنه ی تناور دول
و دولت ها هم، که سخنگو و بازتابنده ی بی اعتمادی مردمی نسبت به سرمایه اند، . کند

  .دیده بانی دقيق تر و نزدیک تر و کنترل تنگاتنگ تری بر آن اعمال می کنند
  

حزب . سرمایه داری در حال از دست دادن پشتيبان در کشورهای مردم ساالر است
 اعالم نمود که اگر دوباره به قدرت بازگردد، ١٩۴٧دهم می محافظه کار بریتانيا در یاز

مالکيت بانک انگليس، معادن ذغال سنگ، یا خطوط راه آهن را به بخش خصوصی پس 
در فرانسه احزاب کمونيست و سوسياليست، ضد سرمایه داری اند و حزب . نخواهد داد

.  بزرگترین احزاب کشورنداین سه حزب،. کاتوليک نيز جناح ضد سرمایه داری پرقدرتی دارد
    ً                           علنا  ادعا نمود که طرفدار ملی ١٩۴٧ آوریل ٢۴حتی ژنرال دوگل که راست تندروست، در 

 شکلدر ایتاليا هم، اوضاع به همين . کردن صنعت ذغال سنگ، برق و بيمه می باشد
سوسيال مسيحی های آلمان که شامل کاتوليک ها و پروتستان ی اتحادیه . است

تنها یک حزب آلمانی طرفدار سرمایه .  ملی کردن برخی از صنایع استهاست، طرفدار
دولت ملی گرایان چين سندیکای عظيم توليد کنندگان نساجی را راه می . داری ناب است

حزب سوسياليست ژاپن آرای بخش . اندازد که با توليد کنندگان خصوصی رقابت دارد
گانی وزیر اقتصاد جمهوری .کی .قای ایآ. بزرگی از رأی دهندگان را به خود جلب می کند

 ساله برای تبدیل جاوه و ١٠ برنامه ای – ميليون نفر جمعيت ۵۵ با –جدید اندونزی 
دولت مرکزی جدید هند، تصميم . اعالم نموده است" نيمه سوسياليست"سوماترا به 

معدن گرفته است که بانک ذخایر هند را ملی ساخته و در حال ساخت ده هزار خانه برای 
سوسياليست هند جایاپراکاش رشدیابنده ی رهبر حزب . کاران در بنگال و بيهار است

. آر. سرمایه داران بزرگی همچون جیو نارایان می باشد که از سوی جواهر لعل نهرو، 
. سایرین بعنوان رهبر آینده ی هند در نظر گرفته شده استنيز از سوی تاتا و . دی
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ً                اینکه حزبی کامال  غير مذهبی اند  بعلت –سوسياليست های هند   می توانند به بهترین –              
                       ً      گاندی گفته است که تقریبا ، هر . نحوی با رقابت ميان هندوان و مسلمانان برخورد نمایند

ً                                                             چند نه کامال ، به همان ميزانی که پيشروترین سوسياليست ها و حتی کمونيست ها            
ند به شيوه ای که خودش معتقد خواهانند، مایل است سرمایه داری پایان یابد، هر چ

در سراسر اروپا . پر تعدادترین گروه یهودی در فلسطين حزب کارگر یهود است. است
                        ً                                      سازمانهای سوسياليست نسبتا  بزرگی وجود داشته اند که مهمترین شان مدتهاست که 

این حزب تا همين اکنون گام های بلندی به سوی . حزب کارگر انگليس است
  .ته استسوسياليسم برداش

  
مردمی که از فقر و کمبود در . سرمایه داری دارد پشتيبانی عمومی را از دست می دهد

اقتصاد . رنج اند بدنبال تغييری در راستای اقتصاد سوسياليسی و کنترل دولتی اند
  .خصوصی آزاد موضوعيت خود را در نزد آنان از دست داده است

  
نيروهای خالق روشنفکری  اروپا و . ی دهدسرمایه داری دارد روشنفکرانش را از دست م

این روزها . آسيا و اروپای مردم ساالر یا مذهبی اند، و یا سوسياليست یا کمونيست اند
 باشد تا حاضر شود )همچون دن کيشوت (متفکر یا تحليل گر فقط باید پهلوان پنبه ای آواره

وی . خواند و کباده ای بکشدبه گود دو قاره وارد شده و در دفاع از اقتصاد خصوصی رجزی ب
  .نمی تواند قدمی به جلو بگذارد و پيش رود

  
 در فنالند، لهستان، آلمان روس ها، اتریش –در سراسر منطقه ی نفوذ شوروی در اروپا 

 بخش –روس ها، رومانی، مجارستان،چکسلواکی، بلغارستان، یوگوسالوی و آلبانی 
تراست ها و . ست ها، ملی شده استعمده ی اقتصاد در زیر فشار روس ها و کموني

کارتل های مسکووی، توليد و تجارت این منطقه ی گسترده را بشکلی تعيين کننده در 
  .دستان خود گرفته اند

  
بنابر این طيف تحوالت اجتماعی، بتدریج از آمریکای سرمایه داری با سوسياليسم بسيار 

در آن ها سوسياليسم بسرعت اندک شروع و به بخش های دموکراتيک اروپا و آسيا که 
در حال آميزش با سرمایه داری است می رسد و از آنجا به دنيای تحت نفوذ شوروی 

تبدیل می شود که هر روزه در آن دموکراسی کمتر و سوسياليسم بيشتر می گردد، و تا 
ً                                                         اتحاد شوروی ی کامال  غير دموکراتيک ادامه می یابد که سرمایه داری خصوصی در آن                   

  .استمعدوم 
  

در همه جا شاهدیم که جنگ، گرایش . این تصویر تازه ای است از دنيای پس از جنگ
  .دوری از سرمایه داری را شتاب بخشيده است
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  فصل دهم
  چگونه باید با شرایط نوین همگام شد؟

  
ملت های . امروزه، آدميزاد شاهد انگيزشی نامعقول و دیوانه وار برای کسب قدرت است

 شرکت کوچک را در خود ،رگ، ملت های کوچک را می بلعند، هيوالی شرکت بزرگبز
هضم می کند، اتحادیه های کارگری و کارکنان، چماقی بر باالی سر صنعت و دولت آویزان 

هر طرفی رفتارش را با اشاره کردن به رفتار همسان و مخالف رقبایش توجيه . می کنند
  .حق دارندهریک حداقل در برخی نکات . می کند

  
هر . گسترش و توسعه ی شگفت انگيز توليد در دوران نوین ریشه ی مشکل قدرت است

مالک، حامی یا                                                           ِ قدر اقتصادی قوی تر باشد، قدرتی که گروه های سياسی و اقتصادی  
  .هدایتگر  آن اقتصاد، بدست می آورند بزرگتر خواهد بود

 سياسی و اقتصادی در ایاالت راستش را بخواهيم، می توان گفت امروزه سرجمع قدرت
 است، به این دليل ساده که امروزه توليد و خروجی بيشتر ١٨٩٠متحده بسيار بيشتر از 

گاندی با این وضعيت . است، خرید بيشتر است، پول بيشتر است، همه چيز بيشتر است
ایع و همراه با آن صن٣٦این گونه برخورد می کند که زندگی را ساده وابتدایی نگه ميدارد

اما حتی هند هم در این موضوع ازو . خانگی را در روستاهای خودگردان حفظ می کند
  .٣٧پيروی نمی کند و البته دنيا هم همينطور

  
سازنده ای در تمدن صنعتی پيچيده مان طراحی خواهند شد تا قدرت را آوری های آیا فن

نين ابزارهایی پيدا شوند، تا آن موقع که این چ. لگام زده یا ميزان کل قدرت را کاهش دهند
ورانه، که می باید شکرگزارشان بود، وسيله و ابزار برده آاکتشافات علمی و اختراعات فن

  .سازی یا انهدام نوع بشر خواهند شد
 انحصاری شود، امنيت بيشتر ،برخی کسان مدعی اند که اگر قرار باشدقدرت و سرمایه

مل اراده عامه است، نه در دستان بخش در این است که تحت کنترل دولتی بماند که عا
به همين دليل از انتقال تمامی قدرت از سرمایه داران به دولت حمایت می . خصوصی

اما این کار تهدید آزادی را نه رفع می کند و نه کم، چرا که سرمایه داران را در یک . کنند
 کنترل و محدود دموکراسی می توان به کمک دولت قانون مند کرد و به کمک اتحادیه ها
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نمود، ولی دولتی که تمامی سرمایه را در اختيار دارد دولت مستبد انتقاد ناپذیر است و 
  .آن را نمی توان محدود ساخت

  
هر قدر قدرتش . دولت هر قدر بيشتر اقدام کند، به همان ميزان قدرتش بيشتر می شود

در روسيه . ل می کندبيشتر می شود، به همان ميزان بر روی فرد، قدرت بيشتری اعما
از همين . دولت سرمایه دار و اداره کننده ی انحصاری است.  همه کار می کند،دولت

. سرچشمه است که استثمار، سرکوب، استبداد و امپریاليسم سرازیر می شود
مارکسيست ها فرض می کردند که صرف انتقال دارایی سرمایه داران خصوصی به دولت، 

اما حکومتی که مالک تمامی اراضی و امالک است، به . واهد کردهزاره ی نوین را آغاز خ
 حال باید دید در این ميان انسان چه –هيوالیی از نظر اندازه و خشونت بدل می شود 

  چيزی دستگيرش خواهد شد؟
  

نظامی هم نيست  . که بدیل استبداد، اقتصاد چرخ نخ ریسی گاندی نيست٣٨آشکار است
این یکی هم منجر به هرج و مرج و ناامنی می . ا اقتصاد نداردکه در آن دولت هيچ کاری ب

  .شود
  

هر . ّ                                                                    ش ر، یعنی انحصار قدرت، چه قدرت دولتی و چه قدرت سرمایه داران بخش خصوصی
  .قدرت انحصار زده، غير دموکراتيک است.  ای بسازند"آدم واره"دو می خواهند از انسان، 

  .قدرت است یا توزیع برابرتر پراکنشچاره ی کار در 
استراليا، همانند بسياری از کشورها در ساليان اخير شرکت های کوچکی را دیده که 

گرایش غالب بسوی تشکيل مجتمع های اقتصادی کمتر اما : بزرگترها آنان را بلعيده اند
بر همين اساس، نيروی کار در استراليا از دولت خواستار شد که وارد کارزار . بزرگتر است

. " بنظر من در اینجا برای هر دو طرف جا هست:" زیر استراليا گفت نخست و. شود
" تراست " صنعت خصوصی، تحت سيستم اقتصاد آزاد گاهی اوقات آنچنان در تعداد کمی 

هنگامی که دولت و سرمایه . متمرکز می شود که رقابت دچار خفگی و سرکوب می شود
ست که رقابت هم می تواند خصوصی هر دو در صنعت حضور داشته باشند، آن وقت ا

  .وجود داشته باشد
  

برنامه ی فعلی ملی سازی دولت بریتانيا، در واقع شامل صنعت ذغال سنگ، حمل ونقل 
این صنایع . ریلی و جاده ای ، گاز، برق و تلفن و بی سيم و تسهيالت عمومی می باشد

ز در خدمت بخش نود درصد باقی هنو.  درصد جمعيت شاغل را در خدمت دارند١٠     ً  تقریبا  
  .خصوصی خواهند ماند

  
 ممکن است در بسياری از دموکراسی ها این این اقتصاد، سيستمی است مختلط که

اقتصاد مختلط ترکيبی از سرمایه داری بخش خصوصی . شيوه به الگویی نوین تبدیل شود
  ٣٩.و سرمایه داری دولتی می باشد
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یع بخش خصوصی ایاالت متحده بمب اتمی با مشارکت صميمانه ی ميان دولت و صنا
 در مصارف غير  اتمیآزمایشاتی که با هدف بهره گيری از انرژی دائمی. ساخته شد

نظامی انجام می گيرد نيز از سوی دولت فدرال و با کمک مجتمع های اقتصادی خصوصی 
انرژی اتمی آنچنان به امور نظامی نزدیک است و آنچنان در سياست های . جریان می یابد

بنابر . نی سرنوشت ساز است که دولت می باید نقش مهمی در کنترلش ایفا نمایدجها
این روزگاری در آینده، دولت ممکن است منبع اصلی و در واقع منبع انحصاری ی انرژی 

ً      مثال  با –انرژی اتمی ممکن است کليت چهره ی توليد را . هسته ای برای صنعت باشد    
  ۴٠.د تغيير ده–حذف معدنکاری ذغال سنگ 

  
دولت، که بشکلی سوسياليستی انرژی اتمی را توليد می کند، آن را در ميان کارخانجات 

علم . این می تواند بمعنی اقتصاد مختلط باشد. سرمایه داری خصوصی توزیع خواهد نمود
علوم تازه تر می تواند سرمایه داری را . نوین، سرمایه داری را به شکل امروزین آن در آورد

ً    کامال  تغ   .يير دهد   
  

در اقتصاد مختلط، مالکيت و بهره برداری از ابزار توليد فقط در ميان دولت فدرال و مجتمع 
مالکيت و بهره برداری در ميان دولت . های بزرگ بخش خصوصی تقسيم نمی شود

فدرال، دولت های ایالتی یا استانی، شوراهای بخش، شهر، شرکت های تعاونی و 
  ۴١.ع و تقسيم می شودخصوصی و اشخاص منفرد توزی

  
به ميزان این گونه توزیع گسترده ی قدرت اقتصادی مانع استبداد سياسی می شود و 

ّ مشو زیاد،  به عبارت دیگر، دمکراسی اقتصادی را که به . ق ابتکارات و فعاليت ها است  
  .دمکراسی سياسی مسلح شده است بوجود می آورد

نامه ریزی سراسری و داوطلبانه از سوی  بر،یکی از بزرگترین مزیت های اقتصاد مختلط
خانواده ای برنامه می ریزد، مدرسه ای  برنامه . بخش خصوصی و در پيوند با دولت است

اما به برنامه ای عمومی در ميان اهل کسب . می ریزد، مالک کارخانه ای برنامه می ریزد
ً                                    قبال  دانشمندان علوم اجتماعی معتقد بودند. و کار نيز احتياج هست  که رابطه ی ميان   

شاخه های متعدد یک اقتصاد نياز به تنظيم و برنامه ریزی ندارد، آنان خود را بشکلی 
اما آدم کافی است که نگاهی . خودکار از طریق قيمت ها و عرضه و تقاضا تنظيم می کنند

به نا آرامی ها، آشفتگی ها، ورشکستگی و اعتصابات برآمده از قيمت های گران و مصرف 
 بيشتر ، از استاندارد در اقشار آسيب پذیر بياندازد تا بداند که تنظيم خود بخودیکمتر

  .اوقات پر هزینه است، و بارها نيز پيش می آید که عمل تنظيم صورت نمی گيرد
  

اگر مؤسسه ای خصوصی تالش کند که در مقياسی ملی به برنامه ریزی بپردازد، ممکن 
  .جارت دچار شود یا متهم گردداست به انحصار و محدود سازی فضای ت

  
آنان تالش می کنند  قيمت ها را پایين نگهدارند، با . دولت ها اینک به کار تنظيم مشغولند

... . ماليات گيری درآمد را بهتر توزیع کنند، دستمزدها را تنظيم کنند، اشتغال را باال ببرند و 
ً                                 اما این کار معموال  پس از بروز مشکالت، بشکلی بی حساب  و کتاب و درهم برهم انجام                 
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می باید مشکالت را از قبل پيش بينی کرد، و حداقل، بر پاره ای از آنان . رديمی گ
  .ی برنامه ریزی اقتصاد مختلط باشد" کار ویژه " می توانداین. پيشدستی نمود

  
هماهنگی بيشتر و خودکار بخش های بی و برنامه ریزی به معنی مقررات زدایی بيشتر، 

  .يات اقتصادی ملی استشمار ح
  

ی سهمگين ناشی از خطا کور و آزموندر حال حاضر، سرمایه داری با روش غير علمی 
ما امروزه، از پيش بينی . آن آزمون ها، دچار  هرج و مرج و آنارشی شدیدی شده است

حتی سياست . هوا ی هفته آینده خيلی بيشتر خبر داریم تا از بازار های هفته ی آینده
  .قتصاد هماهنگ تر عمل می کندهم از ا

  
می . اقتصاد مختلط نه تنها می تواند نظم ببخشد بلکه انگيزه ای تازه هم اضافه می کند

در دوران اشتغال باال یا کامل، هنگامی . تواند تالش های کارگران و کارکنان را افزایش دهد
 که از تالش که کارگران به امنيت شغلی شان اطمينان دارند، ممکن است مایل شوند

هم اینک . این امکان هست که دنيا وارد دوره ای از اشتغال کامل شود.هایشان کم کنند
  .در قاره ی اروپا و خود بریتانيا کمبود نيروی کار محسوس است

  
 نيست و نابود کرد، ، ميالدی١٣۴٨ - ٩بالی طاعون سياه که انگلستان را در سال های 

کميابی نيروی کار در دوران بعدی، . ره را از ميان بردبين یک سوم تا نيمی از جمعيت جزی
به دهقانان وابسته به زمين این فرصت و جرات را داد تا زمين خود را ترک و به سوی شهر 

در همين شهر ها بود که آنان توسعه و تکامل صنعت و سرمایه داری . ها به حرکت درآیند
  .انگليس را ممکن ساختند

  
فعلی نيروی کار در بریتانيای کبير، طالب مکانيزه کردن بيشتر و به همين قياس، کميابی 

بهينه سازی و عقالنيت بيشتری است نسبت به آن چه که بخش خصوصی تاکنون به 
بنابراین کمبود کارگر یکی از نيرو های محرک به سوی . ميل خود به آن اقدام کرده

  .سوسياليسم در انگليس است
  

متورم نشدن بيش از حد دستگاه دیوان ساالری دولتی، با فرض تضمين آزادی فردی و 
نهاد اقتصادی دولتی ممکن است در دوران اشتغال باال، پر بازده تر از شرکت خصوصی 

باشد، چرا که کارگران ممکن است احساس کنند که برای خودشان و برای جامعه شان 
راسی اقتصادی  اقتصاد مختلط در نهایت می تواند سبب ساز دموک۴٢.زحمت می کشند

  .شود
  

تنظيم بازداری و در دموکراسی سياسی، قوای مجریه، مقننه و قضایيه یکدیگر را کنترل و 
در امور اقتصادی، نظامی مرکب از کنترل و . این مثلث ضامن آزادی است. متقابل می کنند

مثلث اقتصادی فعلی عبارت است از تنظيم سرمایه . تنظيم های متقابل نيز الزم است
ران از سوی دولت، وجود اتحادیه های کارگری و کارکنان، و در آخر، مبارزه ی کارکنان و دا
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اما در صورتی که توليد و توزیع . این ترکيب مزایای خود را داراست. کارگران با سرمایه داران
ميان دولت، سرمایه داران خصوصی، و گروه های افراد سازمان یافته  در تعاونی ها 

د، کنترل و تنظيم های متقابل خودکار می توانند احتماال خودکار تر و تقسيم شده باش
  .روان تر عمل کنند

  
این شيوه ی اقتصاد مختلط یعنی تجزیه و انحالل انحصار و ارائه ی رقابت بيشتر، یکی از 

باید راهی دیگر امتحان . اما کافی نيست. روش های برخورد با مسئله ی قدرت است
امکان های .  سازی ميزان کل قدرت موجود در دست هر فردکاستن و محدود: شود

  .بسياری وجود دارد
  

  - از آن پس. در هند، نزول خوار مبلغ باالیی با بهره ی کالن به دهقانی فقير وام می دهد
و برده ی اقتصادی طلبکار خواهد  " ۴٣سرف"  کشاورز -و در بيشتر وقت ها تا دم مرگ

می تواند تسلط وام " ۴۴وام دهی متقابل"دوق تعاونی یک بانک کشاورزی یا صن. ماند
  .دهنده نسبت به گيرنده را براندازد

 کنسولگری  ِ  در صورت لغو مقررات گذر نامه و ویزا ميان کشور های دوست، دیوان ساالران
در صدور ویزا و رنجاندن مسافران سنگ اندازی ها از قدرت شان در تأخير، خودداری، 

  .محروم می مانند
  
ُ                  ً                                      و خ ر ه ک شی در هر سال، صرفا  یک یا شش یا ده سياه پوست را نمی کشد۴٥ينچل    ّ  ِ آنان .   

ميليون ها سياه پوست را به وحشت می اندازند و به این وسيله آزادی کاغذین آنان را به 
 را از اعمال وحشيان سفيد پوستیک رژیم متعهد به قانون، می تواند . ریشخند می گيرند

  . بازداردسلطه نسبت به سياهان
  

پدر و مادر شدن حساب شده و طبق برنامه، پدران و مادران را قادر می سازد که آزادانه 
زندگی شان را در اختيار خود گرفته و اسير فرزندان بی حساب و کتاب خود نمانند و چرخه 

  . را براه نياندازند" تحميل–خود "فقر 
  

برده و یا کفش هایش را با موفقيت به                             ً                 کاسبکار و سرمایه داری که صرفا  پولی را به ارث 
مشتریان قالب کرده و  مالک یکی دو روزنامه و ایستگاه رادیویی شهر است، این فرصت را 

.  رقابت در همينجاست که الزم می آید. می یابد که فکر و ذهن هزاران نفر را کنترل کند
از مسئوليت ویژه ی هنگامی که رقابتی امکان پذیر نيست، مالک و سرمایه دار می باید 

اجتماعی خود جهت بازنمایی و انعکاس دهی  منصفانه ی تمامی وجوه مختلف مسائل 
  .آگاه باشد

  
اگر .  داشتن خانه اهميت بسيار زیادتری نسبت به داشتن اتومبيل دارد،برای هر خانواری
دان ميخانه یا آپارتمان خود در یک مجتمع تعاونی مسکن باشد،     ِ صاحب   ،هر خانواده ای

در راستای همين هدف، شهرها برای اینکه مالک . شرارت صاحبخانه ها  کم می شود
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زمينی باشند که بر رویش ساخته می شوند، شورای شهر می تواند بخوبی عمل نموده 
  .و مجوز خرید و فروش امالک شهر را فقط برای ساکنين صادر کنند

  
شرایط کار، نرخ تلگراف، تلفن، حمل باید رویه ای مدنی برای تثبيت و تنظيم دستمزدها، 

                ً         که تسهيالتی واقعا  عمومی –ونقل و سایر خدمات و صنایع انحصاری و نيمه انحصاری 
 وجود داشته باشد تا مانع فلج شدن زندگی ملت از سوی این یا آن اتحادیه - می باشند

را کاهش این راه حل نيز می تواند ميزان کل قدرت موجود . ی کارکنان و کارگران گردد
  .دهد

  
جامعه . زمين های کشاورزی باید همچون هوا رایگان باشند و نباید خرید وفروش شوند

باید این زمين ها را بر اساس ظرفيت کاربری خانوارها و افراد از زمين و با توجه به رفاه 
ميزان زمينی که در اختيار هر نفر قرار می گيرد باید . عمومی در ميان آنان تقسيم نماید

به این ترتيب زمينداران غيرمولد، قدرت و سلطه ی خود را بر . بدقت و با تأکيد محدود بماند
، از مردان، زنان و کودکانی که غذای دنيا و محصوالت زراعی صنعتی را توليد می کنند

  .دست می دهند
  

در اشتغال باال با تأمين اجتماعی و بيمه ی بيکاری کافی، حقوق بگيران و مزد بگيران را 
بر همين اساس، آنان در .وضعيتی بهتر برای چانه زنی بر سر شرایط کار قرار می دهد

  .برابر کارفرما استقالل بيشتری کسب می کنند
  

دستگاه رهبری حزب سياسی که می تواند به شکل مستقيم یا غيرمستقيم، نامزدهای 
بال دموکراسی را اشغال پست ها را معرفی کند، قدرت بسيار زیادی دارد؛ اینان دست و 

بيشتر، از سوی رأی دهنده ی عادی حزبی، به این دستگاه             ِ فعاليت سياسی  . می بندند
  .ها لگام می زند

  
 از رأی دهندگان و نامزدها، ۴٦گرفتن ماليات های سرانه یا آزمون های سنجش دارایی

ودیت آن محد. قدرت بسيار زیادی را در دستان افراد بسيار کم شماری متمرکز می سازد
های اعمالی بر دموکراسی، می تواند از سوی افکار عمومی برانگيخته زیر پا گذاشته 

  .شود
  

شرکت معدن کاری که مالک خانه ها و مغازه های روستای معدن کاران است، قدرت و 
  .این وضع می تواند اصالح شود. سلطه ی بسيار زیادی بر روی کارکنان خود دارد

  
 است گران بها، آن عده ی کم شماری که می توانند از عهده هنگامی که آموزش امتيازی

ی هزینه هایش برآیند، نسبت به آنانی که توانایی اش را ندارند، برتری عظيمی می 
آموزش عمومی رایگان و همگانی، این گونه امتياز در کسب قدرت را کاهش می . یابند
اینک ذاتی ثروت است، از ميان به همين شکل، برابری ثروت، امتياز در قدرت را که . دهد
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اما رهيافتی تدریجی به سوی . برابری در ثروت تا دراز مدت قابل دستيابی نيست. می برد
  .برابری ميان افراد، می تواند آغازی برای حل مسئله ی قدرت باشد

  
در هر جماعتی هميشه مقاماتی وجود دارند . اگر حتی ثروت برابر شود، قدرت نمی تواند

اینکه هریک ازینان . یعنی مقامات باال و مقامات پایين. ایی عادی نيز وجود دارندو  آدم ه
چگونه رفتار می کنند، ازیک نظر، در پاره ای موارد به چگونگی قوانين و کفایت وجود 

اما با این وجود نيز، باز هم فساد و . تنظيم متقابل وابسته استبازداری و نظامات کنترل و 
رت امکان پذیر است، و به این ترتيب با کندوکاوی نهایی می بينيم که سوء استفاده از قد

  .ریشه ی هر مسئله ای به کيفيت اخالقی فرد و عامه ی مردم برمی گردد
  
ی که تمایل دارد به عاليجنابی قلدرمآب تبدیل شود، بدنبال راهی است برای تحقق " آدم"

را در یک خانوار، کالس درس، گمشده ی خود اشتياق و شهوت مبتذل خود و می تواند 
او نيازمند درمانی است که بهتر است پس از . اداره، کارخانه، یا شغلی دولتی پيدا کند

را بر عهده ) درمان(نگاه به آینه و به جانهای آنانی که عذابشان می دهد، خودش آن 
 بردی؛ کارآمنا به قيمت اجتناب ناپذیر ،به همين شکل، اگر سنت و رسومات موجود. گيرد

و )و نزدیکانتقسيم مشاغل بين اعضای خانواده ( ِ                  دزدی، تبارگماری مال پذیرش رشوه،
؛ آن وقت است که کل جامعه متضرر پوشند و آن ها را تحمل می کنندچشم می تبعيض 

  .می شود، فارغ ازینکه چه قوانين مترقی ای در جامعه وضع شده باشد
  

انونی مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی، می باید راه های اقتصادی، دیوان ساالرانه، و ق
با تالش های افراد عامل به ندای وجدان و شخصيت روحی و  نيز جامعه ی خواهان  

  .معيارهای اخالقی باالتر تکميل شوند
  

یک گاندی تنها، در یک دیکتاتوری نمی تواند خيلی دوام بياورد و جلو . سيستم مهم است
ً                                         ی کند و معموال  هم موفق می شود که گرایش های انفرادی به دیکتاتوری تالش م. برود             

سوی خوبی و خير را کم رنگ و محو کند، وحشت افکنی و تروریسم دیکتاتوری همگان را 
  .مجبور به همسازی با هنجار شر می سازد

  
وسيعی دارد که درآن حاشيه، " حاشيه ی عمل" از سوی دیگر، در دموکراسی، هر فردی 

ً                 قبال  این طور فکر می .  شرافت وی نقش بسيار برجسته ای بازی می کندشرافت یا عدم   
کردند که هنگام پایان یافتن دوران سرمایه داری خصوصی، اخالقيات پيشرو خودبخود بروز 

جامعه ی شوروی بطرز . تجربه ی شوروی برهانی است بر ضد این نظریه. خواهد یافت
. وی(" هنرمند گمنام"بنام روی شخصيتی در رمان شو. چشمگيری بی اخالق است

  : می گوید)١٩٣١کاورین، 
فعال دارم روی ساختن جامعه ی . سرم شلوغه. اخالقيات ؟ وقت فکر کردن به اونو ندارم" 

 دست به ،اما اگر مجبور باشم بين اخالقيات و یک شلوار. سوسياليستی کار می کنم
فا بخاطر کمبود آن در بازار انتخاب وی شلوار را صر" . انتخاب می کنمانتخاب بزنم، شلوارو

وقتی دروغ سالحی است . نمی کند بلکه به این دليل که اخالقيات ذاتا کم ارزش اند
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رسمی، اخالق چگونه می تواند پربها باشد؟ هنگامی که وحشت افکنی و 
اصول اخالقی چگونه می توانند را پرارزش می سازد، " امنيت به هر قيمت"تروریسم،

  ه باشند؟اهميتی داشت
  

 –اما نمونه ایست هشدار دهنده . تجربه ی شوروی تجربه ای مسلم و قطعی نيست
بخصوص وقتی انسان رفتار کمونيست های غير روسی را می بيند که کمتر از مربيان 

برده ی پتر کبير  ی که )سوسياليسم ( کارل مارکس . مسکویی خود بی شرافت نيستند
     ِ           مارکس   مخلوط با .                       ِ    ارکسی است منحرف از اصل  خود، کارل م شده)ملی گرایی روس ( 

اصالحات و انقالبات اقتصادی به تنهایی . گاندی می توانست ترکيبی ثمربخش بسازد
بشری، بی تفاوتی و کرامت دیکتاتورها با کم بها دادن به حيات . کافی نيستند

اگر با . نسبت به رنج بشری و بی شرافتی، فربه می شوند و رشد می کنند
اگر زندگی . همين ها بجنگيد، مثل این است که با دیکتاتوری جنگيده اید

دمکراتيک در دموکراسی ها، به کودکان و بزرگساالن ارزش حيات، آزادی و 
حقيقت را بياموزد، اگر مردم یاد بگيرند که با مهربانی، فروتنی و دوستی رفتار 

هيچ .  کمتر خواهد شدکنند، تأثير عقاید غيراخالقی تماميت خواهانه بر آنان
ميزانی از سوسياليسم به انسانها یاد نمی دهد که به گل ها یا غروب آفتاب 

به همين نحو، هيچ چيزی در سرشت . عشق بورزند یا با حيوانات مهربان باشند
  .دولت یا اقتصاد نمی تواند عشق به بشریت را به سرعت در آدميان القا کند

  
- قتصادی به شخصيت خود آدميان درون آن و ميزان گوشدر نهایت، سرشت دولت و نظام ا

افالطون بيست و سه قرن پيش، همين مطلب را .  زنگی و هشياری آنان بستگی دارد- به
ابناء بشر هرگز به راه حل مشکل دست نمی یابند مگر :" این چنين اظهار کرده است

ت بگيرند، و یا این اینکه عاشقان حقيقی، خود آستين باال زده و قدرت سياسی را در دس
به عاشقان حقيقی "  الهی و استحاله یانتصاب"که صاحبان قدرت سياسی، با نوعی 

  ."خرد تبدیل شوند
  

 قبل از هر چيز، وظيفه و تعهدی است ،نجات دموکراسی از خطرات احاطه کننده ی آن
صلح و دموکراسی، همانند انفاق، . آغاز شوددرون هر فرد که می باید در ؛اخالقی

  .از خانه و از قلب انسانها شروع می شود
  

ادیان و همه ی چيزهایی که در مورد دولت و نهادهای اقتصادی گفته شد، درباره ی 
. آنها هم همانقدر اخالقی اند که آدم های درون آنان.  آنان نيز مصداق داردمعابد

تش مهاتما گاندی که فردی است بسيار بسيار مذهبی؛ اخالق، فلسفه و شيوه زیس
ً                               همگی حقيقتا  و کامال  از درون مذهب شخصی اش می جوشند وی در همين مورد می .           ً       

اگر ادیان دنيا مترقی بودند، . من  رشدی مشخص و آشکار در هيچ دینی ندیده ام: " گوید
اسقف اعظم  کليسای ارتدکس ." دنيا دچار افتضاح و هرج و مرج فعلی اش نمی شد

آلمانی های . می خواند" تبرک شده و کمر بسته ی خدا " یونانی در روسيه، استالين را 
تمام فرق مسيحی، هنگامی که بعنوان ملی گرایان دو آتشه از هيتلر حمایت می کردند، 
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آخوندها ومومنين کاتوليک به فرانکوی دیکتاتور یاری رساندند . مسيحيت خود را از یاد بردند
مک ماهون، مومن . نسيس سیو یاری می رسانند، هر چند که بنا به گفته ی فرا

کليسای کاتوليک ": " نيویورک پست"روزنامه ی در ١٩۴٧ آوریل ٣٠برجسته ی کاتوليک در 
ّ                                           در اسپانيا تا آنجا اجازه و آزادی  تحر ک دارد، که مروج عالئق و منافع دیکتاتور باشد     ِ                                 ".

 اسقف ها :روحانيت کاتوليک ایتاليا، در تجاوز موسولينی به اتيوپی فعاالنه شرکت کرد
  .برایش طال جمع کردند

  
                                   ً                                        ادیان بجای اینکه با شرارت قدرت واقعا  موجود، سرسختانه بجنگند، برای مصالحه و 

ّ       سازش با آن آمادگی   بيش از حد  دارند           ِ                 .  
  

ّ   ام ا  ،مسيح، اخالق ورز و دموکرات بود چند نفر مسيحی وجود دارندکه ازو پيروی می  
ّ  ، ام اخالقی و غيردموکراتيک استکنند؟ نظام کاستی در هندو گری، غيرا " هندو" چند نفر    

گاندی را در مبارزه با این نظام همراهی می کنند؟ اسالم برادری را می آموزد و دینی 
ّ   ام ا . است بسيار دموکراتيک ّ  ، ایران، یا عربستان سعودی تا چه حد  " اردن- ورا"مصر، عراق،                                    

چند نفر یهودی از آن نظام .  دارددموکراتيک اند ؟ یهودیت نظامی از اخالقيات متعالی
  اطاعت می کنند؟

  
ّ   و منز هعبادتگاه هنگامی اخالقی  است که بشکلی عينی و مشخص با مسئله      

  .ی قدرت متکاثر و متراکم و قدرت انحصاری دست و پنجه نرم کند
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  فصل یازدهم
  ریشه های قدرت جهانی روسيه در کجاست؟

استالين قدرتمندترین فرد . ، روسيه است امروزمسئله و مشکل قدرت در جهانبزرگترین 
او آگاهانه قدرت گسترده . او مرد قدرت است و قوانين قدرت را می داند. روی زمين است

  .ای را در داخل کسب نمود و اینک نيز قدرت وسيعی در خارج بدست آورده است
  

ریکا و در واقع با کل دنيای دمکراتيک رقابت چگونه است که اتحاد شوروی می تواند با آم
روسيه . کند؟ دولت شوروی به مردمانش نه نان و خورش کافی می دهد و نه آزادی کافی

برای همگان واضح است که آزادی از دیکتاتوری بهتر .از نگاه نظامی ضعيف تر از آمریکاست
راتيک رقابت کنند؟ با این وجود کمونيست ها چگونه می توانند با احزاب دموک. است

  سرچشمه ی قدرت روسی و نفوذ کمونيستی در سراسر جهان در کجاست؟
  

در جریان کنفرانس اخير صلح پاریس، سلمانی پير پاریسی، تازه موهایم را کوتاه کرده بود 
  .که من از روی حماقت، ازو شامپوی روغن زیتون خواستم

؟ ما اونو برا !روی موهات: " ه؟ و ادامه داد ک!روغن زیتون:" نفس اش برید و گفت
  ".شکممون گير نمی آریم

  
ی ادیگه به کمونيست ها ری دفه قراره : "تعریف می کرد که . از اوضاع شکایت داشت

این دفه قراره که به . خراب کردن امتحان پس دادن و ،بدم، اونای دیگه تک تک شون
  ".اونا می گن که از پسش بر ميان. کمونيست ها یه فرصتی بدم

چيز . سلمانی کمونيست نبود، اما اوضاع بد، او را به سرمایه داری بی ایمان کرده بود
من ! ؟  آزادی!!به:" تعجب کرد. از آزادی با او حرف زدم. زیادی نداشت که از دست بدهد

این سخن یعنی ." ن نازی هم وضعم روبراه بود امن حتی تو دور. نون مو در ميارمهميشه 
وی موردی استثنائی نبود و دیگران نيز با وی . ب کمونيست فرانسهیک رأی به نفع حز

  .همراه بودند
  

مارشال رومل نازی داشت به کانال . بودم) اورشليم( در بيت المقدس ١٩۴٢تابستان 
اگر در این جریان پيروز می شد، اوضاع جنگ به ضرر ائتالف . سوئز و قاهره می رسيد
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قدس اميدوار به پيشروی رومل بودند و داشتند رهبران عرب بيت الم. متفقين می شد
چرا؟ چون عرب ها ضد انگليسی بودند؛ نازی ها . خود را آماده ی استقبال ازو می کردند

  .                                                      ً                      با انگليسی ها می جنگيدند؛ پس عرب ها هم در این وسط، طبعا  طرفدار نازی ها بودند
  

مرا به ميهمانی شامی خانم سرشناس عربی . ، باز هم در اورشليم بودم١٩۴۶تابستان 
چندین رهبر جوان عرب .بود " ۴٧اسکوپوس"در منزلش دعوت کرد که در دامنه ی تپه ی 

اگر انگليس ها راه حلی به طرفداری از :" یکی از آنان گفت. هم در آنجا حضور داشتند
دیگری اظهار ." صهيونيست ها در اینجا مطرح کنند، عرب ها به سمت روسيه می روند

درخواست رستگاری از شوروی بمعنی از چاله به چاه است و رفتن به کام : "کرد که
  ."کوسه از ترس غرق شدن

  
با این وجود، کم نيستند عرب هایی که با مسکو نشست و برخاست دارند و به مغازله 

عرب ها با انگليسی ها : در این جا هم، منطق همان منطق قبلی است. می پردازند
پس  می خواهد که انگليس از منطقه ی خاورميانه بيرون برود؛ضدیت دارند؛ روسيه دلش 

  .اند)" روسوفيل( روسيه دوست"بعضی عرب ها 
  

اگر اوضاع تيره و تار باشد، خواستار تغيير می شوی، هر چند که مطمئن نباشی که این 
تغيير جدید از چه قماشی ممکن است باشد و چه چيزی را به جای وضع فعلی به ارمغان 

آدم های ناراضی یا آدم های رنجدیده، شادی و خوشبختی را در چيزی می . دمی آور
  . شرایط فعلی شان باشدمعکوسبينند که 

  
                          ً                                                بذر تبليغات کمونيستی، غالبا  بر روی زمينی عمل می کند که با محروميت و سرکوب 

نظام شوروی همچون نظامی آرمانی معرفی . طوالنی و درازمدت، آیش و بارور شده است
ارائه می شود، چرا که زمين داری بزرگ و سرمایه داری خصوصی را برچيده، و مالکيت و 

چينی از شنيدن " سهم کار"دهقان . دولتی را جایگزین برنامه ریزی اقتصادی کرده است
یعنی سرزمين شبر و (ی که دالل و مباشر ارباب را اخراج کرده است "بهشت"داستان 
 از استاندارد زندگی در شوروی نمی پرسد و به ،گربه حيرت می افتد؛ او دی) ۴٨عسل

  .آزادی مطبوعات و کتاب هم کم عالقه است
  

بعالوه، روسيه در چشم آسيایی ها و آفریقایی ها همچون قهرمان و منجی مستعمرات 
اما نمی توان ازین واقعيت چشم پوشيد که روسيه خود اینک ملل . در بند تصویر می شود
با تصاحب بندر پورت آرتور . منچوری چين را به غارت می برد. ی کشدخارجی را به زنجير م

به منزله ی پایگاهی دریایی و بندر دایرن به عنوان بندر تحت کنترل نسبی خود، به 
هنگامی که ارتش سرخ در خاک ایران بود، با اخاذی . سياست کهنه ی تزاری باز می گردد

هنگامی که خواستار دفاع .  بازگشتامتيازی نفتی از دولت ایران، به مشی تزاری
  .مشترک از تنگه ی داردانل ترکيه شد، به سياست تزاری بازگشت
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اما بجای این . این خبرها تازه اند و بوق های تبليغاتی از آنها بسرعت رد می شوند
با وزیر خارجه ی انگليس، " ویشينس کی" شواهد و حقایق، بر روی بحث و گفتگوی

ی شود که روس ها در طی آن بشکل دوست اندونزی ها ظاهر ارنست بوین تأکيد م
چشم ها بر روی رأی وزیر خارجه شوروی؛ مولوتوف، به قطعنامه ی هندی سازمان . شدند

 که می خواهد  های جيم کراو در آفریقای جنوبی متمرکز می شوند۴٩ملل بر ضد  گتو
  .سياهان را در آن ها محصور کند

  
: ضعيت را در ساده ترین و خام ترین اشکال آن می بينندجمعيت های ميليونی شرق، و

امپریاليست های . آنان خواهان آزادی از اسارت امپریاليست های خارجی می باشند
. آمریکا از بریتانيا پشتيبانی می کند. خارجی؛ بریتانيای کبير، فرانسه، هلند و پرتغال اند

مرات، روسيه را دوست خود پس مردم مستع. روسيه با امپریاليست ها مخالف است
  .خواهند دید

  
این گونه . انسان ناظر در آسيا، شاهد موجی از احساسات ضد سفيد و ضد غرب است

بيگانه ستيزی، زشت و وحشيانه است، بخشی از افول انسان نو به ورطه ایست که 
  شبيه نفرت نژادی نازی ها و تبعيض و تعصب،نجات و رستگاری از آن دشوار خواهد بود

  وحشيان گروهرنگ پرستانه ی 
این نگاه نسبت به آموزه ی گاندی خشونت می ورزد، .  در ایاالت متحده"برتری سفيد " 

  .و در واقع خطرناک ترین عارضه این دوران خطرناک است
  

در هند با چاکراوارتی راجاگوپاالچاریار، عضو کابينه ی دولت هند، دوست قدیمی گاندی، 
آمریکا در : " می گفت. نبش ملی گرایی هند صحبت می کردمیکی از کهنه رهبران ج

اما آن را بر روی آلمانی ها نيانداخت، چون . طی جنگ با آلمان، بمب اتمی را داشت
هيچ چيزی نمی توانست ." در عوض روی ژاپنی ها انداخت که رنگين پوستند. سفيدند

ایاالت متحده .  حقيقت ندارداین ادعا. من همين نظر را بارها در آسيا شنيدم. قانعش کند
پافشاری راجاگوپاالچاریار پایه ای . تا قبل از شکست هيتلر صاحب بمب اتمی نشده بود

نداشت، اما بر این دانسته استوار بودکه انسان سفيد بر ضد انسان رنگين پوست تبعيض 
  .می ورزد

  
. ر رنگين پوست انداز دو ميليارد جمعيت کل دنيا در حدود یک ميليارد و سيصد ميليون نف

چهارصد و پنجاه ميليون در چين، چهارصد ميليون در هند، ژاپن، هندوچين، اندونزی، ماالیا، 
 یکدیگر پيوند نمی دهد؛ اما هيچ علقه ی خاصی آنان را به. برمه، آفریقا و غيره هستند

ً          احتماال ، آزردگی    .بخاطر رنگ در همه جا، همه ی آنان را رنج می دهد     
  

ُ  خ ر ه ک ش    ّ امسال آمریکا " یکی از اولين سئواالتی که گاندی از من پرسيد این بود که،( ی ِ 
ُ              چند مورد خر ه ک شی داشته است؟    ّ و تحجر و تعصب ضد سياهان در ایاالت متحده، )           

                                                                        ً         محدودیت بر عليه هندیان در آفریقای جنوبی، و امپریاليسم سفيد، آنان را عموما  ضد غرب 
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کمونيست ها نقش .  دیگر بدنبال رهبری می گردنداین جاست که در جایی. کرده است
  .مهمی در جنبش های آزادی بخش برمه، هندوچين، اندونزی داشته اند

  
مستعمرات شرق برای آزادی از دست امپریاليست هایی که سرمایه دارند، تقال می 

آدم . تقالیی که آنان را پذیرای هدایت و آموزش ضد سرمایه داری می سازد. کنند
  .ره فقط تجار خارجی را بعنوان استثمارگران خود می تواند ببيندمستعم

  
نشریه محافظه کار نيویورک هرالدتریبيون  . تمامی این ها به کمونيست ها کمک می کند

حریفان سرخ ها، اگر بيشترین تالش خود را به جبران مصائبی معطوف :" چنين می نویسد
 کنند، نگرانی های بسيار کمتری بویژه در می کردند که کمونيست ها از آن ها تغذیه می

  ."آسيا داشتند
  

اروپای تکه پاره و آشوب زده و ناامن و فقير به همين . آسيا خوراک و استقالل می خواهد
روسيه هم با پاسخی آماده آن طرف تر در . شکل در جستجوی راز بازسازی و بقاست

  .انتظار ایستاده است
  

روی با خارجيان در آلمان، به یک رهبر سياسی آلمانی سرهنگ تول پانوف رابط ارشد شو
شما و همه ی آلمانی ها می باید بين آمریکا و روسيه یکی را انتخاب :" چنين می گفت

اما رکودی . آمریکا ثروتمند است و چيزهای زیادی برای بخشيدن و دادن دارد. کنيد
را هم با خود به فالکت اقتصادی در ایاالت متحده کم کم دارد از راه می رسد و شما 

، اگر خودتان را به دم آمریکا ببندید شما را هم با خود غرق خواهد کرد. خواهد کشاند
، بسياری از ملت های ١٩٢٩در سال " وال استریت"همانطور که سقوط پس از بحران 

ا روسيه به اندازه آمریکا پولدار نيست، ام. حت تأثير قرار دادخوشایندی تاروپا را بشکل نا
رهبر آلمانی قانع نشد چرا که مطمئن نبود اقتصاد روسيه ثبات دارد ." اقتصاد ما ثبات دارد

اما . وی بقدر کفایت از دیکتاتوری رنج دیده بود. یا اینکه رکود اقتصادی آمریکا نزدیک است
خواهند کرد، آنان می دانند که اروپا در حسرت ثبات دست و خود را روس ها باز هم تالش 

  . زندپا می
  

بر . کمونيست ها نيز  می گویند روسيه می خواهد در اروپا بماند؛ آمریکا ممکن است برود
                                   ً                                           همين اساس برخی اروپائيان ازینکه علنا  احساسات مثبت شان را در مورد آمریکا ابراز 

کنند و خود را نسبت به آن متعهد و وفادار نشان دهند تردید دارند، آنان فهميده اند که در 
 عقب نشينی آمریکایی ها ممکن است اوضاع برگردد و پرونده شان نزد روس ها صورت

  .تيره و تار شود
  

در . آنچه که یک روسی در آلمان می گوید در نقاط بسياری از سراسر دنيا پژواک می یابد
چين، در سوم آوریل " تی ین تسين"در شهر " تاکونگ پائو " ميان این پژواک ها، روزنامه 

 ١٠در عرض "در نيویورک تایمز، پيش بينی کرد که " بنيامين وه له س"به گزارش  بنا ١٩۴٧
روزنامه پيش " . روبرو خواهد شد١٩٢٩سال ایاالت متحده با رکود بزرگتری نسبت به سال 
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آمریکا ممکن است سازمان ملل را ترک کند، "اگر این واقعه روی دهد، بينی می کند که 
همين مقاله ی روزنامه ی چينی از ." کندا را تخليه  و آسيسازدخاورميانه را رها 

  .امپریاليسم آمریکا انتقاد نمود
  

این وضعيت با نقشه ی شوروی برای پيچيده سازی و گيج کردن دنيا در مورد آینده ی 
ً           آمریکا کامال  منطبق است   .در این ميان، این روسيه است که پيش می تازد.           

  
ً          مثال  مسکو از . هاجم بودنش، بخشی از توان اوستمجاورت روسيه با اروپا و آسيا و م   

 استان خود به روسيه و جواز شرکت رژیم بلشویک در دفاع از ٢ترکيه خواستار واگذاری 
ً              اما روسيه عمال  حرکتی نکرد، . تنگه ی داردانل شد که در واقع معادل انقياد ترکيه می بود             

سایه ی خود را بر سراسر ترکيه         ً                                        بلکه صرفا  این تقاضاها را مطرح ساخت و با این کار 
ترک ها که هشيار شده بودند، بخش اعظم نيروی انسانی خود را بسيج نموده و . انداخت

ارتش خود را در شرایط جنگی نگهداشتند، تا آن حد که به قيمت ورشکستگی اقتصاد 
. هيتلر هم همين برخورد را با اتریش، چکسلواکی و فرانسه داشت( ملی آنان تمام شد 

او قبل ازینکه سربازانش پيشروی به داخل را شروع کنند، آنان را با شروع جنگی روانی به 
کمونيست ها که ازین پيروزی کم هزینه ی خود احساس غرور می ). وحشت انداخت

ترک ها . ترکيه غير دموکراتيک است" فریاد کشيدند که . کردند، شروع به تبليغات کردند
 ترک ها در جنگ دوم دخالتی نکردند مگر آن موقع که دیدند .ارمنيان را قتل عام کردند
  ."جنگ دارد تمام می شود

  
، سرشان را به عالمت ِ           آمریکا ساده لوحتشدب     ِ   عوام   .این اظهارات همگی حقيقت دارند

اندوه و ناچاری تکان می دهند و قبول می کنند که ترکيه مستحق کمک نيست، و این 
  .که کمونيست ها می خواهند    ً                    دقيقا  همان نتيجه ای است 

  
 تا همين ١٩١٩در سال ) آتاتورک(از زمان تأسيس ترکيه ی نوین به رهبری کمال پاشا

این روزها به حزبی دیگر اجازه داده شده تا . اواخر، ترکيه رژیمی تک حزبی بوده است
ی ترکيه، روابط روسيه                         ِ در طی همين دوران تک حزبی  . بعنوان اپوزیسيون محدود عمل کند

 ترکيه را در طی ،کمک های روسيه.  بی نهایت دوستانه بوده است،شوروی با این کشور
پس از آن .  از دست یونان و انگليس نجات داد،١٩٢٢ و ١٩٢١جنگ آناتولی در سال های 

  در کنفرانس های بين المللی. نيز، مسکو به ترک ها کمک مالی و مشورت اقتصادی داد
ً                  مثال  لوزان سوئيس، در ( منافع ترکيه ی تک حزبی . روسيه از منافع ترکيه دفاع کرد) ١٩٢٣  

که در آن، فعاليت های کمونيست ها غير قانونی بود و آنان را با خشونت تحت تعقيب قرار 
  .اما اینک کرملين به ناگهان کشف کرده که ترکيه دموکراتيک نيست. می دادند

  
 روسيه اصرار داشت که .چه چيزی عوض شده است؟ این، روسيه است که عوض شده

         ً                   روسيه فورا  کشف کرد که ترکيه . ترک ها مقاومت کردند. ترکيه تقاضا هایش را بپذیرد
کمونيست ها بی درنگ متوجه شدند که ارمنی های ترکيه می باید . دموکراتيک نيست

  .به روسيه منتقل شوند
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های سه گانه ، وزارت خارجه ی آمریکا در واشنگتن یکی از توافق ١٩۴٧ مارس ٢۴در 

ّ                                       سر ی مورد بحث در کنفرانس تهران در دسامبر  بر اساس متن .  را منتشر ساخت١٩۴٣ 
بسيار مطلوب است که ترکيه :" این توافق، روزولت، چرچيل و استالين تصميم گرفتند که 
آنان این ترکيه ی غير . " قبل از پایان جنگ به نفع نيروهای متفقين وارد جنگ شود

و از اظهارات مارشال استالين بهره بردند . جبهه ی خود می خواستنددموکراتيک را در 
اگر ترکيه خود را درگير جنگ با آلمان ببيند، و به همين خاطر، بلغارستان " مبنی بر اینکه 

                                                       ً                      بر عليه ترکيه اعالم جنگ کند یا به آن حمله کند، شوروی فورا  با بلغارستان به جنگ 
  .دموکراتيک را نجات می داداستالين ترکيه ی غير ." بپردازد

  
روس ها و کمونيست ها بر . اما بسيار بعدتر وارد شد. ترکيه در آن هنگام به جنگ نپيوست

در واقع .اما بلغارستان هرگز به متفقين نپيوست. ضد ترکيه، محکم به این گزک چسبيدند
عليه بلغارستان بلغارستان زمان درازی در اتحاد با هيتلر جنگيد، و روسيه مجبور شد که بر 

با این وجود از کنفرانس صلح پاریس در سال . اعالم جنگ کند و به آن جا حمله ور شود
اجازه داده شود خاک یونان را که با _     ً      سابقا  دشمن_ خواست که به بلغارستان ١٩۴۶

چرا؟ . سرسختی در مقابل حمالت ایتاليا و آلمان مقاومت کرده بود ضميمه ی خود سازد
  .ان آلت دست روسيه است، اما ترکيه از قبول این نقش خودداری می کندچون بلغارست

  
این نمونه ایست روشن از بی بندوباری اخالقی دیپلماسی روسی و راهبرد کمونيستی،  

مقاصد و اهداف ملی گرایانه ی روسيه پيش از هر . که با دموکراسی ها در تقابل اند
شی مسکو در برابر هر کشوری، هيچ ربطی خط م. مالک و معيار دیگری از راه می رسند
استالين با هيتلر و متجاوزین ژاپنی پيمان بست، و با . با ماهيت سياسی آن کشور ندارد

ایدئولوژی و .  خوان پرون نيز پيمان مودت و دوستی امضاء کرده بود،دیکتاتور آرژانتين
ها می باید برای این . سياست روسی در خدمت گمراه سازی دیگران و توهم زایی بودند

ً                                      مردم کامال  شفاف باشند، اما واقعيت این چنين نيست         .  
  

بی شرافتی استالين و بی وجدانی کمونيستی، به روسيه کمک کرده است تا پيروزی 
دولت شوروی قصد ندارد که دنيا یا حتی قاره ای را به نيروی . های بسياری بدست بياورد
کمونيست ها مطمئن . ند دشوار و ابلهانه باشداین کار می توا. اسلحه به تصرف در آورد

 برای تشدید هرج و مرج و سوء استفاده از نااميدی ،اند که با قدری یاری از سوی مسکو
. مردم؛ دنيای غير شوروی راتخریب خواهند کرد                                ِ ملت های کشور های دموکراتيک ، خود  

سوی این هدف                               ً                            دموکراسی ها تاکنون مشارکت نسبتا  گسترده ای با کمونيست ها، ب
  .داشته اند

  
هيتلر، روسيه نيمی از لهستان را تا خط کرزان، استونی، _ در نتيجه ی پيمان استالين 

در نتيجه ی حمله به فنالند، . التویا، ليتوانی و بخشی از رومانی را ضميمه ی خود ساخت
ی در اثر قدرت نظامی روسيه و دیپلماس. روسيه بخشی از فنالند را بخود ملحق کرد

پرتحرک استالين و البته به لطف اشتباهات فاحش سياسی غرب، روسيه؛ بخش هایی از 
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سرجمع در حدود . خاک آلمان، لهستان، چکسلواکی و ژاپن را به خود ملحق کرده است
  . ميليون نفر٢۵ هزار کيلومتر مربع با جمعيت ۵٢٠

 
اقدامات تخطی از پيمان بيشتر این . آتالنتيک اند  تمامی این الحاق ها، تخطی از منشور

مناطق آلمانی و چکسلواکی و . هایی اند که مسکو با کشورهای مورد الحاق بسته است
عمده .هرگز به روسيه تعلق نداشته اند) گالی سيای شرقی(غنی ترین پاره ی لهستان 

ً                                                                 ی مناطقی که قبال  متعلق به روسيه بوده اند از سوی تزارها دوباره تصرف شدند و روسيه                
" جنگ و انقالب"لنين در  جزوه ی . ن بابت طلبی نداشته که دوباره بخواهد مدعی شودازی

 در پتروگراد، جداسازی کورلند، بخشی از التوی و لهستان را از ١٩١٧منتشره در مه ی 
کورلند و لهستان : " او می گفت. محکوم نمود"  مجارستان–اتریش"سوی روسيه، آلمان و 
.  سال این دو بخش را تصرف کردند١٠٠آنان. ک باره جدا ساختندرا سه راهزن تاجدار به ی

آنان جسم زنده ی این دو منطقه را دریدند، و در این ميان راهزن روسی از همه بيشتر 
لنين این زمين خواران را ." تکه پاره کرد، چرا که در آن موقع، قوی ترین شان روس ها بودند

ل در همان  ابتدای انقالب، آن مناطق را پس به چشم جنایتکار می دید و به همين دلي
ستبدین روسيه از سوی م      ً                                              او علنا  اظهار داشت که لهستانی ها خواهان غارت دوباره . داد

حال استالين، مستبد روسيه ی نو، دوباره سرزمين های آنان را تصرف . ی سابق نيستند
  .کرده است

  
داشته شروع به گرفتن کنند، " لقتع"اگر قرار بود ملت ها آنچه را که زمانی به آنان 

ترکيه می . انگليس می باید بخشی از فرانسه، و سوئد می باید لنينگراد را می گرفت
باید بخش اعظم اوکراین شوروی را می گرفت، انگليس نيویورک را می گرفت، هلندی ها 

 گرفت، آلمان نيویورک را می گرفتند، فرانسه لوئيزیانا را می گرفت، اسپانيا کاليفرنيا را می
ً     آنچه که فعال  هست"آلزاس و لورن را می گرفت و دنيا تيمارستانی حتی بدتر از  می "           

و اما ازینها گذشته، . این الحاق ها قبل از هر چيز، وحشيانه و غير قانونی می بودند. شد
 داشت؟ آیا "تعلق"به چه معنی است؟ آیا لهستان به روسيه  " تعلق داشتن" 

داشته، یا " تعلق"داشت؟ هند آیا هيچ گاه به انگليس  " تعلق" لر چکسلواکی به هيت
اینکه نا عادالنه و بزور تصرف شد؟ دیدن اینکه آدم های محترم به خود اجازه می دهند 

این همان زبانی . را بکار ببرند، یکی از نشانه های افول اخالقی ماست" تعلق"واژه ی
دهقانان . ا سرف های خود سخن می گفتند ب،است که زمانی اربابان زمين دار با آن

یا عقب رفته (اینک، ما گامی پيش تر برداشته ایم . داشتند" تعلق"او بودند و به او " روح"
ّ                                          کل  مردم به آنانی که قدرت سرکوب شان را دارند: " و می گویيم! ) ایم   ".دارند  تعلق 

  
 بخش ؛، پس از جنگ                       ً       ً                       عالوه بر مناطقی که صراحتا  و علنا  تصرف شدند، دولت شوروی

هایی از کره، آلمان و اتریش را طی توافقی با ایاالت متحده و بریتانيای کبير به خود ملحق 
کرد و بر روی سایر کشورهایی از قبيل فنالند، لهستان، رومانی و نيز چکسلواکی، 
این . بلغارستان، یوگسالوی، آلبانی و بخش هایی از منچوری کنترل مؤثر اعمال نمود

ها با جمعيت تقریبی یکصد و پنجاه ميليون نفر، دنيای نفوذ شوروی، امپراتوری جدید کشور
  .شوروی را تشکيل می دهند
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) شوروی(امپریاليسم شوروی نتيجه ی ضدیت گرایی نظامات دموکراسی با نظام شورایی

بيشتر مناطق امپراتوری شوروی در زمانی . یا داشتن بمب اتمی از سوی آمریکا نيست
 شدند که روابط ميان روسيه، انگليس و آمریکا خوب بود، در حاليکه روسيه داشت تصاحب

ميلياردها دالر بصورت کمک های ویژه ی قدرت های غربی دریافت می کرد و اولين بمب 
قسمت اعظم امپراتوری کنونی شوروی به لطف تسليم . اتمی هنوز منفجر نشده بود

  . شدندمغرورانه ایاالت متحده و انگليس تصاحب
  

این امپریاليسم وجود دارد چون آلمان، ایتاليا . امپریاليسم شوروی محصول اعمال زور است
و ژاپن سقوط کرده اند، چون انگليس و فرانسه در طی جنگ ضعيف شدند، و چون آمریکا 

ً                      یا نمی توانسته در برابرش بایستدو یا اصال  مایل به اقدامی نبوده                                       .  
  

ملی گرایی روسی و اکراینی و تمایل شوروی به    ِ رعی  امپریاليسم شوروی، محصول ف
بازسازی و مرهم گذاری بر زخم های روسيه ی جنگ زده با استفاده از منابع و امکانات 

  . ملت های اقماری می باشد   ِ خرج  مفت و کم 
  

هر : تشابه آزار دهنده ای ميان توسعه طلبی هيتلر و استالين در اینجا بچشم می خورد
وکراسی هایی کمک کردند که از همه بيشتر از سوی آنان تهدید می کدامشان را دم

 ؛در چشم مسکو و برلين. هر یک نفرت دیکتاتور از دموکراسی ها را آموزش دادند. شدند
                           ً  اما هيتلر و ژاپنی ها اشتباها  .  دموکراسی ها را به حرکت در می آورد،انگيزه ای انتحاری
  .توانند پيش بروند می ،ر  بخواهندهرقد  کهفکر می کردند

  
به همين دليل . امپریاليسم شتاب و شدت و انرژی ای دارد که مختص به خود می باشد

است که تمامی انواع امپریاليسم و توسعه طلبی بدند، چه از نوع روسی آن باشد یا 
هرگز سيری ندارد، بلکه تا آنجا پيش می رود که امپریاليسم را . انگليسی و آمریکایی آن

ران نيز پرورش می دهد و آنگاه همگی پرورش یافتگان، درست شبيه بچه مدرسه در دیگ
 و جدل مشغول می را آغاز کرده به بحث کار نفالای ها در مورد این که چه کسی بار اول 

  .شوند
  

                       ً                          جاسوس، و با تعداد نسبتا  کمی از آلمانی های خارج  وهيتلر در خارج از آلمان، با اسلحه
 کشورشان به نازی ها وفادار بودند، با همکاری مرتجعين خاص، با آرام از کشور که بيش از

سازی و راضی کردن دموکرات ها و به لطف فروپاشی اقتصادی، سياسی و اخالقی درون 
  .دموکراسی ها، قدرت را بدست آورد

  
جنگ جهانی دوم فروپاشی را تشدید کرد و این فروپاشی به استالين کمک نمود تا قدرت 

و در حال حاضر این کار آن قدر برایش آسان شده است .  يرون روسيه بدست آوردرا در ب
  .که با تکيه به اشتباهات هر چه بيشتر رقيبانش، به ادامه ی پيشروی تشویق می شود
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تمامی نيروهای متخاصم با . خطر قدرت در چهارچوب مواد پيمان آتالنتيک شناسایی شد
بدنبال "دند و به این وسيله خود را متعهد ساختند که قوای محور، این منشور را امضاء کر

تجربه ی جهانی نشان می دهد که ." نباشند........ قدرت طلبی، تملک سرزمين، یا 
انگليس و آمریکا فقط به یک علت عمده، در دو جنگ . قدرت طلبی منجر به جنگ می شود

هيتلر بعنوان یکی . اروپاجلوگيری از تسلط یک ملت بر تمامی : جهانی درگير شدند یعنی 
 ، متحد شده بود-که آنان هم بزرگ آسيا بودند- از بزرگان اروپا، در حالی که با ژاپنی ها 

قدرت های غربی به جنگ . خطر کشنده ای برای آمریکا و انگليس می توانست بوجود آورد
دید به تسلط اگر روسيه، اروپا و در نتيجه آسيا را ته. وارد شدند تا مانع این رخداد شوند

  .به طرز چشمگيری متحمل تر و نزدیک تر خواهد شدجنگ سوم،  ؛کند
  

 دو جنگ ،ما در یک نسل: رئيس جمهور آمریکا ترومن در مکزیکو سيتی چنين گفت که
فهميدیم که در جنگ همه جانبه، طرف پيروز به همان اندازه ی . جهانی را از سر گذراندیم
وی این نکته را از نابودی . هم این درس را گرفته استاستالين . طرف مغلوب ضرر می کند

و معلول شوروی در )  ميليون نفر١۵بر اساس برآوردها (روسيه و از چندین ميليون تلفات
سومی بدتر خواهد بود، صرف نظر ازینکه چه کسی ببرد . اثر جنگ جهانی دوم می فهمد

هيچ کس جرأت آن .  جهانی استمن اعتقاد ندارم که استالين خواستار انقالبی. یا ببازد
اما استالين ". من عالم را با سالح و بمب هایم فتح خواهم کرد: "را ندارد که بگوید

هميشه در اشتياق قدرت بيشتر است، به همين خاطر از فرصت های گسترش آن 
اگر این تالش . بخوبی استفاده می کند، و بارها و بارها این فرصت ها را بوجود می آورد

او . نجر به فقر، رنج و گرسنگی عامه ی ملت های دیگر شود، برایش مهم نيستها م
مطمئن است که سرمایه داری . گفته است که اقتصاد کمونيستی بهترین اقتصاد است

می باید ملغی شود، مطمئن است که نظام او بر زمين حاکم خواهد شد، مطمئن است 
او تمامی رویدادهای امروزین را . تحول برای تحقق این ،است از سوی مارکسپيامبری که 

خط مشی شوروی و اعمال کمونيست . سکوی حرکت پيروزی آتی کمونيستی می بيند
 نشانه ای ازین نکته اند که مسکو دوران فرساینده، دلسرد کننده، نااميد ،های خارجی

اتيک کننده و ناخوش را بعنوان بهترین فرصت برای به تحليل بردن و تضعيف دنيای دموکر
 -  چون مطبوعات شوروی هرگز از تأکيد بر این موضوع خسته نمی شوند–می بيند، بویژه 

  .از زمانی که یک دوره ی رکود سرمایه داری قریب الوقوع شده است
بزرگترین الهام . استالين با ابزار محدود، در انتظار دستيابی به اهداف بسيار بزرگ است

استالين اميدوار است که از . درک نمی کندبخش وی حماقت دشمن اوست که وی را 
همين نيز می . طریق فساد و زوال و کناره جویی دموکراسی، قدرت بيشتری کسب کند

  .تواند کشنده ترین خطای روسيه باشد
تجاوز گری که به او دستخوش هم داده شده است خطرناک است، چرا که نمی داند کی 

 جهانی به بعد، استالين حرکت خود را بجلو ادامه از جنگ دوم. و کجا از تجاوز دست بردارد
وی دولتی دست نشانده در استان آذربایجان ایران بر پا کرده است و در حالی . داده است

که نيروهای روس در خاک ایران بودند، مقامات تهران را مجبور به دادن امتياز نفت به خود 
شد، چرا که دولت ایران که آمریکا چند ماه بعد حکومت اقماری وابسته سرنگون . ٥٠کرده

جمعيت از سربازان استقبال کردند . تشویقش کرده بود، اقدام به اعزام نيرو به استان کرد
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این تنها مورد عقب نشينی . و وطن فروشان طرفدار روس به اتحاد شوروی گریختند
  .توسعه طلبی روس است که شوروی تحمل کرده

  
لين به ترومن و آتلی اظهار داشت که مایل به شرکت در  در پتسدام، استا١٩۴۵ در ژوئيه 

                             ً           پشت سر این ادعا، شوروی ها رسما  از ترکيه . دفاع از تنگه ی داردانل ترکيه است
این امتياز می توانست بمعنی کنترل روسيه بر ترکيه . درخواست همين مجوز را کردند

اعالم کرده اند که دو روزنامه های رسمی شوروی، . این تقاضا هنوز پابرجاست. باشد
، که )       ِ       استالين  کوچولو(تيتو . استان قارص و اردهان ترکيه می باید به روسيه واگذار شوند

                               ِ                        ً                    با مدال هایش شبيه ارتشبد گورینگ   هيتلر بنظر می رسد، رسما  مدعی تعلق مقدونيه 
 وی هنوز دست. ی یونان، قلمرو ایتاليا و بخش هایی از اتریش به یوگسالوی شده است

  .ی ایتاليا برنداشته است" تری یسته"از سر 
  

. در سراسر دنيای نفوذ شوروی، کنترل کمونيستی هفته به هفته محکم تر می شود
 به لطف حضور ارتش سرخ، با وجودی که در انتخابات آزاد ستانکمونيست های مجار

مامی  روس ها ت،در اتریش.                  ً                                شکست خوردند، اخيرا  دولت مجارستان را به دست گرفتند
به این . مؤسسات اقتصادی را که نازی ها از اتریشی ها گرفته بودند در اختيار گرفته اند
تراست . ترتيب بخش بزرگی از اتریش تبدیل به مستعمره اقتصادی روسيه شده است

های عظيم شوروی، صنایع منطقه ی روس در آلمان را تملک کرده و از آنان بهره برداری 
با وجود ادعای وحدت آلمان، .  اقتصاد اتحاد شوروی یکی شده اندمی کنند، بطوری که با

ً                                                                     مسکو عمال  آلمان را به دو بخش تقسيم کرده و اشغال نظامی را به تملک دائمی تبدیل         
  .اینک امپریاليسم شوروی است که پيش می تازد. کرده است

  
ً                                                   قبال  گفته می شد که امپریاليسم مبتنی بر صدور سرمایه است ی سرمایه و کشور صنعت:   

به همين خاطر مناطقی را که از نظر . کاالی مازادی دارد که خواستار صدور آنهاست
.  تبدیل می سازدهاقتصادی و فرهنگی عقب افتاده اند تصرف می کندو آنها را به مستعمر

شوروی به کشورهایی  دست : اما از زمان جنگ تاکنون، روسيه برعکس عمل کرده است
 بسيار بسيار صنعتی اند و در موارد بسياری، از نظرگاه اقتصادی و اندازی کرده است که

بلشویک ها از طریق ابزار ها و توافق های . فرهنگی نسبت به اتحاد شوروی برتری دارند
مختلف، محصول حوزه ی نفوذ تازه شان را به کشور خود وارد می کنند تا به بازار داخلی 

سم شوروی بر اساس واردات سرمایه است و نه امپریالي. گرسنه ی خود خوراک برسانند
این نظام محصول مازادها نيست بلکه محصول کسری ! مازاد" سرمایه و توليدات"صادرات 

هاست و نتيجه ی طبيعی اش، استثمار و ورشکسته کردن کشورهای درون حوزه ی نفوذ 
  .است

  
اب کمونيست بهره مند اتحاد شوروی در بيرون امپراتوری خود، از همکاری مشتاقانه ی احز

کمونيست ها و طرفداران و . است، چه اپوزیسيون بيرون حکومت باشند یا درون حکومت
فدراسيون جهانی اتحادیه های " ساده لوحان و چشم بستگانی که دنبال آنان می روند،

وزیر خارجه مولوتوف و نماینده ی شوروی در سازمان . را سازمان داده اند )" WFTU( کار 
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 گروميکو تالش کرده اند که منزلت و وضعيت قانونی ویژه ای را در سازمان ملل برای ملل،
 WFTUدر کشورهای متعددی، بویژه در فرانسه، فدراسيون . این فدراسيون بدست آورند

  .تأثير سياسی سهمگينی از خود نشان می دهد
  

نطور که هما.  کمونيستی هنوز در پی خط توسعه طلبی است– اسالو –بلوک شوروی 
توسعه طلبی آلمانی، ایتاليایی و ژاپنی منجر به جنگ شد، این نگاه نيز می تواند به 

  .همان صورت به جنگ منتهی شود
  

اولين دليل برای آرزو و اشتياق بازداشتن توسعه ی نفوذ و خاک و سياست شوروی، 
ن است اگر روسيه بيش از حد زیاده روی کند، ممک. پيشگيری از جنگ سوم جهانی است

 هراسان ١٩٣٩ملت های دیگر را گوش بزنگ و هراسان سازد، همانطور که انگليس در 
  .شد و تصميم به جنگ گرفت

بدنبال حرکت پر انرژی روسيه، یخچال دیکتاتوری در مسير پيشروی خود، آزادی را در هم 
  .این است دومين دليل مخالفت با توسعه طلبی شوروی. می کوبد

 گزارشاتی در روزنامه های آلمان بچاپ رسيد، در مورد ربودن پسر ١٩۴۶در طی تابستان 
روس ها و کمونيست ها با عصبانيت این گزارشات . بچه های آلمانی از سوی شوروی ها

اما در پائيز همان سال در برلين، رونوشتی از نامه ای بدستم رسيد که . را تکذیب کردند
 بنام اتو بوخ ویتز نوشته و امضاء کرده بود که نامه را شخصی. آن گزارشات را تأئيد می کرد

رهبر حزب کمونيستی اتحاد سوسياليستی، در ایالت ساکسونی تحت اشغال شوروی 
 ٧نامه بتاریخ . بود و  خطاب به اتو گروت وول، رهبر همين حزب در برلين نوشته شده بود

  : می باشد و این چنين شروع می شود که١٩۴۶مه 
  اتوی عزیز" 

 دوبار در مورد موضوع زیر با شما مذاکره کرده ام، اما بنا به شرایط، مجبورم که من یکی
 مورد افرادی وجود دارند ۴٠                               ً  در اوراق و مدارک کاری من، تقریبا  . دوباره آن را مطرح سازم

 ساله اند که سال ١٨ تا ١۵بسياری از آنان جوانان .  دستگير شده اندNKVD٥١که از سوی 
  ."دگذشته دستگير شدن

  
بوخ . سپس نامه به شرح دو مورد بزرگسال می پردازد که روس ها دستگيرشان کردند

رونوشت نامه را به دفتر حزب اتحاد . ویتز مدعی است که هيچ یک نازی نبودند
سوسياليسی در بخش روس برلين بردم و آن را به اتو گروت وول نشان دادم که اصل نامه 

  . به لطف دخالتش بسياری از پسر بچه ها آزاد شدنداو گفت که. برایش ارسال شده بود
  

اما اشخاص مختلفی، آلمانی و غير آلمانی که اسامی قربانيان راجمع : در پاسخ گفتم
  ."آوری کرده اند به من گفتند که هزاران نفر دستگير شده اند

  .گروت وول پاسخی نداد
  

ه ی سرگشاده ای دارد از  نام١٩۴٧ آوریل ۶روزنامه انگليسی دیلی تلگراف برلين در 
مادران :" سوسيال دمکرات خوش نام آلمانی،که می نویسد" آنه دورلبر" سوی دوشيزه 
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با وجودیکه جوانان .  ساله شان دستگير شده اند١۶نااميد به نزد ما می آیند چون پسران 
ن                               ً                                             مشمول عفوند، بعضی مادران تقریبا  مدت دو سال است که تا بحال بالتکليف فرزندانشا

  .مانده اند
  

این پسران به سادگی و بدون توضيحی از سوی پليس روس در خيابان ها و ترامواها 
به همين . دستگير شده اند و آنان را به جایی که کسی خبری از محل آن ندارد، می برند

شيوه، قطارهایی پر از کارگران و دانشمندان آلمانی پس از پایان جنگ به زور به روسيه 
  .انداخراج شده 

به همين خاطر است که . دیکتاتوری نمی تواند با خودش رو راست و به خود وفادار نباشد
  .درست همان شيوه ها و اخالقياتی را که در وطن بکار می بندد، صادر می کند

  
کمونيست ها و همچنين سوسياليست ها و دمکرات مسيحی ها، احزاب سياسی خود 

اما در منطقه روس، سوسياليست ها یا سوسيال . را در سه منطقه ی غربی آلمان دارند
دمکرات ها غيرقانونی اند؛ احزاب بورژوایی مجازند اما نمی توانند در همه ی حوزه ها 

ار، با نام حزب اتحاد روکش دنامزد معرفی کنند؛ دراین ميان حزب کمونيست 
  . از روس ها کمک های مادی ارزشمندی دریافت کرد،سوسياليستی

  
                                                         ً      چون بصورت یکپارچه و زیرنظر سازمانی اداره می شود که مستقيما  تحت در برلين 

سرپرستی مشترک چهار دولت خارجی اشغالگر است، تمامی احزاب سياسی می 
اما با وجودیکه حزب اتحاد سوسياليستی . توانند در تمامی بخش های شهر فعاليت کنند

و فرانسوی شهر را از پوسترها  ، دیوار بخش های آمریکایی، انگليسی ١٩۴۶در انتخابات 
و برچسب های خود پوشاند، سوسيال دمکرات ها اجازه نيافتند که پوستر بعضی از 

دو نمونه ازین پوسترهای ممنوع . نامزدهای خود را در بخش روسی به نمایش بگذارند
بدون آزادی . در جائی که ترس هست، آزادی نيست:" نوشته بودند

 بدون آزادی های مدنی سوسياليسمی بوجود سوسياليسمی وجود ندارد، و
ً                                                                احتماال  روس ها این حقایق ساده و پيش پا افتاده را بعنوان انتقاداتی بر ."نخواهد آمد       

  .رژیم شوروی و کمونيسم دیده بودند
  

                                 ً                                            اگر روس ها در آلمانی که حداقل رسما  تحت نظر آمریکایی ها و انگليسی ها، فرانسوی 
 در شورای فرماندهی متفقين در برلين نشست دارند اداره                      ً ها و روس هایی که منظما 

می شود، بتوانند اقدام به بی رحمی کنند و فشار سياسی وارد کنند، براحتی می توان 
تصور کرد که چه بر سر کشورهایی چون مجارستان، رومانی، بلغارستان و یوگسالوی می 

طه دارند و تحرکات دیپلمات ها  در آنجا سل بتنهاییآورند که کمونيست ها و روس ها خود
  .و نمایندگان کشور های خارجی  بشدت محدود است و از نزدیک کنترل می شود

  
به علت مخفی کاری بيش از حد، ميزان کنترل شوروی در بخش های مختلف دنيای تحت 

نفوذش کمتر قابل شناسایی و تشخيص پذبر است و در هر کشور با کشور دیگر تفاوت 
لواکی و فنالند این کنترل کمتر از آنی است که در رومانی و بلغارستان در چکس. دارد
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 به روسيه و رشد اعتماد بنفس و  آناناما در پی رشد وابستگی اقتصادی. وجود دارد
در همه جا جلوه ی بيشتری می یابد و با ابزار کم کم جسارت کمونيستی، قدرت مسکو 

  . حمله می برد استبدادی به مخالفين و علنیمعمول و آشکار
 زمانی تحت اشغال نازی، ایتاليا یا ژاپن ؛امپراتوری عظيم و نوین شوروی در اروپا و آسيا

اسالوها، یهودیانی که در زیر دست هيتلر بشدت دچار رنج شدند، کمونيست ها و . بود
ً               اما بيشترشان احتماال  بدون استالين .  استالين را به هيتلر ترجيح می دهند؛شاید دیگران                   

آنان نمی توانند پس از دیکتاتوری قهوه ای یا سياه، از نوع سرخ آن لذت . هم شاداب ترند
در تمامی کشورهای دنيای شوروی، . شان را می خواهند آنان آزادی های فردی. ببرند

ً                                                      یک کمونيست که معموال  در مسکو آموزش دیده، وزیر کشور می شود، وزیر کشوری که                    
تمامی طبقات اجتماعی، آزادی های مدنی کمتری . شدمسئول پليس مخفی نيز می با

 آزادی در سطح ملی را ،نسبت به دوران حکومت ارتجاعی قبل از جنگ دارند، و البته که
 با روسيه در "ارمه و َر -َ    ش بان"به امپریاليسم مسکو و به  هم رایی خودکار و منفعالنه و 

، سوسياليست یا فردی ساده اما اگر یک دموکرات. مجامع بين المللی ترجيح می دهند
که به استقالل کشورش باور دارد، سخنی بگوید یا اقدامی کند، ممکن است به زندان 

بسياری از رهبران مخالف مجار، . بيافتد یا به سيبری تبعيد شود و یا مجبور به فرار شود
نان در تعداد انگشت شماری از آ. یوگسالو و بلغار مجبور به فرار به پاریس و لندن شدند

  .واشنگتن دی سی زندگی می کنند
  

به سرپيچی از روس ها و کمونيست ها در هنوز های مقاوم و شجاع، " جان"برخی 
هنوز سنگرهای دمکراتيک متعددی در حوزه ی . منطقه ی نفوذ شوروی ادامه می دهند

نفوذ شوروی بویژه در چکسلواکی، فنالند، لهستان، مجارستان، غرب اتریش و شرق 
روس ها و کمونيست . ن دست نخورده اند، اما در حال حاضر بدون قدرت سياسی اندآلما

  .ها امپراتوری را با کمک زور، سرکوب و سلطه ی اقتصادی محکم در دست نگه می دارند
  

سخت است که پشتيبانی مردمی را که کمونيست ها در سياره ی خود بدست آورده اند 
 درصد تمامی آراء ریخته شده ١٧مونيست های مجار تنها در انتخابات آزاد، ک. ارزیابی نمود

سه منطقه ی غربی آلمان و برلين به اتفاق، بر ضد کمونيست ها رأی . را بدست آوردند
آنان . اروپای مرکزی و شرقی روس ها را مزه کرده اند. اتریش هم به همين نحو. دادند

کامل محصوالت زراعی از سوی غارت و تجاوز، انتقال ماشين آالت به روسيه، مصادره ی 
  .روس ها، مصادره ی دارایی ها و اجرای پيمان های تبعيض آلود بازرگانی را چشيده اند

بمحض پایان جنگ، هر سرباز : آنان جدای از این همه، پدیده ای عجيب را دیده اند
 در آتش اشتياق بازگشت به وطن ؛اسرای آلمانینيز آمریکایی، انگليسی، فرانسوی و 

چندین . روس ها تنها استثنای این قاعده ی طبيعی رفتار انسانی بودند.  سوختندمی
هزار شهروند شوروی، زنان و مردانی که در طی جنگ بنا به دستور و برای ماموریت، 

 وطن خود را ترک کرده، ؛کشور خود را ترک کرده بودند یا نازی ها بيرونشان کرده بودند
  .واهند که در خارج بمانندتغيير مکان اقامت داده و می خ
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ده ها هزار ازین فراریان شوروی در سطح اروپا به صورت گروهی یا انفرادی به فرار از 
دست پليس مخفی شوروی مشغول اند یا به اردوگاه های آمریکایی، انگليسی و 

توانسته اند ه فقط بخشی از آنان است ک تعداد،این . فرانسوی آوارگان جنگی پناه برده اند
در مورد همين افراد و نيز در مورد تعداد بسياری از اهالی . شوندثبت نام و شمارش 

بالتيک و لهستان که خواستار بازگشت به ميهن نيستند تا در زیر حاکميت کمونيستی 
زندگی کنند، خانم روزولت و معاون نخست وزیر شوروی آقای وی شينس کی در نشست 

وی شينس کی خواستار بازگرداندن . بحث پرداختندسازمان ملل در لندن و نيویورک به 
خانم روزولت بعنوان نماینده ی ایاالت متحده .  علی رغم اراده شان بود،آنان به روسيه

  .اظهار داشت که اینان تبعيدیان سياسی مشمول پناهندگی اند
وی، حال چرا این شهروندان شور" اروپائيانی که این حقایق را می دانند از خود می پرسند

  "اروپای مخروبه، ژنده پوش، گرسنه و سرد را به کشورشان ترجيح می دهند؟
  

تنها پاسخ ممکن به این پرسش این است که فراریان از دیکتاتوری و سختی روزگار در 
هرکسی که با آنان هم صحبت شده باشد می داند که پاسخ . روسيه خسته شده اند

  .همين است
  

ات بيشتری را در اختيار می گذارد تا کتابخانه هایی پر از این حقيقت، در مورد روسيه نک
اما آنهایی که در داخل حوزه ی شوروی هستند نمی توانند خود را آزاد . کتابهای جنجالی

                                ً                                              کنند و آنانی که در بيرونند، غالبا  به حقایق دسترسی ندارند یا بيش از حد به درون 
  .     ً               عميقا  فرو رفته اند،مشکالت خود

  
ً کامال این       ً                           تقریبا  صد و هشتاد ميليون شهروند  -  ممکن است که مردم دنيای شوروی،    

 به – ميليون نفر ٣٣٠    ً   جمعا  ، ميليون نفر در حوزه ی نفوذ شوروی١۵٠شوروی بعالوه ی 
همان اندازه ی اروپائيانی که آرزوی شرایط بهتر زندگی و دموکراسی حقيقی را دارند 

ی برای این گونه مشکالت ای شوروی، کار زیاددر بيشتر کشورهای دني. حسرت بخورند
ّ                                                           ام ا در بسياری از کشورهای دنيای غير شوروی کارهای بسيار زیادی . ادانجام دنمی توان   

  .برای انجام دادن وجود دارد
  

استالين در اروپا و آسيا اقدام به ! خالء: کليد فهم توسعه طلبی شوروی یک واژه است 
 - ناشی از شکست آلمان، ایتاليا و ژاپن، و ضعف پسا جنگی - سود بردن از خالء پسا

به همين شکل کمونيست ها و روس ها به . جنگی انگليس و فرانسه نموده است
سراسر نقاط جهان گام گذاشته اند تا خالء سياسی و روانی ناشی از تضعيف ایمان به 

  .دموکراسی را پر سازند
  

 پرکردن  کمکوسعه طلبی شوروی باکليد دست یابی به صلح و دموکراسی، بستن راه ت
روسيه در صورتی که ببيند به جای خالء قدرت، با خود قدرت روبروست، . آن خالء است

اگر دمکراسی؛ پویا، مترقی و واقعی باشد، روسيه از نظر . قلمروش را توسعه نخواهد داد
  .سياسی و ایدئولوژیکی به توسعه طلبی  دست نخواهد زد
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ء معنوی را احساس می کنند، آن زمان که اميدی نمی بينند و آن زمان که مردم خال

آشفته اند؛ گوش هاشان را به شيادان می سپارند و دل هاشان را به دیکتاتورها می 
خالءها، جوالنگاه نق زن های بی وجدان، آدم های غيرعادی، و . بندند

  .قلدرهاست
ع همسانی نشأت می  چرا که هر دو از منب،مشکل روسيه یادآور مشکل آلمان است

ات انسانی و منزلت بخشی شکست تمدن نو در راستای رضایت بخشی به حي": گيرند
این روزها عجيب نيست گفته شود که کمونيسم از پستان فقر شير می  ".به آن 
نان و آبش در کميابی نان است، در کمبود ذغال سنگ و لباس است، اما . خورد

  !نيز هستباید پذیرفت که در کمبود معنویت 
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  مفصل دوازده    
  جنگ آرمانی با روسيه    

 آرمانی است بسيار قابل ؛دنيایی یکپارچه و متحد، دنيایی بدون حکومت های متعدد
 بخاطر –، که مرگ زودرس او فاجعه ای ملی برای آمریکائيان بود ٥٢وندل ویلکی وتقدیر، 

اما دنيا .  جایگاهی ماندنی در ميان افتخارات و مشاهير  دموکراسی داردترویج این شعار،
شکاف برداشته و دو پاره شده است و بخش بزرگی از . متأسفانه، یکدل و متحد نيست

شاید روزگاری در آینده یکی . آن بخاطر بی توجهی به این حقيقت، از دست رفته است
است  آیا آن دنيای یگانه، دنيایی دموکراتيک شود و آنگاه مسئله ی روز این خواهد بود که

 این همان چيزی است که تمامی فریادها، کنفرانس ها، سخنرانی .یا دنيایی دیکتاتوری
روزگاری گفته می شد که  روسيه و آمریکا آنقدر از هم . ها و نزاع ها از آن می گویند

جنگ دوم جهانی نقشه اما پيروزی در . دورند که نمی تواند بين شان اصطکاکی روی دهد
روسيه و آمریکا امروزه در ژاپن، کره، چين،ایران، ترکيه، یونان، منطقه . ی دنيا را تغيير داد

ی بالکان، اتریش، آلمان، فرانسه، ایتاليا، اقيانوس اطلس، و اقيانوس منجمد شمالی 
روسيه و آمریکا در سراسر جهان درگير جدالی سياسی و . همسایه و رقيب هم اند

حتی در آمریکای التين که ایاالت متحده امتياز مجاورت و برتری بی چون و . عتقادی اندا
چرا دارد، تمایل برخی جمهوری ها به یافتن پارسنگی در مقابل سنگينی قدرت انحصاری 

   ً                                                             خيرا  به کمونيست ها و از همين رو به روسيه، امکانات نفوذی چشمگيری ا ؛یانکی ها
 الزم خودخواه است که بتواند آن پارسنگ  ِ  يس بيش از حدبخشيده است، چرا که انگل

 دیکتاتور، دشمنی واشنگتن را حس می کند، به سراغ مسکو  ِ  هنگامی که پرون. باشد
هم با طرف عشوه می آید، و  مسکو پرون برای.می رود و مغازله شان آغاز می گردد
  .خوشحالی، عشوه را پس می دهد

آگاه است و آن را با هر سالحی که در انبارهای استالين بخوبی ازین جنگ سياسی 
واژگان مطبوعات و رادیو و رفتار مقامات شوروی بازتاب . مهماتش دارد به پيش می برد

بدبختانه، آن همه افرادی که در مورد . جنگی سياسی در برابر دنيای غير شوروی است
مجالت شوروی را خط مشی شوروی می نویسند و می گویند،نمی توانند روزنامه ها و 

ی ادیبان و ینمی توان این جنگ سياسی را با تکان دادن عصای جادو.خود بخوانند
نویسندگان ناپدید کرد، و یا با گفتن اینکه تمام این منازعات؛ در معنی شناسی، در سوء 

برداشت های اسف انگيز از واژگان، و در عصبيت های شخصی موقتی و ناشی از 
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 عينی و قابل مشاهده ،جنگ سياسی. ریشه دارند، محوشان کردبدگمانی و پيش داوری 
  .، خبرنامه ی ميدان های این نبردندهروزنامه های هر روز. است

  
جنگ " !ه رو ندیدفيل....طرف رفت به سيرک، ": روس ها ضرب المثلی دارند که می گوید

تنها . بين المللی استی سياسی ميان شوروی و دنيای ناشوروی بزرگترین مسئله 
، مبادا يمشهستند کسانی که نمی خواهند ببين. نابينایان و کم هوشان آن را نمی ببينند

با باید چرا " پرسش مکرری که می شنویم این است که . که با آن بجنگيم و پيروز شویم
ما باید با روسيه سازش کنيم و . روسيه رقابت کنيم؟ ما می باید با روسيه همراه شویم

  ." با هم بسازیمدر ميانه ی راه
  

دولت های آمریکا و انگليس بر سر لهستان، آلمان، اتریش، یوگسالوی، مجارستان، 
روزولت و چرچيل نيمی از لهستان را به . رومانی و بلغارستان با روسيه سازش کردند

استالين دادند و نيز امکان استقرار دولت دست ساز مسکو را برایش فراهم ساختند تا بر 
از استالين فقط خواسته شد که . ر لهستان هم، در ورشو حکومت کندنيمه ی دیگ

ٌ                 ام ا قول را زیر پا . استالين این قول را داد. انتخاباتی آزاد و بدون مانع در آن جا برگزار کند  
این تعهد را هم لگدمال . او قول انتخابات آزاد را در رومانی و بلغارستان هم داد. گذاشت

اما .  درصد رأی آوردند١٧مجارستان انجام گرفت و کمونيست ها فقط انتخابات آزاد در . کرد
 سایه ،چند ماه بعد، به لطف وجود قدرت نظامی روسيه در مجارستان، اقليت کمونيست

ی کنترل خود را بر روی دولت مجارستان گسترد و هر آن چه را که مسکو در راستای 
استالين در پتسدام، در جوالی و . شيدپيمان های تجاری یک جانبه خواهان بود به آنان بخ

    ً                                                             شخصا  متعهد شد که با آلمان همچون یک واحد اقتصادی یکپارچه برخورد ١٩۴۵اگوست 
استالين قول داد که ایران را در . روسيه باز هم از اجرای این توافق سرباز زد. خواهد شد

ّ                                     ام ا مدتها پس از آن تاریخ در ایران ماند. تاریخی مشخص تخليه کند  این است آنچه که . 
و سپس آن ) داد( آنان ابتدا قولی می دهند.  می خوانندداد و ستدروس ها اسمش را 

  !!)ستد(را می ستانند
دموکراسی ها بر سر اصول منشور آتالنتيک سازش کردند تا با روسيه بتوانند سازش 

ً             اما نتيجه کار کامال  زیانبار بود. کنند  به او دادند گرفت و استالين آنچه را که دموکراسی ها.                  
بود، " داد و ستد " این هم معامله ای دیگر از جنس .    ً                        بعدا  سعی کرد که بيشتر بگيرد

  !می ستاند و روسيه می دادنددموکراسی ها 
  

 هم با الحاق مستقيم، هم بعنوان هدیه ای به دولت دست ،آلمانی نيمه شرقی 
 به شوروی ها ؛ اشغال روسيهنشانده ی روسيه در مجارستان، هم بمثابه منطقه ی تحت

، کرملين را خشنود کرد؟ خير، از آن زمان به بعد تالش "دستخوش"آیا این همه . داده شد
  .در اختيار بگيردنيز کرده تا تمامی آلمان را 

  
دولت . شهری ایتاليایی است که ایتاليایی ها به آن دلبستگی خاصی دارند" تری یسته"

را از آن جدا کردند و هم " تری یسته"سی در ایتاليا، های دموکراتيک به قيمت دموکرا
هنوز اولين " تری یسته "  بر روی بازی روسیاما . اکنون این شهر بين المللی است
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یوگسالوها به پشتيبانی . دورش را طی کرده است و باید منتظر ورق های بعدیش ماند
  .وذ شوروی بکشندرا به داخل حوزه نف" تری یسته " شوروی، هنوز در تالشند تا 

  
اما درگيری هنوز ادامه . این تصميم، یک سازش بود. کره ميان آمریکا و روسيه تقسيم شد

ایاالت متحده می خواهد که هر دو کشور اشغالگر، کره را ترک کنند تا کره ای ها . دارد
استالين در وحشت است که این راه حل بمعنی کره ای طرفدار . بتوانند مستقل شوند

  .ا باشدآمریک
  

. قدرت های غربی و روسيه برای متحدین پيشين آلمان پيمان های صلح امضاء کردند
پيمان های مربوط به فنالند، رومانی، مجارستان و بلغارستان تأئيد کننده تسلط روس بر 

. پيمان برای ایتاليا، عقب نشينی ای برای دموکراسی در ایتاليا بود. این چهار کشور است
 و چانه زنی های کنفرانس های دیپلماتيک به عمق مسئله و پدیده ی "تری یسته " 

  .مشکل زای روسيه نفوذ نمی کنند و آن را حل نشده باقی می گذارند
  

 قدرت های غربی  و کتابعلی رغم سازش ها و امتيازات و تسليم شدن های بی حساب
غاز کرد و بخصوص از  جنگ با هيتلر را آ١٩۴١به روسيه، از زمانی که این حکومت در سال 

پایان جنگ به بعد، نشانه های آمادگی روسيه برای همکاری یا مصالحه برای حل 
ً         مشکالت  سياسی بين المللی بسيار ذره بينی و ریز شده است، اگر که اصال  آمادگی                                                                 

بعالوه، دولت شوروی خود را از اکثریت نهادهای بين المللی . ای بتوان برایش فرض کرد
هانی کنار کشيده است، سازمان های جز سوی سازمان ملل یا سایر تشکيل شده اِ 

نهادهایی که به حل مسایلی عينی از قبيل روابط فرهنگی و اجتماعی، غذا، بهداشت، 
  .پناهندگان، بازرگانی، وام و غيره می پردازند

  
 ٩٠. ساده است" به هم برسيم و سازش کنيمما باید با روسيه در ميان راه "گفتن اینکه 

 درصد آن را با ما گام نزده ١٠اما روسيه حتی . درصد راه را در سازش با روسيه پيموده ایم
  .است

  
 برای خود مسکو، چرا که در حال جنگی سياسی -دليل مسکو دليلی است بسيار کافی

نمی خواهد چيزی را از دست بدهد . او بدنبال نتيجه است و منفعت. با دموکراسی است
مسکو آنچه را که دارد حفظ می کند و منتظر فرصت . نشينی کندو از نقطه ای عقب 

 هنگام شروع رکود اقتصادی در آمریکا ،است تا دوباره پيشروی کند  و شاید این فرصت
  .پيش آید

  
کل مشکل روابط ميان روسيه و آمریکا یا بين دیکتاتوری ها و دمکراسی ها، از عرصه ی 

 این نيست که آیا واشنگتن و مسکو می توانند دیگر مسئله. دیپلماسی فراتر رفته است
 اگر –وقتی این دو به نزاع برمی خيزند، بندرت پيش می آید . مذاکره و توافق کنند یا نه

 که موضوع نزاع شان منافع مستقيم و ملی روسيه یا آمریکا باشد، برعکس، –پيش آید 
 یک نمی خواهد که آن هيچ. بحث بر سر چين، آلمان، یونان، ترکيه، ژاپن و غيره است
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این است جنگ سياسی ای که . دیگری از نظرگاه سياسی این کشورها را فتح کند
سياست بين الملل .  مگر  روسيه یا دمکراسی بر دیگری غالب شود،متوقف نمی شود
اینکه . سياست بين الملل در قدیم بمعنی رابطه ی ميان دولت ها بود. تحول یافته است
ی در دولت شرکت می کردند اهميت بسيار زیادی داشت، اما این چه آدم ها و احزاب

امروزه این مطلب هنوز در مورد برخی . نبود)بيگانگان ( مسئله ی مورد توجه غيرخودی ها 
 اما قدرت های بزرگ بویژه آمریکا و روسيه هر روز که می گذرد در –کشورها صادق است 

 در کشورهای خارجی اند، چرا که لی داخحال تالش برای شکل دادن به شرایط سياسی
ً                                                              اگر مثال  فرانسه کمونيست شود، در عمل بخشی از منطقه نفوذ شوروی خواهد شد به .       

همين خاطر است که شوروی، فرانسه را کمونيست می خواهد و آمریکا نيز به نوبه ی 
بنابر این کرملين و کاخ سفيد هر دو به . خود نمی خواهد که فرانسه کمونيست شود

ندازه ی هم دلواپس و نگران قدرت حزب کمونيست فرانسه، تأثير کمونيست ها در ا
همين نکته . جنبش اتحادیه کارگری فرانسه و وابسته بودن جنبش به مسکو می باشند

این امپریاليسم . سرزمين های دیگر مصداق دارداز در مورد ایتاليا، آلمان، ژاپن و بسياری 
ت های آمریکا وشوروی با شور و حرارت آن را دنبال می ایدئولوژیک نوینی است که دول

اینکه امپریاليسم سياسی یا ایدئولوژیک آمریکا از نظر دیگر کشورها چگونه است، به (کنند
  .)سياست های داخلی ایاالت متحده بستگی دارد

به استالين می خواهيد بگوئيد که احزاب کمونيست خارج از روسيه را متوقف کند؟ پس به 
ن صورت نيز می توانيد از ایاالت متحده بخواهيد که برای غيرکمونيست ها دل همي

  .نسوزاند یا به دولت های زیر تهدید کمونيستی وام یا اعتبار ندهد
  

                      ً                                                      آدم هایی هستند که واقعا  خواستارند آمریکا دست از مبارزه در جنگ سياسی بردارد، 
ٌ   ام ا .  در انزوا به خوبی و خوشی بگذرانددستانش را از سر باقی دنيا کوتاه کند و پس از آن  

  .این کار، تنها باعث تشدید انگيزه ی توسعه طلبانه ی کرملين می تواند بشود
  

روسيه درست همانطور که وارد خالء سرزمينی ناشی از سقوط آلمان شد، می تواند به 
  .همان نحو وارد خالء سياسی شود

  
که دنيای شوروی، و همينطور دنيای حقيقت تازه در سياست بين المللی این است 

توسعه طلبی اعتقادی . درگير شده اند) ایدئولوژیک(دموکراتيک، در توسعه طلبی اعتقادی
ایتاليای کمونيست می تواند جزء دارایی روسيه به . معادل توسعه طلبی سياسی است

ضد ژاپنی که دمکراتيک است . حساب بياید و عقب گردی برای آمریکا و انگليس باشد
آلمان کمونيست، اگر آمریکا و انگليس از آن خارج شوند، بی برو . کمونيست خواهد بود

آن وقت . برگرد می تواند روس ها را در کرانه های رود راین به نظاره ی فرانسه بنشاند
آن وقت است که جنگ سوم جهانی . است که فرانسه هم می تواند کمونيست شود

یا در صورتی که دموکراسی های باقی مانده تا آن زمان،  و. می تواند سروکله نشان دهد
بسيار انگشت شمار و ضعيف باشند، آن وقت است که عمر دمکراسی به سر رسيده 

  .است
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. این درسی است پرهزینه که از تجاوز فاشيستی و حمله ژاپن به پرل هاربر بدست آمد
ً      احتماال  آن ،باج دهندگان در اروپااکثریت انزوا گرایان قدیمی در ایاالت متحده و بسياری از        

اما بتازگی حاصل جدیدی از دسترنج انزواطلبان در حال ورود به بازار . درس را فرا گرفته اند
هستند که فریاد می وطنی شان و همدستانشان  ی داخلی اینها کمونيست ها. است
" ، "داریدچين بردست از " ، "دست از ترکيه بردارید" ، "دست از یونان بردارید " زنند، 

بله، دست ها کوتاه، طوری که . .... و " به انگليس کمک نرسانيد"، "دست از آلمان بردارید
  !روسيه بتواند دستش را دراز کند

  
از آنجایی که تمامی انواع امپریاليسم و تمامی انواع توسعه طلبی بدند، چرا به همان 

 خواهی آمریکایی مبارزه نمی شدتی که با توسعه شوروی مخالفت می کنم، با توسعه
در زیر توسعه طلبی آمریکایی، کشورها باز هم این : کنم؟ در این ميان تفاوتی وجود دارد

امکان را دارند که برای آنچه که می خواهند مبارزه کنند، اما در جائی که دیکتاتوری 
همه، با این . روسی گسترش یافته باشد، هرگونه مخالفتی با بيرحمی سرکوب می شود

  .من هنوز دلواپس و نگران خطرات امپریاليسم آمریکایی هستم
  

آنان امپراطوری آمریکایی و قدرت .                               ً                   آمریکایيانی وجود دارند که دقيقا  ضد انزواگرایی اند
اصرار می کنند که باید با . قاطعانه ی آمریکا در سراسر جهان را پيشنهاد می دهند

ً                       من کامال  مطمئن ام که این روند . م شوروی ایستادامپریاليسم آمریکا در مقابل امپریاليس       
  .می تواند بی برو برگرد به فالکت اقتصادی، طغيان و جنگ منجر شود

  
بریتانيا، " ٥٣ِ     هم سود"بعضی آمریکایی ها فرض می گيرند که بریتانيای کبير، کشورهای

خاور نزدیک، هند، آمریکای التين، فرانسه، ایتاليا، آلمان، یونان، ترکيه، اسکاندیناوی، 
                                       ً                                           هندوچين، مالزی، اندونزی، چين و ژاپن فورا  به فکر وابستگی به آمریکا می افتند تا کمک 

چرا نشود؟ آمریکا هر کسی : "می گویند. مالی و حمایت نظامی در مقابل روسيه بگيرند
این ساده لوحی ." را حاضر است از دست گرگ سياه بزرگ یا خرس سرخ بزرگ نجات دهد

آنان ازین سناریو استقبال نخواهند کرد و تا آخرین نفس در مقابلش مقاومت می . است
قبول دارم که در بسياری ازین کشورها، آمریکا می تواند یک حزب سياسی طرفدار . کنند

  .اما آن حزب با مخالفت شدیدی در داخل روبرو می شود. خود را پيدا کند و یا پرورش دهد
  

يت نسبت به آمریکا در خارج، نه تنها در ميان کمونيست ها در حال حاضر سوءظن و سوءن
و طرفداران کمونيست ها وجود دارد بلکه ميان دموکرات هایی نيز وجود دارد که می 

ترسند ایاالت متحده، غول قرن بيستمی ای باشد که توان اقتصادی و نظامی عظيم اش 
بادا آمریکای محافظه کار آنان نگرانند که م. بر کشورهای کوچکتر تسلط خواهد یافت

سرمایه دار، کمک ها را به این شرط بدهد که گيرندگان از ایده ها و آرمان های اقتصادی و 
  .اجتماعی آمریکایی تبعيت کنند

  
 مردم را  الحاق غير رسمی جزایر سابق ژاپن در اقيانوس آرام از سوی آمریکا، هم اکنون

 دچار مشکل و - اهميت دوستی با آسيا آگاهند که از - در آسيا و برخی را در خود آمریکا
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من بيشتر ترجيح می دهم که دوستی یکصد ميليون آسيایی را با . نگرانی کرده است
خود داشته باشم تا اینکه صاحب تمامی جزایر کوچک مرجانی در اقيانوس آرام باشم؛ 

خواهند                                                            ِ        جزایر و قلمروهای خاکی هيچ وسيله دفاعی موثری در یک جنگ هوایی   اتمی ن
  .بود

 طرفداران اما تبليغات. عملکرد آمریکا در اروپا، در چين و ژاپن نيز در زیر ذره بين است
حقيقت این است که دولت سرمایه داری . ، تصویر واقعی را کج و مج می سازدشوروی

آمریکا هيچ اعتراضی به انتخاب آزادانه ی سوسياليست ها و کمونيست ها در منطقه خود 
کرد، در حاليکه دولت شوروی به سوسيال دموکرات ها اجازه ی فعاليت در در آلمان ن

  .منطقه خود را نداد
  

حقيقت این است که دولت آمریکا طرفدار ملی کردن صنایع در اتریش است اما دولت 
مارشال، . سی. حقيقت این است که ژنرال جرج. شوروی در این راه مانع تراشی می کند

دولتی طرفدار روس " ویشينس کی" به چين تحميل نکرد، آنطور که دولتی طرفدار آمریکا را
در لهستان را را به رومانی تحميل کرد، آنچنانکه استالين رژیمی طرفدار روسيه 

مارشال برعکس تالش کرد تا کمونيست های ضد آمریکایی طرفدار . کرد" انتصخاب"
ای پایان دادن به جنگ و هنگامی که مأموریت اش بر. روس را به دولت چين وارد کند

داخلی چين شکست خورد، نه تنها عناصر نظریه پرداز کمونيست های چين را بلکه 
. مرتجعين و جنگ ساالران راست گرای کومين تانگ را نيز در این شکست سهيم دانست

اما این قدرت . او از چينی ها خواست که دولتی ائتالفی از معتدلين ميانه رو سازمان دهند
  . به آن ملت تحميل سازد،ت که این چنين دولتی رارا نداش

  
حقيقت این است که ژنرال مک آرتور آزادی نامحدودی در اختيار کمونيست ها، 

انتخابات ها در ژاپن آزادانه بوده . سوسياليست ها و اتحادیه های کارگری ژاپن قرار داد
ور تشکيالت اشغال دولت های انتخابی استان ها و دولت مرکزی در توکيو، بدست. است

مک آرتور؛ طرفداران فاشيست ها، نظامی گرایان و کارخانه . گر آمریکا برکنار نشده اند
 بطور  و آوازه گرانبا این همه، می بينيم که هوچيان. داران بزرگ را تصفيه کرده است

                ً                                                   این عملکرد نسبتا  مثبت را تحریف می کنند و همين تحریفات نيز حتی از ،چشمگيری
چرا آمریکا از ارتجاع در : "می گویند که. سياری از افراد هوشمند پذیرفته می شودسوی ب
چرا آمریکا صدها ميليون دالر در کشورهای "، "رفداری می کند؟ و چرا در یونان؟چين ط

پادشاهی فئودالی نفت خيز عربی هزینه می کند؟ این همان گسترش دموکراسی 
. سياست گزاران آمریکایی در واشنگتن دیسياست آمریکا می تواند به چشم " است؟
بی گناه بنظر برسد، اما در چشم کسانی که آن را از سویی دیگر می بينند، چيزی . سی

  .است متفاوت
  

، بسياری از انگليسيان مسئول و متعهد در تمامی احزاب سياسی، با وام دادن ١٩۴۶در 
رأی دادند، هر چند که کشورشان آمریکا به بریتانيا مخالف بودند و در مجلس بر عليه آن 

این حقيقت که مصيبت و تهدید شدن به واژگونی، دولتی .     ً                      شدیدا  نيازمند کمک مالی بود
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خارجی را وادار می سازد که خواستار و گيرنده ی کمک های آمریکایی شود، به هيچ 
  .وجه تضمينی نيست بر اینکه آنان شکرگزار و دوست آمریکا خواهند شد

  
تازگی از دست حکومت بریتانيایی خالص شده، چه چيزی جز دشمنی ی که ب"هند"

                 ً                                اگر که حتی تلویحا  متوجه شود آمریکا می خواهد بر ،شدید با آمریکا نشان خواهد داد
روی اقدامات هند در داخل یا خارج نفوذ داشته باشد؟ اندونزی چطور؟ یا برمه؟ یا 

 اند خود را به اثبات برسانند و آزاد هندوچين؟ صدها ميليون انسان وجود دارند که مصمم
  .بمانند

  
کشورها از هر قماش سياسی که باشند، مایل نيستند با قدرتی عمده تنها بمانند، 

در صورتی که گمان ببرند ایاالت . که ممکن است آزادی ملی شان را محدود سازدقدرتی 
 شوند تا مقاومت جدیدی از امپریاليسم را شروع کرده، بين خود متحد می          ِ متحده دور  

در نهایت آمریکا ممکن . خود را توانمند کرده، و در کل، برای آمریکا مشکل می سازند
دیکتاتور منطقه ی نفوذ : است مجبور شود آنچه را که استالين انجام می دهد، انجام دهد

خود باشد، با کاربرد زور؛ دولت های دست نشانده درست کند، مخالفت را سرکوب نموده 
درست شبيه آن برخوردی که . آمریکائيان را به سيبری ای از نوع آمریکایی تبعيد کندو ضد 

روسيه با رهبران مخالف در مجارستان، لهستان، بلغارستان، رومانی و یوگسالوی داشته 
  .است

  
 استالينيست خواهی ،اگر بخواهی با سالح استالين، با استالين بجنگی، بی برو برگرد

تيک و سازمانهای دمکراتيک نباید تالش کنند تا بازی را به شيوه ی دولت های دمکرا. شد
آنان می باید شيوه های دمکراتيک را بکار گيرند و براساس اصول . ببرندجلو کمونيست ها 

  .دموکراتيک عمل کنند
  

حزب قدرتمند کمونيست فرانسه، که بدون کشمکش و جنگ داخلی نمی تواند سرکوب 
ی فرانسه تأثير می گذارد و مانع فرانسه می شود که شود، بر روی سياست خارج

سالح نمی . سياستی دموکرات گرا، غرب گرا یا آمریکا گرا در امور خارجی خود برگزیند
تواند با این وضعيت مقابله کند مگر اینکه آمریکا بخواهد هر روستا و هر شهر فرانسه را 

م در چين با استفاده از زور ناب خالص شدن از شر کمونيس. تک تک پاسبانی و اداره کند
و عریان، به معنی راه انداختن جنگی بزرگ در  مناطق مرزی شوروی و چين است که در 

آیا آمریکا این کار را می تواند انجام دهد؟ آیا حاضر . حدود صدوپنجاه ميليون ساکن دارد
  .باشد" نه " است این کار را بکند؟ فکر می کنم پاسخ 

  
 که می گوید باید امپریاليسم شوروی را با ا مپریاليسم بزرگتر و بهتر ای"واقع گرایی" 

نيست؛ فکری است احمقانه و محکوم به " واقع گرایی"آمریکایی متوقف کنی، بهيچ وجه 
  !شکست

بنابراین؛ اینک وقت آن رسيده که دمکراتيک تر، اخالقی تر، . دمکراسی زیر تيغ است
. ین تنها کورسوی اميد به پيروزی بر دیکتاتور استا. مسيحایی تر، و گاندی وارتر بود
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 رو راست نباشد، خود را نابود خواهد – بخصوص در بحران ها –دمکراسی ای  که با خود 
  .ساخت

  
نه انزوا طلبی آمریکا و نه انزوا طلبی بریتانيا هيچ یک پاسخی به توسعه طلبی روسيه 

 مناطق ، کنند در اولين جنگ اتمیبرخی انگليسی های ساده دل تصور می. نخواهند بود
آنان خيال می کنند در حاليکه روسيه گسترش می . بی طرفی هم وجود خواهد داشت

یابد یا هنگامی که روسيه و آمریکا برسر برتری و تسلط مبارزه می کنند، می توانند باز 
بدون . داما انگليس نقش اصلی در مبارزه برای دمکراسی را دار. هم دموکرات باقی بمانند

 انگليس هم بهبود  ِ  موقعيت دنيای همسود. انگليس دموکراسی ممکن است نابود شود
.                                  ً                                     اگر که سياست گزاران انگليسی، عمدا  روابط خود را با آمریکا به هم بزنند،نخواهد یافت

 روسيه ای قرار خواهد داد که به واسطه  و لطف و کرم           ً                     این کار صرفا  انگليس را تحت کنترل
خود را گسترش تسلط ط انگليس نسبت به آمریکا، تشویق خواهد شد که سردی رواب

ست که برای و ناکارآمد ا قدیمی ، همانقدر برای انگليس کهنسال،منزوی شدنفکر . دهد
  .ایاالت متحده ی جوانسال

  
این کار بمعنی تنازع، . پاسخ امپریاليسم روس، توليد امپریاليسم آمریکایی هم نيست

  .ر است            ِ   اصطکاک و درد   س
  

صداهایی خاص در آمریکا وجود دارند که . بمب اتمی هم  جوابی برای این مشکل نيست
آیا اینان . می گویند خوب می شد اگر همين فردا عصر بر روی مسکو بمب اتمی می افتاد

ایمانی به دمکراسی ندارند و   دوستان دمکراسی اند؟ خير، اینان دشمنان دمکراسی اند،
  .مکراسی بتواند در رقابتی آشتی جویانه با دیکتاتوری شوروی پيروز شودباور ندارند که د
  !اما من باور دارم

  
اگر روسيه پيروز شود، . پس بهتر است دموکراسی ها و روسيه با هم رقابت کنند

در صورتی که دمکراسی ها در جنگ با روسيه بتوانند . دمکراسی ای وجود نخواهد داشت
  . نخواهد افتادفاتح شوند، جنگ وحشت براه

  
 می باید در جنگ سياسی بر عليه -  و نه تنها ایاالت متحده- تمامی دنيای ناشوروی

فکر می کنم اگر دمکراسی ها بدنبال راهبرد درست پيروزی . روسيه شوروی شرکت کنند
  :حال باید دید آن راهبرد در کجاست. باشند، بتوانند برنده ی ميدان شوند
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  زدهمفصل سي
  طرحی برای پيشگيری از جنگ با روسيه

  
. فالکت اقتصادی ممکن است جهان را ببلعد. دنيا در افتضاحی غم آلود فرو رفته است

خود . جنگ جهانی سومی می تواند روی دهد که ميليون ها تلفات داشته باشد
بدبين می . حقيقت محض اند. این ها بدبينی نيست. دمکراسی ممکن است نابود شود

آدم بدبينی که به اینها می . وید که کاری نمی توان کرد تا جلوی این روند گرفته شودگ
خندد، ماالمال از شادی دروغين است، قصه های جنائی می خواند و به الکل معتاد 

ٌ                     ام ا خوشبين با وقار است. است خوشبين همچون ارميای نبی است که سقوط آتی .  
ّ   ام ا.حکومت آشور را می دید   .ی رسد که کاری می شود کرد بنظرش م  

  
هيچ چيزی بدتر از جنگی گریز ناپذیر وجود . می توان از جنگ جهانی سوم پيشگيری کرد

جنگ جریان ساخته شدن . جنگ ها روی نمی دهند بلکه ساخته می شوند، . ندارد
جنگ ها را هزاران . غذ آمده تا همگان از آن درس بگيرنددوم جهانی خوشبختانه بروی کا

  .می توان با کمک خرد، بصيرت و اقدام بموقع از آنها پيشگيری کرد. ت می سازدحماق
  

تا دنيا را برای دمکراسی "ا هستند دمکراسی ها هميشه آماده ی درگير شدن در جنگ ه
دنيا را برای "و جنگ دوم جهانی شرکت کردند تا آنان در جنگ اول جهانی ." امن کنند

ه ی این دو جنگ کاری نکردند تا دنيا را برای دمکراسی اما در ميان." دمکراسی امن کنند
دنيا را " امن کنند و به همين خاطر مجبورند که در جنگ دیگری شرکت داشته باشند تا 

  ."برای دمکراسی امن کنند" باز هم"
  

 سال آینده بخاطر حفظ دنيا از دیکتاتوری با روسيه ١۵ سال یا ١٠در عرض ممکن است ما 
 مگر اینکه همين اکنون با ابزار صلح جویانه به نجات دنيا از دیکتاتوری ،وارد جنگ شویم

 در غير این صورت  ،آدمی مجبور است در دوران صلح برای دمکراسی بجنگد. اقدام کنيم
، چيزی که هيچ کس طالب آن مجبور خواهد شد که با جنگ، برای دمکراسی مبارزه کند

  .نيست
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  مکراسی جنگيد؟چگونه می توان در طی صلح برای د
  !با دمکرات بودن

 که در طی آن می توانند – سال ١٠ شاید –دمکراسی ها چند سالی بيشتر وقت ندارند 
در صورتی که پس از پایان این مدت . مانع از سقوط در ورطه ی اولين جنگ اتمی شوند

 آمریکا به همين شکلی که اینک می باشد، باز هم تنش آلود و ناراضی - روابط روسيه
کننده باشد، وقوع جنگی محتمل خواهد بود، چرا که تا آن موقع، روحيه ی ضد جنگ دوران 

ممکن است پایان نيز آمریکا از ميان رفته و ناتوانی کنونی روسيه برای جنگيدن    ِ جنگ   - اپس
 از ،زسازی اقتصاد روسيهرکشيدن و بااستالين برآورد کرده است که برای ب. ( یافته باشد

  .) سال وقت الزم است١۵ی جنگ، درون خرابه ها
  

در دهه ی آینده دمکراسی ها می باید دمکراسی را در همه جا گسترش داده و آن را 
  .این تنها راه پيشگيری از جنگ با امپراتوری روسيه است.تعميق بخشند

  
دموکراسی ها می باید اراده ی بهسازی دمکراسی را داشته باشند و طرح ملموسی نيز 

  . ریخته باشندبرای این کار
  

                                                                    ً         برنامه ی نجات دمکراسی از طریق غنی سازی و تعميق کيفی آن، نباید انحصارا  از سوی 
آمریکایی . سياستگزاران آمریکایی طراحی شود و یا آمریکائيان به تنهایی آن را اجرا کنند

ها آنقدر خوش زندگی می کنند، آنقدر دورند، آنقدر به اقتصاد و سرمایه داری خصوصی 
زبان حالشان . ن اند که نمی توانند به عمق مشکلی که رودر روی دنياست پی ببرندمؤم

به اقتصاد آزاد و آزادی شگفت آورند، مگر این طور نيست؟ پس چرا :" این است که 
." دست بزنيم؟ همه چيز می تواند عالی باشد به شرط اینکه برای روسيه نباشدترکيبش 

حزب " ، و " به روسيه سخت بگير:" ین است که به همين خاطر پيشنهاد همگی شان ا
این همان رویه ایست که محافظه کاران و مرتجعين را در ." کمونيست را غيرقانونی کن 

آنان خبر ندارند که . برخورد کافی و وافی با بزرگترین مشکالت جهان عقيم می سازد
  .اوضاع چقدر خراب است

  
اما بسياری از . ی حماسی استاوضاع آنچنان جدی است که نيازمند راه حل

سياستمردان بنظر می رسد که به بن بست رسيده اند و بسياری انسان های دیگر که 
  .دست و پا بسته ی تار عنکبوت قدرت ملی اند نيز، به همين سامان اند

تأسف آور است که می بينيم مقامات رسمی در این مورد بحث می کنند که فالن مرز 
آنان بجای بحث بر .  کيلومتر به طرف غرب٨ه طرف شرق باشد یا  کيلومتر ب١٠بایستی 

حتی نگران کننده تر این . روی متراژ مرزها، می باید در مورد برچيدن مرزها بحث کنند
است که ببينی دولت ها در مورد اینکه تا چه حد به آلمان باید اجازه داد که به توليد 

هنگامی که ميليون ها انسان در سراسر . ندصنعتی بپردازد به گفتگو و مباحثه می پرداز
 - چرا که کاال و مواد کمياب است- جهان گرسنه اند، بيمارند، ضعيف اند و در حال مرگ

با این وجود آدم های بظاهر معقول، این . متوقف کردن توليد به هر دليل، جنایت است
ند آلمان دوباره جنگ آنها می ترسند که نک.چنين سياستی را برای آلمان در نظر گرفته اند
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 در کنترل  هانسانااین خود اعترافی است به بی ظرفيتی و ناتوانی . دیگری را شروع کند
، از درون زمين، هوا، آب و )و نه چراغ جادوی عالءالدین(غول قدرتی که خالقيت او 

  .ش احضار کرده و به خدمت گرفته است"خود"
  

آنان .  افکار کهنه و متروکه اسير افتاده انداما در چنبره ی. این سياستمردان مغز دارند
تالش می کنند که نيمه ی دوم قرن بيست را به قالب های قرن نوزده بریزند، معلوم است 

قرن نوزدهمی " شکم بند"آنان دنيای جت و اتم را می خواهند بزور بداخل ! که نمی شود
له ی درد حاصله را می آه و نااین روز ها، ملی گرایی فرو کنند و از همين روست که 

  .شنویم
  

 می تواند نجات یابد و نه ∗ "زمين اندیشيدنی به همه "دمکراسی فقط با جهانی نگری و 
  .با ملی گرایی محصور در مرزها

  
این منطقه غنی ترین و مهمترین . آلمان را بعنوان مثال در نظر بگيرید" روهر"منطقه ی 

ً                    این قلب قبال  فقط برای آلمان می . اروپاستدر واقع قلب صنعت . کانون صنعتی اروپاست           
تپيد و پس از اینکه معلوم شد از سر آلمان زیادتر است، آلمان به سراغ باقی اندام رفت و 

  .طی دو جنگ، دوبار تالش کرد که اروپا را به تصرف در بياورد
قدرت اینک چه باید کرد؟ نصف قلب را جراحی کنيم و دور بياندازیم، و با این کار خود، 

ارزشمند توليد را تلف کرده و انسان های بسياری را به قتل برسانيم؟ همين راه را برخی 
روهر را به فرانسه بدهيم؟ این قلب برای فرانسه بسيار . از دولت ها پيشنهاد کرده اند

با این وجود، فرانسه فقط .  خواهد مرد،بزرگ است و خود آلمان هم بدون حتی یک ضربان
ّ                                                        ته است، ام ا آیا بهتر نيست، قلب را با کل اندام یعنی با اروپا متحد همين را خواس          

ساخت، یعنی روهر خون را به آلمان، به فرانسه و تمامی اروپا پمپ کند؟ این همان 
کسب و کار خوب، مدیریت خوب، بازارهای خوب، و انسانيت . جهانی نگری اقتصادی است

 اقتصادی در بسياری از نقاط روی زمين بی غل و غش و نيز صلح، نيازمند جهانی نگری
ً                     واضح است که ملی گرایی در این ميان، کامال  ناکارآمد و کهنه است. می باشد                                       .  

  
 یجالبپدیده ی وصله پاره ی ملت های جدا از هم، چه از نوع اقتصادی یا سياسی آن، 

ل  هنگامی که لئون بلوم رهبر حزب سوسياليست فرانسه در سا،ایاالت متحده. نيست
 از واشنگتن بازدید می کرد، در آستانه ی انتخابات فرانسه، با عجله وامی به آنان ١٩۴۶
وامی که . آمریکایی ها نمی خواستند که کمونيست ها آراء را به نفع خود پارو کنند. داد

ً                داده شد احتماال  ضروری بوده است اما این راه مقابله با مشکلی جهانی یا حتی با .              
  . ولی هنوز مشکالت باقی اند؛يست، چرا که وام، داده شدهمشکالت فرانسه ن

  
پس از آن است که تازه؛  ،بافت اجتماعی، سياسی و اقتصادی در یونان از هم می گسلد

 و پارگی  گیدر ترکيه هم بنظر می رسد که بافت در حال نازک شد. یونان وامی می گيرد
ند در هر جای دیگری هم شکاف اما این بافت می توا. است، ترکيه نيز وامی می گيرد
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خود، وصله                                                                   ِ بردارد، چرا که همان پارچه ی نخ نمایی است که سایيده شده و بيش از حد  
  .خورده است

  
اگر هند بتواند کارخانه ی ذوب آهن از آمریکا بخرد، هندیان پول .هند به فوالد نيازمند است

اگر فرانسه . خرندبيشتری گيرشان می آید و ممکن است از فرانسه جنس بيشتری ب
      ً                                                                               متعاقبا  توتون بيشتری بخرد، اگر که منطقه ی روهر بدون مانع به توليد بپردازد و از یونان 

توتون بيشتری بخرد، اگر کشتی های یونانی محموالت بزرگتری را حمل کنند، و اگر 
همسایگان یونان یعنی اسالوهای شمال دخالت در امور یونان را متوقف کنند، آن وقت 

شاید .  که ممکن است یونان به راه حل و حکومتی ميانه رو و معتدل دست یابداست
  .یونان حل شود" خارج از "دستمشکل یونان قبل از هر چيز می باید ب

  
. غالب مشکالت و مسائل ملی بستگی به رفتارها و درمان های بين المللی دارند

د تا زمانی که موانع سياسی                   ً                               مشکالت اقتصادی غالبا  مشکالتی بدیهی اند و با این وجو
  .برداشته نشوند، کسی از عهده ی همان مشکالت بدیهی بر نمی آید

  
از عهده این .  جزء بجزء نمی تواند انجام شود،      ِ این کار : نکته، نکته ای ایست بسيار ساده 

برای بهسازی . از عهده ی یک دولت هم خارج است. یا آن بانک هم ساخته نيست
 آن پيشگيری از جنگ، سازمانی بين المللی الزم است که دارای دموکراسی و بدنبال

راهبرد پيروزی دموکراتيک در همين     ِ قلب   .قدرت سياسی بعالوه ی قدرت اقتصادی باشد
سازمانی بين المللی با قدرت های سياسی و اقتصادی یعنی  :نکته است

  .دولتی بين المللی
اما دنيا .  است، جدی و انقالبی استطورهمين. این راه حل بنظر جدی و انقالبی می آید

ک خواهيم     ِ ک و ل           ِ ما باز هم ل . بدون همين راه حل به دست و پا زدن و تقال ادامه خواهد داد
 آن دولت را ؛اما در هر صورت، سرانجام.کرد و وصله خواهيم زد و وقت کشی خواهيم کرد

  .کرده ایمما حرکت به سوی دولت بين المللی را آغاز . تشکيل خواهيم داد
  

  :مخالفت ها و انتقاداتی به نظریه ی دولت بين المللی وارد آمده است
مردم آماده ی جهانی گرایی نيستند، دنيا بيشتر از هر وقتی دیگر، :" انتقاد شماره یک
  ."ملی گراتر است

  
ملی گرایی فزاینده ی . این گزاره منطقی بنظر می رسد، اما در حقيقت این چنين نيست

همين ناامنی به نوبه خود باعث احساس . ا، ناشی از وحشت و ناامنی استاین روزه
ناامنی و ترس و وحشتی بيشتر می شود و بنابر این هميشه از خود تغذیه می کند و 

برای ورود به دوران جهانی گرایی نمی توانی صبر کنی تا ملی . بزرگتر و بدتر می شود
هنگامی . اشد، هرگز محو نخواهد شدملی گرایی اگر دست خودش ب. گرایی محو شود

 امنيت  تاجهانی گرایی کمک می کند. تضعيف می شود که جهانی گرایی در ميدان باشد
ترس که نباشد، ملی گرایی هم وجود نخواهد . بياید و امنيت وحشت را ناپدید می سازد
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 ملی گرایی را کاهش می دهد و بدین وسيله خطر جنگ کم ،دولت بين المللی. داشت
  .می شود

  
آدمی که دموکراسی می خواهد و از انحصار گران قدرت ترسان است، : " انتقاد شماره دو

چطور می تواند از ابر دولتی طرفداری کند که با همان وظایف و عرصه ی فعاليت، بایستی 
  قدرت سهمگين خود را بر تمام دنيا اعمال کند؟

  
ن دامنه استقالل بسياری از دنيا شاهد گسترش قدرت آمریکا و روسيه و کوچک شد

این وضع ازین پس نيز ادامه خواهد یافت و تمامی ملت های . کشورهای کوچکتر است
کوچکتر ممکن است صحنه ی نبردی شوند که در آن دو ابرقدرت عمده در پی برتری مبارزه 

.  کندمی کنند، مگر اینکه اقتداری بين المللی بوجود آید که از ضعفا در مقابل اقویا حفاظت
 بر زمين -  که فقط می تواند آمریکا یا روسيه باشد- در غياب دولتی بين المللی، یک ملت

ابر "در واقع این نيز ، . حکومت خواهد کرد و تمامی سایر ملل را مطيع خود خواهد ساخت
پيش از روی دادن فاجعه ای ازین دست، و در دورانی که . است با قدرتی نامحدود" دولتی

 می باید در ؛ آنان، چه کوچک و چه بزرگ، هنوز دارای آزادی عمل انددموکراسی ها
 از یک سری حقوق ،دولت برآمده ازین اتحادیه. اتحادیه ای بين المللی متحد شوند

 یعنی ملت های کنونی ،مشخص می تواند استفاده کند، اما دولت های عضو اتحادیه
 متقابل،  و بازداری کنترل،دیلنظام حساب کشی و تع.  از همان حقوق برخوردارندهم؛

اقویا را محدود می سازد؛ کنفدراسيون منطقه ای در اروپا، آسيا، آمریکای التين و آفریقا 
ّ                                  می تواند هرگونه ج رزنی بيش از حد  قدرت را زیر سئوال ببرد، قدرتی که               ّ  در هر حالت -                 

ن بهترین ای.   نمی تواند تمامی اشکال مسائل انسانی را حل و فصل نماید–مفروض 
شانس بقایی است که قدرت های غير عمده دارند، و از آنجایی که دولت بين المللی تنها 

شانس حفظ دموکراسی و صلح است، باید برای ابرقدتی همچون ایاالت متحده نيز 
  .جذابيت داشته باشد

  
             ً                                              چرا روسيه عمدا  از دولت بين المللی پيش نهادی کنار گذاشته می  :" ٣انتقاد شماره 

  "شود؟
  

روسيه به این خاطر  کنار گذاشته می شود که به تقویت دمکراسی سرمایه داری، اقتصاد 
بلشویسم، در عمل و نظر، با دمکراسی . مختلط یا سوسيال دمکراسی نمی پردازد

سخنگویان و . سرمایه داری، اقتصاد مختلط و سوسيال دمکراسی مخالف است
حال چطور می توان انتظار . ان حمله می برندطرفدارانش ازین اشکال متنفرند و به آن
  .داشت که روسيه آنها را تقویت کند

دنيای دمکراتيک می باید بخاطر گریز از جنگ و استمرار و پایداری خود، مشکالت 
                      ً                                 دیکتاتوری شوروی، طبيعتا  تمایلی به شرکت در حل این مشکالت . دمکراسی را حل کند

  .                   ً                           چين، یونان و تقریبا  در همه جا تشدید کرده است آنها را در آلمان،؛ و برعکس،ندارد
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دنيای دمکراسی به این خاطر در وضعيت فسرده و آشفته فعلی درمانده است که در 
این تأخير به کمونيسم فرصتی . اقدام به تغيير و بهبودهای الزم، تأخير داشته است

د، بهسازی شوند و به اینک دمکراسی ها می باید تحول یابن. طالیی داده تا گسترش یابد
  .اما روسيه در کار متوقف ساختن کمونيسم نيست. این ترتيب کمونيسم را متوقف سازند

  
دیپلمات ها در مورد ایجاد نوعی دنيا و نوعی نهاد ها آنقدر با روسيه به بحث می نشينند 

اسی می  دمکر،آنان قاطعانه اميدوارند که در آن دنيا و نهاد ها. که خود را خسته می کنند
ٌ                 ً                  ام ا آیا اینان واقعا  گمان می کنند که . بالد و کمونيسم دست و پایش را جمع می کند  

             ً                     آیا آنها واقعا  معتقدند که کنفرانس . مسکو در انجام این وظيفه با آنان همکاری خواهد کرد
ها و چانه زدن هایشان اشتياق ریشه ای روسيه به گسترش کمونيسم را تغيير می دهد 

 برعکس، خود آنان را به عنوان یک سری دمکرات، به محدود سازی کمونيسم، و یا اینکه
  کم عالقه خواهد کرد؟

  
چگونه می توانند با هم گام بردارند؟ برای . روسيه و دمکراسی ها اهداف متضادی دارند

صلح؟ صلح، کاری با رویه های منجمد، صلب و دگم ندارد و با این گونه رویه ها نمی توان 
هميشه کرده اند، اینک . ملت ها در دوران صلح با یکدیگر مبارزه می کنند. سيدبه صلح ر

  !نيز
  

 دنيا در ، لحظه ی مفروضیکاین حقيقت که در . امروزه، این منازعه بسيار شدید است
صلح بسر می برد، بمعنی این نيست که صلح در حال تضعيف و زیر پا گذاشته شدن 

اغلب نيز . باشد که دنيا بطرف جنگ در حرکت استصلح می تواند به این معنی . نيست
 به استثنای چين و اسپانيا ١٩٣٨ و ١٩٣٧دنيا در سال های . به همين معنی بوده است

اما این صلح نبود؛ و در صورتی که دمکراسی ها خبر داشتند که این صلح . در صلح بود
  .نيست، ممکن بود کاری کنند که جنگ دوم جهانی پيش نياید

  
باید صلحی را بخواهی که پيش ". من خواهان صلح ام" فی نيست که گفته شود،پس کا

ما در هرصورت چند سالی در . درآمد جنگ نباشد و آماده سازی برای جنگ هم نباشد
در خالل این فاصله . صلح و آرامش ناشی از خستگی جسمی و روحی: صلح خواهيم بود

اگر قرار باشد که این فاصله با جنگ آرمان ی زمانی چه رویدادی در حال وقوع خواهد بود؟ 
ها و نظرات سياسی پر شود، پس می توان گفت که صلح نيست و بهتر است که ما آن را 

  .بهتر بشناسيم و بهتر تعریف کنيم
  

سر می دهد، می باید به وجود پرسش حياتی جنگ " صلح، صلح"کسی که فریاد 
می کند که دمکراسی ها در سراسر جهان آیا پيشنهاد . سياسی در مقابل خود اقرار کند

دمکراسی را تقویت کنند؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، پس در واقع از گسترش 
در صورتی که . کمونيسم طرفداری می کند، و کارش به جنگ یا ختم دمکراسی می کشد

باشد، اگر که می خواهد در جنگ سياسی برای دمکراسی و در برابر " بله " پاسخ 
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آن وقت است که نمی تواند در آن جنگ، دوشادوش روسيه ی ، سم شرکت کندکموني
  .کمونيست یا یوگسالوی کمونيست یا مستعمرات روسيه مبارزه کند

  
دولت شوروی نشانه های عينی انگشت شماری از آمادگی خود به همکاری و حل 
يا مشکالت سياسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی زمان صلح در سطح دن
ً                                نشان داده است، البته اگر بپذیریم که اصال  چنين نشانه هایی وجود داشته است وقتی .                                       

که دست از جروبحث بر روی کليات برمی داریم و به موارد واقعی همکاری می پردازیم، 
ً               پيدا کردن این نشانه ها مشکل و در واقع عمال  ناممکن می شود نباید به  بنابر این، .                                        

 اتحاد  فرصت داد تا،". پس باید با همسایه ساخت!دنيا بيشتر نداریمیک  ":ی همچونپندار
 .و یکی سازی واقعی و بهبود دمکراسی جهانی را به تاخير اندازد

 از   هم نشينی؛ ممکن است در آغاز؛ هم خانه ی هم اند،دو خانوار که در یک منزل
تی که شروع می کنند به اما وق. تعبيرات و تعارفات عالی در روابط بين خود استفاده کنند

مشاجره بر سر نوبت جارو کردن یا سهم مصرف آب و برق و گاز، ممکن است بهتر باشد 
  .که یکی از آن هابه خانه ای دیگر نقل مکان کند تا دوستی شان پابرجا بماند

  
 در  هم،فاشيست ها. کفاشان صالحيت ندارند که در انجمن دانشمندان اتمی عضو شوند

 در حزبی کمونيستی پذیرفته نمی  نيز،ليبرال ها. ال پذیرفته نمی شوندسازمانی ليبر
. حذف افراد براساس پيش داوری یا منافع زشت شخصی، کاری است ناشایست. شوند

ٌ                                     ام ا حذف آنان بر اساس واگرایی دیدگاه ها ی اعالم ها" کار ویژه"نقش ها و عملکرد ها، یا   
  .پذیر است، حقيقتی روزمره و گریز ناشده ی خودشان

  
حذف اتحاد شوروی از جمع دولت بين المللی، ناشی از دشمنی با مردم شوروی نيست، 
        ً                                                                      بلکه صرفا  بمعنی شناسایی منافع و کار ویژه های متفاوتی است که براساس تجربه ها و 

  .سوابق، مانع همکاری روسيه با دنيای غيرشوروی شده است
  

ّ   ام ا وکراتيک، ایجاد دولتی بين المللی از درون دنيای دم بدون روسيه، مزیتی برای اهالی  
چرا که اگر دمکراسی ها شروع به فهميدن این نکته می کنند . اتحاد شوروی خواهد بود

که صلح نيازمند حل دمکراتيک مشکالت خود آنهاست و اگر، بجای درگير شدن در مذاکرات 
 داخلی تشکيل دهند، آزاردهنده و بی ثمر با مسکو، اتحادیه ای برای حل همان مشکالت

می توانند از هر گونه تصوری که ایمنی و شادی آینده شان مستلزم جنگی است با 
بعالوه دولت بين المللی، می تواند مانع تصرف کشورهای ضعيف . روسيه، دست بردارند
با این گونه . دولت بين المللی می تواند از روسيه قوی تر باشد. از سوی روسيه شود

دوره ای طوالنی از . ه، می توان از وقوع جنگ جهانی سوم  پيشگيری کردبازداری روسي
  .صلح و آرامش، می تواند دمکراسی را نيز به روسيه هدیه دهد

  
.  ميان دنيای دموکراتيک و روسيه شدید است و در حال باال گرفتن،امروزه، تنش و آزردگی
 هر دو دنيا در یک خانه تمامی این مشکالت به این خاطرند که. این وضع خطرناک است

و تالش می کنند که مشکالت حل نشدنی ناشی از زندگی مشترک را . زندگی می کنند
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بگذارید این دو جدا شوند، آنوقت است که روابط تجاری و روابط دیپلماتيک با . حل کنند
  .روسيه بهبود خواهد یافت

  
اهی های خودشان را در صورتی که دمکراسی ها ابزاری داشته باشند که نقایص و کوت

. رفع کند، ترس از روسيه، دشمنی با روسيه، و تصور جنگ با روسيه می تواند خاتمه یابد
موفقيت در انجام این وظيفه بمعنی . آنان می توانند و باید بر روی این کار متمرکز شوند

  .صلح است
  

ودسازی صلح به خ. صلح نه وابسته به تسليحات است و نه به دیپلماسی بستگی دارد
  .اقتصادی، سياسی، و اخالقی و نيز به جهانی گرایی وابستگی دارد

  
سازمان ملل در این ميان چه می شود؟ آیا دولتی بين المللی جای : "انتقاد شماره چهار

  "سازمان ملل را می گيرد و به این ترتيب آن را منحل می سازد؟ 
  

که  نکند با عضویت در سازمان دولت ایاالت متحده، که از افکار عمومی خود می ترسد 
ملل مخالفت کنند و به این وسيله سازمان را در وضعيت رکود و رخوتی قرار دهند که با 

سابق را دچار آن ساختند، در تبليغات خود طی " جامعه ی ملل"امتناع مشابه خود، 
دهایی با این کار امي.  به حد افراط از سازمان تعریف و تمجيد نمود١٩۴۵ و ١٩۴۴سالهای 

واقعيت این است که این . به سازمان ملل بسته شد که اغراق آميز و بی پایه بودند
تشکيالت فایده های ارزشمندی دارد، ولی برای رسيدگی به مسائل عمده ی سياسی 

 سياستمردان  می بينيم کهاز همان ابتدای کارش. یا اقتصادی، مجهز به ابزار الزم نيست
دکه دولت ها با جامعه ی ملل کردند و به همان دليل نيز به با آن طوری برخورد می کنن

قدرت های بزرگ بودندکه در واقع این . آنان به سازمان بی اعتنایند. این کار اقدام می کنند
بر سر راه تحریم های نفتی و سایر تحریم های جامعه ی ملل بر ضد ایتاليای فاشيست 

انيا در دامن کميته ی عدم مداخله ی پس از آن شکست، مسئله اسپ. خرابکاری کردند
لندن افتاد؛ کميته ای که بصورتی زننده از هدف خود منحرف شد و به فرانکوی فاشيست 

، هر چند ١٩٣٨در خالل اوج بحران های چکسلواکی در سپتامبر . کمک کرد تا پيروز شود
  در این مورد جریان داشت، بررسی وبحث در مورد؛ هنوزکه نشست جامعه ی ملل

نویل "بحران، مسکوت گذاشته شد و ادامه ی کار به عهده ی لطف غير دلسوزانه ی 
 بسرعت به سمت قربانگاه مونيخ روانه شدند، ،این دو نيز. افتاد" ادوار داالدیه"و " چمبرلين

ُ                   و در آنجا بر ه ک شانی براه انداختند    ّ   . که نگو و نپرس           
  

 بحرانی و حياتی، در بيرون سازمان                                            ً امروزه نيز، به همان شکل سابق، به مسائل واقعا 
) اقتدار( ملل رسيدگی می شود، چون سازمان نه پول دارد، نه نيروی پليس، نه حاکميت

  .و نه قدرت
  

براساس متن منشور سان فرانسيسکو، که از آن . بزرگترین نقطه ضعف آن حق وتو است
ازمان ملل همچون دروازه ی ورود به عرش الهی تحسين شد، تنها شورای امنيت س
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شورای امنيت از یازده عضو . است که می تواند با اقدام برضد متجاوز مانع جنگ شود
) ایاالت متحده، اتحاد شوروی، انگليس، فرانسه و چين( پنج قدرت بزرگ . ٥۴برخوردار است

هریک از قدرت .  کشور متوسط یا کوچک منتخب در کوتاه مدت۶که اعضاء دائمی اند، و 
ده عضو . فرض کنيد یکی از پنج قدرت اقدام به تجاوز کند. ای حق وتوستهای دائمی دار

دیگر هيئت منصفه باید او را گناهکار بشناسند، اما چون یازدهمی یعنی همان متجاوز 
مجرم رأی منفی می دهد، لذا سازمان ملل، به عنوان سازمانی برآمده از کل ملت ها، 

باید در بيرون سازمان دست به عمل بزنند و اعضایش . هيچ اقدامی نمی تواند صورت دهد
ً                                           با این کار سازمان ملل را عمال  تجزیه کنند تا برای صلح قدمی برداشته باشند واضح .                            

ملتی که قدرت دارد برتر از قانون . تجلی شریرانه ی حاکميت ملی است" وتو" است که 
  .است که فرمان می راند" قدرت " در این جا . است

  
نيز وتو به اصرار ایاالت متحده، یعنی قدرتمندترین ملت و حق الب است که بسيار بسيار ج

 ،اما. روسيه، یعنی معتادترین ملت به قدرت، در منشور سان فرانسيسکو گنجانده شد
این دولت شوروی است و نه ایاالت متحده، که به دفعات از حق وتو در سازمان ملل سود 

  .برده است
  

. مهار شود که در پشتش نيروی متشکلی وجود داشته باشدقدرت با قانونی می تواند 
ملت قوی برای حفاظت از خود، به نيروهای مجری قانون کمترین نياز و به قانونی که 

  .بتواند مدافع قربانی احتمالی اش باشد، کمترین تمایل را دارد
  

 خود دست" وتوی" ایاالت متحده نشان داده است که حاضر است از بخشی از قدرت 
و ....  همچون چين، استراليا، هلند، زالند نو، بریتانيای کبير و –دولت های بسياری . بردارد

ّ  بمنزله مخل  " وتو"                                                      ً     سازمان های بزرگ و شخصيت های برجسته و بسياری دیگر، علنا  به           
" وتو" اما دولت شوروی بشدت و بيرحمانه برضد هر محدودیتی بر روی . صلح تاخته اند
سخنگوی دولت . نکس را که از کاربرد آن انتقاد کرده، سرزنش کرده استجنگيده و هر آ

 از دید ملی گرایی ،این دفاع. شوروی، با حرارت از مفهوم حاکميت ملی دفاع کرده است
هنگامی که روس ها در خاک خود، کمتر ملی گرا . نوین روسی در داخل، طبيعی است

  .می کردند دفاع ن،بودند، از حاکميت ملی این گونه شدید
این کار گامی طوالنی است بسوی تبدیل سازمان ملل به یک دولت بين . وتو باید لغو شود

  .           ً               المللی واقعا  مؤثر و کارآمد
  

برخی اظهار می دارند که اتحاد شوروی بدون حق وتو  هميشه احساس می کند که از 
ٌ      ام ا در . دسوی ترکيبی از کشورهای سرمایه داری در رأی گيری می تواند شکست بخور  

به عبارت دیگر بر . عوض به یاری وتو، روسيه می تواند تمامی سایر قدرتها را متوقف سازد
روسيه را در رأی گيری بتواند  "اکثریتی"اساس این نظریه ی عجيب و غریب، اینکه 

آن  نادرست است، اما برای روسيه به تنهایی، بسيار عالی است که ؛شکست دهد
این . این است حساب و کتاب دیکتاتوری. اء شکست دهداکثریت را، در کسب آر

ُ                                   ناسيوناليسمی است که ک فری شده و بلشویک از آب در آمده است اگر روسيه نسبت .                     
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به قدرت های غير شوروی، دشمنی تغيير ناپذیری حس می کند، سازمان ملل چگونه 
  .قادر خواهد بود روزگاری، نقش عملی خود را ایفا کند

  
در صورت اعتراض روسيه، این کشور، آزاد است که از سازمان بيرون . خ شودوتو باید منسو

برود و هر گاه که آماده بود بپذیرد که تنها شالوده ای که سازمانی بين المللی می تواند 
  .است، هميشه قدمش روی چشم خواهد بود" جهانی گرایی" بر آن اساس کار کند

  
. قهرمان برجسته و نماد امنيت جمعی بود" ماکسيم ليت وینوف"کميسار خارجی روسيه، 

 کنار ١٩٣٩تا اینکه همزمان با آغاز دوران فعلی گسترش طلبی مسکو، استالين او را در 
ليت وی نوف بمنزله رئيس هيئت نمایندگی کشور خود در مذاکرات جامعه ی . گذاشت

هان شمولی یا وی به ج. رد        ُ حمله می ب " جهانی بودن " اندیشه ی                ً     ملل در ژنو، دائما  به 
اتفاق نظر و وحدت آراء باور نداشت چرا که این ایده به آلمان، ایتاليا، یا ژاپن فرصت داد که 

ً                        ليت وی نوف مثال  آگاهانه ایتاليا را در . جامعه ی ملل را فلج و ناکارآمد سازند  همایش             
"  ِ  ناسزیر دریایی های ناش" ِ  یرهگيراین نشست در مورد . دور زد" نيون " ١٩٣٧سپتامبر 

. موسولينی بر ضد کشتی های حامل تدارکات برای جمهوریخواهان اسپانيا بحث می کرد
ایتاليا حضور نداشت و در .                                ً                       وی می دانست که حضور ایتاليا طبعا  اجالس را به هم می ریزد

نتيجه باقی شرکت کنندگان با هم توافق کردند، و تا چند وقت گشتی های دریایی 
شدند که راهزنی دریایی فاشيست ها را در مدیترانه متوقف  فرانسه موفق -انگليس
  .سازند

  
داللت دارد و تازیانه ایست " عدم جهان شمولی" و " عدم وحدت آراء" وتو بطور ضمنی بر 

. وتو دیکتاتوری ملتی است که در زیر حکم یک نفر است. در دستان ملت متجاوز بی قانون
 در  هم،استالين و .دمکراسی را نجات دهدی به این شکل، نمی تواند "سازمان ملل"

  !حسرت نجات دمکراسی نيست
  

کميسيون ها و افراد هر چه کمتری پيدا می شوند که جسورانه و سرسختانه تالش کنند 
 گونهجامعه ملل این . ازین حق بشکلی مثبت و در راه اهداف خير استفاده کنند

     ً                 عموما  از سازمان ملل ،ی رتبهاما سياستمردان عال. کميسيون ها و افراد را داشت
  .استفاده کردند تا جلوی پای یکدیگر سنگ بياندازند و طرف مقابل را شرمسار سازند

  
فایده ی سازمان مللی که کاری از دستش بر نمی آید تا نابسامانی های زمين را درمان 

کند چيست؟ سازمان مللی با روسيه چه بهتر، روسيه ای که دوستدار صلح و آزادی 
اما سازمان ملل بدون روسيه چه بهتر، اگر روسيه ای داشته باشيم که سنگ . باشد
همانطور که در برون و درون سازمان ملل تابحال مشغول مانع تراشی در برابر . بياندازد

  .                                         ً                     است که دنيای ما برای فرار از نابودی، عميقا  به آنها نيازمند استبوده اقداماتی 
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 ،به ابزاری برای بهساخت دمکراسی تبدیل نشود، روسيه از آنتا زمانی که سازمان ملل 
بمنزله ی سالحی برای تقسيم دمکراسی ها و سرانجام در هم شکستن آنان سود 

  .خواهد برد
  

منشور سازمان ملل بدون تأخير می باید اصالح شود و به این ترتيب به شکل دولت بين 
  . را به پيش می بردالمللی مؤثری درآید که رفاه، آزادی فردی و صلح

  
ً                                     سازمان ملل فعال  آن دولت بين المللی که گفته شد، نيست باید بازسازی شود تا به آن .              

بسيار محتمل است در لحظه ای که ملت های جهان شروع به شکل . شکل تبدیل شود
ً                                سازمان ملل می کنند، عمال  در راه ایجاد دولتی بين المللییدهی دوباره  ّ   ام ا  ،                        بدون  

اما چه می توان کرد؟  خودداری از تأسيس . تأسف بار است.  گام گذاشته باشند،روسيه
                                                        ً                   دولتی بين المللی و در پی آن محروم سازی خود از ابزار شدیدا  حياتی نجات صلح و 

دمکراسی؟ این هزینه ایست بسيار سنگين و خارج از توان ملت های جهان برای عضویت 
  .للرسمی و سنگ انداز روسيه در سازمان م

  
بدون دولتی بين المللی، بشریت همانطور که تاکنون هم همينطور بوده، به سوی آشوب 

ادامه ی وضعيت فعلی، امپریاليسم آمریکایی و امپریاليسم . و تالشی رانده خواهد شد
روسی را در دامن خود می تواند پرورش و توسعه دهد و سرانجام به جنگی ميان آنان می 

زینه ی بسيار زیادی است که برای عدم همکاری روسيه در این ه. تواند ختم شود
  .سازمان ملل باید پرداخت

  
تعداد بسياری از . آفریدن دولتی بين المللی می تواند آسانتر از آنچه بنظر می آید باشد

دفاتر و نهادهای سازمان ملل که از عهده ی وظایف عينی بر می آیند، در حال کارند، و 
طرح رسمی .نهادهای بين المللی دیگری نيز الزم اند. ضور نداردروسيه هم در آن ها ح

سازمان توسعه "می، تشکيل برای کنترل انرژی ات" باروخ " دولت ایاالت متحده موسوم به 
را پيش بينی می کرد تا بر روی تمامی ذخایر اورانيوم و سایر مواد ) ADA"(ی اتمی

 توليد کننده ی انحصاری بمب اتمی و در شکافت پذیر در سراسر جهان مدیریت کرده، و نيز
. روس ها با عصبيت و هيجان تمام آن را رد کردند. صورت نياز، کاربر انحصاری آن ها باشد

گروميکو سفير کبير روسيه که برای استالين سخن می گفت، ادعا می کرد که سازمان 
ب های اتمی  آمریکا تمامی بمکاری کنيم کهتوسعه ی اتمی چيزی است زائد، کافيست 

و کسی چه می داند که آیا . اش را دور بریزد و دست از ساختن بمب های تازه بردارد
آیا در . روسيه، یا آرژانتين، یا اسپانيا، یا ترکيه در خفا سرگرم ساختن بمب هستند یا نه

آنصورت روسيه می گذارد که از درون قلمروش بازرسی بدون مانع تراشی انجام گيرد؟ 
ها نشانه هایی مبهم، مبنی بر پذیرش احتمالی بازرسی محدود ابراز کرده کرملين بار

ً ، اصال اما بازرسی محدود. است  بازرسی نيست، و بنابر این پاسخ واقعی و عملی روسيه     
دیکتاتوری نمی تواند به غيرخودی ها و حتی به . می باشد" نه " به این مسئله 

  .به دور و بر خيره شوندشهروندانش اجازه دهد که آزادانه بچرخند و 
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 در ١٩۴٧ مه ١٩آندره گروميکو معاون وزارت خارجه ی شوروی در سخنرانی خود در 
حاکميت ملی و استقالل حکومت " با "  چون ،نيویورک با بازرسی نامحدود مخالفت کرد

  .در تضاد است" ها
  

زیر .  استسازمان ملل تشکيالت حکومت های خودمختار و مستقل" او در ادامه گفت که 
پاگذاشتن حاکميت و استقالل اعضاء آن به معنی نابودسازی شالوده ی وجودی آن 

 مبنای ناتوانی سازمان ملل در برخورد با تهدیدات جنگ نيز می ،اما حاکميت ملی." است
  .باشد

  
برای کنترل بمب های اتمی نقطه ی عطفی در سياست خارجی " باروخ" پس زدن طرح 

ه منجر به اعالم بيانيه ی ترومن در مورد نياز به نجات یونان و ترکيه از آمریکا شد، بطوری ک
در صورتی که روسيه از مالکيت آمریکا بر روی بمب . توسعه طلبی کمونيستی گشت

 ایاالت ،چرا که طبق آن طرح. اتمی در هراس بود، می باید برنامه ی باروخ را می پذیرفت
ه می توانستند بمب اتمی داشته باشند و نه متحده به همراه تمامی سایر کشورها، ن

  .بسازند
  

اما طرح باروخ، ساختن بمب اتمی را تا ابد برای روسيه ناشدنی می کرد و این با خواست 
  .های واقعی مسکو جور در نمی آمد

  
روسيه بيش تر از آنکه از حق تملک آن . دولت شوروی خواهان داشتن بمب اتمی است

چرا؟ چند دليل ممکن . ب از سوی آمریکایی ها رضایت می دهددست بردارد، به تملک بم
استالين می داند یک دمکراسی، بخصوص آمریکا، که مردمش خود را بخاطر : وجود دارد

کاربرد بمب در هيروشيما و ناگازاکی گناهکار می دانند، احتمال نمی رود که موشک های 
تالين از بمب های اتمی آمریکا اس. اتمی خود را بر سر کشورهای صلح دوست پرتاب کند

ً                                                        اما احتماال ، فکر می کند که وجود بمب در دستان روسيه در مقابل ایاالت .نمی هراسد          
متحده ای که با تراکم جمعيت بيشتر، شهرهای بزرگ، و مراکز متراکم صنعتی، آسيب 

لی وی به قدرت ملی بيشتر از سازمانی بين المل. پذیرتر است، امتياز ویژه ای می دهد
  .باور دارد

  
خودداری روسيه از غيرقانونی سازی بمب اتمی از طریق جهانی گرایی، ضربه ای بود 

این ضربه به همراه نشانه های متعدد عدم همکاری ." دنيای متحد" جدی، بر آرمان 
 از طریق حضور در جنگی سياسی، بشدت حياتی راشوروی، پيشگيری از جنگی اتمی 

  .می سازد
  

  . سمت پيروزی در این جنگ سياسی، تأسيس دولتی بين المللی استنخستين گام به
  

را اداره کند که تحت نظارت آن " سازمان توسعه ی اتمی " دولت بين المللی می تواند 
                                                   ً                           تمامی ملت ها، از جمله ملت های عقب افتاده ای که شدیدا  نيازمند منابع جدید انرژی 
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           ِ           و پشتيبانی   سازمانی مچنين به حفاظتصنعتی اند بتوانند بزودی به قدرت اتمی و ه
  ٥٥.یابند که انباری از بمب های اتمی را در اختيار خود دارددست 

  
بانکی بين المللی را می تواند . دولت بين المللی، می تواند نيروی پليسی داشته باشد

منطقه صنعتی روهر آلمان را می تواند . اداره کند که هم اینک نيز تأسيس شده است
طرح هایی براه  رود چين، راین آلمان و سایر رودخانه ها- می تواند بر روی زرد. ه کندادار

می تواند تجارت جهانی بدون تعرفه ". ٥٦سازمان توسعه ی دره ی  تنسی" همچون ،اندازد
سازمان .( می تواند مبادله ی ارزش های فرهنگی را تشویق نماید. را سازمان دهی کند

اميد می رود که بتواند .)  کار دارد، اما روسيه به آن نپيوسته استملل یونسکو را برای این
تنگه ی داردانل ( می تواند بر روی آبراهه های بين المللی . از حقوق بشر دفاع کند

) ترکيه،کانال سوئز مصر، جبل الطارق مراکش، تنگه ی پاناما، رودخانه ی راین و غيره
 - می تواند کار.  ها و نزاع ها را منتفی سازدسرپرستی و نظارت کند و با این کار حسادت

  .ویژه های مهمی را به اجرا در آورد که هيچ دولت ملی ای نمی تواند انجام دهد
و به . می تواند عاملی در کاهش قدرت دولت های ملی باشد) بين المللی(دولت جهانی

ً            ها، مثال  می تواند عالوه بر این. این ترتيب احتمال پيدایش دیکتاتوری های ملی را کم کند        
     ً            مطمئنا  بسياری از .  مالک تأسيسات عمده ی صنعتی باشد،در منطقه ی روهر آلمان

اروپایيان این کار را به مالکيت کارتلی بين المللی یا سرمایه ای آمریکایی ترجيح می 
  .دهند

  
دولت بين المللی می تواند با فعاليت های اقتصادی اش درآمد کافی برای هزینه های 

  .جاری خود بدست آورد
  

 باشد که  ی" قدرت)انباشت جهانی(بانک"در این مرحله اوليه، دولت جهانی می تواند 
این دولت می تواند در برگيرنده ی نهادهای .  تک ملت ها آن را تفویض کرده اند- تک

  .سازمان ملل و سازمان های متنوع بين المللی ای باشد که به یکدیگر پيوند خورده اند
  
     ً                                                                    واقعا  دولت نيست مگر اینکه از سوی مردم برگزیده شود و مگر اینکه پس از آن ، دولتاما

این نکته همان منطقی بود . قوانينی تأسيس کندکه همان مردم را به یکدیگر پيوند دهد
 در مجلس عوام ١٩۴۵ نوامبر ٢٣که در پيشنهاد ارنست بوین وزیر خارجه بریتانيا در تاریخ 

ما الزم است بر روی هدف ایجاد :" وی می گفت. پيشنهاد، تاریخی بود. انگليس ارائه شد
                     ً                                                 مجلسی جهانی که مستقيما  از سوی مردم جهان برگزیده شده باشد، بررسی جدیدی 

این مردم بعنوان یک کل، کسانی خواهند بود که دولت های تشکيل دهنده . انجام دهيم
قانونی جهانی را به تصویب می ی سازمان ملل در مقابل شان مسئول اند و در حقيقت 

                                                   ً                                رسانند که آنان یعنی مردم آن را خواهند پذیرفت و اخالقا  به آن متعهد خواهند بود و مایل 
چرا که قدرت از آرای همان هاست که نشات می گيرد، و بعهده ی . به تحقق آن

  ".نمایندگان مستقيم همانان است که آن را محقق سازند
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بنابر این مسکو با این . يزی که از دمکراسی اشباع استجهانی گرایی همين است، چ
کمتر از چند هفته پس از سخنان بوین، وزیر .گونه راه ها بشدت مخالفت خواهد کرد

خارجه ی سابق آنتونی ادن پيشنهاد مشابهی کرد، و رادیو مسکو بر همان اساس، بوین 
ٌ  مضر  "     ً                        صرفا  بعنوان ناکجا آبادی و ی آنان را" پارلمان جهانی" و ادن را محکوم کرد و بعالوه،    

  .به مسخره گرفت" و ارتجاعی
  

ً            دولت شوروی در تمام این موارد کامال  پی گير است     ً   اتفاقا ،                                  .  
  

یک دیکتاتوری چگونه می تواند به مردم خود اجازه دهد که برای انتخاب مجلسی جهانی 
ً                                   آن هم احتماال  با حضور احزاب رقيب و نامزدهای رق–رأی بدهند   در حالی که هم –يب             

   هنوز برای پارلمان ملی شان نمی توانند آزادانه رأی دهند؟،اکنون
  

به همين دالیل است که فقط دموکراسی ها می توانند حرکت به سوی دولت بين المللی 
در این . اگر منتظر روسيه بمانند، ممکن است هيچ گاه این کار را شروع نکند. را آغاز کنند

یعنی .يه  می تواند دنيای دمکراتيک را هميشه تقسيم شده نگهداردروسصورت است که 
تقسيم دنيا بر اساس دمکراتيک و غير دمکراتيک، به . همان چيزی که بدنبالش می باشد

  .مسکو کمک می کند تا دمکراسی را تضعيف و به تحليل برد
  

ً             دولت جهانی، با روسيه عمال  غيرممکن است ً      ام ا بدون روسيه عمال  ممکن.                                         ّ   . می شود 
  

دولت بين المللی می تواند آنچنان دالیل بدیهی و قاطعانه ای عرضه کند و از مزایای خود 
اما . دفاع کند که کشورهای بيرون دایره ی نفوذ مسکو بتوانند داوطلبانه به آن بپيوندند

آنان نيز تا زمانی که مزایای دولت بين المللی متقاعدشان کند که عضویت در این دولت 
هریک از اقمار روسيه می . ی است خردمندانه، می توانند براه خودشان ادامه دهندکار

توانند به همين ترتيب به آن بپيوندند و بدین وسيله حمایت الزم را در برابر انتقام مسکو 
روزی خواهد آمد که روسيه ای دمکراتيک خواهد توانست که به این جمع . بدست آورند

ٌ                               بين المللی می تواند فورا  کل  جو  و روحيه ی دنيای دمکراتيک را برپاکردن دولتی. بپيوندد    ٌ    ً                        
وحشت بی . این مجموعه، داروی تقویت افراد و ملت ها نيز می تواند باشد. تغيير دهد

وقفه ی این روزها از وقوع جنگی دیگر، مردان و زنان و کشورها را دچار افسردگی 
ارچوبی فعال باشند که متعهد به واضطراب خواهد ساخت مگر اینکه بزودی شاهد چه

  .این کار تنها از دولتی بين المللی ساخته است. پيشگيری از جنگ و رفع علل آن باشد
  

دولت بين المللی در صورت تشکيل می تواند قدرت کمونيسم را در دنيای دمکراتيک 
 مدافع ،ادعایشان این است که ما. کمونيست ها در همه جا ملی گرایند. کاهش دهد

ً             مثال  در فرانسه، . با این کار نيرو جذب می کنند. طن در مقابل خطرات خارجی می باشيمو   
کمونيست ها مدعی اند که در مقابل آلمان می ایستند و یک فرانسه ی کمونيست 

این وضع به دمکراسی . مرتبط با روسيه ی کمونيست، می تواند به تهدید آلمان پایان دهد
اما دولتی بين المللی می تواند امنيت فرانسه را در مقابل . داددر فرانسه نيز پایان خواهد 
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فرانسه را تشویق نموده و به با آلمان تضمين کند؛ می تواند همکاری های اقتصادی آلمان 
ميان دو ملت را نابود سازد؛ می تواند ثروت و رفاه فرانسه را                      ِ این ترتيب ميراث نفرت  

سی و اقتصادی می تواند کمونيست ها را  سيا و تنش زداییآرميدگی. ضمانت کند
  .تضعيف نماید

ملی گرایی، انزوا طلبی، ترس از جنگ، و آماده سازی برای جنگ، به کمونيست ها کمک 
آنان خشونت .کمونيست ها خشونت را بعنوان نظریه ی خود موعظه می کنند. می رساند

سته ی جنبش های سر د. کمونيست ها استاد کاربرد خشونت اند. را بکار می گيرند
در اعتصابات اکراهی از خشونت . مقاومت ضد فاشيستی در اروپا، کمونيست ها بودند

کمونيست . خشونت بين مذهبی را در هند تشویق می کنند و از آن سود می برند. ندارند
  .ها فرزندان زورند و در فضای جدال و منازعه شکوفا می شوند

  
کنيم و این دنيا به کمونيست ها و فاشيست ما در دوره ی خشونت باری زندگی می 

بهتر است . هایی که به خشونت همچون ابزاری مشروع باور دارند سود می رساند
 دموکراسی، با شيوه های صلح آميز، مسائل ميان کشورها و مشکالت داخلی یمبگذار

  .آنان را حل و فصل کند، آنوقت است که کمونيسم خواهد پژمرد
  

ی تواند همان تأثيری را بر نظم، امنيت و اخالق جهانی داشته باشد دولت بين المللی م
 کافی در شهرکی دور افتاده در غرب وحشی که به  ِ  که ورود دولتی با قدرت پليسی

با حضور دولت در آن جا، کسب و کار . دست یک باند ششلول بند جایزه بگير افتاده است
القی فردی و جمعی اوج می گيرد و و زندگی شخصی به حال عادی درمی آید، ضوابط اخ

دنيای غير شوروی مطمئن خواهد بود که در آنصورت مردم . تنش ها ناپدید می شود
  .روسيه نفس راحتی خواهند کشيد، من نيز بر این باورم

  
از افکار مهجور . شمشيرها و تفنگ های شکاری در جنگ دوم جهانی کاری از پيش نبردند

در دوران .  جنگ سياسی برای دمکراسی کاری ساخته نيست نيز، در و ناکارآمدو کهنه
سياست می باید . ی جت، جهانی گرایی گریز ناپذیر است" پيش رانه"اتم، الکترونيک و 
  .همگام علم شود

  
ً                                کامال  مطلوب است که رهبری ملی گرایی ؛احزاب کمونيست و فاشيستو برای روسيه،      

فرت ها و هيجانات غير منطقی ای را رشد ملی گرایی؛ وحشت ها، ن. را در دست بگيرند
  .می دهد که دیکتاتوری از آن تغذیه می کند

  
ملی گرایی برای این طرح می شود تا ملت روسيه به اختالف ميان خود و دنيای برونی 

هر فکری نظير برادری بشری می تواند استالين . فکر کند، نه به وحدت بنی بشری 
  .گرایی را بهالکت بياندازد

  
نيز، تی که استالين، جهانی گرایی را بخاطر ملی گرایی کنار گذاشت، همزمان وق

کليسای سنتی ارتدکس یونانی روسيه را از نو زنده کرد و تالش کرد تا هاله ای مقدس به 
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این ها همه سرو ته یک کرباس . دور سر تزارها و شهسواران و شهزادگان فئودال بکشد
  .اند
  

شته ی ارتجاعی؛ گذشته ای که  نمی تواند در برابر کمونيسم ملی یعنی همان گذ
ّ                       دمکراسی مترق ی بين المللی مقاومت کن توانند مانع د مگر آنقدر که تفنگ های سر پر ب           

  .بمب اتمی شوند
  

جدال ميان ملی گرایی آمریکایی و ملی گرایی روسی می باید با پيروزی یک ملی گرایی 
اما جدالی که بين .  تمامی دنيا سرانجام بگيردبر دیگری و پيروزی دیکتاتوری یک کشور بر

دمکراسی بين المللی و کمونيسم بين المللی می تواند صورت گيرد، فقط می تواند به 
پيروزی دمکراسی منجر شود، چرا که تمامی نيروهای مترقی، خردمند و آزاد در پشت آن 

  .متحد می شوند
  

       ً                          که واقعا  نماینده حقيقی ترقی، خرد دمکراسی، برای پيروزی خود، می باید مطمئن شود 
 می تواند بمعنی جمع ميان این ،دولت بين المللی منبعث از دمکراسی ها. و آزادی است

  .باشد "بهداشتیقدرت " جهانی  یا بانکانباشتنقطه ی سه بوده، و نيز 
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  فصل چهاردهم
  چراغ را بسوی درونت بيافروز

  
 که در مقابل دنيای دمکراتيک وجود دارد، دستيابی به توافق بر سر دمکراسی و وظيفه ای

، آن را نسبت به حمله های درونی و برونی ی دستاوردچنين . تقویت محتوی آن است
ً           این راهی است صلح آميز، بهترین راه و احتماال  تنها راه . استالينيسم مصون می سازد                                          

ن، راهی است که به بهبود روابط با روسيه ی در ضم. پيشگيری از جنگ سوم جهانی 
  .شوروی منجر می شود

  
.  ملت را فرو می ریزند–این روزها انرژی اتمی و هوانوردی کم کم مفهوم قدیمی دولت 

ممکن است . انرژی هسته ای ممکن است در واقع از جنبه های بسياری انفجارآميز باشد
تعمرات شبيه تغيير شکل اشياء خيزش مردم مس. سيستم اقتصادی را دگرگون کند

         ً                             روسيه صرفا  دارد این فرآیند را بجلو می . دنيای دمکراتيک مستحق اصالحات است. است
  .اندازد

  
فکر نمی کنم که روسيه ی بلشویک، با امپریاليسم، ناسيوناليسم، دیکتاتوری و عقب 

 غير ماندگی نسبی فرهنگی، صنعتی و علمی خود، چيز زیادی برای عرضه به دنيای
  .شوروی داشته باشد

  
  که تعميمی نه چندان نادرست –یک روسی معمولی، اعم از تزاریست یا کمونيست 

وی به بيگانه احترام می گذارد و .  هم از اروپا نفرت دارد و هم عاشق آن است–است
سعی دارد از اروپا تقليد کند و با این وجود می خواهد که . همزمان ازو می هراسد

من خواستار تسلط روسيه بر اروپا نيستم؛ من روسی کردن اروپا را نمی . دنابودش ساز
هدف اوليه . این فرآیند را لنين آغاز کرد. پسندم، من بهتر می بينم که روسيه اروپایی شود

بلشویسم طغيانی بر عليه گذشته . ی بلشویسم این بود که روسيه را به اروپا تبدیل کند
شته را در آغوش گرفت و به آن ایمان آورد و آرمان لنين را بعدها استالين همان گذ. بود

این . حال روسيه آماده ی درهم کوفتن اروپا از طریق برده کردن آن است. منحرف ساخت
  .بردگی به ضرر روسيه و دنيا خواهدبود
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انضباط . روسيه چه دارد که آسيا به آن نياز دارد؟ انضباط؟ در روسيه انضباطی وجود ندارد

 و در روسيه محدودیت و انضباط خشک وجود دارد که برون جوش.  جوش باید باشددرون
روسی .  شوروی منضبط اندانچينی ها و هندی ها بيشتر از شهروند.  استساختگی

اصالحات ارضی روسی؟ . امروزین از رعایت انضباط نافرمانی مدنی گاندی وار عاجز است
شتراکی استالينی به شکل جدیدی از آسيا تشنه ی اصالحات ارضی است، اما کشت ا

ٌ                             رعيتی تبدیل شده است؛ ام ا همراه با انضباط کور بيشتر- ارباب تحرک و پویایی؟ بله در .                        
 باشدکه به هر منظوری به چه منظور؟ .  جنبش، سروصدا، و قدرت وجود دارد؛روسيه

  .! نيستشکوفا سازی فرد خاطرب     ً  مطمئنا  
  

، آسيا را از بهترین روحش خالی می ساخت، یعنی اگر استالين بر آسيا حکومت می کرد
آن آسيایی هایی که چشم شان به مسکوست، و آنانی که . از روحی بنام گاندی

الهامشان را از ژاپن تماميت خواه می گيرند، کمترین ميزان گاندی گرایی را در خود دارند و 
 ،ند که با سر دادن شعارآنان نظامی گرایان خام و ناواردی ا. بيشترین ضدیت را با گاندی
 همچون آزادگان رفتار می کنند، یا این که گمان می برند که. ادای احترام نظامی می کنند

ّ         ام ا اینان . معتقدند با این روش است که می توانند به آزادی برسند با دنبال کردن شيوه  
 پرورش داده های استالينی فقط می توانند عرصه را به استالينی واگذار کنند که آنان را

                                             ً                             تاکتيک های غافلگيرانه ی نفوذی کمونيست ها غالبا  بر روی افراد ضعيف یا آزادی . است
اندو باید که حس می کنند دستاوردهای بسيار کمی داشته "  دوستانی- کارگر"خواهان و 

این آدم ها گاهی مایل اند که شيوه . ، جذبه ای مخرب دارندبزنند و کاری بکنند" ميان بر"
 نشست های عظيم پرسر :سازمانی و انضباطی تماميت گرایان را تقليد کنند، یعنیهای 

و صدا، تبليغات اغراق آميز جنجالی، گردان های سان و رژه، و تکذیب مهار گسيخته ی 
درست به همين ترتيب است که دولت های نوین آسيایی و شاید دولت های . مخالفان

گر قدرت نمایی کنند، وحشيانه از زور استفاده بی ثبات اروپایی ممکن است فکر کنند ا
کنندو پویش و تحرک خود را با این نمایش دهند که چگونه بسرعت و با قدرت هر چه 

تمامتر می توانند خود را با اوضاع جدید وفق دهند، و از فرصت ها استفاده کنند، موفق 
  .خواهند شد

  
یک مسئله ریشه ای نهفته در زیر تمامی مشکالت اقتصادی و سياسی دمکراسی ها 

مشکل اخالقی ، مشکل روابط شایسته ميان کشورها و بين افراد، و در اینجاست : است
ً                                                   که روسيه کم می آورد و یا اصال  چيزی برای گفتن و ارائه کردن ندارد؛ استالينيسم ضد                             

  .اخالقی است 
. ما گاندی بياموزددمکراسی می تواند بجای آموختن از فرمانده ی کل قوا استالين، از مهات

را بيابد که باید بيشترین صداقت و "  رانه- پيش"در گاندی، دمکراسی می تواند این 
اگر دمکراسی از سرمشقی . خود داشته باشداصول را نسبت به  و یگانگی وفاداری

  .رداردش دست بیخوکليت و اصول همچون استالين پيروی کند، باید از 
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ه تا خوب عمل کند، هميشه ناقص و ناکامل بوده، اما دمکراسی با وجودی که تالش کرد
امروزه در زیر حمله ی شدید است و این وضعيت شبيه بدنی است که با ميکروبی مبارزه 

بدن می باید در بهترین وضعيت اش باشد، ویتامين های جدیدی بگيرد و توانایی : می کند
اسی ها وجود دارند که تنها، آزادی هایی در دمکر. های ذخيره ی خود را بکار بياندازد
 که هرگز در حکومتی  و آن ها را دست کم می گيرندکسانی به آنان پوزخند می زنند

ترویج و دست کم گرفته نشوند، دیکتاتوری نزیسته اند این آزادی های ارزشمند می باید 
چرا که چالش با روسيه، وجود آنان را حياتی ساخته . گسترش یافته و تکميل شوند

سياسی است و نه اقتصادی ای اتحاد شوروی نه دمکراسی : اوضاع عجيبی است. است
. با این وجود، سنگ می اندازند. بلشویک ها در خانه ای شيشه ای زندگی می کنند. 

این کار را به این علت می کنند که خانه ی شيشه ایشان با پرده ای آهنين حفاظت می 
با این وجود . د که به مردم شوروی برسدشود و هيچ کسی نمی تواند سنگی بيانداز

انتقادات کمونيستی و روسی از دمکراسی غربی، و نيز انتقاداتی که از سوی هيچ یک 
 القاء نمی شود، مردم را سوق داده اند به اینکه به محتویات دمکراسی  جبهه،ازین دو

صالحات بيشتری نيز و چون آن را از نزدیک می بينند، خواستار ا. نگاهی نزدیک تر بياندازند
 باید شکرگزار همين ارزش ها و آزادی های موجود ،واقععين حال و  در اما در . می شوند
  .نيز باشند

  
  :دمکراسی می باید از پيشنهاد گاندی استفاده کند که می گوید

   "چراغ را بسوی درونت بيافروز" 
  

این . خود نشانه برود، می باید چراغ را به سوی درون دنيای دمکراتيک بعنوان یک کل
آیا دمکراسی می تواند با دیکتاتوری : دنيا باید سئواالتی جستجوگرانه از خود بپرسد

 دیکتاتور هایی همچون فرانکو را در قلب خود تحمل کند؟ آیا این  نيز،بجنگد و همزمان
 دمکراتيک است که سه یا چهار غول، سرنوشت کشورهای کوچک را بدون ،وضعيت

به و در عمل، در نظر  آنان تعيين کنند؟ آیا این دمکراتيک است که مشورت با خود
ی کمک برسانی که می خواهد ملتی مستقل را ببلعد؟ آیا دمکراتيک بودن "دیکتاتور"

 رد ُخ ، امنيت خود را به هزینه ی ناامنی برای قدرت های کالنیعنی این که قدرت  های 
های قلمرو محدوده ی در  مطلقی يتبدست آورند؟ مگر نمی دانند که دیگر، هيچ امن

سرزمينی وجود ندارد؟ وتوی قدرت های بزرگ در سازمان ملل متحد دمکراتيک است؟ آیا 
اری است دمکراتيک؟ آیا اصل سنگ اندازی در برابر خيزش آزادیخواهانه ی مستعمرات، ک

 کرد یعنی دمکراسی یا قانون جنگل؟ آیا دیپلمات ها تالش خواهند" حق با قدرت است"ِ 
را در مورد تمامی کشورهایی بکار " صلح دوست " که از روی بی دقتی و تسامح، تعبير 

نبرند که هنگام تهاجم دول محور با آنان به جنگ پرداختند، و در عوض آن را فقط برای آن 
                             ً                                              ملت هایی استفاده کنند که واقعا  و بدرستی آماده ی واگذاری بخشی از حاکميت ملی 

   المللی اند؟شان به دولتی بين
  

. دنيای دمکراتيک نمی تواند موفق شود مگر اینکه دولت حزب کارگر انگليس موفق شود
تمامی طالها و اموال آمریکا نمی تواند قادر به جلوگيری از کمونيسم در نيمکره ی شرقی 
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کمونيسم در . شود مگر به کمک همکاری نزدیک و برابر انگليس در اروپا و هند در آسيا
 آسيا شکست نخواهد خورد مگر اینکه آمریکا رفتاری دوستانه یا حداقل مدارا جویانه اروپا و

اینک که تهدید بيکاری . در مقابل رژیم های سوسياليست یا اقتصاد مختلط در پيش گيرد
در بریتانيا جای خود را به کمبود دراز مدت نيروی انسانی داده است، اتحادیه های کارگری 

. ی باید از مخالفت خود با مهاجرت کارگران خارجی دست بردارندو کارمندی انگليس م
 در نهایت به اتحاد ،فرانسه باید این حقيقت را بپذیرد که آلمان غير مولد، ناشاد و بيمار

آلمان ها .  روس منجر می شود که به اروپا و از جمله فرانسه مسلط خواهد شد–آلمان 
 که نمی خواهند پنجه ی درنده و خونریز روسيه می باید با رفتار و آرای شان نشان دهند

نمونه اش، مانع ورود مهاجرین رنگين پوست                              ِ استراليا، با وجود سياست خارجی  . باشند
تبعيض آفریقای جنوبی . این نه دمکراتيک است و نه برای دنيای دمکراتيک مفيد. می شود

هندوها و . يف می کندبر عليه انسانهای رنگين پوست، ایمان آسيا را به دمکراسی تضع
 اندیشيدن را ،مسلمانان در این صورت می توانند بعنوان شهروندان هند و شهروندان دنيا

دولت ملی چين تنها با اسلحه نمی تواند کمونيست ها را شکست دهد؛ . بخوبی بياغازند
تا زمانی که حزب کومين تانگ و دولت مرکزی ماالمال از زمين ساالران و جنگ ساالرانی 

، بورس بازی و ناکارآمدی فساد،  که مانع اصالحات ارضی اند و مشوق ارتشاءهستند
را  کمونيست های چينی در ميان دهقانان بی زمين، دوستان بسياری !دیوان ساالرانه

  .می توانند جذب کنند
  

در صورتی که دنيای دمکراتيک دولتی بين المللی داشته باشد، تمامی این بایدها و 
در این چنين دولتی . لزامات می توانند بسيار آسان به اجرا درآیند و تحقق یابندنبایدها و ا

  .بهترین دمکراسی ها نمونه ای برای دیگران می توانند باشند
  

محدود سازی حق . هر کشور دمکراتيکی می باید چراغ را به سوی درونش نشانه بگيرد
ک کاتوليک یا یهودی اجازه هنگامی که ی. رأی بر اساس تعصب و ترس، دموکراسی نيست

نمی یابد که در انتخابات از مردم رأی بگيرد، هنگامی که فقط ثروتمندان یا اشراف 
صالحيت اشغال پست های دیپلماتيک یا مقامات دیگر را می یابند، هنگامی که ثروتمندان 

 بی شرافت و بی وجدان، حزبی سياسی را اداره می کنند و  ِ  و سياستمداران فاسد
دستورات و خواسته                                                 ً     می که افراد منتخب برای نمایندگی مردم بشدت و عميقا  به هنگا
متنفذین و گروه های فشاری گوش می دهند که درآمد ها و حقوق کالن دارند، های 

  .دموکراسی به مضحکه تبدیل می شود
  

 اگر دولتی را می ؛را اخراج می کندمقيم قليت نژادی یک ا را می بينيم کهاگر دولتی 
نيم که حق پناهندگی را از مظلومين و انسانهای در خطر دریغ می نماید، باید مطمئن بي

  .بود که آن دولت، اصلی دمکراتيک را نقض می کند
  

 دمکراسی در آنجاست که  و اصلباقی. اینکه به موافقانمان آزادی بدهيم راحت است
آزادی ليت در مخالفت و دمکراسی در واقع، آزادی اق .آزاد باشندمخالفين در مخالفت خود 

آیا افراد و گروه هایی بخاطر اعتقاداتشان مورد آزار و بازجوئی اند .  است"در اقليت ماندن"
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و آیا برایشان مشکل یا غيرممکن است که آن عقاید را برای دیگران بيان کنند؟ این 
 هم فرانکو. این همان است که هيتلر، موسولينی و ژاپنی ها کردند. استالينيسم است
در آواز هایش  هر چيزی که دلش می خواهد، ٥٧بگذار پل روب سون. به آن مشغول است

ّ   ام ا . بخواند یا بگوید ، انتقادات همين هنرمندتو می توانی با دادن آزادی های دمکراتيک به  
نمی تواند بر تحت نظام استالين اجازه نمی یابد و او . اش را به دمکراسی کاهش دهی

به او این مسئله را می گویی و به . بخواندآواز  در روسيه سخن بگوید یا عليه استالينيسم
دوستانش هم، آن وقت است که می توانی شاهد ایمان آوردن امثال آنان به دمکراسی 

 با محدود سازی آن در هر صورت نمی توانی به آزادی معتقد باشی و همزمان. باشی
  . آن را انکار کنیبرای دیگران،

  
ً                                                                   کامال  آزاد نيست؛ اگر گرسنه یا بيکار، یا ناتوان از تحصيل مطلوب خود باشدهيچ انسانی      !

. زاغه نشين هایی که بيماری، جنایت و ضدیت با اخالق را می زایند، دمکراتيک نيستند
ترس از . دمکراسی ای که به معلمانش کم حقوق می دهد، دمکراسی خدمتگزار نيست

              ً                            د ميانسال غالبا  باعث توليد تنش، حرص، فساد دوران پيری بدون پس انداز، در افرا
اخالقی، احتکار و بورس بازی و معامالت فاسد می گردد و به همين خاطر برضد اصول 

  .اخالقی در دمکراسی عمل می کند
  

حتی آزادترین انتخابات و آزادی کامل بيان و اجتماعات، دمکراسی را تضمين نخواهد کرد، 
  .گسترده باشداگر که نياز مادی و ناامنی 

ً           آدمی هم که نژاد یا دین اش تحت تعقيب و آزار باشد، کامال  آزاد نيست در شهرکی در .                                                     
: " نزدیکی فرودگاه لس آنجلس تابلوی بزرگی دیدم که بعنوان تبليغ بر رویش نوشته بود

  .، یعنی یهودی یا سياه را به شهرک مان راه نمی دهيم"قدغن های خوب 
چگونه می تواند . باشد؟ نامسيحایی است" خوب"ر می تواندچطو. این هيتلریسم است

  دمکراتيک باشد؟
  

اگر آن چيزی را که مایه ی تماميت گرایی در دمکراسی است حذف کنی، آن وقت است 
در عوض اگر کاری . که گليم را از زیر پای دشمنان درونی و برونی آن بيرون کشيده ای

خطاب کنی، آن وقت " سرخ " ان را با فریاد سازنده نکنی و بجایش کمونيست ها و دیگر
 همچون هيتلر عمل کن تا نازی و فاشيست و :است که کمونيست ها را زیادتر می کنی

  .نيز کمونيست توليد کنی
  

اگر هر دمکراسی ای منتقدانه و بيرحمانه به خود می پرداخت، و ضعف های 
ایی همچون بحران غيردمکراتيک خود را کشف و حذف می کرد، دیگر با بحران ه

هر مرد، هر زن، و هر کودکی در هر دموکراسی . فعلی جهان روبرو نمی شدیم
. ای؛ می باید از اصل گاندی پيروی کنند و نورافکن را به درونش نشانه رود

ميزان تحقق و عينيت یابی این امر، بسته به ميزان خواست واراده ی هر فرد 
ن امر را بخواهد، دمکراسی همان قدر هر فرد هر آنقدر که تحقق ای. می باشد

  .هم می تواند در او عينيت یابد
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من در مورد مبارزه ی سياسی بر . مهمانی شامی در النگ بيچ کاليفرنيا برگزار شده بود

می گوید ضد روسيه ی استالينی سخن گفتم و احساس گاندی را به یادها آوردم که 
و بسيار کم بر روی  "  کردن و داشتنو کسب گرفتن" دنيای مدرن بيش از حد بر روی

ّ   ام ا. متمرکز است"بودن" پس از سخنرانی . فلسفه ی مهاتماست" بایست و باش "  
عابران پياده و : "از من پرسيد. های جلسه، مردی نزد من آمد و خود را پزشک معرفی کرد

  "آدم های معمولی در این ميانه، چه کاری می توانند انجام دهند؟
  ." مریض را ویزیت می کنی٨٠ یا ۵۵وزانه خب، ر: "گفتم

  ."در فکرم که حق ویزیت ام را کم کنم  بله، : "مدعی شد که
  .دکتر، مبارزه ی سياسی برای دمکراسی را خوب فهميده بود

  
در نزدیکی منطقه ی غربی پارک مرکزی نيویورک، شبی ایستادم تا دو پسر بچه را تماشا 

با جدیت کار می . مغازه ای پارو می کردندجلوی ده روی کنم که برف سنگين تازه را از پيا
فرصت کردم تا کردند، اما وقتی یکی شان کمر راست کرد تا لحظه ای خستگی در کند، 

  .مغازه بسته بود"  پارو کنيد؟وکسی به شما گفته  اینجا ر: " پرسمب
  ."کی، ما برای چيزی این کارو نمی کنيمشهي: "گفت

  ".پيشاهنگيم نه متشکریم، ما:"گفتند.   بدهمانآنچند سکه ای خواستم به 
  

به جامعه                                       ً                            آیا این دو وقتی بزرگ شدند، باز هم واقعا  به همين صورت آماده ی خدمت 
است " گرفتن و داشتن"که بمعنی هجوم و تب دیوانه وار" زندگی"خواهند بود، یا اینکه 

ای خوب، از بزرگساالن خوب خراب خواهد کرد؟ آیا اینطور نيست که بچه هضایع و آنان را 
  بيشترند؟

  
سرمقاالت روزنامه ها، معلمان مدارس را بخاطر تشکيل اتحادیه و اقدام به اعتصاب محکوم 

ٌ   ام ا ". بله، معلم مدرسه یک خدمتگزار اجتماعی است و نه یک کاسبکار. " می کنند  
ی مهمی برای هم، همانقدر نقش اجتماع... روزنامه، مجله، رادیو، شرکت ناشر کتاب، و 

آیا مالک روزنامه خود را خدمتگزار اجتماعی . د که یک معلم برای کودکاننبزرگساالن دار
بحساب می آورد؟ یا اینکه فکر می کند وظيفه ی اصلی اش این نيست که به دیگران 

آموزش دهد، اطالع رسانی کند، و بپروراند و ارتقاء دهد، بلکه باید خوانندگانش را سرگرم 
  ند و روزنامه اش را بفروشد؟ک و شاد

  
شهروندان یک . بيشتر افراد از مسئوليت های اجتماعی شان شانه خالی می کنند

ً                                                              دمکراسی معموال  فکر می کنند که با ریختن آرایشان به صندوق ها، وظيفه شان تمام              
شده است و اگر تلگرامی برای نماینده ی مجلسی بفرستند یا چشمشان را به رفتار 

اعتراض کنند، به خاطر شرافت شهروندی شان  بدوزند و بر عليه اشتباهاتشدولت شان 
ٌ                ام ا دمکراسی چيزی .  که این کار های بزرگ را کرده اندبه یکدیگر تبریک هم می گویند  

  .است بيشتر از انتخابات آزاد و دولت خوب و این گونه اعتراضات شابدولعظيمی
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ير،قبل ازینکه مسئله آنچنان وخيم شود که مستقيما درگ                          ِ مهاتما گاندی می گوید افراد  
به عبارت دیگر، . ، می باید خود با مشکل دست و پنجه نرم کنندشوددخالت دولت الزم 

نظریه ی وی . وی به خودیاری و تالش هميارانه، بيشتر معتقد است تا تصویب قانون
انی عشق اما تو نمی تو. قوانين گاهی اوقات کمکی می کنند: رادیکال و ریشه ایست

چون، . تصویب کنیبریزی و را در ظرف قانون یا انصاف برادارانه یا حقيقت یا انفاق یا مدارا 
. شمردن آن نيست" زنده"کتب قوانين است دليل کافی برای دمکراسی ای که در 

را به حقيقتی خوب  با رفتار لحظه به لحظه ی شان، آن آرمان ،تنهاموجودات زنده اند که
  . سازندزنده تبدیل می

  
سی سال آزگار با . گاندی از هيچ کسی نفرت، حسد، کينه یا آزردگی بدل ندارد

امپریاليسم انگليس مبارزه کرد، بدون ابراز یک کلمه ی تند و نيشدار بر ضد هيچ انگليسی 
  .وی دوست همان نایب السلطنه ای باقی ماند که او را زندانی ساخت. ای
  

روش اش او را روئين تن ساخت و به او تأثيری . ا افرادوی با یک سيستم مخالف بود نه ب
  .عظيم و فوق العاده بخشيد

  
این سخنان را گاندی در مراسم نمازی در ایالت بيهار ." من عاشق نظام فئودالی نيستم" 

    ً                                    غالبا  بر ضد نظام ارباب و رعيتی سخن گفته : " بيان کرد و در ادامه گفت١٩۴٧در مارس 
بهترین راه . من دشمنی ندارم.                    ٌ           اف می کنم که دشمن مل اکان نيستم        ً      اما صریحا  اعتر. ام

ّ            ایجاد اصالحات در نظام های اقتصادی و اجتماعی، که همه قبول دارند ش رهایشان کم                                                                
هرگونه بی اعتنایی و انحراف از آن، . می گذرد"  رنجی–خود "نيستند، از مسير شاهراه 

ّ              فقط به تغيير شکل ظاهری ش ر منجر می شود ری که تصور می شود با اقدام به  ّش .                        
  ."خشونت محو می گردد

  
در طی همان سفر در بيهار، که برای سرزنش هندوان بخاطر بدرفتاری با مسلمانان انجام 
. می شد، گاندی در مراسم نماز دیگری گفت نامه ای دریافت کرده که در آن ناسزا بوده

ن است که هرگز آن ها را به او اگر کسی به من فحاشی کند، بر م: "گاندی اعالم کرد
ّ         ش ری که با ش ر دیگر پاسخ داده شود، در پی خود، تنها مضربی از ش ر را می . برنگردانم                                                 ّ           ّ

زبانه های آتش  :که این قانونی است کيهانی.  اینکه آن را کمتر کندبجایزاید، 
  ." نمی تواند با خشونتی بيشتر خاموش شود،خشونت

  
ه قهر و دعوایی بزرگ ختم می شود، چرا که افراد درگير چه بسا کلمه ای عجوالنه که ب

چه بسا آدم های ضعيف، که به ظلم آدمی ! سایندبياآرام بنشينند و نمی توانند ببخشند، 
ً                          قوی تر دچار شده و آزردگی خود را بر سر کسی که اصال  قدرتی ندارد خالی می کنند                                                 !

چه زشتی هایی که از ! ندچه بسا ستم کشيدگانی که تالش می کنند تا ستمگر باش
چه بسا سازمان های مفيدی که !  برمی خيزد"نمایش قدرت" یا "اثبات برتری"ميل 

متالشی می شوند یا تضعيف می گردند، چرا که انسانهایی که با عشق به آرمان 
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مشترک آن سازمان متعهد شده اند، نسبت به موقعيت شخصی دیگر در آن سازمان 
  !حسادت می ورزند

  
این همان نقطه . هر گاه که خدمت به مردم ایجاب کند، خود را کوچک می شمارد ،گاندی

 بزرگترین –وی هميشه فعال است و با این وجود هميشه فروتن است . ی قوت اوست
  .است" این گونه بودن"خدمتش 

  
وقتی مهاتما مدل و الگو باشد، شهروندان یک دمکراسی در عوض انگيزه هایی همچون 

، حيثيت اجتماعی، و قدرت؛ می توانند بر منازعات، اصطکاک ها، و بی عدالتی پول، افتخار
  .برتری یابندهایی که آزادی را محدود می کنند و مانع رشد افراد می شوند 

  
جستجوی پول در .  نمی تواند خشنودی بياورد- از یک نقطه ی متغير خاص که بگذریم- پول

وتمندان به همان اندازه ی فقرا احتمال ثر. شود هم بواقع ممکن است باعث ناخشنودی
تکاثر ثروت برای لذت، قدرت و افتخار،عارضه ایست در فرد، . دارد که احساس ناامنی کنند

اگر آدم ها . مشابه در کل جامعه سرریز می کند گونه ی بيمارفضای که ازو بدرون یک 
صادقانه بپرسند داستان از و می توانند، اگر که از خود ( بتوانند این نکته را بخوبی ببينند

، ممکن است به نظام ارزشی دیگری دست )چه قرار است و پاسخ را نيز صادقانه بدهند
در : امروزه، در نظر بيشتر مردم، پول ارزشمندترین چيز است؛ معيار و متر است. بيابند

  ."انگليسی تعبيری وجود دارد که می گوید من اندازه ی یک ميليون دالر حس می کنم
  

فردگرایی . تأکيد دیوانه وار بر روی پول بعنوان ارزش غایی، فردیت را تخریب می سازد
این .  مبتنی استنه آنچه که می باشد و آنچه که فرد داردنوین، بشکلی متزلزل بر 
  .دو هميشه یکی نيستند

  
آنان چوب های غرب ایاالت .  ثروت نفتی پنسيلوانيا را تلف کردند،"خشن"فرد گرایان 

به ثروت رسيدند و جامعه را از ثروت . ده را هدر دادند و هنوز هم سرگرم این کارندمتح
سرمایه داری به افراد قابل، آموزش دیده و سختکوش؛ جایزه و           ِ فرد گرایی  . تهی ساختند

 به اقویا، آب زیرکاه ها و بی وجدان ها اموال ؛دستخوش می دهد؛ اما در همان حال نيز
  .وش می دهدغارتی و دزدی را دستخ

در حاليکه تنها . مایه می گيرد"  عدم خشونت" فرد گرایی گاندی از درون ایمانش به 
ّ                       سالحش عدالت طلبی و عزم راسخش می باشد، از ش ر صاحب قدرت سرپيچی می                                          

ِ                                            وقتی قدرت  پول را زیر پا می گذارد، ضد سرمایه داری است. کند ِ  و هنگامی که قدرت  .                         
  .، یک دمکرات استحاکميت را زیر پا می گذارد
"          ً       دولت مطلقا   قادر" چرا که مهاتما نماد فرد در مقابل،گاندی پادزهر استالين است

این کار را .  و موفق شد- گاندی در مقابل قدرت و جبروت امپراتوری بریتانيا ایستاد. است
وی با یک اندیشه و از . بدون پول، بدون خشونت و حتی بدون سازماندهی زیاد انجام داد

ریق قدرتی برآمده از وسایل و ابزار شرافتمندانه و سخنان شرافتمندانه به این کار اقدام ط
  .کرد
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. بعضی از مردم خواهند گفت که این روش در بيرون از هند نمی تواند فایده داشته باشد

ّ                                        ام ا مگر تاکنون کسی آن را امتحان کرده است؟    
  

      ً                                    تقریبا  تمام مردم باور دارند که راه ثروت به فرد گرایی اش مفتخر است و) آمریکا(جامعه ما
با این وجود فرد هميشه خود را از نظر اجتماعی کم اهميت . و شهرت برویشان  باز است

   ً     فورا  با . مسئله ای علمی یا توليدی یا توزیعی را برایش عنوان کن. و بی اثر می پندارد
له ی فقر یا سياست یا مسئ. قدرت و اعتماد به نفس به آن حمله می برد تا حلش کند

واسش کاری نمی شه "صلح جهانی را برایش مطرح کن، آن وقت است که می گوید 
 تمامی توانایی هایش محروم می سازد، بجز آناز                           ً  فرد گرایی ما، فرد را تقریبا  ." کرد

 گاندی به توانایی افراد، چه منفرد و چه !ایی که برای کسب پول و قدرت الزم اندتوانایی ه
  . مؤمن است،ریق سازمان هایشان، جهت تأثير گذاری بر روند رویدادهای عمدهاز ط

  
ميليون ها . ميليون ها نفر آماده بودند که در جنگ دوم جهانی جانشان را هدیه کنند

آدم ها . غيرنظامی خون دادند، کار کردند، پول دادند، وقت گذاشتند و شجاعت ورزیدند
آنان از زندگی بهتر . زندگی کنند اما در جنگ پيروز شوندآماده اند تا بميرند یا در سختی 

 از مردم می خواهد که بهتر ٥٨گاندی ایسم. امتناع می کنند تا جلوی جنگ را بگيرند
یوگی ها ( نگ پوش ُ  ل                                               ِ از آنان، نمی خواهد که همچون خدا مردان و مقدسين  . زندگی کنند

 کمتر خودخواه، کمتر حریص، از آنان می خواهد که.  زندگی کنند)و ریشی های هندو
، با ، و کمتر خود محور باشند؛ از آنان می خواهد با کسانی که متفاوتند"عشق پول"کمتر 

 وتر، برادروار تر برخورد کنند ؛ مهربانتر، صادق تر، صميمی"دگرباشان"و " دگر اندیشان"
آری، مبهم ." ندنه، این ها بسيار مبهم ا: " برخی پاسخ می دهند که . خير خواه تر باشند

اند اما تا آن موقع که پس از بيدار شدن صبحگاهی با اولين آدم برخورد می کنی، در 
  .حاليکه هنوز گيج خوابی

  
                                      ً                                   پس از آن، چه؟ باید همين اصول را مستقيما  و با صراحت تمام در مورد او اعمال 

  .یا نکنی....کنی،
  

ر، زمين دار، رئيس شرکت، هنرمند، معلم، دانشجو و دانش آموز، مقام دولتی، کارخانه دا
با اراده کردن می تواند در ... سردبير، بليت فروش تراموا، پاسبان، بقال، مشتری، کارگر و 

آنانی که ثروت و قدرت دارند، .  کمکی عملی به شادی خود و سایر مردم کند،هر دقيقه
  .گی را بهتر سازنددر چهار چوب اقتصاد فعلی شان یا با اصالح آن می توانند شرایط زند

بسياری از انسانها بسيار بهتر از آن چيزی که قانون یا کاسبی شان یا ارتباطات دیگر، از 
آنان انتظار دارد با هم نوعانشان رفتار می کنند؛ آنان بعلت  نيک نفسی ذاتی شان ،این 

روع به اگر ما ش. هر کسی می تواند بهتر از آنی که هست رفتار کند. گونه رفتار می کنند
جستجو کنيم و از هر فرصتی برای بهسازی خود و جامعه استفاده کنيم، روحيه ی یأس 

من کاری از دستم : "آميز فعلی می تواند زایل شود و مردم، دیگر نمی توانند بگویند
  ."به من ربطی ندارد. ساخته نيست
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 محبوب وی شعار" عمل کن یا بمير." فردگرایی گاندی مبتنی بر ایمان به انسان است

آدم هایی که می گویند . است" عمل کن "  شعارش ،و چون نمی خواهد که بميرد. است
ً                             کاری از دستشان برنمی آید، معموال  کسانی اند که تالشی نکرده اند گرداگرد ما زخم .                               

هایی اجتماعی وجود دارند که نيازمند پرستاری و مراقبت اند، سياست هایی 
لوص اند، بی عدالتی هایی وجود دارد که الزم هستند که نيازمند پاکی و خ

است برطرف شوند، تغييراتی اقتصادی وجود دارند که نيازمند ترغيب و اقدام 
  .اند

گاندی در هفتاد و هشت سالگی، در مقابل هزاران مشکل، به منطقه ای غرقه در خون 
 –نی هندو که با نفرت و هيجان مسموم شده بود گام نهاد، تا به مسئله ی دشوار دشم

کاری کرد تا برخی از خالفکاران و مجرمين توبه کنند، سایرین که . مسلمان رسيدگی کند
در ميانشان قاتل هایی نيز وجود داشتند، خود را به او یا به پليس تسليم کردند؛ بعضی 

ی که توانست بکند این "حداقل کار"او مشکل را حل نکرد، اما . دیگر تاوان مالی دادند
  .ش را بکار برد"حداکثر توان"بود که 

، و با  و شروع به اقدام کندگاندی با داشتن سطحی از آزادی که بتواند بر رویش بایستد
کم اند آنانی که . بکارگيری اهرم قدرت فردی، پذیرفته است که زمين را به جنبش درآورد

 تواند آنقدر به بتوانند گاندی باشند، اما تماس کوتاهی با گاندی در درون هر یک از ما، می
قدرت اخالقی مان اضافه کند که تمامی استالين های مسکو و تمامی استالين ها و 

 را که در  ای درصدی٢ درصدی و ١٠ درصدی، و استالين ها و هيتلرهای ۵٠هيتلرهای 
  .دمکراسی ها النه گزیده اند و خلوص دمکراسی را کم می کنند به شکست بکشاند

اخالقی فردی و به همين نحو راه دمکراسی، و بنابر همه ی این راه آزادی فردی و اصول 
  :، پسراه رسيدن به صلح، از مسير شکست استالين و به کمک گاندی می گذرد: ها

 "چراغ را به سوی درونت بيافروز"
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  ادداشت های مترجمی
 

                                                 
١ ( Nicola Sacco ( ? - 1927)و Bartolomeo Vanzetti ( 1888-1927)  ،  دو تن مهاجرآنارشيست  ايتاليايی االصل آمريکايی

 سال ادامه ٧ محاکمه اين دو بمدت .اش و ساکو ماهی فروش دوره گرد بودوانزتی کف.  متهم به سرقت و قتل شدند١٩٢٠بودند که در سال 
اعتراضات راديکال ها و چپ ها و روشنفکران آمريکا و اروپا را برانگيخت  جريان دادگاه ،. محکوم به اعدام شدند١٩٢٧يافت ودر سال 

مباحث جنبش های چپ و حقوق مدنی  را در کشور های غربی، به موضوعی در صدر  و دگر انديشانو بحث حقوق مهاجرين
اهميت دادگاه آنان، . معترضين معتقد بودند که اين دو بخاطر عقايدشان است که محاکمه می شوند. دگرانديشان و اقليت ها  بدل ساخت

 اوت ٢٣( اعدامآمريکای قبل و بعد ازين محاکمه و. برای تاريخ معاصر آمريکا فقط با تعبير تاريخ ساز می تواند تفسير و تعريف شود
کتاب های بسياری در مورد اين جريان نوشته شده، چه از نوع تحليل حقوقی يا سياسی يا مدنی .دو آمريکای متفاوت شناخته شدند ) ١٩٢٧

و مانده مفتوح وانزتی هنوز هم در آمريکا –پرونده ی ساکو . دنيای شعرو آواز نيز به اين مسئله پرداخت...  .  و بيوگرافی و قصه، و 
 از محاکمه شان ساخته شد که )اکران شده در ايران(  وانزتی- هم به نام ساکو مشهوری فيلم. هنوز هم در موردشان کتاب نوشته می شود

منفرد و انسان  اين ها به تنهايی نشانه ی محکمی اند، بر وجود کرامت نسبی انسان . همراه استJoan Baezبا آواز دلنشين و حماسی 
ر فرهنگ مردم آمريکا، در مقايسه با بی ارزشی خيل آدم های جهان سومی در فرهنگ عملی و رفتار روزمره و تاريخی دچونان انسان، 

  . و در ميان خودشانشان نسبت به يکديگر و در چشم استالين های يک درصدی تا صد در صدی حاکم بر آنان
  : توانزتی در آخرين مصاحبه ی خود قبل از مرگ، به خبرنگاری چنين گف

يعنی ممکن بود زندگی ام  .                                                                   ّ                               اگر بخاطر اين حادثه و اتهام نبود، عمرم را در گوشه ی خيابان ها به حرا فی با آدم های حقير تمام ميکردم" 
. و پيروزی ماستحرفه  زندگی و ،اين.   ّ                           ام ا اينک ما شکست خورده نيستيم. از يک شکست باشدروايتی گمنام، بی نام ونشان و 

 ايفا مدارا، عدالت و درک انسان از انساندر سراسر عمرمان هم بتوانيم اين چنين نقشی را برای حتی ی کرديم که هم نم تصورش را 
 جان يک کفاش -د؛ گرفتن جان های مانجان های ما، رنج های ما اهميتی ندار کلمات ما،. کنيم که اينک برحسب تصادف ايفا کرده ايم

  ". آن رنج و عذاب، پيروزی ماست–ماست از آن مهم اين است که آخرين لحظه . ی ندارد اهميت-و يک ماهی فروش دوره گرد ماهر
  .      در بوستون گرد آمدند، تن در يک تظاهرات سکوت به نشانه ی عزا٢٥٠٠٠٠ در روز اعدام، 

  
آمريکا که  ليست هایفعال اتحاديه های کارگری و سازمان دهنده ی اتحاديه ی سوسيا)  Tom Mooney,1892-1942( تام مونی )٢

  . سال در زندان کاليفرنيا زندانی گرديد٢٣ شد و در پی آن مدت ١٩١۶متهم به دست داشتن در توطئه ی بمب گذاری منجر بقتل در سال 
    
ن اي، بيشتران آنجزئيات  بسياری ابراز شده است که صرف نظر از صحت و سقم تلفات يهوديان  شک و ترديد هایدر آمار و ارقام)  ٣

کافی برای  جهانی  باال برده اند تا پشتيبانی                                                      ً هياهو گران مدعی حمايت از قوم يهود، ارقام تلفات را عمدا برخی مدعی اند که تشکيک ها 
به هزينه جرت بزرگ يهوديان  مظلوم بسوی ارض موعود را بدست آورند و به اين ترتيب راه حل نهايی مسئله ی يهود را در اروپا اهم

اما .  خود سازند ستيز-يهودی - به اجرا درآورند و افکار عمومی را پشتيبان سياست های بظاهر ضد و با هماهنگی هيتلريان،ی فلسطينيان
، فاجعه ايست که ) و چه بی دينچه يهودی، چه مسلمان يا بودايی(             ِ            حتی يک انسان    بی گناه  و زجر و آزاردر هر صورت کشته شدن

   .آمرين آن می بايد پاسخگويش باشندعاملين و ناظرين و مباشرين و 
   
  ) سعدی( . ور الحمدی بخواهی صد بخوانند –  بديناری چو خر در گل بمانند )۴
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من خود را شايسته ی لقب : " در مورد آن چنين می گويدخود  لقبی است بمعنی روح بزرگ، که گاندی (MAHATMA) مهاتما )۵ 
ولت همکاری ندارم، اما اگر دولت قرار باشد قانونی بگذراند که هر کس مرا مهاتما بنامد و پای هر چند که اکنون با د. مهاتما نمی شناسم

 لمس کند، مجرم بشناسد، من با کمال ميل برای تصويب چنين قانونی با دولت همکاری خواهم ] به نشانه ی احترامو به رسم هنديان [مرا 
از احساس ستايش انبوه .... انم قوانين و مقرراتی وضع کنم، اين کار ها جرم استخودم که می تو)" اقامتگاه مذهبی(اشرام "در . کرد

ن  آدر . اگر برويم تف می انداختند خود را در وضعی رضايت بخش تر و بهتر حس می کردم. مردم نسبت به خود براستی بيمار شده ام
، اين لقب بر خالف به هر حال." خودم نيازی نمی بودصورت به اعترافات فراوان و اقدامات نادرست ديگر و تجديد نظر در وضع 

شدت تاکيد گاندی در اين موضوع بسيار تکان دهنده است و موردی است بسيار جالب برای . خواست وی مقبوليت و شهرتی جهانی يافت
  .  قديس، انسان مقدس ،اولياء اهللا، خدا مرد،روح بزرگ:  مهاتما .مقايسه و مطالعه ی تطبيقی

   
٦ (seer   
 
   .تعبير گاندی روزه گرفتن، به   ) ٧
 
٨ (caste .در هند   زمان . روحانيون، جنگاوران، پيشه وران، کشاورزان و نجس ها: آيين هندو، جامعه را دارای  پنج طبقه تعريف ميکند       ِ      

 مومنين معتقد بودند که در .گاندی، کثيف ترين شغل ها به اينان تعلق می گرفت و سايه ی شان هم برای يک هندو نجس بحساب می آمد
صورت افتادن سايه ی فرد نجس بر تن يک هندوی طبقه باالتر، او می تواند با ماليدن قسمت نجس شده، به تن يک مسلمان،خود را از  

ّ            پر واضح است که مسلمانان هم به نوبه ی خود آنان را بت پرست و مصداق نجاست می دانستند، ام ا در نگاه ه. نجاست پاک کند ندوان،                                                                                     
  !  يا للعجب، صحنه را بين. مسلمان بعنوان وسيله ی ازاله ی نجاست برای ايشان به شمار می آيد

   
  . ملت های شکست خورده در جنگ جهانی دوم استو دولت های پيروز ،منظور)  ٩
   

    . آنوه ی تحققساتياگراها، در بيان گاندی، پايداری در راه حقيقت است و عدم خشونت يا آهيمسا، تنها شي)   ١٠
  
آن کس که هيچ گناهی نکرده، اولين :"                  ِ                   در حلقه سنگسار زن   متهم به گناه گفت : سخنی مشابه  اين کلمات، به مسيح منسوب است)  ١٠

  .و هيچ کس نزد" ... سنگ را بزند
  
   !قابل تعمق است....." نبايد " با تعبير..." ، توان کشش اين بار را ندارد...، نمی تواند...قادر نيست "  ِ  تعبيرتفاوت )   ١١
  
  Bolshevik :جناح اکثريت حزب سوسيا ليست روسيه) ١٢
  
    Menshvik: جناح اقليت حزب سوسيا ليست روسيه) ١٣
  
پس از سخنرانی بسيار موثر گاندی درحضور مجلسين و کابينه ی انگليس، خبرنگاری ازمنشی وی ميپرسد که پس چرا آقای گاندی )  ١۴

 .می انديشد می کند حسبه آنچه که او ": سه  ی بسيار تاريخی، متن و ياداشتی از پيش آماده نکرده بود؟منشی پاسخ می دهددر اين جل
 نظر و وحدت اين شايد بتواند نمونه ای از" . در می آوردعمل می راند به زبانوآنچه را که بر . می آوردزبان  بر می انديشدآنچه را که 

  .د که برآمده از آن وحدت استباش   بدون تنشحسیآرامشی عميق و و .. ...درون و برون ،عمل ، ماده  ومعنی 
   

، گفته  کشاورز متعلق به زمين، که توسط مالکين فئودال، همراه با زمين دست به دست و خريد و فروش می شدبهدر اروپا، : سرف ) ١٥
  .می شد

 
، به ترجمه ی "روشنفکران و عاليجنابان خاکستری"تاب تکان دهنده ی  ک. ک.برای آشنايی با سرنوشت دردناک پيلنياک، ر )  ∗

  . غالمحسين ميرزا صالح
ناميده می شد و در سال  "boy scouts يا پسران پيشاهنگ" ، سازمانی است که قبال به نام Scout Associationانجمن پيشاهنگی يا )١٦

اتکاء به نفس، انضباط " از طريق آموزش ) نيز بعد ها دختران (سران و  از سوی لرد بادن پاول برای کمک به تکامل شخصيت پ١٩٠٨
ِ            قبل از در ايران. اليت های برون مدرسه ای و بويژه کار های انسان دوستانه و امور اداری تاسيس شدو شرکت در فع "و خدمت به مردم

  .ه در اواخر عمر رژيم، بسيار بی اثر تر شده بود به فعاليت پرداخت کگی ازين سازمان در آموزش و پرورش نسخه ی کمرنانقالب،
   
گاندی می گويد من دائم در حال کشف و تجربه بر روی حقيقت و درس آموزی و جبران خطاهايم می باشم و لذا نيازمند ياری دستان ) ∗

   ).  يرهمه مردم برادرند، ترجمه ی محمود تفضلی،انتشارات امير کب. ک.ر(همگان برای آگاهی ازآن خطا هايم
با توجه به سرکردگی و تسلط مطلق  شوروی استالينی بر جنبش بين المللی کمونيستی  و حتی جنبش های سوسياليستی مختلف  در )  ١٧

زير سايه شوروی می باشد و نه "راست کيش"سراسر جهان، واضح است که منظور از کمونيست در اين پرسش و پاسخ، کمونيست 
  . ی که اخالق انسانی را برای دفاع از سياست کمونيسم بين الملل، زير پا نمی گذاشتندانديشکمونيست های مستقل و آزاد
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  .ديکتاتور فاشيست ايتاليا لقب موسولينی، )١٨
  
  .سپانيانام ديکتاتور فاالنژيست ا)  ١٩
   

   .نام ديکتاتور استالينيست يوگوسالوی سابق) ٢٠
  
  .ه از آسايش و راحتی متنفر و نسبت به منشاء خير رفتار بشر بدبين است فلسفی در يونان باستان ک–مشربی فکری )  ٢١
  
بايد دانست که روسيه نسبت به تمامی همسايگان خود ادعای ارضی داشته است وبه همين خاطر به اشغال مناطق يا کشور های مورد ) ٢٢

 و دوم جهانی مورد هجوم نظامی از سوی آن کشور قرار فنالند نيز ازين جمله مستثنی نبوده و در طی جنگ اول. ادعا اقدام نموده است
ّ                                                                               ام ا جنبش مقاومت مردم فنالند نيز از موارد مثال زدنی مقاومت در برابر اشغال بوده است. گرفت    .  

  
  .)مرگفراموشی و يا در واقع اردوگاه های ( زندانيان اردوگاه های کار اجباری )  ٢٣
     

  . يهوددر دين لقب روحانيون )  ٢۴
  
پايداری در راه (او تعبير ساتياگراها . مقاومت منفی تعبيری است که گاندی اکراه داشت ازينکه شيوه ی عملش را به آن نسبت دهند  ) ∗

و می گويد که اين ها منفی نبوده ، حاکی از   و قانون محبت و عشق را بعنوان شيوه ی خود معرفی ميکند) عدم خشونت(و آهيمسا ) حقيقت
.    تغييرانسان و اوضاع  او نيستند و هدفشان فقط ضربه به دشمن و حريف نيست، بلکه برکشيدن توام خود و حريف استنااميدی به

(negative resistance)     
بيشتر بمنظور رهايی از عذاب وجدان نسبت به قصور در انجام ، که  (Haragiri)خودکشی بسبک ژاپنی با دريدن شکم با شمشير)  ٢٥

  .  م می گيرد انجاوظيفه
  
  .رنگ يونيفورم نازی)  ٢٦
  
 شوروی صحنه ی درگيری های بين قومی دردناکی بودند، شبيه فاجعه ی جمهوری - پسااين جمهوری های فرعی بعدها در دوران) ٢٧

داخل هر يک  جزاير اقليت نشين متعدد در کنار... مرکب از بوسنی، مونته نگرو، صربستان، کرواسی و (  موزائيکی يوگسالوی سابق
نمونه ی ديگر آن، جمهوری خودمختار نخجوان و جمهوری خودمختار قره باغ شمالی که اولی جزيره ی ترک ها در ميانه ) . ازين اياالت

اين امکان را نبايد از نظر دور داشت که اين گونه جزيره سازی . ی ارمنی ها و دومی جزيره ی ارمنی ها در ميان ترک ها می باشند
  .صورت گرفته است تا امکان کنترل از دور و کنترل دائمی تمامی اين سرزمين ها و جزاير درونشان فراهم شودعامدانه 

    
يا )          ً                       يا تسامحا   به تعبير امروزی لمپن ( راهزن غير از قصه ی مشتی بوده است در بيشتر موارد چيزی ، حاکمسالطين  خو مگر تاري)  ٢٨

ديگری برتری می يابند و داستان را به نفل  و حراميان يا ميراث خواران جنبش های حق طلبانه ی  راهزنانتازه وارد که بر حق طلبان 
 بناگاه در اثر ) بقول بيهقی (؟ داستان اوج و حضيض دزدان کوچکی که و برای جانشينان خود نيز به ارث می گذارنداز خود می نويسانند

َ                                         يابند و کم کم ک شجره نامچه هم برای خود می سازند که بلهاين يا آن تصادف بر دزدان کوچک ديگری برتری می  ما از ازل هم !             
 اسالم  -است، حکايتی است که نه فقط  در ايران پيشا از تخمه ی ايزدی سالله ی ما برگزيده ی خدا بوده ايم، دست خدا هميشه با ما بوده و 

ّ                          اق داشته است، ام ا هر بار به گونه ای نو تر  اسالم ، بل در تاريخ گذشته ی  باقی نقاط جهان نيز مصد-و پسا                   .  
  
٢٩  (hetman 
  
يک ملت است که بطور کامل ممکن تمامی طبيعی است که در صورت اشتباه کردن در برنامه های طراحی شده عظيم و متمرکز، )  ٣٠

ا بپردازد، بدون اينکه های عظيم آن تجربه ری خطا  هزينه )ِ      خودو نسل های بعد(خود است يک اشتباه را از اول تا آخر از سر بگذراند و
 يا داشته باشند ، چرا که صحنه ی جامعه فقط يک بار فرصت اجرا ی تجربيات بزرگ و فرصتی برای تجديد نظر به آنان داده شود

  .برنامه های متمرکز را دارد
  
ی حزبی به کمونيسم و آرمان هايش دل می بستند و مثال اين گزارش نشانه ايست از ميزان تالش و فداکاری آنانی که به عنوان توده ها) ٣١

در واقع رهبران، توده ها را از تمامی اهداف  و نقشه های خود آگاه نمی ساختند و فقط بعنوان ابزار . نمی پيوستند ديگر به اين يا آن حزب
  .موجود در ميان فعاالن اجتماعی سود می بردند از شديد ترين و قوی ترين و در بيشتر موارد از پاک ترين انگيزه های ،رسيدن به هدف

   
  .، بدليل استفاده از همين رنگ ها در پوشش يا تبليغات گروهی شان ها و فاشيست هاستونيست ها، نازيبترتيب، کنايه از کم)  ٣٢
  
  .سرمايه داریاقتصاد  است و نه الزاما طرفدار  (libertarian)ليبرال در اينجا بمعنی آزادی خواه)  ٣٣
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ابراز ) بی شرافتی ( او همين فرد را نيز محکوم نمی کند بلکه از عمل اش . نظر گاندی بطور دقيق تر، قدری رحيمانه تر از اين است) ٣۴

   "!تنفر از گناه ، نه گناهکار. " انزجار می کند
  
در دوران پس از جنگ دوم جهانی الزم به توضيح است که .  است ترقی  جدا از تعريف شوروی از جبهه ی ترقی و ارتجاعاين) ٣٥

 :ی ترقیجبهه اول : سياست های دفتر سياسی حزب کمونيست شوروی، دو دنيا تعريف می کردند) رله کننده( نظريه پردازان تکرار گر
 پيروی  از آن ها از آن ها جنس می خريد يامی يافت يا و وابستگی    ی مثبت سياستش رابطه، اقتصاد وهر که بطور دربست با شوروی

دنيای ضد ترقی و  مخالف بود يا بر آن انتقادی کوچک يا بزرگ داشت متعلق به شورویهر که با :دوم می کرد به اين دنيا تعلق داشت و 
بورژوا، خرده بورژوا  و مستحق سخيف ترين دشنام ها؛ اعم از مامور سيا، سگ زنجيری سرمايه داری و امپرياليسم ، ،جبهه ی ارتجاع

. ...و   

       
بترجمه ی روان (کتاب همه ی مردم برادرنداو خود تعريفی از اقتصاد مورد نظرش داده که در. گاندی زندگی را ابتدايی نگه نمی دارد) ٣٦

بعالوه اينکه، وی خود را در حال تجربه می داند و آماده است که . قدری بدان اشاره شده است) محمود تفضلی، انتشارات امير کبير
وی بصراحت در جايی چنين می  .ومادی اش را پس بزند ن سنت ها و دگم های زندگی روحی و دينی  و فرهنگی و ملینهادينه تري

و فعاليت های زندگی بخش صنعتی بخاطر رواج چرخ  من نه در نظر دارم و نه توصيه می کنم که هيچ يک از صنايع مفيد:" گويد
 رواج دادن چرخ های ريسندگی دستی ، اين واقعيت است که در هند ده ها ميليون اساس فکر من در بوجود آوردن و. ريسندگی رها شود

برای اين . نفر مردم فقيری هستند که نيمی از وقت خود را در سال بيکارند و در سراسر سال با گرسنگی مزمن دست و پنجه نرم می کنند
قبول دارم که اگر اين وضع وجود نمی . کار و نان  ميخواهنداينان در قدم اول . ها ، حرف زدن از آزادی  و استقالل بی معنی است

 می بينيم که برای گاندی چرخ ريسندگی ). همه ی مردم برادرند."(داشت، برای بکار بردن چرخ های ريسندگی دستی هم جايی نمی بود
که يک سياستمرد پراگماتيست  و اهل عمل، بلکه فقط و فقط راه حلی فوری و فوتی است . نه نماد است و نه دگم و نه آرمانی ايدآليستيک

.باالجبار قبول می کند تا زمانی که  راه حل های ديگر کشف شود  
    

هنديان حداقل . ناگفته نماند که پرچم ملی هند، چرخ نخ ريسی گاندی را بعنوان نماد استقالل يا توسعه در مرکز خود نقش کرده است) ٣٧
       ِ  ايجاد   نده  اظهار داشته، اما در عمل اين رشد شهر نشينی و انسان شهری بوده است که غلبه يافته و نه در ادعا، آنچنان نبوده اند که نويس

اين را بخوبی از صنايع فيلمسازی بالی وود هند و جاذبه ی باور . اقيانوسی از روستا های توسعه يافته ی شاد و خودکفا، بزعم گاندی 
.می توان دريافت و لذا گزارش نويسنده، بر واقعيت مبتنی استده حسرت زنکردنی آن برای يک ميليارد هندی   

   
   چرا آشکار است؟ در کجا به آزمايش درآمده و اثبات يا رد شده است؟) ٣٨
  
پس از فروپاشی (تمامی کشورهای غير کمونيستی و کمونيستی ) ٢٠٠٥(اقتصاد مختلط، اقتصادی بود که پس از جنگ دوم تاکنون) ٣٩

اينک زمانی است که پيش بينی ها و پيشنهادات نويسنده ی محترم با آنچه که روی داده، مورد بررسی و . تجربه کرده اندآن را ) شوروی
از مالکيت دولتی بر صنايع و خدمات زيربنايی تا واگذاری آنها به موسسات . دادهخ در اين ميان کشاکش هايی ر. مطالعه قرار گيرد

اما تجربه ی عملی نشان داد که، پارامتر ناکارآمدی . يج هر يک ازين تجربه ها را بدقت مطالعه نمودخصوصی و بالعکس، که می بايد نتا
ً                                                             معضلی بوده که قبال  مطرح و آشکار نبوده، اما تجربه آن را اثبات نمود و ترديدها را" اجرا" و " تصدی گری" نهادهای دولتی در   به                 
اما در . عدم مشارکت موثر سرمايه  ونيروی کار نيز، پارامترهای ترديد ساز ديگر بوده اند فساد دولتی و عدم رقابت و .يقين تبديل ساخت

  .                              ِ                                               اين ميان هشدار نويسنده در مورد   تمرکز قدرت در دولت، هر چه بيشتر اثبات شده است
     

يد انرژی اتمی و تداوم و توسعه ی  سال می بينيم که تجربه، نکات ديگری را در مورد توليد، مصارف و تبعات تول۶٠اکنون پس از  ) ۴٠
ّ                     ام ا در اين ميان هنوز .، بطوری که اکثريت کشور های راقيه در حال برچيدن بساط نيروگاه های خودنداين صنعت مطرح ساخته است   

.                                                 ّ              شاهد تالش دولت های غير راقيه برای دستيابی به اين فن اوری می باشيم  
 

ً    اين هم يک نمونه پيش بينی که عمال  د) ۴١ امروزه فقط دو قطب اصلی دولت و سرمايه دار بخش . يده می شود درست از آب درنيامده                               
و  فقط تا ( ی  هم وجود دارد که تا حدی"ضد انحصار" در عين حال  در کشوری چون آمريکا ، قانون .خصوصی اند که قدر قدرت اند

  .جلوی يکه تازی سرمايه را در مقابل رقبا می گيرد) حدی
  
ً                                         ان عمال  فراهم نشد و کارگران اين احساس را نکردنداين امک) ۴٢      .  

   
  .١۵پانويس شماره . ک.ر) ۴٣
   

   . می باشدmicro - credit banksيا ) خرده وام ( معادل امروزين اين پيشنهاد، همان بانک های خرده اعتبار)  ۴۴
  
ازی يا مجازات دسته جمعی و بيرحمانه ی  يک ، زجر کش کردن و مثله س)ضم کاف، و)ر(، تشديد و کسر )خ(کسر به (خره کشی) ۴٥

 آشکار يا پنهان يا ضمنی و نيز چشم پوشی معتمدين محلیکمابيش با همکاری  و متهم يا گناهکار، از سوی جماعت اراذل محله، 
(lynch):  
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۴٦ (property tests   
  
۴٧ (Scopus    
  
ّ                                  سری دراز، که حتی جوان عام ی اهل سرخس را در دوران فترت عميق داستان سرزمين شير وعسل در تمامی قرون، قصه ايست با )  ۴٨                         

اين ! برمی آورداز سينه " وا اسفا" آه ،افسون می کند که با نگاه به افق شمالی سرزمين خودچنان ) ١٩٨٠دهه ی (و نهايی شوروی 
  . افکندسرزمين در ذهن و جان تمامی آرمان خواهانی که ساده لوح نيز باشند نقش افکنده و خواهد

  
  .می باشد...محله ی نژادی يا فومی يا دينی محصور وتحت کنترل، مانند محله ی ارمنی ها، يهوديان، سياهان، هنديان،: گتو)  ۴٩
   

با زيرکی وعده ی  نفت شمال را که روس ها خواهانند می دهد تا ) نخست وزير ايران(البته اشاره نويسنده به دورانی است که قوام ) ٥٠
ّ                                            ام ا می دانيم حسن تدبير بی نظير وی، روس ها را . ضر به خروج از ايران و قطع حمايت از  فرقه ی دمکرات  آذربايجان شوندآنان حا  

  نه توانست خاک)بر خالف ديگر نقاط( اين واقعه يکی از  استثنائات تاريخ قرن بيستم است که شوروی. درين باجگيری ناکام  ساخت
ی اقتصادی زد، نه توانست حکومت تحت الحمايه ی خود را در آن خاک حفظ کند و نه توانست امتياز کشور را ضميمه سايک اشغالی
  .بگيرد

   
  پليس مخفی شوروی)  ٥١
  
٥٢(wendell Willkie :  وندل ويلکی)به اتفاق " خانه ی آزادی" سياستمدار آمريکايی طرفدار حکومت جهانی  و موسس) ١٨٩٢-١٩۴۴

با موضوع پاسداری از صلح و تشکيل دولت بين المللی، در ميليون ها نسخه در سال " فقط يک دنيا"ام کتاب وی بن. النور روزولت
  .   در سراسر دنيا بفروش رسيد١٩۴٣

  
    Commonwealth : مشترک المنافع)  ٥٣
  
جهانی بيانديشيم ، ( شده است تاکنون، رواجی جهانی بافته و تبديل به شعار يونسکو و جنبش های سبز ١٩٩٠اين گفتمان، از دهه ی  ) ∗

                                    ّ       ، بعنوان نوعی ابراز هويت  و تعريف ملي ت خود "earthianزمينی يا " ه ی واژ). شعار يونسکو: ملی تصميم بگيريم و محلی عمل کنيم
ّ  در حال حاضر اروپای متحد و قدرتمند، اگر چه نه برای تمام جهانيان، ام ا. از سوی افراد،از همان زمان رواج يافته است  حداقل برای                                                                  

  .عمل کرده است" تز"خود، مرز ها را فروريخته و به اين 
   

      .ده  عضو غير دائم دارد و قرار است که اين تعداد افزايش يابد ) ٢٠٠۵تا سال ( امروزه . ١٩۴٧ البته در سال )  ٥۴
  
  ِ  قرار گرفته و انرژی های بی خطرانرژی اتمی بعنوان جايگزين نفت مورد شک وجودی البته سال هاست که اصل ضرورت )   ٥٥

مورد توجه ملل و دول ...  وی، جذر و مدی، خورشيدیآبی، باد- گاز، برق-از قبيل زيست            ّ               ی ارزان با فن اوری ساده تر؛ تجديد شونده 
عنوان يک  بگذريم که هنوز در برخی کشور های پيرامونی، دستيابی به اين تکنولوژی به .صنعتی و جنبش های سبز قرار گرفته است

شبه مسئله ی ملی مورد سوء استفاده ی قدرت قرار می گيرد تا کوتاهی ها و تقصيرات حکومت و مردم در کاهش فقر و فساد و بی 
.       عدالتی و بيسوادی و تامين آزادی، در زير سايه ی جنجال ها و تبليغات بر روی اين گونه آرزوهای جنون آميز امتحان شده پنهان شود

      
  
٥٦ ( Tennessee Valley Authority 
  
ورزشکار، حقوق دان ، هنرمند و فعال ضد تبعيض نژادی آمريکايی که در ،  Paul Robeson (1898-1976) پل روب سون، ) ٥٧

لويی  در اين جا، . رويه ی ضد تبعيض نژادی شوروی را ستود و از سرمايه داری و دولت آمريکا به همين خاطر انتقاد می کرد،ترانه ای
نلسون ماندال  رهروی سرافراز عدم . فيشر بنظر خود، تحسين و دفاع يکپارچه و بی قيد و شرط  وی را از شوروی نادرست می داند

  . خوانده است" قهرمان ما " خشونت، روبسون را هنرمند محبوب خود و 
    

من هيچ چيز جديدی به دنيا : عبير ها مخالف بود و معتقد کهالبته بهتر است بدانيم که خود گاندی بشدت با اين گونه ت: گاندی ايسم ) ٥٨
اصولی که به اندازه ی کوه (هر کس  و به هر نام، اصول عدم خشونت را در نهادش بپرورد. عرضه نکرده ام و از فرقه سازی هم متنفرم

    .م ازين تعبير استفاده کرده استنويسنده در اينجا، برای اختصار در کال. من را در خودش تداوم داده  است) ها قدمت دارند


