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عنوان               اين  با  حکمت  منصور   ،۱۹۹۵ سال  ژوئن  در 
کردستان  استقالل  خواست  از  دفاع  "در  نوشت:  ای  مقاله 
عراق".  در مقدمه همان طرح، او به يک نيروی مطرح، 
اقليم  دولت  دهنده  تشکيل  اصلی"  حزب  "دو  که  نيروئی 
تمکين  آن  به  سوم"  "نيروی  عنوان  به  عراق،  کردستان 
اشاره  عراق،  کارگری  کمونيست  حزب  يعنی  بودند،  کرده 
از تحوالتی که در پی دو جنگ  ميکند. مستقل و صرفنظر 
ويرانگر آمريکا در عراق و  در منطقه بوجود آمده است، آن 
نيروی "سوم"، متاسفانه اکنون در صحنه سياست کردستان 
ندارد.  از نظر سياسی  قابل توجه  عراق، وجود ملموس و 
آسايش"(سازمان  "اداره  و  ميهنی  اتحاديه  مسلح  افراد 
امنيت) آنها، با خط گرفتن از سپاه پاسداران رژيم اسالمی، 
با مسئوليت مستقيم و تحت فرماندهی نوشيروان مصطفی، 
معاون وقت جالل طالبانی، تصميم گرفته بودند که به فعاليت 
علنی حزبی که در کردستان عراق و توسط فعاالن کمونيست 
بدهند.  پايان  بود،  شده  تشکيل  منطقه  در  ساکن  و  حاضر 
شش کادر حزب کمونيست کارگری عراق را به قتل رساندند 
نماينده  شريعتمداری،  طريق  از  اطالعات  وزارت  سپس  و 
ويژه ولی فقيه در روزنامه کيهان، به جنايتکاران اتحاديه 
ميهنی پيام شادباش فرستاد. در همان حال راه را برای ورود 
داخل  در  رسما  و  آشکارا  که  اسالمی  جريانات  صحنه  به 
ايران و با اجازه و امکانات جمهوری اسالمی سرهم بندی 
باز  اسالمی"،  و "جماعت  اسالمی"  بودند، "جنبش  شده 
کردند. مهمترين عامل و آکتور راه حل ُمتمدنانه و انسانی 
معضل آويزان ماندن سرنوشت سياسی و حقوقی کردستان 
ممنوع  برای  زمينه  و  شد  سنگينی  ضربه  ُمتّحمل  عراق، 
کردن فعاليت علنی آن نيرو با سياست ضد انقالبی اتحاديه 
ميهنی ُمهيا شد. در مقابل، ميدان يکه تازی دو حزب سنتی 
ناسيوناليسم ُکرد در کردستان عراق، پارتی دمکرات خاندان 
بارزانی و حزب زير مجموعه جالل طالبانی، اتحاديه ميهنی، 
و موئتلفين نوبتی خرده جريانات اسالمی، که بعدها انشعاب 
مصطفی  نوشيروان  زعامت  به  "گوران"(تغيير)  جريان 
به آنها اضافه شد، هموار و هموار تر شد. صحنه سياست 
متفاوت  صدای  هر  برابر  در  و  شد  ُقُرق  ُمّقدس،  اقليم  در 
انحصار  ادامه  در  طلبيدند.  نفس کش  اينها  پيشرو،  رگه  و 
صدای  هر  منتقد،  هر  ُکرد،  ناسيوناليسم  خلوت  حياط  اين 
با ترور  و حذف فيزيکی پاسخ گرفت.  آزاديخواه،  مخالف 
ترور سردشت عثمان، وجه مشخصه حرکت ديکتاتورهائی 
بود که حتی هنوز در رابطه با حاکميت سياسی، از سيستم 

باز خوانی طرح 
استقالل کردستان عراق
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نبودند و کماکان  بردار  تيولداری عشيره ای، دست  اداره"ای و  "دو 
نيستند.

از اين نظر وقتی پس از گذشت بيست سال برميگرديم و به طرح منصور 
درعراق  دهه  دو  اين  تحوالت  با  رابطه  در  بايد  ميکنيم،  نگاه  حکمت 
فاکتورهای  و  پارامتر ها  در  ايجاد شده  تغييرات  و  و کردستان عراق 
سياسی، عوامل بازدارنده اجرای آن را مورد بررسی قراربدهيم. منصور 
حکمت در همان طرح اعالم ميکند، که هدف او طرح استقالل بخاطر 
خود استقالل نيست. او نگران آويزان بودن زندگی حقوقی و اجتماعی 
و مدنی مردمی است که در کردستان عراق در منگنه فشارهای رژيم 
گرفتار  عراق،  در  ُکرد  ناسيوناليست  حزب  دو  های  گروگيری  و  بعث 

شده بودند. 

در شرايطی که نيروی واقعی و پيشرو و از نظر سياسی و روانشناسی 
اجتماعی به درجه ای مقبول در ميان مردم، برای عملی ساختن خواست 
استقالل کردستان عراق، عمال از صحنه غايب است و در شرايطی که 
همين خواست در متن جنگ و تصفيه های خونين، آنهم نه موردی و 
اتفاقی که به درازای بيش از نيم قرن، بين جريانات سنتی ناسيوناليسم 
کرد، ضميمه آن تاريخ سرشار از جنايت توسط اين دو راس سرکرده 
ناسيوناليسم کرد و "کردايه تی" عليه "مردم خود" شده است، خواست 
مردم کردستان عراق برای خالصی از وضعيت بالتکيف حقوق مدنی 

خويش، با ابهامات و موانع جدی مواجه شده است.

عراق،  در  بويژه  کرد،  ناسيوناليسم  مشخصات  از  برخی  به  دارد  جا 
بطور اجمال اشاره کنم:

 در کردستان عراق از قديم االيام، دستکم از ۱۹۶۰ تاکنون، بين دو 
حزب ناسيوناليست ُکرد، جريان موسوم به "مالئی" و "جاللی" بر سر 
"هژمونی بر جنبش کردستان"(که اکنون به عنوان جنگ بر سر قلمرو 
حاکميت، اصطالحی رايج در ميان مردم است) جنگهای خونين و تصفيه 
های به مراتب جنايتکارانه روی داده است. در دوره های مختلف اين 
دو جريان به تناوب حکومت بعث، رژيم شاهنشاهی و اسالمی ايران 
و ترکيه را در اين تسويه حسابهای خونين و پاکسازيهای متقابل، به 
مدد گرفته و به صحنه وارد کرده اند. يکی، جريان جالل طالبانی، رسما 
و علنا عليه پارتی( که تاريخا نام جريان بارزانی است)، با دولت بعث 
متحد و وارد ائتالف نظامی شد. لقب "جاش ۶۶"، يعنی ثبت يک هويت 
منفور در دوره لشکرکشی مشترک بعث و نيروهای طالبانی به منظور 
پاکسازی نيروهای بارزانی، در همان سال به عنوان داغ و درفش ننگ 
سال ۱۹۶۶ بر پيشانی جالل طالبانی و "خط جاللی" حّک و منقوش 
پايانی جنگ  ُکنان دوران  شد. اين تخاصم نتوانست دوره کوتاه آشتی 
ايران و عراق، در دهه ۱۹۸۰ را هضم کند. پارلمان اقليم پس از جنگ 
خليج در سال ۱۹۹۱ با شرکت همان دو حزب تشکيل شد. يک سال بعد، 
يعنی در سال ۱۹۹۲، اتحاديه ميهنی مدافع "حق تعيين سرنوشت"، 
يعنی در واقع جدائی و استقالل، در مقابل پارتی طرفدار "خودمختاری 
به  مراجعه  که  آنگاه  کذائی،  هژمونی  سر  بر  جنگ  اما  بود.  محلی" 
ميزان رای مردم بيم اين را ميداد که کفه ترازو را به نفع بارزانی ها 
سنگين کند، جالل طالبانی را به فکر "دّبه" در آوردن انداخت. طرح 
"فيفتی ̵ فيفتی" با تهديد و گروگيری در واقع به طرف مقابل تحميل 
شد. با اينحال و عليرغم پذيرش آن طرح از سر ناچاری و يا حتی از 
سر منافع "ملت ُکرد" از جانب پارتی، اما جماعت طالبانی بنا را بر 
يکسره کردن تعيين تکليف با جريان رقيب گذاشتند. ساختمان پارلمان 
"حکومت نوپا" در کردستان عراق را به توپ بستند و برای پاکسازی 
پارتی در اريبل، شهری که سنتا پايگاه اجتماعی بارزانی ها بود، به 
کمک و تحريکات رژيم اسالمی در ايران نيرو بسيج کردند. بارزانی به 
هر نيروئی که به آن اميد و يا توهم داشت ُمتوّسل شد. به آمريکا، که 
آنان را در جريان جنگ خليج  و در خط  امن"۳۶ درجه"، و به قيمت 

زير و رو کردن شيرازه مدنی جامعه عراق و بمباران بغداد به قدرت 
رسانده بود، التماس کرد. پاسخ يک سکوت سنگين و بی تفاوتی مطلق 
بود. رژيم جمهوری اسالمی در تحکيم قدرت جالل طالبانی، ُمهره سر 
بزير تر و نوکر منش تری ميديد. خواست بارزانی از رژيم اسالمی، که 
قبال با تصوير سازيهای خط طالبانی، "قياده موقت" و "چماق" دست 
رژيم تازه به قدرت رسيده اسالمی "عليه کردهای کردستان شرقی" 
نام گرفته بود، و به نظر من به ناحق و غير واقعی و دروغين، نشنيده 
گرفته شد. بارزانی در ماه اوت سال ۱۹۹۶، مايوس از عنايت اربابان 
تعبير صريح مسعود  به  آنان،  زدنهای  پشت  از  و خنجر  و "خيانت" 
بارزانی: "موجوديت خود را در خطر" احساس کرد. تنها تخته پاره 
از غرق شدن نجات  پارتی را  ای که ميتوانست کل موجوديت جريان 
و  نداد  راه  بخود  ترديد  بارزانی  مسعود  بود.  بعث  وقت  دولت  بدهد، 
از دولت بعث و شخص صدام حسين تقاضا کرد نيرو اعزام کند. اين 
ماجرا و ائتالف نظامی اين بار بارزانی و بعث، داغ ننگ "۳۱ آب"( 
اوت) را بر پيشانی پارتی حّک کرد. در مقابل، نيروهای جالل طالبانی 
به گفته خودش به "پسر خاله ها" يعنی سپاه پاسداران متوسل شد تا 
در حمايت آتش توپ و تانکهای آنان، نيروهای مشترک ارتش بعث و 
بارزانی را که اتحاديه ميهنی را تا نوار مرزی کردستان عراق با ايران 
به عقب رانده بودند؛ و مسعود بارزانی در اسکورت نيروهای بعث و 
پيشمرگ های چفيه قرمز در خيابانهای سليمانيه رژه ميرفت، از منطقه 
سنتا حياط خلوت خويش، بيرون براند. انتقام نيروهای مسلح طالبانی 
با سرکردگی موجوداتی چون عمر سيد علی و جبار فرمان، و کادرهای 
بيرحمانه  بسيار  کذائی، وحشيانه و  له رنجدران  نام" کومه  "صاحب 
افراد  اعدام دسته جمعی  و  اروپائی صحنه کشتار  بود. روزنامه های 
با  بارزانی را در کوچه و خيابانهای سليمانيه توسط آن جنايتکاران، 
ُبهت و حيرت منتشر کردند. آن صحنه ها نمونه های بارز جنايات جنگی 
بودند. به جای سپردن آن جنايتکاران به دادگاه، از جبار فرمان که به 
"جالد" اتحاديه ميهنی و کومه له رنجدران ملقب بود،  پس از مرگ 

او، در شهر سليمانيه مجسمه يادبود، ساختند!

روی   ۱۳۵۷ سال  در  ايران  انقالب  پی  در  که  تحوالتی  با  تر،  پيش 
دادند، ميدان آن جنگ و تصفيه سازيهای خونين، به ايران و کردستان 
يافت و زمينه مناسبی برای دخالتگريهای آن دو نيروی  انتقال  ايران 
"کردستان آنسو" در معادالت سياسی ايران و کردستان ايران فراهم 
شد. جنگ و جدالها پس از سرنگونی رژيم سلطنت بين جاللی و مالئی 
در رقابت و کشمکشها ميان "قياده موقت"، نام "موقتی"پارتی بارزانی 
پس از بازسازيها در پی "آش بتال" (برزمين گذاشتن اسلحه) درسال 
۱۹۷۵،از يکسو؛  و جريان اتحاديه ميهنی و جالل طالبانی، از سوی 
ديگر؛ بر سر اين بود که کدام يک به متحدين واقعی "امام خمينی" و 
رژيم اسالمی تبديل شوند؟ "ماده ۸" که در آن زمانها، مدت کوتاهی 
پس از بهمن ۱۳۵۷ توسط "هيات نمايندگی خلق کرد"  تنظيم شد و 
بر اخراج سران قياده موقت از ايران تاکيد داشت، در واقع نشان دهنده 
اين واقعيت تلخ بود که در بستر ساقط شدن رژيم سلطنت، خط جالل 
طالبانی فرصتی طالئی برای نشان دادن ُپتانسيل خود به رژيم اسالمی 
برای ضربه به پارتی يافته بود. اين مساله که بر اساس کدامين توهم ها 
نسبت به خط طالبانی، نوعی از کردايه تی چپ و حتی سوسياليستی در 
کردستان ايران دامن زده شده بود، که به سوء استفاده فرصت طلبانه 
و بهره برداری سياسی از سير رويدادهای انقالب ۵۷ و ادامه آن در 
کردستان ايران، توسط اتحاديه ميهنی و فرقه شبه مذهبی "کومه له 

رنجدران"، کمک بسياری کرد، موضوع جداگانه ای است. 

اينجا فقط بر يک نکته انگشت ميگذارم:

انتقال آن جنگ و تصفيه سازيها بين جاللی و مالئی بر سر هژمونی 
بر جنبش کردايه تی به ايران، تاثيرات بسيار ُمخرب و جبران ناپذير 
بر روندهای سياسی جامعه ايران و کردستان باقی گذاشت. وزنه بسيار 
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سنگين و بازدارنده بر جوانه های کمونيسمی بود که در بستر انقالب 
۱۳۵۷ در کردستان ايران شکل گرفته؛ و از جاذبه اجتماعی و اقبال 
وسيع حتی در سراسر ايران برخوردار شده بود. من در اين مورد و 
شيفته  و  دهقانی  سوسياليسم  و  ُکرد  ناسيوناليسم  رسوب  های  ريشه 
"آنسوی"  تی  کردايه  با  همسوئی  اين  که  له  کومه  تاريخ  در  روستا 
تر و  ام. الزم است کامل  کوههای کردستان را ممکن ساخت، نوشته 
تاريخ  آن  در  که  کمونيستهائی  توسط  از جمله  تر،  تر و مستند  جامع 
حضور فعال داشته اند، اين تالش ها ادامه يابند و تکميل شوند. در اين 
رابطه بايد از نو و باستناد اسناد و کتابها و خاطراتی که توسط سران 
مختلف جريانات و انشعابها و زير مجموعه های اتحاديه ميهنی اکنون 
ديگر علنی شده اند، زوايای پنهان و پوشيده اتفاقات ديگر و از جمله 
اردوگاه  بمباران  اولی  شوان(  گردان  و  بوتی  اردوگاه  بمباران  فاجعه 
کومه له در بوتی، هفتم اوت ۱۹۸۸ و دومی همرا با بمباران شيميائی 
حلبجه در ۱۶ و ۱۷ مارس همان سال، هر دو توسط رژيم بعث)، نيز 
و  کردستان  در  آزاديخواهی  و  کمونيسم  شوند.  موشکافی  و  بازبينی 
سراسر ايران تاوان بسيار سنگينی در تداعی شدن با خط "مام جالل" 
کم  هوادار "صادق"،  و  تدارکاتچی  منزلت  به  کردن  افتخار  پرداخت. 
توقع و جونيور يک قطب جنگ بر سر هژمونی بر جنبش کردايه تی، 
له  "کومه  اسالمی  شبه  فرقه  و  سکت  با  همراه  جريان  آن  که  آنگاه 
رنجدران"، در کوههای قنديل دوران "نوين" آن صف آرائيها را به 
ای و اساسی و  عنوان حماسه، در بوق کردند، هيچگاه بطور ريشه 
گذشته  تاريخ  به  حتی  بدهکاری  هيچ  بدون  و  راست،  سر  و  مستقيم 
خويش، مورد يک بازبينی انتقادی، مارکسيستی و با روحيه شجاعانه 

"خالف جريانی" قرار نگرفت. 

فريدون  و  فرمان  نوشيروان مصطفی و جبار  امثال همين  بهر حال،   
باصطالح  له  کومه  راس  در  بارزانی  بتال"  "آش  از  پس  عبدالقادر، 
مارکسی "آن سوی" کوههای کردستان قرار داشتند. رواياتی که خود 
اينها از تاريخ و خاطرات و تفکر و بينش خويش متنشر کرده اند، با 
فريبانه که در محافل  ُخرافی و خود  تصاوير فريبنده و غير واقعی و 
در گوشی هواداران و شيفتگان آنها در "کردستان شرقی" ميچرخيد، 
۱۸۰ درجه متفاوت بود. حاال ديگر با  افتخار هم نوشته اند که  قوانين 
آنها در "مناطق آزاد شده"، برگرفته از قوانين رژيم بعث، "شريعت 
له  کومه  بودند.  کردها"،  "تاريخ  در  ُعرف  و  و سنن  اسالم"  ُمّقدس 
"آنسو"؛ در تصفيه های خونين و توطئه های رذيالنه که در قتل عام 
نيروهای رقيب، اعدام دسته جمعی اُسراء و در راستای همان "جنگ 
بر سر هژمونی بر جنبش کردستان" برپا کردند، از جمله عليه نيروهای 
حاجی  حمه  رهبری  تحت  و "حسک"  عراق  شيوعی  حزب  و  پارتی 
محمود و "پاسوک"، توسط  و با فرماندهی و سازماندهی نظامی امثال 
نوشيروان مصطفی، از هيچ  جنايت هولناک و ضد بشری دريغ نشد. 
فقط در يک مورد، در جنايت"پشت آشان" در سال ۱۹۸۳، روستائی 
در دامنه کوه قنديل و در مرز کردستان ايران، نزديک به هفتصد نفر به 
قتل رسيدند که در ميان آنها بيش از ۷۰ نفر از اعضاء و کادرهای حزب 
شيوعی عراق بودند. از آن تعداد قربانيان حزب شيوعی، ۴۹ نفر که 
زبانشان عربی بود و غير ُکرد، بعد از اسارت تيرباران شدند. فرمانده 
اتحاديه  جانب  از  مصطفی  نوشيروان  مستقيما  را  هولناک  جنايت  آن 

ميهنی جالل طالبانی بر عهده گرفته بود. 

هژمونی  سر  بر  تصفيه  و  جنگ  و  دراز  و  دور  پبشينه  اين  عليرغم 
زندگی  وضعيت  و  حقوقی  و  سياسی  سرنوشت  کردستان،  جنبش  در 
مدنی مردم کردستان عراق هنوز هم در ُقُرق همين دو "حزب اصلی" 
ناسيوناليسم ُکرد و انشعابات از درون همان اردو، قرار دارد. مسعود 
جاری  سال  نوروزی  پيام  در  که  خود  موضع  ترين  تازه  در  بارزانی 
ُمنعکس کرده است، گفته و نوشته است، با کارشکنی هائی که حکومت 
فعلی عراق، در مساله بودجه و سهميه کردستان عراق و نفت و غيره 
و  جدائی  جز  راهی  و  منتفی،  را  همزيستی  امکان  است،  کرده  ايجاد 

اعالم استقالل باقی نگذاشته است. نيروی رقيب و خرده جريانات در 
حاشيه آن، در مقابل اعالم کرده اند، که بارزانی قصد دارد با بخشيدن 
کرکوک به "ُترکمن ها و عرب ها"، يک نيمچه مستعمره ترکيه، يک        
"دولت چه" و يا يک "امارات چه و شيخ نشين چه"، در دهوک و 
اربيل سرهم بندی کند. مساله ای که تا حد زيادی حيرت انگيز است اين 
است که چرا عليرغم يک تاريخ نيم قرنی از جنايات غير قابل وصف در 
حق شهروندان و مردم "ملت خود"، هنوز هم که هنوز است، از منظر 
ناسيوناليستهای محترم ُکرد و مجاهدان نيمچه سکوالر و شبه مدرن 
مقابل،  طرف  و  است  جالل"  "مام  کماکان  طالبانی  جالل  تی؛  کردايه 
مال مصطفی بارزانی"نه مر"(جاودانه)؛ و جنايتکار سابقه داری چون 
تحت  بايد  دموکراتيک  نيمچه  شرايط  هر  در  که  مصطفی  نوشيروان 
تعقيب قضائی قرار بگيرد و تحويل دادگاه محاکمه جنايتکاران جنگی، 

"کاکه نه وه" است و سمبل "تغيير"؟ 

به نظر من، از سوی ديگر، دعوت مردم برای "سرنگون ساختن" و 
بزير کشيدن قدرت اينها، بی معنی است. چون خيلی ساده اينها دولت 
در  اسير  منطقه  اين  در  بالتکليف  وضعيت  گرفتن  نظر  در  با  نيستند. 
ميان  در  اسالمی   - ايلياتی  تعقل  و  تفکر  و  عشايری  جريانات  منگنه 
احزاب سياسی "فعال"  و "مطرح" در صحنه، در درجه اول بايد بطور 
جدی راهی برای خالصی از اين وضعيت آويزان حقوقی و مدنی پيدا 
کرد. تا زمانی که نيروئی اجتماعی و پيشرو و مترقی و مسئول عروج 
نکند که بتواند به اين خفقان صحنه سياست در کردستان عراق توسط 
اين جريانات؛ و گردنه بگيری آنان پايان بدهد، سرنوشت مردم در اين 
دور و تسلسل باطل تاريخ چندين دهه صف آرائی بر سر هژمونی و 
سرکردگی و قلمرو حاکميت، باز هم خواهد چرخيد. هر نيروئی که اراده 
کند تا مردم کردستان عراق را از اين ُبن بست فلج کننده رها سازد، بايد 
راهی برای برون رفت از اين دايره بسته را نشان بدهد و خود راسا 
قدم پيش بگذارد. طرح منصور حکمت برای استقالل کردستان عراق، 
فراخوان به مبارزه برای پايان دادن به وضعيت ُمبهم سياسی و نشان 
دادن راه خاتمه دادن به بی حقوقی مردم کردستان عراق بود. اجرای 
عملی آن طرح از نظر من کماکان در گرو به ميدان آمدن نيروی فّعاله 

چنين تحولی، ُمتکی و مشروط است. 

بالتکليفی  مشکل  به  پاسخ  که  نيستم  باور  اين  بر  من  نظر  اين  از 
يا  و  ابهام  در  گويا  کردستان عراق،  مردم  مدنی  و  سرنوشت سياسی 
ناروشنی مواضع کمونيسم کارگری راجع به "مساله ملی" نُهفته است. 
منصور حکمت در رابطه با ناسيوناليسم و ملت و ملت سازی، موضع 
کمونيسم کارگری را به روشنی و در سطح پايه ای و تئوريک، شفاف 
و منسجم و عميق و علمی توضيح داده است؛ و در رابطه با مساله 
مشخص، يعنی "مساله ُکرد" در ايران نيز، بطور واقعی و سياسی و 
مسئول در چهارچوب برنامه يک دنيای بهتر، قطعنامه ای مصوب دارد 

که هنوز هم از نظر من ُمعتبر است و قابل اتکاء.

هر دو اين اسناد و رساله و نيز نقد منصور حکمت بر موضع و تعبير 
رهبری وقت کومه له از جنگ حزب دمکرات عليه کومه له، که گويا بر 
سر "هژمونی و حاکميت بر جنبش کردستان" بود، در اين شماره نشريه 
باز تکثير شده اند. صفحات آن تاريخ "سفيد" نيستند. به نظر من نا 
رواست که از تاريخ يک سری مواضع، که در مصافهای جدی سياسی 
و روياروئی های قطبی در نقطه عطفها و نقطه چرخشها مشخصا بين 
کمونيسم و ناسيوناليسم و کردايه تی "چپ" ثبت و متکوب شده اند، 
چشم پوشی کرد. اينجا، با حذف و ناديده گرفتن يک تاريخ واقعی و پر 
از کشمکش و فتح سنگرها، هيچکس مجاز نيست خود را شواليه جنگ  

و نبرد ناکرده قالب کند. به تاريخ، نميتوان و نبايد کلک زد.

ايرج فرزاد
 نيمه اول آوريل ۲۰۱۷
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٤                                                     

پيشگفتار جزوه
لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه کالسيک آلمانی

مارکس در پيشگفتار مقدمه ای بر نقد سياسی که به سال ۱۸٥۹ در 
سال  به  ما  نفر  دو  هر  چگونه  که  ميدهد  شرح  يافت  انتشار  برلن 
- نگرش  تدوين نگرش خودمان"  به  بروکسل "مشترکاً  در   ۱۸٤٥
آلمانی"  فلسفه  ايدئولوژيک  تاريخ - "در برابر نگرش  ماترياليستی 
که عمدتاً توسط مارکس پرورانده شده بود - پرداختيم. "اين در واقع 
تسويه حسابی با  آگاهی فلسفی پيشين خودمان هم بود. تصميم ما به 
صورت انتقادی از فلسفه بعد از هگل، جامعه عمل پوشيد. دستنويس 
آن که بالغ بر دو جلد قطور به قطع رحلی بود، در وستفالی آماده 
انتشار بود که اخباری دريافت کرديم حاکی از اينکه اوضاع تغيير 
کرده و امکان انتشار آن وجود ندارد. دستنويس را به انتقاد جونده 
موشها رها کرديم و البته از روی ميل، زيرا به هدف اصلی - که 

روشن کردن خودمان بود - رسيده بوديم."

را  زندگی  مارکس  و  است  گذشته  سال  چهل  از  بيش  زمان  آن  از 
بدرود گفته بی آنکه هيچ يک از ما فرصت بازگشت به موضوع را 
پيدا کرده باشيم. ما در مورد رابطه مان با هگل در جاهای گوناگون 
سخن گفته ايم اما در هيچ جا گزارش جامع و به هم پيوسته ای عرضه 
از  سرانجام  که   Feuerbach فويرباخ  به  هيچگاه  ما  نکرده ايم. 
بسياری لحاظ، حلقه واسط ميان فلسفه هگل و نگرش ما بوده است، 

نپرداخته ايم.

در حال حاضر جهانبينی مارکسيستی در فراسوی مرزهای آلمان و 
اروپا و در همه زبانهای ادبی جهان نمايندگانی برای خود يافته است. 
خارج،  در  را  ديگر  تولدی  آلمانی  کالسيک  فلسفه  ديگر  سوی  از 
خود  در  حتی  و  ميکند  تجربه  اسکانديناوی،  و  انگلستان  در  بويژه 
آلمان چنين مينمايد که مردم از اين آش شله قلمکار التقاطی گری که 

در دانشگاه به نام فلسفه به خوردشان ميدهند خسته شده اند.

در اين شرايط گزارشی کوتاه و جامع از رابطه مان با فلسفه هگل، از 
اينکه چگونه از آن آغاز کرديم و نيز چگونه از آن ُجدا شديم، برای 
من بيش از پيش ضروری مينمود. و نيز به همين گونه، ما بايد ِدين 
شرافتی ادا نشدۀ خود را به فويرباخ که در طی آن دوره توفان و تالش 
بيش از هر فيلسوف ديگری پس از هگل بر ما تأثير گذاشت با يک 
سپاسگزاری کامل ادا ميکرديم. از اين رو هنگامی که ويراستاران 
مجله زمان نو Neue Zeit از من خواستند که يک بررسی انتقادی 
از کتاب اشتارکه Starcke درباره فويرباخ به عمل آورم فرصت را 
غنيمت شمردم. مقاله من در شماره های چهارم و پنجم سال ۱۸۸٦ 
آن مجله انتشار يافت و آنچه اکنون به نظر خوانندگان ميرسد شکل 

تجديدنظر شده ای از آن مقاله است.

پيش از آنکه اين سطور را به چاپخانه بفرستم، دستنويس کهنه سال 
٤٦-۱۸٤٥ را يافتم و بار ديگر نگاهی به آن انداختم؛ مشاهده کردم 
که بخش مربوط به فويرباخ کامل نيست. بخش کامل شدۀ آن عبارت 
ثابت ميکند که در آن  تنها  تاريخ است که  از معرفی نگرش مادی 
ناقص  اندازه  چه  تا  اقتصادی  تاريخ  مورد  در  ما  معلومات  زمان، 
بود. دستنويس در عين حال، هيچگونه انتقادی هم از اصول فلسفه 
فويرباخ در بر ندارد و بنابراين برای منظور کنونی ما کفايت نميکند. 
از سوی ديگر در يک دفترچه کهنه مارکس يازده تز، تزهايی درباره 
دانست  بايد  است.  شده  چاپ  دفتر  اين  پيوست  به  که  يافتم  فويرباخ 

نوشته شده  آتی  تنظيم  پرداخت و  برای  با عجله و  يادداشتها  اين  که 
به عنوان  ولی  است.  نبوده  ميان  در  آنها  انتشار  از  و مطلقاً قصدی 
نوين بسته شده  نبوغ آسای جهانبينی  آن، نطفه  نخستين سندی که در 

است ارزشی فزون از حد دارد. 

فريدريش انگلس 
لندن، ۲۱ فوريه ۱۸۸۸

لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه کالسيک آلمانی
فريدريش انگلس

۱. هگل

دفتری که اينک پيش روی ماست[۱]، ما را به دوره ای باز ميگرداند 
که گرچه از لحاظ زمانی بيش از يک نسل از آن نميگذرد، چنان با 
نسل کنونی در آلمان بيگانه شده که گويی صد سال از آن زمان گذشته 
است. با اين همه، اين دوره، دورۀ تدارک برای انقالب ۱۸٤۸ بود، 
و همه آن چيزی که از آن هنگام تاکنون در کشور ما روی داده است 
صرفاً ادامۀ سال ۱۸٤۸ و اجرای آخرين خواست و وصيت انقالب 

بوده است.

انقالبی فلسفی،  آلمان سدۀ نوزدهم هم مانند فرانسه سدۀ هژدهم،  در 
پيش درآمد يک دگرگونی سياسی بود. ولی اين دو جريان چه متفاوت 
مينمودند! فرانسويان با تمامی علم رسمی، با کليسا و غالباً با دولت به 
نبرد آشکار برخواسته بودند؛ نوشته های آنها در فراسوی مرزها - در 
هلند يا انگلستان به چاپ ميرسيد در حالی که خودشان همواره در خطر 
پروفسورها  آلمانی ها  ديگر  از سوی  بودند.  باستيل  در  زندانی شدن 
بودند، مربّيان جوانان منصوب شده از سوی دولت؛ آثارشان، کتابهای 
درسی تأييد شدۀ رسمی، و سيستم پايان بخش کل تکامل - سيستم هگلی 
- حتی به يک معنا، به مقام فلسفه دولت پادشاهی پروس ارتقاء يافته 
اين پروفسورها،  بتواند خود را در پشت  انقالب  آيا ممکن بود  بود. 
ثقيل  و  مالل آور  جمالت  دوپهلو،  و  فضل فروشانه  عبارات  پس  در 
آنها پنهان کند؟ مگر درست همان کسانی که در آن زمان به منزلۀ 
نمايندگان انقالب به شمار ميآمدند - ليبرالها - سرسخت ترين دشمنان 
اين فلسفه آشفته ساز ذهن نبودند؟ ولی آنچه را که نه حکومت و نه اين 
ليبرالها ميديدند دستکم يک نفر در سال ۱۸۳۳ ميديد و اين شخص 

کسی جز هاينريش هاينه[۲] نبود.

نمونه ای را در نظر بگيريم. تاکنون هيچ قضيه فلسفيی به اندازه اين 
گفته مشهور هگل که "هر چه واقعی است معقول است و هر آنچه 
معقول است واقعی است"، ستايش و سپاس حکومتهای کوته نگر و به 
همان اندازه خشم آزاديخواهان کوته نگر - ليبرالها - را برنيانگيخته 
دعای  يعنی  موجود  وضع  توجيه  ملموسی  طرز  به  گفته  اين  است. 
خير فلسفيی بود بر خودکامگی، حکومت پليسی، و محاکمات "استار 
چامبر"[۳] و سانسور نثار ميشد. آری، فرمانروای پروس - فريدريش 
ويلهلم سوم - و اتباعش اين گفته هگل را چنين ميفهميدند. ولی در نزد 
هگل بدون شک هر آنچه موجود است بی قيد و شرط واقعی نيست. 
برای هگل صفت واقعی تنها به چيزی تعلق ميگيرد که در عين حال 
ضروری نيز هست: "واقعيت در سير تکامل خود، ضرورت خود 
را به اثبات ميرساند."  پس برای هگل يک اقدام خاص حکومت - يا 
به قول خودش "مقررات مالياتی معيّنی" - بی آنکه قيد و شرطی در 
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ميان باشد، هرگز واقعی نيست. ولی آنچه ضرورت دارد، سرانجام 
ثابت ميکند که معقول هم هست؛ و اگر اين را در مورد دولت پروس 
آن زمان بکار ببريم تنها اين معنا به دست ميآيد که اين دولت تا آنجا 
معقول، يا منطبق با عقل است که ضروری است. و اگر به نظر ما 
با اينهمه هنوز به موجوديتش ادامه ميدهد پس بايد  شّر مينمايد ولی 
خصلت شّر حکومت را با خصلت شّر اتباعش توجيه کرد و توضيح 

داد. پروسی های آن زمان حکومتی داشتند که سزاوار آن بودند.
حال آنکه، طبق نظر هگل، واقعيت به هيچ وجه خاصيتی نيست که 
و  تمامی شرايط  در  يا سياسی،  اجتماعی  معيّن،  برای هر وضعيت 
اين است. جمهوری  باشد. درست عکس  قابل پيشگويی  همه زمانها 
رم واقعی بود، ولی امپراتوری رم هم که آن را کنار زد و جانشين 
آن شد واقعی بود. در سال ۱۷۸۹ سلطنت فرانسه چنان غير واقعی 
شده بود، چنان از هر گونه ضرورتی تهی شده بود، چنان نامعقول، 
عالقه  نهايت  با  همواره  هگل  که   - کبير  انقالب  آن  با  ميبايست  که 
از آن ياد ميکند - نابود ميشد. در اين مورد، بنابراين، سلطنت غير 
واقعی و انقالب واقعی بود. و بدين گونه در مسير تکامل، هر آنچه 
که قبًال واقعی بوده است غير واقعی ميشود و ضرورت، حق حيات 
و معقوليتش را از دست ميدهد، و در جای واقعيت محتضر، واقعيتی 
تازه و زنده مينشيند - مسالمت آميز اگر کهنه به قدر کفايت هوشمند 
باشد که مرگ را بدون مبارزه پذيرا شود؛ قهر آميز اگر در برابر اين 
ضرورت مقاومت کند. پس اين گزاره هگلی از راه ديالکتيک هگلی 
به ضد خودش ِبدل ميشود: هر آنچه در قلمرو تاريخ انسانی واقعی 
است، در فرايند زمان غير عقالنی ميشود، لذا بنا بر همان نهايتش 
غير عقالنی است، از پيش بوی گند غير عقالنی بودن ميدهد، و هر 
چيز که در انديشه انسانها عقالنی است، سرنوشتش آن است که واقعی 
شود، گرچه ممکن است بسيار هم با واقعيت ظاهراً موجود در تقابل 
باشد. به موجب تمامی قواعد شيوه هگلی تفکر، گزاره عقالنيت هر 
چيز که واقعی است به گزاره ديگری منجر ميشود: هر آنچه موجود 

است، سزاوار نابود شدن است.

به  بايد  ما  (که  هگلی  فلسفه  انقالبِی  خصلت  و  راستين  ارزش  ولی 
منزلۀ پايان سرتاسر پس از کانت، خود را به آن محدود کنيم) درست 
در همين جاست که يک بار برای هميشه ضربه مرگباری بر نهايی 
حقيقت،  آورد.  وارد  انسانی  کنش  و  انديشه  فرآورده های  تمام  بودِن 
از  مجموعه ای  ديگر  نزد هگل  در  است،  فلسفه  کار  آن  شناخت  که 
گفته های جزمی تام و تمام نبود که همين که کشف شدند، صرفاً بايد 
آنها را حفظ کرد. حقيقت اکنون در فرايند خوِد شناخت فراهم ميآيد، 
مرحله  به  پايين تر  سطوح  از  که  علم  درازمدت  تاريخی  تکامل  در 
به اصطالح حقيقت  با کشف  آنکه  بی  مييابد  ارتقاء  عالی تر شناخت 
مطلق به نقطه ای برسد که ديگر نتواند به پيش رود و کاری نداشته 
باشد جز آنکه دست روی دست بگذارد و با شگفتی به حقيقت مطلقی 
که بر آن دست يافته خيره شود. و هر آنچه در قلمرو شناخت فلسفی 
صدق ميکند در هر حوزه ديگر شناخت، و نيز در مورد هر کنش 
در  حتی  نميتواند  شناخت  که  همانطور  درست  است.  صادق  عملی 
شرايط کمال مطلوب انسانی، به نتيجۀ کامل برسد، تاريخ هم نميتواند 
چنين کند. جامعه کامل، و "دولت" کامل چيزهايی هستند که فقط در 
مخيّله وجود توانند داشت. برعکس، تمامی نظامهای تاريخی متوالی، 
در سير بی پايان تکامل جامعه انسانی فقط مراحل گذرايی هستند از 
پست تر به عاليتر. هر مرحله ضروری است و بنابراين برای زمان 
و شرايطی که آن مرحله خاستگاه خود را به آن مديون است، موّجه 
آن  بطن  در  تدريجاً  که  عاليتر  و  برابر شرايط جديد  در  ولی  است؛ 
تکامل مييابد، اعتبار و حقانيت خود را از دست ميدهد و بايد راه را 
برای مرحله عاليتر - که آن هم به نوبه خود رو به احتضار و نابودی 

ميرود - باز کند. درست به همانگونه که بورژوازی به وسيله صنايع 
بزرگ، رقابت و بازار جهانی، در عمل تمامی نهادهای استواری را 
که دير زمانی مورد احترام بوده اند در هم ميشکند، فلسفه ديالکتيکی 
هم، تمامی مفاهيم مربوط به حقيقت مطلق و نهايی و نيز مفاهيم مطلق 
راجع به امور انسانِی متناظر با آن را نابود ميسازد. برای اين فلسفه 
هيچ چيز، نهايی، مطلق و مقدس نيست. اين فلسفه، خصلِت گذراِی 
هر چيز و در هر چيز را افشاء ميکند، هيچ چيز نميتواند در برابِر 
آن (فلسفه ديالکتيکی) تاب بياورد مگر فراينِد بی وقفۀ شدن و گذشتن، 
اين فلسفه  پايان از َپست به عالی. و خود  بالندگِی بی  فراينِد پيوستۀ 
چيزی بيش از بازتاب محض اين فرايند در مغز انديشنده نيست. البته 
اين فلسفه روِی محافظه کارانه هم دارد. يعنی ميپذيرد که مراحل معيّن 
عادالنه اند؛  و  موّجه  مفروض  و شرايط  زمان  در  جامعه  و  شناخت 
ولی فقط در همين حد. محافظه کاری اين جهانبينی نسبی و خصلت 
انقالبی آن مطلق است - اين تنها منطقی است که اين جهانبينی بر آن 

صحه ميگذارد.

در اينجا ضرورتی ندارد که به اين پرسش بپردازيم که آيا اين جهانبينی 
با وضع کنونی علم طبيعی کامًال مطابقت دارد يا نه، علمی که پايان 
ممکنی را حتی برای زمين و پايان نسبتاً مسلّمی را برای قابل سکنی 
بودن آن پيشگويی ميکند و از اين رو ميپذيرد که برای تاريخ انسانی 
به  دارد.  نزولی هم وجود  بلکه خطی  فقط يک خط صعودی  نه  هم 
هر ترتيب، ما هنوز از نقطه عطفی که در آن سير تاريخی جامعه به 
سير نزولی تبديل شود فاصله بعيدی داريم و نميتوانيم از فلسفه هگلی 
انتظار داشته باشيم که به موضوعی بپردازد که علم طبيعی در زمان 

آن هنوز آن را در دستور مطالعه خود قرار نداده بود.

ولی آنچه در واقع بايد در اينجا گفته شود اين است که در آثار هگل 
نظرات مذکور به اين صراحت و دقت مطرح نشده اند. اين نظرات 
برآيند ضروری اين شيوه هستند؛ برآيندی که خود او هيچگاه به چنين 
صراحت به آن نرسيد و اين، در واقع، از آن رو بود که وی مجبور 
فلسفی  دستگاهی  مقتضيات سنتی،  با  بسازد هماهنگ  دستگاهی  بود 
که بايد با نوعی حقيقت مطلق پايان يابد. بنابراين هگل با وجود اينکه 
بويژه در منطق خويش تأکيد ميکند که اين حقيقت ابدی چيزی بجز 
خوِد فرآيند منطقی يا تاريخی نيست با اينهمه خود را مجبور ميبيند 
مجبور  که  رو  اين  از  درست  سازد  فراهم  پايانی  فرآيند،  اين  برای 
است دستگاه خود را در اين يا آن نقطه به پايان آورد. او در منطق 
خود ميتواند از اين  پايان بار ديگر آغازی بسازد چرا که در اينجا 
نقطه پايان يعنی ايدۀ مطلق - که فقط تا آنجا مطلق است که او مطلقاً 
هيچ چيز ندارد درباره آن بگويد - "از خود بيگانه ميشود"، يعنی خود 
انديشه و  يعنی در  بار ديگر در ذهن،  تبديل ميکند و  به طبيعت  را 
تاريخ به خود بازميگردد. ولی در پايان کل فلسفه، بازگشتی مشابه به 
آغاز، تنها از يک طريق ممکن ميشود و آن تصور پايان تاريخ است 
به اين شرح: انسان به شناخت اين ايدۀ مطلق ميرسد و اعالم ميکند 
که با فلسفه هگل به اين شناخت دست مييابد. ولی بدين گونه تمامی 
محتوای جزمی نظام هگلی حقيقت مطلق قلمداد ميشود و اين با شيوه 
ديالکتيکی خود او که هرگونه جزميّت را انکار ميکند متناقض است. 
بدين گونه جنبه انقالبی بر اثر رشد بيش از حد جنبه محافظه کارانه 
خفه ميشود. آنچه در مورد شناخت فلسفی صدق ميکند در مورد کنش 
يافتن  انسان که در شخص هگل، به نقطه  تاريخی هم صادق است. 
ايده مطلق رسيده است، بايد عمًال هم به آن حد برسد که بتواند اين ايدۀ 
مطلق را در واقعيت جامۀ عمل بپوشاند. از اين رو نميتوان مطالبات 
سياسی عملی ايدۀ مطلق را در باب معاصران چندان گسترش داد. و 
بنابراين ما در نتيجه گيری آخر فلسفۀ حق درمييابيم که ايدۀ مطلق بايد 
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ويلهلم سوم  فريدريش  که  اجتماعی  مراتِب  بر  مبتنی  آن سلطنِت  در 
آنچنان مّصرانه ولی به عبث به رعايای خود وعده ميداد يعنی در يک 
حکومت محدود، معتدل و غير مستقيم طبقاِت دارا - که شرايط خرده 
بورژوايی آلماِن آن زمان اقتضا ميکرد - تحقق يابد. و افزون بر آن 

ضرورت اشرافيت به شيوه ای نظری بر ما مبرهن گردد.

از اين رو، خوِد الزاماِت درونِی نظام، برای تبيين اين که چگونه يک 
نتيجۀ سياسِی بسيار ماليم ميرسد  انقالبِی تفکر به چنين  شيوۀ کامًال 
اينجا  از  استنتاج  اين  خاِص  شکِل  که  است  اين  مسلّم  ميکند.  کفايت 
ناشی ميشود که هگل يک آلمانی بود و مانند معاصر خود گوته يک 
ُدم کوته بينان عامی [philistine] به قفايش آويزان بود. هر يک از 
آنها در رشته خود زئوس اُلمپی بود و با اينهمه هيچيک از آنها هنوز 
خويشتن را از کوته بينی عاميانه [philistinsim] آلمانی آزاد نساخته 

بود.

قابل  غير  نحو  به  هگلی  نظام  که  نبود  اين  از  مانع  همه  اين  ولی 
مقايسه ای با تمام نظامهای فلسفی پيشين، حوزه گسترده تری را در بر 
گيرد و در اين حوزه گنجينه ای فکری به وجود آورد که حتی تا به 
امروز خيره کننده است. پديده شناسی شعور (که ميتوان آن را در تراز 
جنين شناسی و فسيل شناسی شعور ناميد - تکامل آگاهی فرد از طريق 
مراحل متفاوت آن به صورت بازآفرينی مختصر مراحلی که شعور 
فلسفه  طبيعی،  فلسفه  منطق،  است)،  گذرانده  تاريخ  طی  در  انسان 
شعور و آثاری که بعدها در تقسيمات تاريخی جداگانۀ آن تدوين شدند: 
فلسفه تاريخ، فلسفه حق، فلسفه دين، تاريخ فلسفه و زيبايی شناسی و 
کوشيد رشته  متفاوت هگل  تاريخی  اين حوزه های  همه  در  آن،  جز 
اصلی تکامل را کشف کند و به اثبات رساَند. و از آنجا که فقط نابغه ای 
خالق نبود، بلکه انسانی با معلومات گسترده و جامع المعارف هم بود، 
در هر حوزه ای نقشی دورانساز ايفا کرد. به خودی خود آشکار است 
که بنا به نيازهای "نظام هگلی" او غالباً ناگزير بود به آن قالب های 
تحميليی توسل جويد که مخالفان کوتولۀ او درباره آنها چنين جنجالهای 
وحشتناکی به راه انداخته اند. ولی اين قالب ها فقط چارچوب و کالبد 
اثر او هستند. اگر شخص در اينجا بيهوده وقت خود را تلف نکند و به 
درون خود اين ساختمان پهناور وارد شود به گنجينۀ بی پايانی دست 
مييابد که هم اکنون هم ارزش کاهش ناپذير خود را حفظ کرده است. 
در نزد همه فالسفه، اين درست "نظام" است که فناپذير است؛ و به 
اين دليل ساده که از تمايل فناناپذير شعور بشر ناشی ميشود - تمايل 
به غلبه بر همه تضادها. ولی اگر همه تضادها يکبار برای هميشه از 
ميان برخيزند، ما به اصطالح به حقيقت مطلق دست يافته ايم - تاريخ 
جهان به پايان خود خواهد رسيد. و با اينهمه تاريخ جهان بايد ادامه 
يابد اگرچه برای آن کاری باقی نمانده که انجام دهد - باز يک تضاد 
الينحل جديد. همين که بپذيريم - و اين خود هگل بود که بيش از همه 
به ما کمک کرد که بپذيريم - که وظيفه فلسفه به آن گونه که بيان شد 
معنايی جز اين ندارد که هر فرد فيلسوف بايد آن کاری را به پايان 
ببرد که فقط تمامی نوع انسان در جريان پيشرفت بالندۀ خود قادر به 
انجام دادن آن است - همين که اين را بفهميم، عمر فلسفه به معنای 
تاکنون پذيرفته شده کلمه - پايان مييابد. آدم "حقيقت مطلق" را که از 
اين طريق به وسيله هر فرد منفرد دست نيافتنی است رها ميسازد و به 
جای آن در جستجوی حقايق نسبی دست يافتنی از طريق علوم مثبت 
ترتيب،  به هر  ميآيد.  بر  ديالکتيکی  انديشه  با  آنها  نتايج  و جمعبندی 
فلسفه با هگل به پايان ميرسد: از يک سو به اين سبب که او در نظام 
از  و  به عاليترين وجهی جمعبندی کرد  فلسفه را  خود سراسر سير 
سوی ديگر از اين رو که او - حتی گرچه ناآگاهانه - راه خروج از 
مارپيچ در هم بر هم نظامها را به سوی شناخت مثبت واقعی جهان 

به ما نشان داد.
در  شگرفی  تأثير  چه  هگلی  نظام  که  نيست  دشوار  نکته  اين  درک 
محيط فلسفه زده آلمان بر جای گذارد. اين فرآيند پيروزمندانه ای بود 
متوقف  رو  هيچ  به  هم  هگل  مرگ  با  و  داشت  دوام  سال  دهها  که 
نشد. برعکس درست از سال ۱۸۳۰ تا ۱۸٤۰ "هگل گرايی" سلطۀ 
هم  مخالفينش  بر  بيش  يا  کم  حتی  و  کرد  حفظ  را  خود  انحصاری 
تأثير گذاشت. درست در همين دوره بود که نگرشهای هگلی، آگاهانه 
يا ناآگاهانه، به گسترده ترين وجهی به متنوعترين علوم راه يافت و 
حتی خميرمايه ادبيات مردمی و مطبوعات روزانه شد - که "شعور 
تحصيل کرده" متوسط از آنها تغذيه فکری ميکند. ولی اين پيروزی در 

سراسر جبهه تنها پيش درآمد مبارزه ای درونی بود.

گذاشت  باقی  زيادی  جای  کليّتش،  در  هگل،  دکترين  ديديم  که  چنان 
برای آنکه متنوعترين نگرشهای پراتيک حزبی به آن پناه ببرند. و 
در آلمان تئوريک آن زمان، دو چيز بيش از همه پراتيک بود: دين و 
سياست. هر کس که بيشتر بر نظام هگلی تأکيد ميکرد ميتوانست در 
هر دو حوزه آشکارا محافظه کار باشد؛ هر کس که بر متد ديالکتيکی 
در  ميتوانست   - سياست  در  خواه  و  دين  در  خواه   - بود  متکی   او 
عليرغم  هگل،  خوِد  کند.  موضعگيری  مخالف  جناح  افراطی ترين 
فوران مکرر شور انقالبی در آثارش، کًال چنين مينمود که به جناح 
محافظه کار متمايل باشد. الحق، نظام او بيش از متدش برايش "گير و 
گرفت های فکری دشوار" به بار آورده است. در اواخر دهه سی [قرن 
نوزدهم] شکاف در اين مکتب بيش از پيش آشکار شد. جناح چپ، 
ارتدکس  مرتجعين  با  پيکارشان  در  جوان،  هگلی های  اصطالح  به 
در  را  اشرافی-فلسفی  احتياط آميز  روش  آن  فئودال،  و  پيه تيست[۸] 
و  شکيبايی  زمان  آن  تا  مناسبت  همين  به  که  روز  حاد  مسائل  باب 
رفته  بود،  کرده  تأمين  آموزه های خود  برای  را  دولتی  حتی حمايت 
ارتدکس  رفته ترک کردند و هنگامی که در سال ۱۸٤۰ روحانيت 
و ارتجاع مطلقه فئودالی با فريدريش ويلهلم چهارم بر تخت نشست، 
ناگزير به موضعگيری علنی شد. جنگ هنوز با سالح فلسفی صورت 
ميگرفت ولی ديگر نه بخاطر هدفهای فلسفی انتزاعی. پيکار مستقيماً 
در  که  حالی  در  شد.  موجود  وضع  و  سنتی  مذهب  نابودی  متوجه 
فلسفی  لفافه  زير  بيشتر  هنوز  عملی  هدفهای  آلمانی[٤]  سالنامه های 
صورت ميگرفت، در روزنامه راين در ۱۸٤۲ مکتب هگليان جوان، 
خود را مستقيماً به منزلۀ فلسفه بورژوازی بلند پرواز راديکال آشکار 
ساخت و جامۀ فقيرانه فلسفه را تنها برای فريب دستگاه سانسور بر 

تن ميکرد.

رو  اين  از  و  بود  سهمگين  بس  قلمرويی  سياست  زمان  آن  در  ولی 
جنِگ اصلی بايد متوجه دين ميشد و اين جنگ بويژه از سال ۱۸٤۰ 
در  که  اشتراوس  مسيح  زندگی  بود.  هم  سياسی  مستقيم  غير  بطور 
انتشار يافت، انگيزه نخستين را فراهم ساخت. نظريه ای که   ۱۸۳٥
بود  شده  ارائه  انجيل  اول  کتاب  چهار  تشکيل  درباره  کتاب  اين  در 
بعدها و توسط برونو باوئر Bruno Bauer به اين دليل که سرتاسر 
کتب انجيل ساخته و پرداخته خود مؤلفان آن است، به چالش کشيده 
"خود آگاهی"  ميان  جنگ  فلسفی  لفاف  در  دو  اين  ميان  مجادله  شد. 
self-consciousness و "ماده" substance صورت گرفت. اين 
افسانه  از راه  انجيل درباره معجزات  آيا کتب و قصص  پرسش که 
آفرينی سنتی ناآگاه، از درون جامعه برخاسته، يا ساخته و پرداخته 
آيا  که  شد  تبديل  مهم  پرسش  اين  به  است،  بوده  انجيل نويسان  خود 
نيروی  کداميک،  "خودآگاهی"  يا  "ماده"  جهانی،  تاريخ  در  اصوًال 
عملی تعيين کننده است؟ سرانجام سر و کلۀ اشتيرنر Stirner - پيامبر 
آنارشيسم معاصر - که باکونين از او بسيار چيزها گرفته است - پيدا 
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قائم به ذات را در "من" [ego]قائم به ذات خودش  شد و "خودآگاهی" 
پوشاند.[٥]

ما بيش از اين وارد اين جنبه فرآيند تجزيه مکتب هگل نخواهيم شد. 
نکته مهمتر برای ما عبارت از اين است که پيکرۀ اصلی مصمم ترين 
هگليان جوان بر اثر الزامات عملی پيکارش بر ضد دين رسمی، به 
با  ايشان را  اين امر  يافت.  آنگلو-فرانسوی گرايش  سوی ماترياليسم 
نظام مکتب خودشان به ستيزه کشاند. در حالی که ماترياليسم طبيعت 
"از  نمايندۀ  هگلی صرفاً  نظام  در  طبيعت  ميداند،  واقعيت  يگانه  را 
خود بيگانگی" ايده مطلق، يا به عبارت ديگر، تنزل ايده است. در هر 
حال، تفکر و محصول آن، ايده، در اينجا اصل است و طبيعت مشتق، 
که تماماً و فقط به دليل تنزل ايده وجود دارد. و در اين تضاد ايشان به 
بهترين و يا بدترين شکلهايی که از دستشان برميآمد دست و پا زدند.

آنگاه جوهر مسيحيت فويرباخ در آمد[٦]؛ با يک ضربت تضاد را 
درب و داغان کرد و بدون ذره ای روده درازی ماترياليسم را دوباره 
بر تخت نشاند. طبيعت، مستقل از همۀ فلسفه ها وجود دارد؛ بنيادی 
است که ما موجودات انسانی، خودمان يعنی فرآوردۀ طبيعت، بر آن 
نشو و نما کرده ايم. هيچ چيز خارج از طبيعت و انسان وجود ندارد 
بازتاب  تنها  آفريده اند،  ما  مذهبی  تخيالت  که  عاليتری  موجودات  و 
شگفت آور جوهر مادی خود ما هستند. طلسم شکسته شد، "نظام" از 
هم پاشيد و هر تکه اش به سويی پرتاب شد و تضاد، که معلوم شد تنها 
در تصورات ما وجود دارد حل شد. آدم بايد خودش تأثير آزاديبخش 
اين کتاب را تجربه کرده باشد تا بفهمد چيست. شور و شوق همه را 
اين را که مارکس  فويرباخی شديم.  بيدرنگ  ما همه  بود؛  فراگرفته 
اين نگرش جديد استقبال کرد و چقدر - عليرغم  با چه عالقه ای از 
با خواندن  ميتوان  تأثير گرفت،  آن  از   - داشت  آن  به  که  انتقادهايی 

کتاب خانواده مقدس دريافت.[۷]

حتی نواقص کتاب فويرباخ به تأثير فوری آن کمک کرد. نثر کتاب 
و گاه سبک بلند پروازانه آن، کتاب را با اقبال عامه روبرو ساخت 
به هر حال  انتزاعی و غامض،  از سالهای دراز هگل زدگِی  و پس 
کردن  الهوتی  مورد  در  موضوع  همين  داشت.  تازگی  مردم  برای 
مبالغه آميز عشق صدق ميکند که ظهورش پس از سلطه مطلق "ِخَرد 
محض" که ديگر در آن هنگام تحمل ناپذير شده بود اگر نه توجيه، اما 
بهانه اش را داشت. ولی آنچه نبايد فراموش کنيم اين است که درست 
اين دو نقطه ضعف فويرباخ را "سوسياليسم حقيقی" که مانند طاعونی 
بود،  يافته  گسترش  آلمانی  تحصيل کردگان  ميان  در  سال ۱۸٤٤  از 
نقطه عزيمت خود قرار داد، با گذاشتن عبارات ادبی به جای شناخت 
پرولتاريا  رهايی  جای  به  "عشق"،  بوسيله  بشر  نوع  آزادی  علمی، 
از راه دگرگونی اقتصادی توليد - سخن کوتاه، با گم کردن خود در 
نوشته های مطنطن تهوع آور و خلسه های عشق که آقای کارل گرون 

نمونه آن بود.

است: مکتب هگلی  اين  کنيم  فراموش  نبايد  که  را  ديگری  موضوع 
از هم پاشيد ليکن فلسفه هگل از طريق انتقاد مغلوب نشد؛ اشتراوس 
Strauss و باوئر Bauer هر کدام يک سوی آن را گرفتند و به شکلی 
جدلی آنها را در برابر يکديگر نهادند. فويرباخ اين نظام را ُخرد کرد 
و بسادگی آن را دور انداخت. ليکن يک فلسفه فقط با محقق شدن غلط 
بودنش از ميدان به در نميرود. بويژه فلسفه نيرومندی همچون فلسفه 
هگل که تأثيری  چنان شگرف بر رشد فکری آن ملت اِعمال کرده 
بود، نميتوانست صرفاً با ناديده گرفتن از ميان برخيزد. ميبايست به 
همان معنای فلسفی "نفی ميشد"، يعنی در حالی که شکل آن از طريق 
انتقاد نابود ميشد، محتوای نوينی که از آن حاصل شده بود، ميبايست 

محفوظ ميماند. اين را که چگونه چنين کاری عملی شد در صفحات 
بعدی خواهيم ديد.

ولی در عين حال، انقالب ۱۸٤۸ تمامی فلسفه را به حاشيه پرتاب 
کرد، همانقدر بی تشريفات که فويرباخ فلسفۀ هگل را به حاشيه پرتاب 
اين فرآيند، خود فويرباخ هم به پشت صحنه رانده  کرده بود. و در 

شد.

توضيحات
[۱] منظور کتابی است که اشتارکه K.N. Starcke در سال ۱۸۸٥ 
درباره لودويگ فويرباخ نوشته و مؤلف در اصل، دفتر حاضر را در 

نقد آن فراهم کرده است.
درباره  هاينه  تذکرات  انگلس  منظور   -  Heinrich Heine  [۲]
تاريخ  آلمان" است که ضمن مطالعات وی "درباره  فلسفی  "انقالب 
است:  آمده  نوشته شده،  آلمان" که در سال ۱۸۳۳  در  فلسفه  و  دين 
Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deut-

schland
[۳] تشبيه محاکمات آن زمان آلمان به دادگاههای فرمايشی است که 
در سده شانزدهم در زمان ادوارد سوم در انگليس تشکيل شده بود و 
تا نيمه سده هفدهم دوام داشت. وجه تسميه استار چامبر ستارگانی بود 

که بر سقف سالن دادگاه نصب کرده بودند.-مترجم فارسی
 Deutsche Jahrbücher fur Wissenschaft und Kunst [٤]
سالنامه های آلمانی علم و هنر، ارگان هگليان جوان بود که از سال 
۱۸٤۱ تا ۱۸٤۳ زير نظر آ. روگه و اشترمير در اليپزيک منتشر 

ميشد.
[٥] منظور انگلس کتاب ماکس اشتيرنر Max Stirner (اسم مستعار 
 Der Einzige und است بنام (Kaspar Schmidt کاسپار اشميت
sein Eigentum (The Ego and His Own) که در سال ۱۸٥٤ 

منتشر شد.
[٦] جوهر مسيحيت Das Wesen des Christentums اليپزيک 

.۱۸٤۱
[۷] عنوان کامل اين کتاب مارکس و انگلس اين است: خانواده مقدس، 
يا نقد انتقاد نقاد. عليه برونو باوئر و شرکاء. اين کتاب اولين با در سال 

۱۸٤٥ در فرانکفورت منتشر شد.
در  آلمان  لوتری  کليسای  در  رفرم  جنبش   -  Pietism پيه تيسم  [۸]
قرنهای ۱۷ و ۱۸ ميالدی، که با تأکيد بر جنبه های احساسی و شخصی 

ايمان، برای احيای عبادت و ايثار در مذهب تالش ميکرد.- م

۲-  ماترياليسم

پرسش اساسی بزرگ تمامی فلسفه ها، بويژه فلسفه متأخر، پرسش راجع 
به رابطه تفکر و هستی است. از همان زمانهای قديم که انسانها هنوز 
اشباح  تأثير  زير  بودند،  جاهل  کامًال  خود  اندامهای  ساختار  به  نسبت 
فعاليت  نتيجه  آنها  احساس  و  تفکر  که  باور رسيدند  اين  به  رؤيايی[۹] 
فعاليت روح جداگانه ای است که در  اثر  بر  بلکه  نبوده  آنان  اندامهای  
از   - ميگويد  آن را ترک  به هنگام مرگ  و  آنها سکونت ميگزيند  بدن 
اين زمان انسانها به تفکر درباره رابطه ميان اين روح با جهان خارجی 
کشيده شدند. اگر روح هنگام مرگ بدن را َترک ميکند و به زندگی ادامه 
ميدهد، پس مناسبتی نداشت که مرگ جداگانۀ ديگری برای آن اختراع 
کنند. بدين گونه بود که ايدۀ مرگ ناپذيری روح پيدا شد، که در آن مرحله 
از تکامل به هيچ وجه تسلی بخش نمينمود بلکه همچون سرنوشتی جلوه 
ميکرد که جنگيدن به ضد آن بيفايده است و بيشتر - مثًال در ميان يونانيان 
برای  مذهبی  تمايل  نه  اين  بود.  گريزناپذير  نگونبختی  يک  همچون   -
تسلی بلکه سرگردانی ناشی از جهل عمومی که با اين روح - هنگامی 
که وجود آن پذيرفته شده - پس از مرگ چه بايد کرد بطريقی همگانی به 
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انجاميد. خدايان نخستين بشيوه ای  انديشه مزاحم مرگ ناپذيری شخصی 
اين  و  آمدند  پديد  طبيعی  نيروهای  يافتن  شخصيت  راه  از  مشابه  دقيقاً 
خدايان با تکامل بيشتر اديان، صورتی بيش از پيش فوق اين جهانی به 
خود گرفتند تا اينکه سرانجام با فرآيند تجريد - و تقريبا ميتوانم بگويم با 
فرآيند تقطير - که در سير تکامل فکری انسان طبعاً روی ميداد، از ميان 
بسياری از خدايان کم يا بيش محدود و متقابًال محدود کننده، در اذهان 

انسانها، ايدۀ خدای يگانه اديان يکتاپرست ظهور کرد.

بدين گونه پرسش رابطه تفکر با هستی، رابطه روح با طبيعت - برترين 
پرسش سراسر فلسفه - ريشه در تصورات تنگ نظرانه و جاهالنه عهد 
بربريت - و نه فقط در اديان - دارد. ولی اين پرسش برای نخستين بار 
"قرون  طوالنی  زمستانی  خواب  از  اروپا  در  آدمی  آنکه  از  پس  تنها 
و  تمام وضوحش مطرح شود  با  توانست  برخاست،  مسيحی"  وسطای 
معنای کامل خود را به دست آورد. مسألۀ موضع تفکر در رابطه اش با 
هستی، مسأله ای که در عين حال نقش بزرگی در فلسفه َمدرسی سده های 
ميانه بازی کرده بود، اين پرسش که: کدام مقّدم است، روح يا طبيعت؟ 
- اين پرسش در رابطه با کليسا به اين صورت تصريح شد: آيا جهان 

آفريدگاری داشته يا از ازل موجود بوده است؟
پاسخهايی که فالسفه به اين پرسش دادند، ايشان را به دو اردوی بزرگ 
اين رو  از  بودند و  تقدم روح بر طبيعت معتقد  به  آنان که  تقسيم کرد. 
 - ميپذيرفتند  صورت  آن  يا  اين  به  را  جهان  آفرينش  وهله  آخرين  در 
شکل  مسيحيت  با  قياس  در  آفرينش  اين  هگل  مثًال  فالسفه،  نزد  در  و 
باز هم پيچيده تر و ناممکن تری به خود ميگيرد - اردوی ايده آليستی را 
تشکيل دادند. ديگران که طبيعت را مقّدم ميدانستند به مکاتب گوناگون 

ماترياليسم تعلق گرفتند.

اين دو عنوان - ايده آليسم و ماترياليسم - در اصل بر هيچ چيز ديگری جز 
اين داللت ندارند؛ و در اينجا هم به معنای ديگری به کار نرفته اند. اينکه 
اگر معنای ديگری به اين دو عنوان داده شود چه آشفتگيها به بار ميآيد، 

پرسشی است که در سطور آتی به آن خواهيم پرداخت.

ولی مسأله رابطۀ تفکر با هستی سوی ديگری هم دارد. انديشه های ما 
دربارۀ جهان پيرامونمان با خود اين جهان در چه رابطه ای قرار دارند؟ 
ميتوانيم  ما  آيا  نه؟  يا  هست  قادر  واقعی  جهان  شناخت  به  ما  تفکر  آيا 
بازتاب درستی از واقعيت در انگارها و مفاهيم خود از جهان واقعی پديد 
آوريم؟ اين مسأله را به زبان فلسفی مسأله يگانگی تفکر و هستی مينامند 
و اکثريت قريب به اتفاق فيلسوفان به اين پرسش پاسخ مثبت ميدهند. مثًال 
در نزد هگل پاسخ مثبت بديهی است؛ آنچه ما در جهان واقعی ميشناسيم 
همان محتوای انديشه ای آن است - يعنی آنچه که سبب ميشود جهان تحقق 
تدريجی ايدۀ مطلق باشد، ايدۀ مطلقی که جايی از ازل، مستقل از جهان 
و پيش از پيدايی آن وجود داشته است. ولی بدون استدالل بيشتر بديهی 
است که انديشه ميتواند محتوايی را بشناسد که از همان آغاز، محتوای 
انديشه است. اين هم بديهی است که آنچه بايد در اينجا اثبات شود هم اکنون 
بطور ضمنی در مقدمات وجود دارد. ولی اين، به هيچ وجه هگل را باز 
نميدارد که از برهان خود از يگانگی تفکر و هستی نتيجۀ بعدی را بگيرد 
و آن اين است که فلسفه او يگانه فلسفه صحيح است به دليل اينکه تفکر 
او آن را درست ميداند، و اينکه يگانگی تفکر و هستی بايد اعتبار خود 
را با برگرداندن بيواسطۀ فلسفۀ او از تئوری به عمل و دگرگون ساختن 
کل جهان بر حسب اصول هگلی به وسيلۀ انسان اثبات کند. اين توهمی 

است که او تقريباً در آن با همه فالسفه سهيم است.

يا  افزون بر اين، فيلسوفان ديگری وجود دارند که امکان هر شناختی 
دستکم شناخت جامعی از جهان را مورد ترديد قرار ميدهند. در ميان 
فالسفۀ متأخر هيوم و کانت به اين دسته تعلق دارند و آنها نقش مهمی 
هم در تکامل فلسفی ايفا کرده اند. آنچه در رد اين نگرش بايد گفته شود 
تا آنجا که از ديدگاه ايده آليستی ممکن بود، پيش از اين توسط هگل گفته 

افزوده  آن  بر  مادی  ديدگاه  از  فويرباخ  که  ديگری  سخنان  است.  شده 
است بيشتر ظريفانه است تا عميق. گوياترين رّديه اين نگرش، همچون 
رد تمامی پندارهای فلسفی ديگر، عمل است - يعنی آزمايش و صنعت. 
ساختن  با  طبيعی  فرآيندی  از  را  خود  نگرش  صحت  ميتوانيم  ما  اگر 
کار  به  و  شرايطش  درون  از  آن  آوردن  وجود  به  با  آن،  [مصنوعی] 
گرفتن آن در خدمت مقاصد خودمان به اثبات رسانيم، آنگاه ديگر جايی 
برای "شيئ فی نفسه يا در خوِد" ادراک ناپذير کانت وجود ندارد. مواد 
شيميايی توليد شده در اندامهای جانوران و گياهان تا زمانی که شيمی آلی 
به توليد آن يکی پس از ديگری آغاز نهاد "اشياء در خود" بودند و به اين 
گونه به صورت اشياء برای ما در آمدند - در اين مورد، مثال، آليزارين 
زحمت  آوردنش  دست  به  برای  ديگر  ما  که  است  روناس  رنگی  مادۀ 
روياندن ريشه های روناس در مزرعه را به خود نميدهيم بلکه آن را از 
قطران زغال، بسيار ارزانتر و ساده تر توليد ميکنيم. سيصد سال پيش 
منظومه شمسی کوپرنيکی فرضيه ای بود که احتمال درستی آن صد به 
يک، هزار به يک يا ده هزار به يک بود ولی هنوز فرضيه ای بيش نبود. 
اما هنگامی که لوريه Leverier با اطالعات فراهم شده از اين منظومه، 
نه تنها ضرورت وجود سياره ای ناشناس را استنتاج کرد بلکه موقعيتی 
بايد اشغال کند محاسبه کرد و هنگامی که  را که اين سياره در آسمان 
گال Galle[۱۰] واقعاً اين سياره را کشف کرد، منظومه کپرنيکی اثبات 
شد. با اين وصف اگر نوکانتی ها ميکوشند نگرش کانتی را در آلمان و 
به  هرگز  آنجا  در  (که  انگلستان  در  را  هيوم  نگرش  آگنوستيکها[۱۱] 
خاموشی نگراييده) احيا کنند، اين امر با توجه به رد شدن نظری و عملی 
انديشه های آنها که مدتها قبل صورت گرفته، از لحاظ عملی سير قهقرايی 
ماترياليسم  پنهانی  و  پذيرش شرمگينانه  نوعی  نظر عملی صرفاً  از  و 

است که ظاهراً در انظار عموم آن را انکار ميکنند.

ولی در طی اين دورۀ دراز انگيزۀ پيشبرد فالسفه از دکارت گرفته تا 
آنچنان که خود گمان ميکردند فقط نيروی  تا فويرباخ  هگل و از هابز 
عقل محض نبود. برعکس، آنچه که در واقع آنان را به پيش ميراند بيشتر 
پيشرفت يورش آسا و بيش از پيش تند و نيرومند علم طبيعی و صنعت 
بود. در ميان ماترياليستها اين پديده آشکار بود ولی نظامهای ايده آليستی 
هم بيش از پيش خود را با درونمايۀ مادی پُر ميکردند و ميکوشيدند با 
گرايشی وحدت وجودی pantheistic تضاد ميان ذهن و ماده را آشتی 
دهند. به اين گونه سرانجام، نظام هگلی صرفاً نماينده ماترياليسمی است 

که از لحاظ روش و محتوا به صورتی ايده آليستی واژگونه شده است.

بنابراين قابل درک است که چرا اشتارکه Starcke در توصيف فويرباخ 
پيش از هر چيز به موضعگيری او در باب اين پرسش اساسی رابطۀ 
نگرشهای  آن  که طی  کوتاهی  مقدمۀ  از  پس  ميپردازد.  هستی  و  تفکر 
فيلسوفان پيشين بويژه فيلسوفان پس از کانت به زبان فلسفی ثقيلی - بی 
آنکه لزومی به اين امر باشد - تشريح ميشود که در آن به دنبال  هواداری 
بسيار شکل گرايانه نسبت به بخشهای معيّنی از آثار هگل که بسيار کمتر 
سير  از  مفصلی  و  دقيق  توصيف  ميدهد،  دست  به  اوست  آنچه حق  از 
سير  اين  که  گونه  آن  به  ميآيد،  عمل  به  فويرباخ  "متافيزيک"  تکامل 
بطور متوالی در نوشته هايی از اين فيلسوف منعکس شده. اين توصيف، 
استادانه و به نحوی روان پرورانده شده منتها همانند سراسر کتاب پُر 
است از پاره سنگهای عبارت پردازی های فلسفی که ميشد در خيلی از 
موارد از کاربرد آنها اجتناب کرد و هر چه نويسنده شيوۀ بيان مکتبی 
واحد يا حتی مکتب خود فويرباخ را کمتر رعايت ميکند و بيشتر شيوۀ 
گرايشهايی را که اکنون  بيان گرايشهای بسيار متفاوت را، مخصوصاً 
دچار  بيشتر  ميگيرد،  کار  به  ميخوانند  فلسفی  را  خود  و  دارند  رواج 

آشفتگی ميشود.
سير تحول فويرباخ، عبارت است از سير تحول يک هگلی - که هرگز 
در  که  تحولی  ماترياليست،  يک  به   - است  نبوده  مؤمنی  کامًال  هگلی 
خودش  سلف  ايده آليستی  نظام  با  را  کاملش  گسيختگی  معيّنی،  مرحله 
اين  به  سرانجام  مقاومت ناپذيری،  نيروی  با  فويرباخ  ميسازد.  الزام آور 
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تشخيص ميرسد که تقدم وجود ايدۀ مطلق هگلی بر پيدايش جهان، "تقدم 
تخيلی  ادامۀ  بجز  پيدايش جهان، چيزی  بر  مقوله های منطقی"  وجودی 
راه  از  ما  که  مادی  جهان  نيست.  دنيوی  فوق  آفريدگار  وجود  به  باور 
حواس آن را درک ميکنيم و خود به آن تعلق داريم، تنها جهان واقعی 
آيند،  نظر  به  حسی  فوق  قدر  هر   - ما  تفکر  و  شعور  که  اين  و  است 
ذهن  محصول  ماده  هستند.  مغز  يعنی  مادی-جسمانی  اندامی  محصول 
نيست بلکه خود ذهن صرفاً عاليترين محصول ماده است، اين، البته يک 
ماترياليسم محض است. ولی فويرباخ به اين جا که ميرسد کوتاه ميآيد. او 
نميتواند بر پيشداوری فلسفی مرسوم غالب آيد. البته پيشداوری نه به ضد 

ماترياليسم، بلکه به ضد نام ماترياليسم. او ميگويد:

انسانی است  "در نزد من، ماترياليسم زيربنای جوهر مادی و شناخت 
ولی ماترياليسم برای من آن نيست که برای يک فيزيولوژيست، يک عالِم 
 Moleschott طبيعی دان به معنای محدود اين کلمه مثًال برای موله شوت
نميتواند چنين  بنا،  ايشان، يعنی خوِد  از ديدگاه و حرفۀ  هست و لزوماً 
نباشد. هنگامی که به عقب باز ميگرديم من با ماترياليستها کامًال موافقم 

ولی هنگامی که به پيش ميرويم با آنها نيستم."

در اينجا فويرباخ ماترياليسم را که يک جهانبينی عام است و بر نگرش 
معيّنی از رابطه ميان ماده و روح استوار است با شکل خاصی از اين 
جهانبينی که در مرحلۀ تاريخی معيّنی - يعنی در قرن هژدهم - ابراز شده 
است مخلوط ميکند. افزون بر اين، او ماترياليسم را با شکل سطحی و 
عاميانه ای که ماترياليسم قرن هژدهم تا به امروز در مغز طبيعت پژوهان 
و پزشکان به وجود خود ادامه ميدهد، شکلی که در سالهای پنجاه [قرن 
نوزدهم] از سوی بوخنر Buchner، فوگت Vogt و موله شوت موعظه 
مراحل  ايده آليسم  که  گونه  همان  به  درست  ولی  ميکند.  يک کاسه  ميشد 
چندی را از سر گذرانده، ماترياليسم هم چنين مراحلی را به خود ديده. 
ماترياليسم با هر کشف دورانسازی، حتی در حوزه علوم طبيعی، بايد 
شکل خود را تغيير دهد و پس از آنکه تاريخ هم موضوع کار ماترياليسم 

شد، راه تکاملی تازه ای در اين حوزه هم گشوده شده است.

در ماترياليسم قرن گذشته [قرن هژدهم]، نگرش مکانيکی سلطه داشت، 
در  و  مکانيک  تنها  طبيعی،  علوم  همۀ  ميان  از  زمان،  آن  در  که  چرا 
حقيقت فقط مکانيک اجسام صلب - آسمانی و زمينی - و خالصه مکانيک 
فقط در مرحلۀ  آن زمان شيمی  بود. در  نتيجه معيّنی رسيده  به  جاذبه، 
نظريۀ فلوژيستيک[۱۲] وجود داشت و دوره کودکی خود را  ميگذراند. 
زيست شناسی هنوز در ُقنداق بود. روی ارگانيسمهای جانوری و گياهی 
مکانيکی  با علل صرفاً  و  بود  انجام گرفته  دقيقی  آزمايشهای غير  تنها 
انسان برای  تبيين ميشدند. همان جايی که حيوان برای دکارت داشت، 
اين کاربرد  ماترياليستهای قرن هژدهم اشغال کرده بود - يک ماشين. 
طبيعت  و  شيميايی  فرآيندهای  در  مکانيک  ِعلم  معيارهای  انحصاری 
توسط  ليکن   - معتبرند  مکانيک  قوانين  مسلماً  هم  آنها  در  که   - جاندار 
نخستين   - شده اند  رانده  پشت صحنه  به   - عاليتر  قوانين  ديگر،  قوانين 
کالسيک  ماترياليسم  اجتناب ناپذير  زمان  آن  در  ولی  خاص  محدوديت 

فرانسه را تشکيل ميدهد.

به  جهان  درک  در  ناتوانيش  ماترياليسم،  اين  خاص  محدوديت  دومين 
صورت يک فرآيند، به منزلۀ ماده ای دستخوش تکامل تاريخی بی وقفه، 
است. اين با سطح علم طبيعی آن زمان و با شيوۀ فلسفه بافی متافيزيکی 
که  آنجا  تا  طبيعت  داشت.  خوانايی  آن  به  وابسته  ديالکتيکی   يعنی ضد 
بنا بر مفاهيم آن زمان،  شناخته شده بود در حرکتی جاودانی بود ولی 
اين رو  از  و  ميگرفت  بسته صورت  دايره ای  در  اين حرکت جاودانی 
نتايجی  همان  از حرکت  تصور  اين  نميرفت.  فراتر  نقطه ای  از  هرگز 
را ميداد که بارها داده بود. اين نگرش در آن زمان اجتناب ناپذير بود. 
نظريه کانت درباره خاستگاه منظومۀ شمسی بتازگی مطرح شده و طرح 
آن هنوز صرفاً نوعی کنجکاوی به شمار ميرفت. تاريخ تکامل زمين، 

زمين شناسی، هنوز در مجموع ناشناخته بود و اين نگرش که موجودات 
پيچيده  به  ساده  از  تکاملی طوالنی  نتيجۀ سلسلۀ  امروز  جاندار طبيعی 
پيشنهاد  به صورت علمی  نميتوانست  به هيچ وجه  آن زمان  هستند در 
شود. بنابراين نگرش غيرتاريخی به طبيعت اجتناب ناپذير بود. ما دليل 
مناسبت  اين  به  را  هژدهم  قرن  فيلسوفان  که  نداريم  دست  در  محکمی 
نکوهش کنيم چرا که هگل هم از اين لحاظ مستثنی نيست. بنا به باور 
او، طبيعت، به مثابه يک "از خود بيگانگی" محض ايده، قادر به تکامل 
در زمان نيست - تنها ميتواند گونه گونی خود را در مکان گسترش دهد، 
يکديگر  با  همراه  و  همزمان  را  تکامل خود  مراحل  تمامی  که  طوری 
اين  هگل  است.  معيّنی  فرآيندهای  ابدی  تکرار  به  محکوم  و  کند  طی 
شرط   - زمان  از  خارج  و  مکان  در  تکامل  درباره  را  نامعقول  سخن 
اساسی سرتاسر تکامل - درست در زمانی بر طبيعت تحميل ميکند که 
زمين شناسی، جنين شناسی، فيزيولوژی گياهی، و جانوری و شيمی آلی 
در حال پی ريزی بودند و در آن هنگام که همه جا بر اساس اين علوم 
پيدايی ميآمدند (مثًال در  به  تازه، طليعۀ درخشان آخرين نظريۀ تکامل 
نزد گوته Goethe و المارک Lamarck). ولی اين سيستم چنين اقتضا 
خيانت  خودش  به  بود  مجبور  سيستم  خاطر  به  متد  رو  اين  از  داشت؛ 

کند.

همين نگرش غير تاريخی در حوزۀ تاريخ هم متداول بود. در اينجا مبارزه 
با بقايای قرون وسطا چشم انداز را کدر ميکرد. قرون وسطا همچون هزار 
سال توحش جهانی و توقف محض تاريخ، معرفی ميشد. پيشرفت بزرگی 
که در قرون وسطا صورت گرفت - گسترش حوزه فرهنگ اروپايی، 
شکل گيری ملتهای بزرگ يکی پس از ديگری، سرانجام پيشرفت فنی 
بزرگ سده های چهاردهم و پانزدهم - همۀ اينها ناديده گرفته ميشد. بدين 
گونه، نگريستن معقول به اين همبستگيهای بزرگ تاريخی غير ممکن 
شد و تاريخ در بهترين حالت، به منزلۀ مجموعه ای از نمونه ها و مثالها 

برای کاربرد فيلسوفان به شمار ميرفت.

نوزدهم]  [قرن  پنجاه  سالهای  آلمان  در  که  عاميانه سازی  خرده فروشان 
محدوديت  اين  بر  هرگز  بودند،  ماترياليسم  انتشار  کار  اندر  دست 
آموزگارانشان غلبه نيافتند. همۀ پيشرفتهايی که در علوم طبيعی آن زمان 
آفريدگار جهان  به ضد  تازه ای  داليل  منزلۀ  به  تنها  بود،  آمده  به دست 
به کار گرفته ميشد و در حقيقت آنها کمترين کوششی هم برای اين که 
ايده آليسم ديگر  ندادند. گرچه  تئوری را قدری بيشتر تکامل دهند نشان 
چنته اش خالی شده بود و انقالب ۱۸٤۸ هم ضربۀ مرگباری بر آن وارد 
آورده بود، ولی از مشاهدۀ ماترياليسمی که در آن لحظه باز هم به سطح 
پايين تری افول کرده بود، خرسند بود. پس بدون ترديد حق با فويرباخ 
او  اين ماترياليسم را بر گردن گيرد. فقط  بود که نميخواست مسئوليت 
نميبايد نظريه های اين واعظان دوره گرد را با ماترياليسم به طور کلی 

اشتباه بگيرد.

ولی در اينجا بايد به دو چيز اشاره کرد. نخست اين که در طی دوران 
زندگی فويرباخ، دانش طبيعی در مرحله تخمير شديدی بود که تنها در 
طی آخرين سالهای پنجاه به نتيجه ای روشن کننده و نسبی رسيده بود. 
آگاهيهای علمی جديد تا به آن حد رسيده بود که تاکنون نظيرش شنيده 
نشده بود ولی تثبيت بستگيهای فيمابين و بنابراين انتظام بخشيدن به اين 
کشفيات از هم گسيخته ای که يکی پس از ديگری ظهور ميکردند همين 
اواخر امکان پذير شد. درست است که فويرباخ آنقدر عمر کرده بود که 
اين هر سه کشف تعيين کننده را ببيند - کشف سلول، نظريۀ تبديل انرژی 
و نظريۀ تکامل که بعداً به نام داروين معروف شد. ولی فيلسوفی منزوی 
که در خلوت روستا زندگی ميکرد چگونه ميتوانست آنقدر توانايی پيدا 
کند که به دنبال رويدادهای علمی تازه روان شود و کشفياتی را مورد 
ارزيابی کامل قرار دهد که خود دانشمندان طبيعی آن زمان هنوز بر سر 
چند و چون آنها کشمکش داشتند يا نميتوانستند چنان که بايد و شايد از 
آن استفاده کنند. در اين مورد تنها بايد شرايط نکبت بار آن زمان آلمان را 
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سرزنش کرد که بر اثر آن مشتی الف زن التقاطی و مهمل باف کرسيهای 
فلسفه را غصب کرده بودند و حال آنکه فويرباخ - که چند سر و گردن از 
آنها باالتر بود - به زندگی اجباری در روستای کوچکی تن داده بود و در 
حال ترشيدن. بنابراين، تقصير فويرباخ نبود که نگرش تاريخی طبيعت 
ماترياليسم  يکسونگريهای  همۀ  و  آمده  وجود  به  آن  امکان  ديگر  که   -

فرانسوی را برطرف کرده بود - برای او دست نيافتنی باقی ماند.

دارد که ميگويد ماترياليسم علمی-طبيعی  فويرباخ کامًال حق  آنکه  دوم 
در واقع زيربنای شناخت انسانی است نه خوِد بنا. چرا که ما نه تنها در 
طبيعت بلکه در جامعۀ انسانی هم زندگی ميکنيم و آن هم - نه کمتر از 
طبيعت - تاريخ تکامل و علم خود را دارد. مسأله عبارت بود از هماهنگ 
ساختن علم جامعه - يعنی مجموعۀ به اصطالح علوم تاريخی و فلسفی 
با زيربنای ماترياليستی و بازآفرينی آن بر اين بنياد. اما قرعۀ فال را به 
نام فويرباخ نزدند. برغم "زيربنا" او در بند قيود ايده آليستی باقی ماند، 
با  ميرويم  پيش  به  که  "هنگامی  ميپذيرد:  عبارت  اين  با  او  حقيقتی ک 
آنها نيستم". ولی اين خود فويرباخ بود که در اينجا، در حوزه اجتماعی 
"پيش" نرفت، يعنی از ديدگاه ۱۸٤۰ تا ۱۸٤٤ خود فراتر نرفت و اين 
باز بيشتر به علت همان انزوايی بود که او را - کسی که بيشتر از ساير 
جای  به  ساخت  ناگزير   - بود  اجتماعی  مباحث  به  عالقه مند  فيلسوفان 
اينکه انديشۀ خود را در برخورد دشمنانه و دوستانه با افراد همترازش 
خلق کند، در ذهن منزوی خود بپروراند. در صفحات آتی ما به تفصيل 

خواهيم ديد که او تا چه حد در اين حوزه ايده آليست باقی ماند.

تنها در اينجا الزم است اضافه کنيم که اشتارکه در جای غلطی به دنبال 
ايده آليسم فويرباخ ميگردد.

"فويرباخ يک ايده آليست است. او به پيشرفت انسان باور دارد." 
(ص ۱۹)

"با اين همه، بنياد، زيربنای کلی، ايده آليسم باقی ميماند. در حالی که ما 
از تمايالت آرمانی مان پيروی ميکنيم، واقع گرايی برای ما چيزی بيش از 
يک محافظ در برابر گمراهی نيست. آيا شور، عشق و اشتياق به حقيقت 

(VIII ص) "و عدالت نيروهای آرمانی نيستند؟

آرمانی  هدفهای  تعقيب  جر  چيز  هيچ  اينجا  در  ايده آليسم  اينکه،  نخست 
"امر  و  کانت  ايده آليسم  به  بيشتر مربوط  الزاماً  اين  ولی  نميدهد.  معنی 
مطلق وجدان" categorical imperative کانت است؛ هر چند خود 
-transcendental ideal "کانت فلسفۀ خود را "ايده آليسم ترانساندانتال
ism خواند نه از اين لحاظ که او هم در آنجا با آرمانهای اخالقی سر و 
کار داشت بلکه به دليل ديگر که اشتارکه خود به ياد خواهد آورد. اين 
يعنی   - اخالقی  آرمانهای  به  باور  محور  بر  فلسفی  ايده آليسم  که  توهم 
آرمانهای اجتماعی - دور ميزند در خارج از فلسفه در ميان بيمايگان 
آلمانی پيدا شد که از اشعار شيلر Schiller چند تکه از فرهنگی فلسفی 
به اندازۀ نياز خود از َبر کرده بودند. هيچ کس شديدتر از هگل ايده آليست  
تمام عيار از "امر مطلق وجدان" ناتوان کانت انتقاد نکرده است - ناتوان 
از اين رو که چيزی غير ممکن تقاضا ميکند و بنابراين هيچگاه به هيچ 
واقعيتی دست نمييابد - و هيچ کس بيرحمانه تر از او عالقۀ احساساتی 
به  بود،  ديده  تهيه  که شيلر  ناپذيری  تحقق  آرمانهای  برای  را  بيمايگان 
-Phenomتمسخر نگرفته است. (برای مثال رجوع کنيد به پديده شناسی

enology او).

دوم اينکه ما نميتوانيم از اين حقيقت خالص شويم که هر چيز که انسانها 
را به عمل واميدارد بايد راه عبور خود را از مغزهای آنها باز کند. حتی 
پايان مييابد؛ همه اين  خوردن و آشاميدن که در نتيجۀ احساس ارضاء 
تأثيرات جهان خارجی بر انسان خود  انتقال مييابند.  احساس ها به مغز 
را در مغز او بروز ميدهند و در همان جا به صورت احساس، انديشه، 
انگيزه، اراده و خالصه به صورت "تمايالت آرمانی" منعکس ميشوند و 

بدين گونه، به صورت "نيروهای آرمانی" در ميآيند. پس هر گاه آدمی به 
اين دليل که "از تمايالت آرمانی" پيروی ميکند و ميپذيرد که "نيروهای 
آرمانی" بر او تأثير دارند بايد ايده آليست به شمار آيد پس هر شخصی که 
رشد عادی دارد ايده آليست مادرزاد است، و در اين صورت، اصال چه 

کسی ميتواند ماترياليست باشد؟

طور  به  کنونی،  لحظه  در  دستکم،  انسانيت،  که  باور  اين  اينکه  سوم 
ميان  تناقض  به  ربطی  مطلقا  ميکند،  حرکت  پيشرونده  َسمتی  در  کلی 
-Vol ماترياليسم و ايده آليسم ندارد. ماترياليستهای فرانسه کمتر از ولتر
taire و روسوی Rousseau دئيست[۱۳] بر اين باور نبودند - حتی تا 
حد افراط - و غالباً بزرگترين فداکاريها را در راه اين باور از خود نشان 
دادند. برای نمونه از ديده رو Diderot که هيچ کس به اندازۀ او سراسر 
زندگيش را وقت "اشتياق به حصول حقيقت و عدالت" - به معنای حقيقی 
آن - نکرد. بنابراين اگر اشتارکه همۀ اينها را ايده آليسم ميداند اين فقط 
ثابت ميکند که واژۀ ماترياليسم و تقابل کلی ميان اين دو گرايش، در نزد 

او کامال معنای خود را از دست داده است.

حقيقت اين است که اشتارکه - هر چند شايد نادانسته - با اين کار خود، 
به نحو بخشش ناپذيری به پيشداوری سنتی کوته فکرانه به ضد عنوان 
ماترياليستی که نتيجه افترای ديرينه ای است که کشيشان به آن زده اند، 
تسليم ميشود. در نزد کوته فکر بيمايه معنای ماترياليسم عبارت است از 
اندوزی،  مال  حرص  طمع ورزی،  تکبر،  هرزگی،  مستی،  پُرخوری، 
سودجويی و بورس بازی و خالصه همۀ پليديهايی که او خود در خلوت 
فضيلت،  به  اعتقاد  ايده آليسم  واژۀ  از  او  مراد  و  است  مشغول  آنها  به 
نوع دوستی و بطور کلی اعتقاد به "دنيای بهتر" است که متصل به رخ 
دارد که  اعتقاد  آنجا  تا  فقط  آن حداکثر  به  او خود  ديگران ميشکد ولی 
دل افسرده و ملول است يا گرفتار ورشکستگی ناشی از زياده روی های 
"ماده گرايانۀ" مرسوم خود شده است. پس آنگاه است که وی نغمۀ مطلوب 

خود را سر ميدهد: انسان چيست؟ - نيمی حيوان، نيمی فرشته.

در بقيۀ مطالب، اشتارکه که رنج زيادی را بر خود هموار ميسازد تا از 
دانشياران جنجال طلب که  برابر حمالت و نظريه هايی که  فويرباخ در 
امروزه در آلمان نام فيلسوف بر خود نهاده اند دفاع کند. برای کسانی که 
به اين پس مانده های فلسفۀ کالسيک آلمانی عالقه مندند البته اين موضوع 
مهم است و شايد برای خود اشتارکه هم ضروری جلوه کرده باشد ولی 

ما اين دردسر را به خواننده نخواهيم داد. 

________________________________________
توضيحات

[۹] در ميان وحشيان و بربرهای ابتدايی تر اين ايده هنوز رايج است که 
صورتهای انسانيی که در رؤيا ظاهر ميشوند ارواحی هستند که موقتاً 
اجسادشان را ترک کرده اند. بنابراين آدم واقعی مسئول اَعمالی است که 
شبح رؤيايی او به ضد کسی که رؤيا را ديده است مرتکب شده. ايمتورن 
Imthurn در سال ۱۸۸٤ اين باور را مثًال در ميان سرخپوستان گويان 

رايج يافت.-انگلس
 Johann [۱۰] اين سياره نپتون است که ستاره شناس آلمانی يوهان گال

Galle در سال ۱۸٤٦ در رصدخانه برلن آن را کشف کرد.
agnostics [۱۱] (الادريون) اينان معتقدند که جهان شناخت پذير نيست 
و عقل انسان محدود است و نميتواند فراسوی داده های حسی چيز ديگری 

را بشناسد.
[۱۲] تئوری فلوژيستيک Phlogistic نظريه ای بود که در شيمی قرن 
هفدهم و هژدهم پذيرفته شده بود. بر طبق اين نظريه، در هر جسم قابل 
اشتعال ماده ای بی رنگ، بی بو، بی طعم و بی وزن به نام فلوژيستين 
وجود دارد که هنگام احتراق از آن خارج ميشود. اين نظريه تا زمان 
الووازيه که برای اولين بار چگونگی احتراق را روشن ساخت معتبر 

و مقبول بود.
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Deism [۱۳]، اعتقاد به وجود خدا همچون علت نخستين جهان. از اين 
ديدگاه جهان پس از خلق شدن به توسط خدا، به عمل قوانين خودش رها 
شده است و بدين گونه دخالت خدا را در طبيعت و زندگی بشر انکار 

ميکند.

۳-  فويرباخ

ايده آليسم واقعی فويرباخ همين که به فلسفۀ دين و اخالق او ميرسيم 
او  نيست.  دين  برانداختن  فکر  در  وجه  هيچ  به  او  ميشود.  آشکار 

ميخواهد آن را تکميل کند. خود فلسفه بايد جذب دين گردد.

با تغييرات دينی از يکديگر متمايز  تنها  "دورانهای مختلف بشريت 
ميشوند. يک جنبش تاريخی تنها هنگامی بنيادی است که در دلهای 
انسانها ريشه ميدواند. دل، شکلی از دين نيست، طوری که دين در 
از  نقل  (به  باشد؛ قلب جوهر مادی دين است."  دل هم وجود داشته 

اشتارکه ص ۱٦۸)

به باور فويرباخ، دين رابطه ای است ميان آدمها مبتنی بر عواطف، 
رابطه ای مبتنی بر دل، رابطه ای که تاکنون حقيقت خود را در تصويری 
آينه وار و تخيلی از واقعيت ُجسته است - با واسطۀ يک يا چند خدا - 
تصاوير خود را مستقيماً و بدون واسطه در عشق ميان "من" و "تو" 
مييابد. از اين رو، سرانجام، عشق جنسی در نزد فويرباخ به صورت 
يکی از عاليترين شکلهای - اگر نه عاليترين شکل - پيروی از دين 

جديدش در ميآيد.

روابط ميان آدمها که بر محبت استوار است و بويژه روابط ميان دو 
جنس، همزمان با پيدايش انسان وجود داشته است. بويژه عشق جنسی 
سلسله تکاملی را پيموده و در هشتصد سال اخير مقامی را احراز کرده 
که آن را نقطۀ مرکزی جبری شعر در طی اين دوره ساخته است. 
اديان رسمی موجود، خود را به اعطای تکريم و تبرک عاليتری به 
عشق جنسِی تنظيم شده توسط دولت - يعنی به قوانين ازدواج، محدود 
و  عشق  عمل  در  تغييری  اندک  بدون  اديان،  اين  تمام  و   - کرده اند 
دوستی ممکن است فردا از ميان بروند. مثل مسيحيت در فرانسه که 
بدون  ناپلئون  ناپديد شد که حتی  در سالهای ۹٥-۱۷۹۳ عمًال چنان 

دردسر و درگيری با مخالفان نميتوانست آن را احيا کند.

ايده آليسم فويرباخ در اين است که او صرفاً روابط متقابلی را که بر 
تمايل متقابل ميان انسانها استوار است نظير عشق جنسی، دوستی، 
با  را  آنها  آنکه  بی   - هستند  که  آنچنان  آن،  جز  و  فداکاری  شور، 
مذهب ويژه ای که در نزد او هم متعلق به گذشته است تداعی کند - 
نميپذيرد؛ بلکه به جای اين او تأکيد ميکند که اين روابط تنها هنگامی 
شوند.  تقديس  دين  نام  با  که  آورد  خواهند  دست  به  را  خود  ارزش 
انسانی  خالصاً  روابط  اين  که  نيست  اين  او  برای  اصلی  موضوع 
نو  و  راستين  دين  بايد همچون  آنها  که  است  اين  بلکه  دارند،  وجود 
آنها بخورد  به  ُمهر دين  آنکه  از  بعد  آنها قرارست  بيايند.  به حساب 
تام و تمام خود را کسب کنند. کلمه دين Religion از فعل  ارزش 
religare (به معنای موظف کردن و مقيد ساختن) مشتق شده و در 
اصل به معنای قيد است. بنابراين هر گونه قيدی ميان دو نفر نوعی 
دين است. اين تردستی علم االشتقاقی etymological آخرين تشبث 
فلسفۀ  ايده آليستی است. برای اين فلسفه واژه، نه به آن معنايی که بر 
حسب تکامل تاريخی کاربرد واقعی آن حاصل کرده، بلکه به معنايی 
که از نظر اشتقاقی از آن قصد ميشود، واجد اهميت است. و بنابراين 
عشق جنسی و مراودۀ ميان دو جنس، مبدل به يک دين ميشود تا واژۀ 

زبان  گنجينۀ  از  است  ايده آليستی  انديشه های  مطلوب  چنين  که  دين 
محو نشود. مصلحان پاريسی هوادار لويی بالن Louis Blanc در 
سالهای دهه ۱۸٤۰ درست به همين گونه سخن ميگفتند. آنها هم، آدم 
المذهب را تنها همچون هيواليی ميتوانستند تصور کنند و هميشه به 
ما ميگفتند "Donc, l’atheisme c’est votre religion!" [خب، 
پس آته ايسم دين شماست!]. اين که فويرباخ ميخواهد دين راستينی که 
بر نگرش ماترياليستی طبيعت استوار است برقرار کند مثل آن است 
که شيمی جديد را همان قدر حقيقی بدانيم که کيمياگری را. اگر دين 
ميتوان بدون خدای خود وجود داشته باشد، کيمياگری هم ميتواند بدون 
سنگ فيلسوف [اکسير حيات] وجود داشته باشد. تصادفاً ميان دين و 
کيمياگری رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد. سنگ فيلسوف صفات ِشبه -
خدايی بسياری دارد و کيمياگران مصری-يونانی بنا بر تحقيقات کوپ 
Kopp و برتوله Bertholet ، در دو سدۀ نخستين ميالدی در بسط و 

گسترش آموزه های مسيحی دستی داشته اند.

متمايز  دينی  تغييرات  با  تنها  بشريت  "ادوار  که  فويرباخ  ادعای 
بزرگ  تاريخی  عطف  نقاط  است.  نادرست  قطع  طور  به  ميشوند" 
با تعييرات دينی همراه بوده اند - البته تا آنجا که به سه دين جهانی - 
بوديسم، مسيحيت و اسالم - مربوط است. اديان قبيله ای و ملی قديم که 
به خودِی خود در وجود آمدند، به اديان ديگر تبديل نشدند و به محض 
آنکه استقالل  قبيله يا قوم از ميان رفت، آنها هم همۀ قدرت مقاومت 
خود را از دست دادند. برای ژرمنها کافی بود که با امپراتوری جهانی 
با  که  آن  اتخاذ شدۀ  دين جهانی مسيحی جديداً  با  و  و محتضر روم 
تماس  بود،  يافته  سازگاری  آن  عقيدتی  و  سياسی  اقتصادی،  شرايط 
ساده ای پيدا کنند. تنها با اين اديان جهانی که کم يا بيش آگاهانه - و نه 
خودبخودی - در وجود آمده بودند، بويژه مسيحيت و اسالم، ما ميبينيم 
ميپذيرند. حتی در مورد  دينی را  انگ  تاريخی عامتر  که جنبشهای 
مسيحيت، انگ دينی در انقالبات واقعاً مهم جهانی، به نخستين مراحل 
مبارزۀ بورژوازی برای آزادی - از سدۀ سيزدهم تا هفدهم - محدود 
ميشود. و بايد علت آن را نه آن گونه که فويرباخ گمان ميکند در دلهای 
گذشتۀ  تاريخ  سرتاسر  در  بايد  بلکه  مذهبی شان،  نيازهای  و  انسانها 
قرون وسطا پيدا کرد که هيچ شکل عقيدتی بجز دقيقاً دين و الهيات 
نميشناخت. اما هنگامی که بورژوازی قرن هژدهم آنقدر نيرو گرفت 
طبقاتی  ديدگاه  با  متناسب  باشد،  داشته  را  خود  ايدئولوژی خاص  تا 
خويش، انقالب بزرگ و قاطع خود، انقالب فرانسه را بر پا کرد که 
منحصراً متکی به انديشه های حقوقی و سياسی بود و با دين تا آنجا 
درگير ميشد که جلوی راهش را ميگرفت. اما هرگز اتفاق نيفتاد که 
دين تازه ای را جايگزين دين قديم کند. همه ميدانند که چگونه روبسپير 

Robespierre در کوشش خود در اين زمينه شکست خورد.

در جامعه ای که ما بايد در آن زندگی کنيم، جامعه ای که بر دشمنی 
طبقاتی استوار است، امکان احساسات صرفاً انسانی در مراودات ما 
با انسانهای ديگر، اين روزها به قدر کافی کاهش يافته است. ديگر 
دليلی ندارد که با ترفيع اين احساسات به يک دين اين امکان را باز 
هم محدودتر کنيم. از سوی ديگر هم اکنون تاريخ نگاری کنونی بويژه 
در آلمان درک مبارزات طبقاتی تاريخی بزرگ را به قدر کافی کور 
کرده است که ديگر نيازی به غير ممکن ساختن چنين درکی با تبديل 
تاريخ اين مبارزات به ضميمه محض تاريخ کليسا نداشته باشيم. هم 
اکنون آشکار است که ما چقدر از فويرباخ فراتر رفته ايم. زيباترين 
عبارات او در تجليل از مذهب جديدش - مذهب عشق - امروزه ديگر 

بر روی هم غير قابل خواندن شده اند.

تنها دينی که فويرباخ به طور جدی آن را مورد بررسی قرار ميدهد 
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مسيحيت - اين دين جهانی مبتنی بر توحيد غرب است. او ثابت ميکند 
که خدای مسيح تنها بازتابی تخيلی، تصويری آينه وار از انسان است. 
خدايان  جوهر  است،  انتزاع  تدريجی  فرايند  محصول  خدا  اين  ولی 
تصوير  خدا  اين  که  انسان  و  است.  نخستين  ملی  و  قبيله ای  بيشمار 
اوست، پس انسانی واقعی نيست بلکه جوهر انسانهای واقعی بيشمار 
- انسان انتزاعی - است، يعنی خود باز تصويری ذهنی است. فويرباخ 
که در هر صفحه ای حسيت، جذب شدن در امور کنکرت را موعظه 
ميکند، در عمل، به محض آنکه از رابطۀ ديگری بجز روابط جنسی 

بين آدمها سخن آغاز ميکند کامًال انتزاعی ميشود.

از ميان اين روابط تنها يک جنبه باب ذوق و سليقۀ اوست: اخالق. 
و اينجا ما بار ديگر با فقر حيرت انگيز فويرباخ در مقايسه با هگل 
فلسفۀ حق  آموزۀ رفتار اخالقی هگل  يا  ِعلم اخالق  روبرو ميشويم. 
ِعلم   .۳ اخالق؛   .۲ انتزاعی؛  حق   .۱ از:  است  عبارت  و  است  او 
اخالق اجتماعی [Sittlichkeit] که خود شامل خانواده، جامعۀ مدنی 

و دولت است.

اينجا محتوا به همان گونه واقع گرايانه است که شکل انگارگرايانه؛ 
افزون بر اخالق، سراسر حوزۀ حقوق، اقتصاد و سياست را در بر 
ميگيرد. در نزد فويرباخ درست برعکس است. در شکل واقع گرايانه 
است زيرا از انسان آغاز ميکند ولی مطلقاً ذکری از جهانی که اين 
انسان در آن ميزيد نميکند. از اين رو اين انسان همواره همان انسان 
باقی  است  کرده  اشغال  را  اصلی  حوزۀ  دين  فلسفۀ  در  که  انتزاعی 
ميماند. زيرا اين انسان از زن زاييده نشده است؛ او از خدای اديان 
جسته  برون  پيله ای  از  پروانه ای  گويی  چنانکه  ميآيد،  بيرون  موّحد 
است. بنابراين او در جهانی واقعی که به طور تاريخی در وجود آمده 
و به طور تاريخی تعيّن مييابد، زندگی نميکند. درست است که او با 
ديگر انسانها مراوده دارد، ولی هر يک از اين انسانها درست همان 
قدر انتزاعی است که خود او، در فلسفه دين او، ما باز هم مردان و 
زنانی داشتيم ولی در اخالق او اين آخرين تمايز ناپديد ميشود. البته 
فويرباخ در فواصل، عبارتی از اين گونه هم دارد: "انسان در کاخ 
بدن  در  فقر  يا  به خاطر گرسنگی  "اگر  ميانديشد"،  متفاوت  و کوخ 
تو مواد الزم نباشد به همين گونه در سرت، در روحت يا قلبت هم 
بايد دين ما شود" و  مواد الزم برای اخالق نخواهد بود". "سياست 

جز آنها.

ولی فويرباخ مطلقاً توانايی استفاده از اين اصول را ندارد. اين جمالت، 
عباراتی محض باقی ميمانند و حتی خود اشتارکه ناگزير است بپذيرد 
"علم  است.  عبور  قابل  غير  مرز  يک  سياست  فويرباخ  نظر  به  که 

جامعه يا جامعه شناسی برای او سرزمين ناشناخته است".

او در تلقی خود از تقابل نيکی و بدی، در مقايسه با هگل به همين 
گونه سطحی است.

نيک است' تصور  'انسان طبيعتاً  هگل تذکر ميدهد اگر کسی بگويد 
اگر کسی بگويد  اما فراموش ميکنند که  ميکنند سخن بزرگی گفته، 

'انسان طبيعاً بد است'، سخنی بس بزرگتر گفته."

در نزد هگل شّر شکلی است که در آن نيروی محرک تکامل تاريخی 
خود را بروز ميدهد. اين شامل معنی دوگانه ای است که از يک سو، 
هر پيشرفت تازه ای الزاماً همچون اهانتی به چيزهای مقدس، همچون 
مهجور  و  کهنه  اگرچه  که  مينمايد  جلوه  شرايطی  ضد  به  شورشی 
است، آداب و رسوم آن را تقديس کرده است و نيز از سوی ديگر 

است   - قدرت طلبی  و  حرص   - انسان  رذيالنۀ  شهوات  درست  اين 
که هنگام بروز منازعات طبقاتی بصورت اهرمهای تکامل تاريخی 
تاريخ بورژوازی به  تاريخ فئوداليسم و  به کار ميافتد - واقعيتی که 
عنوان نمونه، يگانه دليل دائمی آن به شمار ميرود. ولی فويرباخ به 
بررسی نقش تاريخی شّر اخالقی نميپردازد. در نزد او تاريخ روی 
هم رفته قلمروی مرموزی است که در آن او احساس ناراحتی ميکند. 
حتی گفتۀ او "انسان به همان گونه که در آغاز از طبيعت برخاست 
تنها مخلوق محض طبيعت بود نه يک انسان. انسان محصول انسان، 
مطلقاً  هم  گفته اش  اين  حتی  وی  نزد  در   - است"  تاريخ  و  فرهنگ 

سترون ميماند.

بنابراين آنچه فويرباخ دربارۀ اخالق برای گفتن به ما دارد تنها ميتواند 
بينهايت کم مايه باشد. کشش به سوی خوشبختی، فطری انسان است 
و از اين رو بايد اساس اخالق او را تشکيل دهد. ولی کشش به سوی 
نتايج طبيعی  با  خوشبختی دستخوش تصحيح مضاعف است: نخست 
افراط در عياشی، "افسردگی" در پی دارد و زياده روی  اَعمال ما: 
در خوراک و نوشاک بيماری به همراه ميآورد. دوم با نتايج اجتماعی 
آن: اگر کشش مشابه ديگران را به سوی خوشبختی محترم نشماريم، 
آنها به دفاع از خود بر خواهند خاست و بنابراين با کشش ما به سوی 
خوشبختی تالقی خواهند کرد. در نتيجه برای آنکه کشش خود را ارضا 
کنيم بايد در موضعی قرار بگيريم که نتايج رفتارمان را به درستی 
ارزيابی کنيم و بايد به ديگران هم حق مساوی برای خوشبختی بدهيم. 
خودداری معقول در مورد خودمان و عشق - باز و باز هم عشق! - 
در مراوداتمان با يکديگر، اينها هستند قوانين اساسی اخالق فويرباخ؛ 
ساير مسائل از اينها مشتق شده اند. و نه باروح ترين عبارات فويرباخ 
و نه شديدترين مداحيهای اشتارکه نميتوانند بی ارزشی و ابتذال اين 

چند قضيه را پنهان کنند.

يک فرد تنها، فقط به طور بسيار استثنايی ميتواند کشش خويش را 
به سوی خوشبختی با مشغول شدن در خود فرونشاند، که تازه آن هم 
به سود خود او و ديگران نيست. زيرا اين امر کًال مستلزم ارتباط و 
اشتغال با جهان خارجی، با وسايل ارضای نيازهايش - يعنی خوراک، 
همسر، کتاب، مصاحبت، بحث، فعاليتها، وسايل مصرف و جز آن 
است. اخالق فويرباخ يا از پيش فرض ميکند که اين وسايل و اشياء 
مورد نياز به خودی خود در اختيار هر فرد هست يا اينکه توصيه ای 
خوب و غير عملی برای آن پيشنهاد ميکند و بنابراين برای کسانی که 
اين وسايل را ندارند به پشيزی نميارزد. و خود فويرباخ اين مطلب را 

با عباراتی ساده بيان ميکند:

"انسان در کاخ و کوخ متفاوت ميانديشد. اگر به خاطر گرسنگی يا 
فقر، در بدن تو مواِد الزم نباشد، در سرت، در روحت و يا قلبت هم 

مواِد الزم برای اخالق نخواهد بود."

آيا در مورد حق مساوی ديگران در ارضای انگيزه شان برای سعادت 
مطرح  مطلق  طور  به  را  ادعا  اين  فويرباخ  هست؟  بهتری  حرف 
معتبر  احوالی  و  اوضاع  هر  و  زمانها  تمام  برای  که  گويی  کرده، 
است. ولی در چه هنگامی معتبر بوده است؟ آيا هرگز در زمانهای 
و  ميان سرف ها  وسطا  قرون  در  يا  اربابان  و  بردگان  ميان  باستان 
بارون ها، هيچ گونه سخنی دربارۀ حق مساوی برای کشش به سوی 
خوشبختی بوده است؟ آيا کشش طبقۀ ستمديده به سوی خوشبختی به 
وسيلۀ "حق قانونی" کشش طبقه حاکم به سوی خوشبختی، بيرحمانه 
قربانی نشده است؟ ولی اين در حقيقت غير اخالقی بود؛ در حالی که 
اين روزها تساوی حقوق پذيرفته شده است؛ البته در گفتار و از آن 
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آنجا آغاز شد که بورژوازی به ضد فئوداليسم در برابر  وقت و از 
گسترش توليد سرمايه داری ناگزير بود تمام امتيازات اشرافی-فئودالی 
يعنی امتيازات شخصی را براندازد و تساوی همۀ افراد را در برابر 
قلمرو  در  بتدريج  سپس  حقوق خصوصی  قلمرو  در  نخست  قانون، 
حقوق عمومی برقرار سازد. ولی کشش به سوی خوشبختی تنها تا حد 
ناچيزی در مورد حقوق کامل موفق است. در بيشترين حد خود، در 
مورد وسايل مادی موفق است و توليد سرمايه داری مراقب است که 
اکثريت بزرگ آنهايی که از حقوق مساوی برخودارند فقط آنچه را 
که برای يک زيست ساده و خشک و خالی الزم است به دست آورند. 
از اين رو توليد سرمايه داری بيشتر از برده داری و سرواژ برای حق 
مساوی جهت کشش به سوی خوشبختی اکثريت احترام قائل نيست - 
البته اگر اصوًال احترامی در ميان باشد. و آيا ما در مورد وسايل ذهنی 
خوشبختی - وسايل آموزشی - وضع بهتری داريم؟ مگر نه اينکه حتی 

"مدير مدرسۀ سادوآ" شخصی افسانه ای بيش نيست؟[۱٤]

باری، بر حسب نظريۀ اخالق فويرباخ، بورس سهام عاليترين مظهر 
 - کار خود  در  همواره  آنکه شخص  به شرط  است،  اخالقی  کردار 
سفته بازی - درستکار باشد. اگر کشش من به سوی خوشبختی، مرا 
خود  اَعمال  نتايج  من  آنجا  در  اگر  و  ميکند  هدايت  سهام  بورس  به 
را بدرستی ارزيابی کنم، طوری که تنها متضمن نتايج دلخواه و نه 
زيانبار باشد، يعنی اگر من هميشه موفق باشم، آنگاه من مجری حکم 
فويرباخ بوده ام. افزون بر اين، من به اين ترتيب با حق مساوی شخص 
ديگری که به دنبال خوشبختی خودش است تالقی نکرده ام، زيرا آن 
شخص هم به همان گونه داوطلبانه به بورسی رفت که من رفتم و در 
عقد معاملۀ مربوطه او هم مانند من از کشش خود به سوی خوشبختی 
پيروی کرده است. اگر او پول خود را از دست بدهد، معلوم ميشود که 
عمل او غير اخالقی بوده است به اين سبب که درست حساب نکرده 
و چون مجازاتی را بر او اِعمال کرده ام که سزاوارش بوده، پس حتی 
بر  جديد  رادمانتوس[۱٥]  يک  مانند  داده  جلو  را  سينۀ خود  ميتوانم 
خود ببالم. عشق هم تا آنجا که يک زبانبازی احساساتی محض نيست 
بر بورس سهام  فرمان ميراند چرا که هر کس در ديگران ارضای 
کشش خودش را به سوی خوشبختی ميجويد که درست همان چيزی 
است که عشق بايد به آن برسد و همان گونه است که در عمل بايد 
باشد. باری اگر من با پيش بينی درست نتايج اَعمال خود قمار کنم، و 
البته با موفقيت، من به همۀ دستورات اخالقی فويرباخ عمل کرده ام و 
در معامله ام ثروتمند شده ام. به عبارت ديگر، اخالق فويرباخ بر طبق 
الگوی جامعۀ سرمايه داری جديد بريده شده است، اگر چه خود او شايد 

چنين تمايل يا تصوری نداشته بوده است.

و اما عشق! — آری عشق در نزد فويرباخ همه جا و در هر زمان 
بايد در رفع همۀ مشکالت زندگی  آن خدای شگفتی آفرينی است که 
عملی کمک کند آن هم در جامعه ای که به طبقات اساساً متضاد المنافع 
آن  انقالبی  خصلت  پای  رد  آخرين  نقطه،  اين  در  است.  شده  تقسيم 
بر  تکراری  و  قديمی  موعظۀ  اين  تنها  و  ميشود  ناپديد  فلسفه اش  از 
جای ميماند: يکديگر را دوست بداريد — يکديگر را بدون توجه به 
تمايزات جنسی يا طبقاتی در آغوش بگيريد — يک جشن آشتی کنان 

جهانی!

سخن کوتاه، نظريه فويرباخ در باب اخالق همان است که نظريه های 
پيشينيانش بودند. اين نظريه برای همۀ ادوار، همۀ ملل و برای هر 
شرايطی پيشنهاد شده و درست به همين سبب هيچگاه و در هيچ کجا 
شدنی نيست. در باب جهان واقعی، اين نظريه همان قدر ناتوان است 
که "امر مطلق وجدان" کانت. در واقع هر طبقه ای، حتی هر صنفی، 

اخالق خاص خودش را دارد و حتی اين اخالق هم هر گاه بتواند بدون 
کيفر آن را زير پا بنهد، از انجام آن دريغ نميورزد. و عشق که بايد 
همه را با هم متحد ميکرد به صورت جنگها، مبارزات، دادخواستها، 
به دست  انسانی  بهره کشی  جدايی ها و منازعات خانگی و هر گونه 

انسان ديگر تجلی مييابد.

اکنون اين پرسش پيش ميآيد که انگيزۀ نيرومندی که فويرباخ آن را 
پيش کشيد چگونه برای خود او چنين بيثمر شد. به اين دليل ساده که 
خود فويرباخ هرگز نکوشيد از قلمرو تجريد — که از آن تنفر شديد 
به طبيعت انسان  دارد — به قلمرو واقعيت زنده بگريزد. او شديداً 
ميآويزد ولی طبيعت و انسان برای او واژه های محض باقی ميمانند. 
نيست چيزی معيّن و مشخص بگويد، خواه دربارۀ طبيعت  قادر  او 
ميتوان  فويرباخ  انتزاعی  انسان  از  ولی  واقعی.  انسانهای  يا  واقعی 
به انسانهای زندۀ واقعی رسيد فقط هنگامی که آنها به منزلۀ شرکت 
کنندگان در تاريخ در نظر گرفته شوند. و اين چيزی است که فويرباخ 
در برابر آن مقاومت کرد و بنابراين سال ۱۸٤۸ که او آن را درک 
نکرد، برای او صرفاً عبارت بود از جدايی نهايی با جهان واقعی و 
گوشۀ عزلت گزيدن. در اين مورد هم بايد اساساً شرايطی را که در 
آن هنگام در آلمان وجود داشت نکوهش کرد، شرايطی که او را به 

وضع بدی محکوم به تباه شدن کرد.
ميشد.  برداشته  بايد  حال  هر  به  نداشت  بر  فويرباخ  که  گامی  ولی 
پرستش انسان انتزاعی که هستۀ مرکزی دين جديد فويرباخ را تشکيل 
ميداد بايد جای خود را با علم انسانهای واقعی و تکامل تاريخی آنها 
عوض ميکرد. بسط بيشتر ديدگاه فويرباخ به فراسوی فويرباخ را در 

سال ۱۸٤٥ مارکس در خانواده مقدس آغاز کرد. 
________________________________________

توضيحات
پيروزی  از  پس  آلمان  بورژوازی  نمايندگان  متداول  عبارت   [۱٤]
سال  در  پروس  و  اتريش  جنگ  (در   Sadowa سادوا در  پروسيها 
۱۸٦٦) که معنايش اين است که گويا پيروزی پروس نتيجۀ برتری 

نظام آموزش عمومی پروس بوده است.
به هوشياری  از سه پسر زئوس که  [۱٥] Rhadamanthus يکی 
و عدالتخواهی شهرت داشت. تنظيم قانون کِرت را که مورد استفادۀ 
از  پس  او  ميدادند.  نسبت  او  به  گرفت  قرار  يونانی  دولت شهرهای 

مرگ برای دادرسی اموات به اقامتگاه ارواح رفت.
 

٤. مارکس

اشتراوس Strauss، باوئر Bauer، اشتيرنر Stirner، فويرباخ — 
اينها تا آن حد که قلمرو فلسفه را ترک کردند، تخم و ترکۀ فلسفه هگلی 
 Life of از نگارش زندگی مسيح و جزميّات اشتراوس پس  بودند. 
Jesus and Dogmatics به مطالعات ادبی در فلسفه و تاريخ کليسا 
به سبک رنان Renan پرداخت. حاصل کار باوئر چيزی در زمينۀ 
تاريخ خاستگاه مسيحيت بود که البته در جای خود مهم بود. اشتيرنر 
همان کنجکاو باقی ماند، حتی پس از آنکه باکونين او را با پرودون 
به  بود که  فقط فويرباخ  ناميد.  آميخته را "آنارشيسم"  مخلوط کرد و 
تنها فلسفه -  عنوان يک فيلسوف اهميت يافت. اما برای فويرباخ نه 
که بنا به ادعای او بر فراز علوم خاص در پرواز است و علم العلوم 
باقی  تخطی ناپذير  و  مقدس  چيزی  عبور،  قابل  غير  مرزی   - است 
ماند - بلکه او به عنوان يک فيلسوف هم با متوقف شدن در نيمۀ راه 
پايين تر از يک ماترياليست و باالتر از يک ايده آليست بود. او نتوانست 
هگل را از راه نقد از ميدان به در کند. او صرفاً او را همچون چيزی 
بيفايده کنار انداخت؛ حال آنکه خود او در مقايسه با وسعت و غنای 
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دائرة المعارفی نظام هگلی، به چيز مثبتی فراتر از مذهب پُر آب و تاب 
عشق و اخالقِی ناتوان و بيمايه دست نيافت.

ولی از انحالل مکتب هگلی، گرايش ديگری برخاست؛ تنها گرايشی 
که ميوۀ واقعی به بار آورده است. و اين گرايش اساساً با نام مارکس 

همراه است.[۱٦]

جدايی از فلسفه هگل اينجا هم نتيجۀ بازگشت به ديدگاه ماترياليستی 
بود. به اين معنی که مسأله به درک جهان واقعی - طبيعت و تاريخ 
- تحويل شد؛ درست به همان گونه که مسأله برای هر کس که فارغ 
از تصورات و پيش ذهنی های ايده آليستی به آن نزديک ميشود، مطرح 
ميشود. بيرحمانه تصميم گرفته شد که هر تصور ايده آليستيی را که با 
فاکتهای معتبر به اعتبار خود - نه به اعتبار آسمان و ريسمان به هم 
اين  از  بيش  معنايی  ماترياليسم  کنند.  قربانی  نميشد  - هماهنگ  بافتن 
طور  به  بار  نخستين  برای  ماترياليستی  جهان بينی  اينجا  ولی  ندارد. 
جدی اخذ شد و به طور منسجم - دستکم در جنبه های اساسی آن - در 

همۀ زمينه های شناخت به کار گرفته شد.

هگل بسادگی کنار گذاشته نشد. برعکس کار بايد از جنبۀ انقالبيش که 
در پيش توصيف شد، از شيوۀ ديالکتيکی، آغاز ميشد. ولی اين شيوه 
به شکل هگليش قابل کاربرد نبود. در نزد هگل ديالکتيک عبارت بود 
نامعلوم،  جايی  در  فقط  نه  مطلق  مفهوم  مفهوم.  اين  خود-تکاملی  از 
مفهوم  هم هست.  موجود  جهان  زندۀ  روح  بلکه  دارد  وجود  ازل  از 
مطلق در درون خودش، از طريق مراحل مقدماتی که در منطق به 
تفصيل شرح داده شده، تکامل مييابد. آنگاه خود را، با تبديل شدن به 
طبيعت، "از خود بيگانه ميکند" و در آنجا، بدون آگاهی از خودش، 
و  ميشود  تازه ای  تکامل  دستخوش  طبيعت،   ضرورت  نقاب  زير 
آنگاه خود  اين خودآگاهی  به خودآگاهی ميرسد.  انسان،  در  سرانجام 
را بار ديگر در تاريخ از صورت خام و نارس به پيدايی ميآورد تا 
به خود  فلسفۀ هگل کامًال  بار ديگر در  اينکه سرانجام مفهوم مطلق 
پديدار در طبيعت و  ديالکتيکی  بنابراين در نزد هگل، تکامل  ميآيد. 
تاريخ - يعنی همبستگی علّی حرکت بالندۀ َپست به عالی که خود را 
با واسطۀ همۀ حرکات پيچ در پيچ و پسگردهای موقت بروز ميدهد، 
فقط رونوشتی [Abklatsch] از خود-تکاملی اين مفهوم است که از 
ازل، کسی نميداند از کجا ولی در تمامی رويدادها مستقل از هر مغز 
متفکر  انسانی، ادامه داشته و دارد. بايد با اين گمراهی عقيدتی تسويه 
حساب ميشد. ما بار ديگر مفاهيم را به گونه ای ماترياليستی، همچون 
تصاوير اشياء واقعی در ذهنمان درک کرديم، نه آنکه به اشياء واقعی 
به منزلۀ تصاوير اين يا آن مرحله از مفهوم مطلق بنگريم. بدين گونه 
نيز  "ديالتيک"، خود را به علم قوانين عام حرکت جهان خارجی و 
انديشۀ انسانی تبديل کرد. اين دو دسته قوانين از لحاظ جوهر همسانی 
دارند ولی شکل بروزشان تا آنجا که ذهن بشری بتواند آنها را آگاهانه 
به کار َبرد متفاوت است. در حالی که در طبيعت و نيز تاکنون در 
بخش عمده ای از تاريخ انسانی اين قوانين خود را ناآگاهانه به شکل 
ضرورت ابدی از ميان رشتۀ بی پايانی از تصادفات ظاهری بروز 
داده اند. بدين گونه ديالکتيِک خوِد مفاهيم صرفاً بازتاب آگاهانۀ حرکِت 
ديالکتيکِی جهان واقعی شد. بنابراين، ديالکتيک هگلی که تا آن هنگام 
وارونه و پا در هوا بود بر پا ايستاد. و جالب توجه اينجاست که اين 
ديالتيک ماترياليستی که سالها بهترين ابزار کار ما و بُّراترين سالح 
ما بوده است نه تنها به دست ما بلکه مستقل از ما و حتی از هگل به 
دست يک کارگر آلمانی ژوزف ديتزگن Joseph Dietzgen کشف 

شد.[۱۷]

باری، بدين گونه سوی انقالبی فلسفۀ هگلی معنای خود را بازيافت و 

در عين حال از قيد اضافات ايده آليستی که مانع بالندگی آن بود رها 
شد. اين انديشۀ اساسی بزرگ که جهان نبايد به منزلۀ مجموعه ای از 
اشياء از پيش ساخته و پرداخته تصور شود بلکه همچون مجموعه ای 
و  ثابت  ظاهراً  اشياء  آنها  در  که  شود  گرفته  نظر  در  فرايندها  از 
استوار - همانند تصاوير ذهنی شان در سرهای ما به صورت مفاهيم -  
دستخوش تغيير الينقطع کون و فسادند، که در آنها به رغم همۀ تصادفی 
بودن ظاهری و همۀ برگشتهای موقت، در پايان، تکامل بالندۀ خود را 
متجلی ميسازند. آری، اين انديشۀ اساسی بزرگ، بويژه از هنگام هگل 
به بعد، چنان در شعور عادی نفوذ کرده که در کليتش اينک بندرت 
مورد انکار قرار ميگيرد. ولی تصديق اين انديشۀ بنيادی در حرف و 
به کار بستن دقيق آن در واقعيت، در هر حوزه ای از تحقيق، دو چيز 
متفاوتند. اما اگر تحقيق هميشه از اين ديدگاه آغاز شود، ديگر جايی 
برای طلب راه حلهای نهايی و حقايق ابدی هرگز وجود نخواهد داشت. 
آدمی همواره از محدوديت ضروری و اجباری دانشهای حاصل، از 
اين حقيقت که دانش و شناخت مشروط به شرايطی است آگاه خواهد 
بود. از سوی ديگر، آدمی ديگر به خود اجازه نميدهد که تضاد ميان 
درست و نادرست، خير و شّر، همگونی و ناهمگونی، ضروری و 
تصادفی که برای متافيزيک کهن و هنوز رايج حل ناشدنی اند، برای 
او غلبه ناپذير جلوه کند. آدمی ديگر ميداند که اين تضادها فقط اعتبار 
نسبی دارند، که آنچه اينک درست مينمايد روی نادرستش را هم در 
خود نهفته دارد که بعداً بروز خواهد کرد؛ درست همانگونه که آنچه 
اکنون نادرست مينمايد، جنبۀ حقيقی خود را هم در خود داشته که به 
اعتبار آن در گذشته بصورت حقيقی جلوه کرده است. آدمی ميداند که 
و  است  محض  تصادفات  از  ترکيبی  مينمايد،  اکنون ضروری  آنچه 
آنچه به اصطالح تصادفی است شکلی است که در درون آن ضرورت 

خود را پنهان کرده است - و جز اينها.
شيوه کهن تحقيق و تفکر که هگل آن را متافيزيک ميخواند، شيوه ای 
که ترجيح ميداد اشياء را همچون چيزهای از پيش ساخته و پرداخته، 
ثابت و پابرجا تصور کند، - شيوه ای که بقايای آن هنوز در اذهان مردم 
قوياً به وجود خود ادامه ميدهد - در روزگار خود توجيهات تاريخی 
داشته است: در آن زمان ضروری بود پيش از آنکه امکان رسيدگی 
به  فرايندها فراهم گردد در آغاز به اشياء توجه شود. آدمی در آغاز 
مجبور بود بداند آن چيز خاص چيست پيش از آنکه بتواند تغييراتی 
را که آن چيز دستخوش آن است مشاهده کند. و وضع علم طبيعی هم 
چنين بود. متافيزيک کهن که اشياء را همچون چيزهای از پيش کامل 
ميپذيرفت، از علم طبيعيی برميخاست که به موجودات زنده و مرده به 
منزلۀ اشياء از پيش کامل مينگريست. ولی هنگامی که مطالعه تا آنجا 
پيش رفت که گام قطعی را برای انتقال به بررسی منتظم و قانونمند 
تغييراتی که آن اشياء در خود طبيعت دستخوش آنند، ميشد برداشت، 
آنگاه آخرين ساعت عمر متافيزيک کهن در قلمرو فلسفه هم سپری 
شد. و در واقع در حالی که دانش طبيعی تا پايان سدۀ گذشته بيشتر علم 
گرد آورcollecting science، علم اشياء از پيش کامل بود، در قرن 
-systema ما [قرن ۱۹] دانش طبيعی اساساً دانشی است نظام دهنده

tizing science، دانش فرايندها، دانش خاستگاه و تکامل اين اشياء و 
دانش همبستگيی که اين فرايندهای طبيعی را در يک کل بزرگ پيوند 
ميدهد. فيزيولوژی که فرايندهای ارگانيسمهای گياهی و جانوری را 
مطالعه ميکند، جنين شناسی که با تکامل ارگانيسمها از نطفه تا بلوغ 
سر و کار دارد، زمين شناسی که شکل گيری تدريجی زمين را مطالعه 

ميکند، همۀ اينها زادۀ قرن ما هستند.

به  را  ما  دانش  که  هستند  بزرگ  کشف  سه  چيز  هر  از  بيش  ولی 
همبستگی فرايندهای طبيعی قادر ساخته اند که با جهشها و خيزها به 

پيش برود:
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نخست، کشف سلول به منزلۀ دستگاهی که از تکثير و تقسيم آن تمام 
اندامهای جانوری و گياهی در وجود ميآيند، طوری که نه تنها پذيرفته 
شده است که گسترش و رشد تمامی ارگانيمسهای عالی به موجب يک 
قانون عام صورت ميگيرد بلکه در تغييرپذيری سلول هم، راهی که 
از  بدين گونه  و  دهند  تغيير  نوع خود را  ميتوانند  ارگانيسمها  آن  در 

تکامل فردی فراتر روند، نشان داده شده است.

دوم تبديل انرژی که برای ما ثابت کرده است که به اصطالح تمامی 
نيروهايی که در نخستين وهله در طبيعت غير آلی دست اندر کارند 
بالقوه، حرارت،  انرژی  - نيروی مکانيکی و متمم آن، به اصطالح 
تشعشع (نور يا حرارت تشعشعی)، برق، آهنربايی و انرژی شيميايی 
به  معيّن  نسبتهای  به  که  هستند  کلی  بروز حرکت  متنوع  - شکلهای 
يکديگر عبور ميکنند، طوری که به جای کميّت معيّنی از آن چيز که 
ناپديد ميشود، کميّت معيّنی از چيزی ديگر پديدار ميگردد و بدين گونه 
حرکت کلی طبيعت به اين فرايند قطع نشدنی تبديل از يک شکل به 

شکل ديگر در ميآيد.
سرانجام دليلی که نخست داروين به شکل به هم پيوسته ای ارائه داد که 
سلسلۀ محصوالت آلی طبيعت که امروز ما را در بر گرفته اند - از جمله 
انسان - حاصل يک فرايند طوالنی تکامل از معدود نطفه هايی است که 
در اصل تک سلولی بودند و نيز اين که خود اينها از پروتوپالسم يا 

آلبومين که به طرق شيميايی در وجود آمده اند، ناشی شده اند.

در پرتو اين سه کشف بزرگ و پيشرفتهای شگرف ديگر در دانش 
آنجا ميتوانيم همبستگی  طبيعی، ما اينک به نقطه ای رسيده ايم که از 
بلکه  تنها در حوزه های خاص،  نه  يکديگر  به  فرايندهای طبيعت را 
همبستگی اين حوزه های خاص را به عام هم اثبات کنيم. و بنابراين 
ميتوانيم به شيوه ای تقريباً منتظم و قانونمند نگرشی جامع از همبستگی 
در طبيعت با داده هايی که خود علم طبيعی بطور تجربی فراهم آورده، 
اصطالح  به  وظيفۀ  قبًال  جامع  نگرش  اين  ساختن  فراهم  کنيم.  ارائه 
فلسفۀ طبيعی بود. اين فلسفه با نشاندن همبستگی های خيالی و ايده آل 
جای  کردن  پُر  ناشناخته،  هنوز  ولی  واقعی  همبستگی های  جای  در 
خالی مدارک حسی واقعی با مجعوالت ذهنی و پل زدن ميان شکافهای 
واقعی در تخيل، ميتوانست از عهدۀ اين کار برآيد. فلسفۀ طبيعی در 
طی اين راه، مفاهيم بسيار درخشانی را ارائه کرد و مبّشر بسياری از 
کشفيات اخير شد، ولی مهمالت چشمگيری نيز به هم بافت که براستی 
جز اين نميتوانست باشد. امروز، هنگامی که آدمی نيازمند آن است که 
نتايج تحقيقات علمِی طبيعی را به شيوه ای ديالکتيکی يعنی به معنای 
همبستگی ميان خود آن نتايج، درک کند، برای اينکه به "نظامی از 
يابد که پاسخگوی نيازهای عصر ما باشد - هنگامی  طبيعت" دست 
که خصلت ديالکتيکی اين همبستگی خود را بر اراده و حتی اذهان 
دانشمندان طبيعی پرورش يافته به شيوه ای متافيزيکی، تحميل ميکند 
برای  کوششی  هر  و  است  شده  ساخته  طبيعی  فلسفۀ  اين  کار  ديگر 

احيای آن نه تنها غير الزم بلکه گامی به عقب هم خواهد بود.

يک  منزلۀ  به  رو  اين  از  و  ميکند  طبيعت صدق  مورد  در  آنچه  اما 
فرايند تاريخی تکامل، پذيرفته شده است، در مورد تاريخ هم در تمامی 
شاخه هايش و در مورد تمامی علومی که با امور انسانی (و الهی) سر 
فلسفۀ حق،  تاريخ،  فلسفۀ  اينجا هم  و کار دارند هم صادق است. در 
ساختۀ  همبستگی  نشاندن  از  است  بوده  عبارت  آن  و جز  دين  فلسفۀ 
ذهن فيلسوف در جای همبستگی واقعی رويدادهای تاريخی؛ عبارت 
بوده است از درک تاريخ به طور کلی و نيز در اجزاء جداگانۀ آن به 
مثابه تحقق تدريجی ايده ها و طبعاً همواره مفاهيم ذهنی خود فيلسوف. 
بنا بر اين باور، تاريخ به سوی هدف ايده آل معيّنی که ناآگاهانه، ولی 
ايدۀ  تحقق  سوی  به  هگل  نزد  در  مثًال   - مقّدر  موجب ضرورت  به 

مطلق - در حرکت بوده و کشش تغيير ناپذير به سوی اين ايدۀ مطلق، 
همبستگی درونی رويدادهای تاريخی را تشکيل داده است. بدين گونه 
جانشين   - آگاه شونده  تدريجاً  يا  ناآگاه   - جديدی  مرموز  مشيّت  يک 
همبستگی واقعی ولی ناشناخته ميشد. بنابراين در اينجا هم همچون در 
قلمرو طبيعت، الزم بود که کلَک اين همبستگی های جعلی و ساختگی 
به  که سرانجام  وظيفه ای   - کنده شود  واقعی  همبستگی های  با کشف 
کشف قوانين عام حرکت، که در تاريخ جامعۀ انسانی خود را به منزلۀ 

قوانين حاکم بروز ميدهند، منتهی ميشود.

ولی در يک نقطه، تاريخ تکامل جامعه اساساً با تاريخ تکامل طبيعت، 
تفاوت پيدا ميکند. در طبيعت اگر از واکنش انسان بر آن بگذريم، تنها 
عوامل ناآگاه و کور بر يکديگر عمل ميکنند و از تأثير متقابل آنهاست 
رويدادها،  از  کدام  هيچ  اينجا،  در  ميشود.  عمل  وارد  عام  قانون  که 
چه رويدادهای ظاهراً تصادفی بيشماری که در سطح قابل مشاهده اند 
ميکنند،  تأييد  را  تصادفها  اين  درونی  انتظام  که  نهاييی  نتايج  چه  و 
نميدهد. برعکس در  باشد روی  اراده شده  آگاهانه  همچون هدفی که 
تاريخ جامعه، همۀ عوامل دارای آگاهی هستند، همه انسانهايی هستند 
در  معيّنی  هدفهای  سوی  به  هيجان،  و  شور  روی  از  يا  سنجيده  که 
روی  سنجيده  هدفی  بدون  آگاهانه،  قصدی  بدون  چيز  هيچ  حرکتند. 
بررسی  بويژه  و  تاريخ  بررسی  برای  اگرچه  تمايز  اين  اما  نميدهد. 
رويدادها و اعصار جداگانه اهميت دارد نميتواند اين واقعيت را تغيير 
دهد که بر سير تاريخ نيز قوانين عام درونی حاکم است. در اينجا هم، 
به طور کلی، برغم هدفهای آگاهانۀ تمامی افراد، تصادف ظاهراً بر 
در  ميدهد.  روی  بندرت  است  شده  اراده  آنچه  دارد.  حکومت  سطح 
اکثر موارد هدفهای بيشمار با يکديگر برخورد و تالقی ميکنند، يا اين 
هدفها از همان آغاز غير قابل تحققند يا اينکه وسايل رسيدن به آنها 
ناکافی اند. بدين گونه برخورد و تالقی اراده های فردی و اَعمال فردی 
مشابه  کامًال  که  ميآورند  وجود  به  تاريخ وضعی  حيطۀ  در  بيشمار، 
وضعی است که در قلمرو طبيعت نا آگاه حکمفرماست. هدفهای اَعمال، 
قصد شده اند ولی نتايجی که عمًال اين اَعمال به بار ميآورد آن چيزی 
نيست که قصد شده بوده اند يا هنگامی که نتايج مزبور مطابق با هدف 
قصد شده جلوه ميکند سرانجام به نتايجی ميرسد که که با هدف منظور 
متفاوت است. بدين گونه چنين مينمايد که به طور کلی بر رويدادهای 
تاريخی هم تصادف حکومت ميکند. اما در جايی که تصادف بر سطح 
آن سلطه دارد، عمًال همواره قوانين درونی و نهائی حکومت ميکند و 

مسأله فقط کشف اين قوانين است.

انسانها تاريخ خود را ميسازند - نتيجه اش هر چه ميخواهد باشد - در آن 
هر کس به دنبال هدف آگاهانۀ خويش روان است و درست برآينِد اين 
اراده های مختلف، در جهتهای مختلف و برآينِد تأثيرات گوناگون بر 
جهان خارجی است که تاريخ را تشکيل ميدهد. پس اين پرسش هم پيش 
ميآيد: اين افراد بسيار چه ميخواهند؟ اراده يا ناشی از شور و هيجان يا 
سنجيده است. ولی اهرمهايی که بالواسطه شور و هيجان يا سنجيدگی 
را تعيين ميکنند بسيار متنوعند. اين اهرمها ميتوانند تا اندازه ای عوامل 
عينی خارجی، تا اندازه ای انگيزه های آرمانی، جاه طلبی، "عالقه به 
حقيقت و عدالت"، تنفر شخصی يا حتی انواع هوسهای فردی محض 
اراده های فردی که در  بسياری  ديده ايم که  ما  از يک سو  اما  باشند. 
تاريخ فعاليت دارند غالباً نتايجی غير از نتايج قصد شده به بار ميآورند 
و بيشتر نتايجی کامًال متضاد؛ و از اين رو ديده ايم که انگيزه های آنها 
در رابطه با نتيجۀ کلی هم تنها دارای اهميت ثانوی هستند؛ و از سوی 
ديگر اين پرسش هم پيش ميآيد که چه نيروهای محرکی به نوبۀ خود 
تاريخی که خود را در مغز  آن علل  پنهانند؟  انگيزه ها  اين  در پشت 

عامالن به اين انگيزه ها تبديل ميکنند کدامند؟
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اين  از  ننهاد.  خود  برابر  در  را  پرسش  اين  هرگز  کهن  ماترياليسم 
رو نگرش آن در مورد تاريخ - اگر اصوًال چنين نگرشی بوده باشد 
حسب  بر  را  چيز  هر  است؛  (پراگماتيک)  مصلحت جويانه  اساساً   -
انگيزه های عمل داوری ميکند؛ انسانهايی را که در تاريخ عمل ميکنند 
که علی القاعده  درمييابد  ميکند و سپس  تقسيم  نا شريف  و  به شريف 
شريفان مغبونند و ناشريفان پيروزمند. پس برای ماترياليسم کهن اين 
نتيجه حاصل ميشود که چيز بدردخوری از مطالعۀ تاريخ دستگير آدم 
ناراست  با خودش  ماترياليسم کهن  که  نتيجه  اين  ما  برای  و  نميشود 
است؛ چرا که نيروهای محرک ايده آل را که در تاريخ عمل ميکنند 
علل نهايی تصور ميکند، به جای آنکه آنچه را در پس اين نيروهاست، 
توجه  نيروهای محرک هستند مورد  اين  نيروی محرِک  که  آنچه را 
قرار دهد. عدم انسجام در اين امر نيست که نيروهای محرک ايده آل 
پذيرفته شده اند، بلکه در اين است که بررسی تا فراسوی اين نيروها، 
تا عمق علل محرک آنها پيش نرفته است. از سوی ديگر، فلسفۀ تاريخ 
نيز  و  ظاهری  انگيزه های  که  ميپذيرد  را  اين  هگل،  نزد  در  بويژه 
انگيزه های واقعاً  عمل کنندۀ انسانهايی که در تاريخ عمل ميکنند، به 
هيچ وجه علل نهايی رويدادهای تاريخی نيستند و تصديق دارد که در 
پس اين انگيزه ها، نيروهای محرک ديگری وجود دارند که بايد کشف 
شوند. اما اين فلسفه اين نيروها را در خود تاريخ نميجويد، بلکه آنها 
را از خارج، از ايدئولوژی فلسفی، وارد تاريخ ميکند. مثًال هگل به 
خودش،  درونی  بستگيهای  ميان  از  باستان  يونان  تاريخ  تبيين  جای 
بسادگی ميپذيرد که اين تاريخ چيزی جز تحقق "صَور فرديت زيبا" 
و به اين لحاظ چيزی جز تحقق يک "اثر هنری" نيست. او دربارۀ 
يونان باستان چيزهای جالب و عميق زياد ميگويد اما اين امر مانع از 
آن نميشود که از پذيرفتن چنين تبيينی که صرفاً يک شيوۀ سخنوری 

است امتناع ورزيم.

يا  بنابراين، اگر پرسش، بررسی نيروهای محرکی است که آگاهانه 
ناآگاهانه - و در حقيقت غالباً ناآگاهانه - در پشت انگيزه های انسانهايی 
که در تاريخ عمل ميکنند و نيروهای محرک واقعی را تشکيل ميدهند، 
پس پرسش، مربوط به انگيزه های افراد جداگانه - هر قدر که بزرگ 
باشند - نيست؛ بلکه مربوط به آن انگيزه هايی است که توده های بزرگ 
- تمامی ملل و نيز تمام طبقات در هر ملتی را به حرکت در ميآورد؛ و 
اين نيز نه بطور موقت، برای شعله ور ساختن آتشی است که بسرعت 
دارد به خاموشی ميگرايد، بلکه برای عمل پُردوامی است که به يک 
اينجا در  تعيين علل محرکی که  ميانجامد.  تاريخی بزرگ  دگرگونی 
اذهان توده های عامل و رهبران ايشان - به اصطالح مردان بزرگ 
به شکل  يا  نهانی، مستقيماً  يا  آگاه، آشکارا  انگيزه های  به صورت   -
عقيدتی، حتی افتخار آميز، انعکاس مييابند، تنها راهی است که ميتواند 
ما را در مسير قوانينی که هم در تاريخ بطور کلی و هم در دورانهای 
خاص و سرزمينهای خاص سلطه دارند، قرار دهد. هر چيز که انسانها 
را به جنبش واميدارد بايد از مسير اذهان ايشان بگذرد اما شکلی که 
در ذهن به خود خواهد گرفت بيشتر به اوضاع و احوال بستگی خواهد 
آشتی  ماشينی سرمايه داری  با صنعت  هيچ وجه  به  کارگران  داشت. 
نکرده اند، گرچه ديگر ماشينها را مانند سال ۱۸٤۸ در راين، خراب 

نميکنند و نميشکنند.

اما در حالی که در تمام دورانهای پيشين، بررسی اين علل محرک 
تاريخ به سبب پيچيدگی و پنهان بودن همبستگی ميان آنها و معلولهايشان 
تقريباً غير ممکن بود، دوران کنونی اين همبستگی ها را بقدری ساده 
صنعت  استقرار  زمان  از  شده.  حل  قابل  معما  که  است  کرده  کرده 
ديگر  بعد،  به  اروپا در ۱۸۱٥  از زمان صلح  يعنی دستکم  بزرگ، 
مبارزات  سراسر  که  است  نمانده  پنهان  انگليس  در  کس  هيچ  برای 
و  زميندار  اشرافيت  طبقه:  دو  سلطۀ  ادعای  محور  بر  آنجا  سياسی 

بازگشت  با  فرانسه  بورژوازی (طبقه متوسط) دور ميزده است. در 
بوربن ها همين حقيقت شناخته شد و مورخان دورۀ اعاده، از تييری 
 ،Thiers و تيير Mignet مينيه ،Guisot گرفته تا گيزو Thierry
در همه جا از آن به منزلۀ کليد فهم سرتاسر تاريخ فرانسه، از سده های 
ميانه به بعد سخن ميگويند. و از ۱۸۳۰ طبقۀ کارگر، پرولتاريا، در 
هر دو کشور به عنوان سومين رقيب برای به دست گرفتن قدرت به 
رسميت شناخته شده است. شرايط چنان ساده شده بود که انسان ميبايد 
ديدگان فرو ميبست تا در جنگ ميان اين سه طبقه بزرگ و در تضاد 
پيشرفته ترين  دو  اين  در  دستکم  را  تاريخ  محرک  نيروی  آنها  منافع 

کشورها نبيند.

هنوز  نگاه  نخستين  در  اگر  آمدند؟  وجود  در  چگونه  طبقات  اين  اما 
ممکن بود که خاستگاه مالکيت بزرگ فئودالی پيشين را - دستکم در 
نخستين وهله - به علل سياسی، به تملک بزور نسبت داد، اين امر در 
مورد بورژوازی و پرولتاريا نميتوانست صادق باشد. در اينجا به نحو 
روشن و ملموسی معلوم شد که خاستگاه و تکامل اين دو طبقۀ بزرگ 
صرفاً علل اقتصادی است. و درست به همين اندازه روشن بود که در 
مبارزه ميان بورژوازی و پرولتاريا - قدرت سياسی بيش از هر چيز 
گرفته  کار  به  اقتصادی  منافع  پيشبرد  برای  ابزاری  منزلۀ  به  صرفاً 
شرايط  دگرگونی  نتيجۀ  در  دو  هر  پرولتاريا  و  بورژوازی  ميشود. 
آمدند.  پيدايی  به  توليد  شيوۀ  دگرگونی  نتيجۀ  در  دقيقتر،  يا  اقتصادی 
نخست، گذار از صنعت پيشه وری صنفی به مانوفاکتور و سپس از 
مانوفاکتور به صنعت بزرگ با قدرت مکانيکی و بخار سبب گسترش 
اين اين دو طبقه شد. در مرحلۀ معيّنی از تکامِل نيروهای مولد تازه ای 
و  کار  تقسيم  نخست،  وهلۀ  در   - بود  انداخته  کار  به  بورژوازی  که 
ترکيب و تجمع کارگران منفرد در يک مانوفاکتور عمومی - و شرايط 
و نيازمنديهای مبادله که به واسطۀ اين نيروهای مولد گسترش يافته 
را  آن  قانون  و  گذاشته  ارث  به  تاريخ  که  توليد  نظام موجود  با  بود، 
ضمانت کرده بود ناسازگار شد؛ يعنی ناسازگار با امتيازات صنف و 
نيز امتيازات شخصی و محلی بيشمار نظام فئودالی جامعه (که فقط قيد 
و بندهايی بودند بر دست و پای طبقات بی امتياز). نيروهای مولدی که 
بورژوازی نمايندۀ آن بود، به ضد نظام توليديی که زمينداران فئودال 
و استادکاران اصناف نمايندۀ آن بودند، بپا خاستند. نتيجه معلوم است: 
موانع فئودالی، در انگليس بتدريج و در فرانسه با يک ضربت در هم 
شکسته شد. در آلمان اين فرايند هنوز پايان نگرفته است. ولی به همان 
گونه که مانوفاکتور در مرحله ای از تکامل خود با نظام فئودالی توليد 
با نظام بورژوايی  به معارضه برخاست، اينک نيز صنعت بزرگ، 
توليد - که جانشين آن شده است - وارد تضاد شده است. اين صنعت که 
در چهارچوب تنگ شيوۀ توليد سرمايه داری و در قيد و بند اين نظام 
گرفتار است، از يک سو، توده های بزرگی از مردم را بيش از پيش 
به پرولتاريا تبديل ميکند، و از سوی ديگر انبوه باز هم بزرگتری از 
محصوالت غير قابل فروش توليد ميکند. مازاد توليد و فقر عموميی 
برآيند  که  تضادی  آن  است  چنين   - است  ديگری  علت  يک  هر  که 
شيوۀ توليد سرمايه داری است و الزاماً آزادی نيروهای مولد را از راه 

تغييری در شيوۀ توليد ميطلبد.

بنابراين، دستکم در تاريخ جديد، معلوم شد که تمامی مبارزات سياسی، 
مبارزات طبقاتی هستند و تمامی مبارزات طبقاتی برای آزادی، برغم 
شکل الزاماً سياسيشان - چرا که هر مبارزۀ طبقاتی مبارزه ای سياسی 
 - اين رو  از  اقتصادی.  به مسألۀ رهايی  برميگردد  - سرانجام  است 
دستکم در اين مورد، دولت - نظام سياسی - فرعی و ثانوی است و 
جامعۀ مدنی - قلمرو روابط اقتصادی - عنصر تعيين کننده. نگرش 
سنتی، که هگل هم به آن کرنش ميکند، در سيمای دولت عنصر تعيين 
کننده را ميديد و جامعۀ مدنی را تابع آن. ظواهر امر، بر اين نگرش 
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حکم ميکنند. همان گونه که تمامی نيروهای محرک اَعمال هر شخص 
انگيزه های  به  را  خود  و  بگذرند  او  مغز  مجرای  از  بايد  منفردی، 
ارادۀ او تبديل کنند تا او را به عمل وادارند، به همان گونه نيز تمامی 
نيازهای جامعۀ مدنی َصرف نظر از اينکه کدام طبقه حاکم است - بايد 
عمومی  اعتبار  قوانين،  شکل  به  اينکه  تا  بگذرند  دولت  مجرای  از 
بيابند. اين جنبۀ صوری مسأله است، جنبه ای که به خودی خود بديهی 
است. اما اين پرسش به ميان ميآيد که محتوای اين ارادۀ صرفاً صوری 
ناشی شده است؟  از کجا  ارادۀ دولت - چيست و  نيز  اراده فرد و   -
چرا درست چنين اراده ميشود و نه چنان؟ اگر در اين موضوع دقت 
کنيم در خواهيم يافت که در تاريخ جديد، ارادۀ دولت را به طور کلی 
نيازهای متغير جامعۀ مدنی، تسلط اين يا آن طبقه و سرانجام تکامل 

نيروهای مولد و روابط مبادله تعيين ميکنند.

ولی اگر حتی در عصر جديد ما، با اين وسايل توليد و وسايط ارتباطی 
غول آسا، دولت حوزه ای مستقل و با تکاملی مستقل نبوده بلکه وجود 
زندگی جامعه  اقتصادی  با شرايط  بايد  آن سرانجام  تکامل  نيز  و  آن 
تبيين شود، پس اين بايد در مورد تمامی اعصار پيشين که توليد زندگی 
اين وسايل کمکی فراوان صورت نميگرفت و  با  انسان هنوز  مادی 
بنابراين تسلط باز هم بيشتر چنين توليدی را بر انسانها ايجاب ميکرد، 
صادق تر باشد. اگر دولت حتی امروز در عصر صنايع و راههای آهن 
عظيم، به طور کلی بازتابی است - به صورت متمرکز - از نيازهای 
طبقه ای که سررشته دار توليد است، پس در دورانی که هر نسلی از 
انسانها مجبور بود بخش بسيار بزرگتری از مجموع دوران زندگی 
خويش را َصرف ارضای نيازهای مادی خود کند و بنابراين بسيار 
بيشتر از ما وابستۀ اين نيازها بوده، بايد خيلی بيشتر چنين بوده باشد. 
به محض آنکه از اين زاويه يک بررسی تاريخی جدی از دورانهای 
اين  البته  تأييد ميشود. ولی  تمامی  به  اين نگرش  آيد،  به عمل  پيشين 

بررسی از حوصلۀ اين رساله خارج است.

حقوق  اند،  اقتصادی  روابط  از  ناشی  عمومی  حقوق  و  دولت  اگر 
خصوصی هم که در حقيقت اساساً روابط اقتصادی موجود ميان افراد 
را - که در شرايط معيّن عادی است - تضمين ميکند، چنين اند. ولی 
باشد.  متغير  ميتواند  گونۀ چشمگيری  به  ميگيرند  خود  به  که  شکلی 
شکلهای  است  ممکن  داد،  روی  انگلستان  در  که  گونه  همان  مثالن 
در اصل  ملی،  تکامل  با سرتاسر  را، هماهنگ  کهن  فئودالی  قوانين 
داد،  بورژوايی  محتوايی  را،  آن  درونمايۀ  که  حالی  در  کرد،  حفظ 
طوری که مستقيماً معنايی بورژوايی را در نامی فئودالی بخوابانند. 
ولی به همان گونۀ ساير نقاط اروپا، ميتوان حقوق رومی - نخستين 
حقوق جهانی يک جامعۀ مولد کاال را - با تنظيم جالب آن در مورد 
تمامی روابط ضروری صاحبان سادۀ کاال (روابط خريدار و فروشنده، 
بدهکار و بستانکار، قراردادها، تعهدات و جز آن) به منزلۀ يک بنياد 
و  بورژوا  خرده  هنوز  جامعۀ  يک  سود  به  اين صورت  در  گرفت. 
تنها از طريق مجاری حقوقی (عرف) به  يا ميتوانست  نيمه فئودال، 
سطح چنين جامعه ای تنزل يابد يا ميتوانست با کمک حقوقدانهای به 
اصطالح روشنفکر و پابند اخالق به صورت مجموعه ای از قوانين 
درآيد که با سطح چنين جامعه ای منطبق گردد، مجموعه ای که در اين 
حقوق  (مثل  بود  خواهد  بدی  مجموعۀ  هم  قانونی  ديدگاه  از  شرايط، 
محلی Landrecht پروس). ولی در اين صورت پس از يک انقالب 
بورژوايی بزرگ ميتوان مجموعۀ قوانين کالسيک جامعه بورژوايی 
را مثل مجموعه قوانين Code Civile فرانسه بر اساس همين قوانين 
رومی تدوين کرد. بنابراين اگر قواعد حقوقی بورژوايی صرفاً بيانگر 
شرايط زندگی اقتصادی جامعه به شکل قانونی هستند، پس، اين قواعد 

ميتوانند بر حسب اوضاع و احوال به نحوی خوب يا بد چنين باشند.
دولت خود را به منزلۀ نخستين نيروی عقيدتی در برابر انسان، معرفی 

ميکند. جامعه برای خود ارگانی ميآفريند که منافع مشترک خود را در 
برابر حمالت داخلی و خارجی حفاظت کند. اين ارگان قدرت دولتی 
جامعه  به  نسبت  را  نيامده، خودش  به وجود  هنوز  ارگان  اين  است. 
مستقل ميکند؛ و براستی هر چه بيشتر چنين کند بيشتر سازمان يک 
طبقه خاص ميشود و بيشتر برتری آن طبقه را بطور مستقيم اِعمال 
ميکند. مبارزۀ طبقۀ تحت حاکميت عليه طبقه حاکم ناگزير به صورت 
مبارزه ای سياسی درميآيد، مبارزه ای که بيش از هر چيز عليه سلطۀ 
سياسی اين طبقه است. آگاهی از همبستگی اين مبارزه سياسی و پايۀ 
اقتصادی آن از نظرها پنهان ميشود و چه بسا که از ميان برخيزد. البته 
اين امر در مورد شرکت کنندگان در اين مبارزه کامًال صدق نميکند 
ولی هميشه در مورد مورخان صادق است. از منابع باستانی دربارۀ 
مبارزات داخلی جمهوری روم تنها آپيان Appian بروشنی و بطور 
مشخص به ما ميگويد که نهايتاً دعوا بر سر چه بوده است - مشخصاً 

.[*]landed property ِملک ارضی

اما همين که دولت به صورت نيرويی مستقل در برابر جامعه درميآيد، 
به دنبال خود ايدئولوژی ديگری به وجود ميآورد. در حقيقت در ميان 
سياستمداران حرفه ای، نظريه پردازان حقوق عمومی و صاحب نظران 
حقوق خصوصی است که بستگی به شواهد واقعی اقتصادی آشکارا 
بايد  ناديده ميماند. چون در هر مورد خاص شواهد واقعی اقتصادی 
کنند  پيدا  قانونی  تضمين  تا  بگيرند  خود  به  حقوقی  انگيزه های  شکل 
البته بايد تمامی آن نظام قانونی که پيش  و چون در اجرای اين امر 
از آن عمل ميکرده مورد توجه قرار گيرد، از اين رو اين نتيجه به 
دست ميآيد که شکل حقوقی همه چيز ميشود و محتوای اقتصادی هيچ 
مستقل  و حقوق خصوصی همچون حوزه هايی  حقوق عمومی  چيز. 
مورد برخورد قرار ميگيرند، که هر کدام از طريق حذف منجسم همه 

تضادهای درونی، قادر و محتاج به تبيينی سيستماتيک هستند.

ايدئولوژی های باز هم عاليتری، يعنی ايدئولوژی هايی که از زيربنای 
مادی، اقتصادی فاصلۀ باز هم بيشتری دارند، شکل فلسفه و دين به 
آنها  مفاهيم و شرايط مادی وجود  اينجا همبستگی  در  خود ميگيرند. 
از  بيش  فيمابين  حلقه های  واسطۀ  به  و  ميشود  پيچيده  پيش  از  بيش 
پيش کور ميگردد. ولی همبستگی وجود دارد. همان گونه که سراسر 
دوران رنسانس، از ميانۀ سدۀ پانزدهم به اين سو، فرآوردۀ ضروری 
شهرها و بنابراين بورگرها بود؛ فلسفه نوخاستۀ برآينِد آن، نيز چنين 
بود. محتوای اين فلسفه در اساس تنها بيان فلسفی انديشه های منطبق با 
تبديل بورگرهای کوچک و ميانه به بورژوازی بزرگ بود. در ميان 
انگليسيها و فرانسويان سدۀ گذشته در بسياری موارد به همان اندازه 
فيلسوف وجود داشت که اقتصاددان؛ اين بروشنی آشکار است و اين 

را ما در مورد مکتب هگلی پيش از اين ثابت کرده ايم.

اينک به اختصار به دين خواهيم پرداخت؛ چرا که چنين مينمايد که دين 
بيش از هر قلمرو زندگی معنوی از زندگی مادی به دور و حتی با آن 
بيگانه باشد. دين در همان زمانهای آغازين، از ميان مفاهيم جاهالنۀ 
پيرامونشان  خارجی  طبيعت  و  خود  طبيعت  دربارۀ  انسانها  آغازيِن 
با  رابطه  در  گشت  پديدار  که  همين  ايدئولوژی  هر  ولی  برخاست. 
خود  نوبۀ  به  هم  آن  و  مييابد  بسط  معيّنی،  مفهومی  مصالح  و  مواد 
 - ايدئولوژی  ديگر  ميدهد؛ واال  مواد و مصالح مفهومی را گسترش 
مستقًال  که  مستقل  همچون جوهرهای  که  انديشه هايی  مجموعۀ  يعنی 
شرايط  که  اين  نميبود.  خودشانند،  قوانين  تابع  تنها  و  مييابند  تکامل 
زندگی مادی کسانی که اين فرايند تفکر در سر آنها ادامه مييابد در 
آخرين وهله سير اين فرايند را تعيين ميکنند، الزاماً برای اين اشخاص 
ناشناخته ميماند، واال کار تمام ايدئولوژی ها پايان مييافت. از اين رو، 
اقوام  از  برای هر گروه  به طور عمده  که  نخستين  دينی  مفاهيم  اين 
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خويشاوند مشترک است، پس از آنکه گروه از هم پاشيد، به شيوه ای 
ويژۀ هر قوم و بر حسب شرايط زندگی ماديی که نصيب آنها ميشود، 
اقوام  بويژه در مورد  اقوام و  از  مييابد. در مورد گروههايی  تکامل 
آريايی (به اصطالح اقوام هند و اروپايی)، اين فرايند به تفصيل در 
اسطوره شناسی مقايسه ای تحقيق شده است. خدايانی که به اين گونه در 
ميان هر قومی پيدا شدند، خدايانی ملی بودند که حيطۀ آنها از قلمرو 
آن سوی مرزهايش  در  نميرفت؛  فراتر  بود  آنها  در حمايت  که  ملی 
خدايان بالمنازع ديگری فرمان ميراندند. ايشان تا زمانی که آن قوم 
وجود ميداشت، ميتوانستند به وجود خود در مخليۀ افراد ادامه دهند و 
با سقوط آن از ميان برميخاستند. امپراتوری جهانی روم که در اينجا 
نيازی به بررسی شرايط اقتصادی خاستگاهش نداريم سبب سقوط اقوام 
کهن شد. خدايان ملی کهن، حتی خدايان رومی که تنها در چارچوب 
تنگ شهر روم مورد پرستش بودند، به حال انحطاط افتادند. نياز به 
تکميل امپراتوری جهانی با ايجاد دينی جهانی بروشنی در کوششهايی 
آشکار شد که برای تمام خدايان بيگانه ای که در برابر خدايان بومی 
احترام ناچيزی داشتند، در رم، معابد و قربانگاههای فراهم شود. اما 
يک دين جهانی جديد را نميتوان به اين شيوه با فرمانی شاهانه در وجود 
آورد. دين جهانی جديد - مسيحيت - پيش از اين از ميان مخلوطی از 
بويژه  يونانی،  شدۀ  عاميانه  فلسفۀ  و   - عبری  بويژه   - الهيات شرقی 
فلسفۀ رواقی، بآرامی پا به هستی گذاشته بود. اين که اين دين در اصل 
به چه مفاهيمی شبيه بود، بايد مورد موشکافی قرار گيرد چرا که شکل 
رسمی آن، به آن گونه که با ما ارث رسيده است صرفاً شکلی است 
که به صورت دين رسمی و دولتی درآمد و به اين منظور به وسيلۀ 
از  اين واقعيت که پس  بود.  تعديل شده  نيقيه"[۱۸]  "مجمع روحانی 
۲٥۰۰ سال، مسيحيت دينی دولتی شد، کافی است که نشان دهد که اين 
دين با شرايط آن زمان انطباق يافته بود. در قرون وسطی، در اروپا، 
به صورت  مسيحيت  مييافت،  گسترش  فئوداليسم  که  اندازه  همان  به 
برگردان دينی آن و با يک سلسله مراتب فئودالی متناسب رشد کرد. و 
هنگامی که بورگرها به پيشرفت آغاز نهادند در مقابل کاتوليک گرايی 
فئوداليسم، بدعت گذاری پروتستانی رواج يافت که نخست در جنوب 
فرانسه در ميان آلبيژاييان Albigenses[۱۹] پيدا شده بود، در زمانی 
بودند. قرون  نقطه درخشش خود رسيده  باالترين  به  آنجا شهرها  که 
 - حقوق  سياست،  فلسفه،   - ايدئولوژی   ديگر  اَشکال  تمامی  وسطی 
الهيات  آنها را به شکل اجزای  الهيات وابسته کرده بود. يعنی  را به 
درآورده بود. بدين گونه هر جنبش سياسی و اجتماعی را واداشت که 
شکلی دينی به خود بگيرد. خوراک احساسات توده ها منحصراً از دين 
آورند  پديد  نيرومند  جنبشی  آنکه  برای  توده ها  بنابراين  ميشد.  فراهم 
الزم بود که منافع خود را در نقابی دينی بپوشانند. و درست به همان 
گونه که بورگرها از همان آغاز دنباله ای از پلبين های بيچيز، کارگران 
مزدبگير و خدمتگارانی از همه جور که به هيچ مرتبۀ اجتماعی به 
رسميت شناخته شده ای تعلق نداشتند و اسالف پرولتاريای آينده بودند، 
رفض دينی هم به رفض بورگری-معتدل و پلبين-انقالبی تقسيم شد که 

اين دومی را خود بدعت گذاران بورگری با کراهت مينگريستند.

پابرجا ماندن بدعت پروتستان با شکست ناپذيری بورگرهای نوخاسته 
هماهنگ بود. هنگامی که بورگرها به قدر کفايت نيرومند شدند، مبارزۀ 
آنها به ضد اشرافيت فئودال که تا آن زمان بيشتر محلی بود بتدريج 
ابعاد ملی به خود گرفت. نخستين اقدام بزرگ در آلمان صورت گرفت، 
مشهور به جنبش اصالح گری، بورگرها نه آنچنان نيرومند بودند و نه 
چنان متکامل که بتوانند در زير پرچم خود قشرهای شورشی بازمانده 
- پلبين های شهری، اشراف درجه دوم و دهقانان زميندار - را متحد 
شورشی  به  دهقانان  خوردند؛  شکست  اشراف  کار،  آغاز  در  کنند. 
برخاستند که اوج تمامی مبارزۀ انقالبی بود ولی شهرها آنها را تنها 
گذاشتند و بدين گونه انقالب به ارتش اميران غير روحانی تسليم شد که 

تمامی حاصل آن را برداشت کردند. از اين پس آلمان به مدت سه قرن 
از صف کشورهايی که در تاريخ نقشی فعال و مستقل داشتند ناپديد شد. 
ولی در کنار لوتر Luther آلمانی، کالون Calvin فرانسوی ظهور 
کرد؛ او با تيزی و زيرکی يک فرانسوی حقيقی، خصلت بورژوايی 
جنبش اصالح گری را آشکار ساخت و به کليسا شکلی جمهوريخواهانه 
و  دمکراتيک بخشيد. در حالی که اصالح گری لوتری در آلمان رو به 
انحطاط رفت و کشور را به نابودی کشانيد، جنبش اصالح گری کالونی 
در ژنو، هلند و اسکاتلند همچون پرچمی به خدمت جمهوريخواهان 
درآمد؛ هلند را از قيد اسارت اسپانيا و امپراتوری آلمان آزاد کرد و 
جامۀ عقيدتی پردۀ دوم انقالب بورژوايی را که داشت در انگليس روی 
ميداد در بر کرد. در اينجا کالون گرايی خود را به منزلۀ لفافۀ دينی 
راستين منافع بورژوازی آن زمان توجيه کرد و از همين رو هنگامی 
که انقالب با سازش بخشی از اشراف با بورژوازی در ۱٦۸۹ پايان 
گرفت، رسميت و قبولی کامل نيافت. کليسای رسمی انگلستان دوباره 
که   - کاتوليکی  پايۀ  بر   - آن  نخستين  شکل  به  نه  اما  يافت  استقرار 
پايش پادشاه بود، بلکه بيشتر زير تأثير کالون گرايی. کليسای رسمی 
کهن يکشنبۀ شاد کاتوليک را جشن گرفته و به ضد يکشنبۀ اندوهگين 
کالونی جنگيده بود. کليسای بورژوا شدۀ جديد، اين دومی را معمولی 

کرد که تا به امروز در انگلستان متداول است.

در فرانسه اقليت کالون گرا در ۱٦۸٥ سرکوب شد. اينان يا کاتوليک 
شدند و يا از کشور اخراج. اما خوبی اين رويداد در چه بود؟ در آن 
زمان پيير بايل Pierre Bayle آزادانديش در اوج فعاليت خود بود 
تنها  چهاردهم  لويی  قهر آميز  اقدامات  شد.  متولد  ولتر   ۱٦۹٤ در  و 
برای بورژوازی فرانسه اين امر را آسانتر کرد که انقالب خود را به 
شکلی  منحصراً سياسی و غير دينی که تنها شکل مناسب يک انقالب 
آزادانديشان  پروتستانها  جای  در  کند.  اجرا  بود،  متکامل  بورژوايی 
کرسيهای خود را در مجالس ملی اشغال کردند. بدين گونه مسيحيت 
وارد واپسين مرحلۀ خود شد و ديگر نميتوانست به منزلۀ لفافۀ عقيدتی 
بيشتر  چه  هر  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  مترقی  طبقه ای  آرزوهای 
به  فقط  آن  از  و طبقات حاکم  قرار گرفت  انحصار طبقات حاکم  در 
پايين  طبقات  نگهداشتن  قيد  در  برای  حکومت،  برای  ابزاری  مثابه 
سود جستند. افزون بر اين هر يک از طبقات متفاوت مذهب مناسب 
خويش را در خدمت ميگيرد: اشرافيت ارضی - يسوعيت کاتوليکی، 
يا ارتدکسی پروتستانی؛ بورژوازی ليبرال و راديکال - ِخَردگرايی؛ و 
اينکه خود اين آقايان به مذاهب مورد نظرشان باور دارند يا نه، چندان 

تفاوت نميکند.

بنابراين مالحظه ميشود که دين همينکه شکل گرفت، هميشه حاوی 
مواد و مصالح سنتی است درست به همان گونه که سنت، در تمامی 
زمينه های عقيدتی، نيروی محافظه کار بزرگی را تشکيل ميدهد. اما 
دگرگونی هايی که اين مواد و مصالح پيدا ميکنند از روابط طبقاتی ناشی 
ميشوند - يعنی از روابط اقتصادی مردمی که مجری اين دگرگونيها 

هستند. فعًال اين بحث در همين جا کافی است.
نگرش  از  کلی  طرحی  ارائۀ  ميتوانست  تنها  شد  گفته  پيش  در  آنچه 
بايد  آن  اثبات  داليل  مثال.  چند  با  حداکثر  باشد  تاريخ  مارکسيستی 
در  داليل  اين  بگويم  که  باشم  ُمجاز  شايد  و  شود  اخذ  تاريخ  خود  از 
نوشته های ديگر به قدر کفايت فراهم آمده است. ولی اين نگرش، به 
به همان گونه که نگرش  پايان ميدهد درست  تاريخ  قلمرو  فلسفه در 
هم  و  الزم  غير  هم  را  طبيعی  فلسفه های  تمامی  طبيعت،  ديالکتيکی 
ناممکن ميسازد. ديگر اين مسأله مطرح نيست که از مغزهای خودمان 
در هر جا همبستگی هايی اختراع کنيم بلکه مسأله اين است که آنها را 
از ميان شواهد عينی- واقعی کشف نماييم. برای فلسفه که از طبيعت 
و تاريخ بيرون رانده شده است، فقط قلمرو تفکر ناب باقی ميماند و تا 
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جايی به بقای خود ادامه ميدهد که عبارت باشد از: تئوری قوانين خوِد 
فرايند تفکر، منطق و ديالکتيک.

با انقالب ۱۸٤۸، آلماِن "با سواد" با تئوری وداع کرد و پا به عرصۀ 
عمل گذاشت. صنعت واقعاً بزرگ جانشين توليد کوچک و مانوفاکتور 
کله اش  و  سر  ديگر  بار  آلمان  شد.  بود  استوار  جسمانی  کار  بر  که 
در بازار جهانی پيدا شد. امپراتوری کوچک جديد آلمان[۲۰] دستکم 
آشکارترين معايب و مفاسدی را که بر اثر نظام خرده-دولتهای بقايای  
فئوداليسم و مديريت بوروکراتيک جلوی اين تکامل را گرفته بودند از 
ميان برداشت. ولی به همان اندازه که تفکر و تعمق مطالعۀ فيلسوف 
برپا  سهام  بورس  در  را  خود  پرستشگاه  آنکه  برای  کرد  ترک  را 
در  که  تئوری  در  را  درخشان خود  استعداد  هم  باسواد  آلمان  سازد، 
از  است  بوده  افتخارش  مايۀ  سياسی  خواری  ژرفترين  روزهای  آن 
دست داد يعنی آن استعداد تحقيق صرفاً علمی، صرفنظر از آنکه آيا 
نتيجۀ آن عمًال قابل استفاده هست يا نه و آيا احتماًال مقامات پليس را 
ميرنجاند يا نه. راست است که علم طبيعی رسمی آلمان موضع خود 
را در صف مقّدم، بويژه در زمينۀ پژوهشهای تخصصی حفظ کرد؛ 
ولی حتی مجلۀ آمريکايی Science [ِعلم] بدرستی يادآوری ميکند که 
پيشرفتهای تعيين کننده  در زمينۀ مرتبط ساختن جامع شواهد واقعی 
خاص و جزئی و تعميم آنها به قوانين به جای آنکه مانند گذشته در 
در  و  ميگيرد.  انگليس صورت  در  بيشتر  اکنون  آيد  دست  به  آلمان 
حوزۀ علوم تاريخی - از جمله در فلسفه - آن شور و شوق بی پروای 
قديم برای تئوری همراه با فلسفۀ کالسيک اکنون کامًال ناپديد شده است 
و التقاطی گری ميان تهی و عالقۀ مشتاقانه به شغل و درآمد که تا حد 
مبتذلترين رقابتها برای به چنگ آوردن شغل تنزل کرده، جايگزين آن 
انديشه پردازان بی  شده است. نمايندگان رسمی اين علوم به صورت 
نقاب بورژوازی و دولت موجود درآمده اند؛ درست در زمانی که اين 

هر دو در دشمنی آشکار با طبقۀ کارگر موضع گرفته اند.
تنها در ميان طبقۀ کارگر استعداد آلمانی در تئوری گزند ناپذير مانده 
است. در اين طبقه، نميتوان آن را نابود کرد. در اينجا کسی به دنبال 
شغل، سودجويی يا حمايت لطف آميز از باال نيست. برعکس، هر چه 
علم بيرحمانه تر و بی غرضانه تر پيش ميرود بيشتر خود را با منافع و 
آرزوهای کارگران هماهنگ مييابد. گرايش جديد که کليد فهم سراسر 
تاريخ جامعه را در تاريخ تکامل کار يافت، از همان آغاز مخاطبش 
طبقۀ کارگر بود و در اين طبقه پاسخی را يافت که در علم رسمی نه 
انتظارش را داشت. جنبش طبقۀ  نه  بود و  برآمده  آن  يافتن  در صدد 

کارگر آلمان وارث فلسفۀ کالسيک آلمان است. 
________________________________________

توضيحات
[۱٦] در اينجا شايد من اين اجازه را داشته باشم که توضيحی دربارۀ 
اين  پرداخت  در  من  که  سهمی  مورد  در  اخيراً  بدهم.  خودم  شخص 
نظريه داشته ام، اشارات مکرری به عمل آمده است. بنابراين برای من 
دشوار است که از گفتن چند کلمه ای در اين باره خودداری کنم. البته 
من نميتوانم انکار کنم چه در قبل و چه در طی همکاری چهل ساله ام 
با مارکس، سهم مستقلی در پی ريزی بنيانهای اين نظريه و بويژه در 
آن،  اساسی  اصول  بزرگتر  بخش  اما  داشته ام.  آن  تکميل  و  پراخت 
بويژه در زمينه اقتصاد و تاريخ و بيش از همه، تنظيم دقيق و نهايی آن 
متعلق به مارکس است. در مورد آنچه سهم من بود، به هر حال - به 
استثناء کار من در چند زمينۀ خاص - خود مارکس ميتوانست بدون 
من هم از عهده بر آيد. آنچه را مارکس به انجام رسانيد من نميتوانستم 
انجام دهم. مارکس، برتر، دورانديش تر، تيزبين تر و ژرف نگرتر از 
بقيۀ ما بود. مارکس يک نابغه بود. ما حداکثر افراد با استعدادی بوديم. 
بدون او اين تئوری آنچنان که امروز هست نميبود. از اين رو نام او 

بحق با اين تئوری جوش خورده است.-انگلس
به توصيف يک کارگر  انسان  به "ماهيت کار مغز  کنيد  نگاه   [۱۷]

يدی" 
 Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit, dargestellt

von einem Handarbeiter. Hamburg, Meissner
نيقيه Council of Nicaea نخستين شورای  [۱۸] مجمع روحانی 
کليسايی جهان که در سال ۳۲٥ ميالدی نيقيه واقع در ترکيه کنونی 
تشکيل شد تا به دعوايی که بر سر رتبه مسيح بين کشيشان پيش آمده 

بود فيصله بدهد.-م
Albigenses [۱۹] پيروان يک فرقه مذهبی بودند که در قرنهای ۱۲ 
و ۱۳ ميالدی، جنبش عليه کليسای کاتوليک رم را رهبری ميکردند. 
شده  مشتق  فرانسه  جنوب  در   Albi آلبی  شهر  نام  از  فرقه  اين  نام 

است.
[۲۰] "امپراتوری کوچک آلمان" - اصطالحی است که به امپراتوری 
آلمان بدون اتريش، که در سال ۱۸۷۱، تحت هژمونی پروس سر بر 

آورد، اطالق ميشود.

بر گرفته از سايت آرشيو عمومی آثار مارکس، انگلس

توضيح مسئول سايت آرشيو عمومی:

[*] در لغتنامه هاى انگليسى هيچ جا نميبينيد که property مترادف 
يعنى   ownership باشد.  شده  معرفى   ownership با  هم معنى  و 
در  اينحال  با  "مالکيت".  نه  است،  ِملک  property خوِد  و  مالکيت 
 private property دليل،  چه  به  نيست  معلوم  فارسى،  ترجمه هاى 
را "مالکيت" خصوصى و landed property را "مالکيت" ارضى 
مشاع  ِملک  مقابل  (در  خصوصى  ِملک  يعنى  اولى  ميکنند!  ترجمه 
زمين  به  تبديل  (دارايِى  ارضى  ِملک  يعنى  دومى  جامعه)  به  متعلق 
شده). بايد توجه داشت که "زمين" همان "ِملک ارضى" نيست. ِملک 
ارضى يا landed property زمينى است که براى صاحبش درآمد 
ميآفريند بدون آنکه صاحب زمين خودش در آن زمين زندگى يا کار 
کند. زميندارى که خودش ساکن زمينش است و در بهره بردارى از آن 
دخيل است فقط صاحب زمين land-owner است نه صاحب ملک 
در  ارضى  ِملک  به  زمين  شدن  تبديل   .landed property ارضى 
آن  بدوى  مراحل  در  و  ميدهد  روى  فئوداليسم  تکامل  باالتر  مراحل 
وجود بارزى ندارد. نفهميدن اين تفاوتها باعث شده است در يکى از 
ترجمه ها، مترجم فارسى از قول مارکس و انگلس مدعى شود که "در 
شرق مالکيت ارضى وجود نداشته است"! در صورتى که مارکس و 
انگلس در مکاتبه شان به هم گفته اند در شرق landed property مثل 
مالکينشان ساکن و درگير  که  نداشته است و زمينهايى  غرب وجود 
کار بهره بردارى از آنها نباشند، يا بعبارت ديگر "زمينهاى متعلق به 

مالکين غيابى"، نادر بوده اند.
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تزھايی درباره فويرباخ
کارل مارکس

اديت شده توسط انگلس

۱
نقص اصلی ماترياليسم همه فيلسوفان تاکنون - از جمله فويرباخ - اين است که شيئ، واقعيت، جهان محسوس، در آن فقط به صورت عين 
يا نگرش [تأمل] بطور ذهنی درک ميشود، نه بصورت فعاليت بشری مشخص، يا پراتيک. اين نشان ميدهد که چرا جنبه فعال [واقعيت]، 
برای مخالفت با ماترياليسم، توسط ايده آليسم بسط داده شد البته فقط بصورت انتزاعی چرا که طبعا فعاليت واقعی و مشخص را چنان که هست 
نميشناسد. فويرباخ در پی اعيان مشخص، واقعا متمايز از اعيان انديشه، است؛ ولی خود فعاليت بشری را چون فعاليت عينی نمينگرد. به همين 
دليل، درکتاب "ذات مسيحيت" فقط نظری [تئوريک] را فعاليتی اصالتا بشری ميگيرد و درک خود را از پراتيک به شکلی از تظاهر حقير 

جهودوارانه آن محدود ميکند. از اينجاست که او اهميت فعاليت "انقالبی"، اهميت فعاليت "عملی-انتقادی" را در نمييابد.
۲

اين مسأله که آيا انديشه بشری دارای حقيقتی عينی هست يا نه، مسأله ای نظری نبوده بلکه مسأله ای عملی است. در پراتيک است که انسان بايد 
حقيقت، يعنی واقعيت و توان انديشه اش را، اينجا و اکنون، اثبات کند. مناقشه درباره واقعيت با بی واقعيتی انديشه ای جدا از پراتيک، صرفا 

مسأله ای آخوندی است.
۳

آن مسلک ماترياليستی که آدميان را محصول اوضاع و احوال و تربيت ميداند و معتقد است که برای تغيير آدميان بايد اوضاع و احوال و 
تربيت را تغيير داد فراموش ميکند که اوضاع دقيقا به دست آدميان تغيير مييابد و اين خوِد مربّی است که نياز به تربيت دارد. از ديدگاه چنين 
مسلکی، جامعه ناگزير به دو بخش تقسيم ميشود که يک بخش آن باالتر از خود جامعه است (مثال نزد رابرت اوئن). تقارن تغيير اوضاع و 

احوال و تغيير فعاليت بشری، يا تغيير خود، را فقط در وجه پراتيک انقالبی ميتوان نگريست و به نحوی عقالنی درک کرد.
۴

فويرباخ، بر اساس خود بيگانگی انسان، که پديده دين است، جهان را دوگانه ميپندارد: يک جهان دينی، که موضوع تصور است، و يک دنيای 
واقعی آنگاه بر آن ميشود که جهان دينی را در دنيای واقعی که پايه آن است مستحيل کند. او غافل است که با اين کار هنوز مسأله به قوت 
خود باقی است [زيرا آنچه بايد توضيح داد] بويژه اين است که چرا دنيای  واقعی از خود جدا شده، به صورت قلمروی مستقل در ابرها تثبيت 
مييابد. اين جدا شدن فقط بر اساس از خود گسيختگی و تضاد درونی دنيای واقعی تبيين پذير است. پس نخست بايد جهان را در تضاد آن درک 
کرد تا سپس بتوان آن را با اقدام انقالبی و حذف تضاد عمال دگرگون ساخت. به عنوان مثال، همين که دريافتيم که خانواده زمينی راز خانواده 

آسمانی است ديگر بايد به انتقاد نظری همان خانواده زمينی [از يک سو] و دگرگون کردن انقالبی آن در عمل [از سوی ديگر] پرداخت.
۵

فويرباخ، ناراضی از انديشه انتزاعی، به نگرش حسی روی ميآورد؛ اما جهان محسوس را چون [محصول] پراتيک مشخص انسان در نظر 
نميگيرد.

۶
فويرباخ گرچه ذات دينی را در ذات بشری حل ميکند، اما [در نظر نميگيرد] که ذات بشر امر انتزاعی در درون فرد بشری جدا از افراد 
نيست. اين ذات، در واقعيت خويش، مجموعه ای از روابط اجتماعی است. از آنجا که فويرباخ به نقد تحقيقی اين موجود واقعی نميپردازد، 

ناگزير:
۱- جريان تاريخ را ناديده ميگيرد، و با فرض وجود يک فرد انسانی منتزع و جدا از ديگران، روح دينی را چيزی تغيير ناپذير و به خودی 

خود موجود ميپندارد.
۲- در نيتجه، وجود بشری را فقط به عنوان "نوع" به عنوان کليّت درونی گنگ، که محمل صرفا طبيعی ارتباط افراد با يکديگر است، در 

نظر ميگيرد.
۷

بنابراين فويرباخ توجه نميکند که "روح دينی" خود محصول اجتماعی است و خرد انسانی مجردی که وی تحليل ميکند، در واقع به يک شکل 
اجتماعی معيّن تعلق دارد.

۸
هرگونه زندگی اجتماعی ذاتاً پراتيک است. راه حل عقالنی همه رموزی که تئوری را رازپنداری ميکشاند در پراتيک انسانی و در درک 

اين پراتيک نهفته است.
۹

بدان ميرسد همانا شيوه  نمييابد،  فعاليتی پراتيک  نتيجه ای که ماترياليسم نگرشی [متأمل] يعنی ماترياليسمی که فعاليت حواس را  باالترين 
نگرشی [تأمل] افراد جدا از هم در جامعه مدنی است.

۱۰
ديدگاه ماترياليسم کهن جامعه "مدنی" است. ديدگاه ماترياليسم نو جامعه بشری يا بشريت اجتماعی است.

۱۱
فيلسوفان تنها جهان را به شيوه های گوناگون تعبير کرده اند. مسأله اما بر سر دگرگون کردن جهان است. 
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بخش اول: بازبينى حق ملل در تعيين سرنوشت خويش

مبارزان  اتحاد  برنامه  نويس  پيش  روى  وقتى  قبل،  سال  چهارده 
بند  ميکرديم،  کار  ايران  کمونيست  حزب  برنامه  بعدا  و  کمونيست 
راست  از سر  يکى  تعيين سرنوشت خويش  در  ملل  به حق  مربوط 
اشتباه  اگر  ميشد.  محسوب  برنامه  بخشهاى  ترين  ابهام  بى  و  ترين 
نکنم حتى يک رفت و برگشت جدلى ساده هم پيرامون اين بند خاص 
حزب  بعد  مرحله  در  و  کمونيست  مبارزان  اتحاد  نگرفت.  صورت 
بعنوان  را  تعيين سرنوشت خويش"  در  ملل  ايران، "حق  کمونيست 
يک فرمول بديهى و بدون قيد و شرط و تفسير ناپذير در برنامه هاى 
خود گنجاندند. بعد از سالها امروز دوباره در جريان تهيه يک برنامه 
حزبى با اين فرمول روبرو شده ايم. اما اينبار، برعکس، هيچ چيز 
اين فرمول سر راست و بى ابهام بنظر نميرسد. در واقع هر تک کلمه 
اين عبارت مشکل دار، نامعين و ابهام برانگيز است. اين فرمول، با 
اين شکل، بنظر من نميتواند در برنامه حزب کمونيست کارگرى جاى 
بگيرد. هدف اين نوشته، که در چند شماره انترناسيونال خواهد آمد، 
يک بازبينى انتقادى از ملت و ملى گرايى و مفاهيم کلى تر و واقعيات 
سياسى اى است که زيربناى اين فرمولبندى را ميسازند. بر مبناى اين 
مباحثات کلى تر، بعدا فرمول مشخصى که براى برنامه حزب درست 

ميدانم را طرح خواهم کرد. 
 

چه چيز عوض شده است؟
 

آن  ايم. بدون شک  تغيير کرده  بيرونى هر دو  هم ما و هم واقعيات 
حقيقت سوسياليستى که چهارده سال قبل حق ملل در تعيين سرنوشت 
خويش را بعنوان يک اصل بديهى در برنامه ما گنجانده بود، امروز هم 
به روشنى قابل درک است. مصداق پراتيکى بند حق تعيين سرنوشت 
براى ما در آن مقطع مساله کرد و کردستان بود. فرمول عام حق ملل 
در تعيين سرنوشت در واقع يک مقدمه چينى اصولى براى صدور 
اين حکم زمينى، صحيح و کامال کمونيستى بود که مردم کردستان از 
نظر کمونيستها در ايران حق دارند براى رفع ستم ملى حتى جدا شوند 
و دولت مستقلى تشکيل دهند، که تصميم گيرى در اين مورد با خود 
مردم کردستان است و نه کل مردم ايران و يا دولت و نهادهاى مقننه 
مرکزى، و باالخره اينکه کمونيستها هرنوع اعمال قهر عليه استفاده 
از اين حق توسط مردم کردستان را محکوم ميکنند و در مقابل آن مى 
ايستند. در متن انقالب ٥۷ اين معنى واقعى و عملى بند حق ملل براى 
جريان ما بود و بطور مشخص هدف آن کوبيدن ناسيوناليسم ايرانى 
ارضى  تماميت  "حفظ  براى  لشگرکشى  رنگارنگ  مبلغين  افشاى  و 

کشور" در جناحهاى راست و چپ بورژوازى ايران بود. 
 

تا آنجا که به کردستان برميگردد، در اساس موضع ما چيزى عوض 
نشده و نبايد بشود (در بخش آخر اين نوشته به نکاتى در نقد مقوله 
خودمختارى و نيز به طرح پالتفرم مشخص حزب براى حل مساله 
واقع حسن  در  و  کلى،  فرمولهاى  اما مشکل  پرداخت).  کرد خواهم 
آنها، اينست که فراگيرند و محمل ها و کاربستهاى عملى مختلفى پيدا 
ميکنند. مطمئنا در همان ۱٤ سال قبل نيز فرمول عمومى ما از نظر 
خود ما دفاعى از فدراليسم و يا خرد کردن کشورهاى بزرگ به اجزاء 
باصطالح ملى و قومى نبود. حتى همان زمان هم اگر کسى تذکر ميداد 

که اين فرمول عمومى فقط به مساله کرد و فلسطين منحصر نميماند 
و حق تشکيل دولت خواه ناخواه به فرانسوى زبانهاى کانادا در کبک، 
به باسکها، به کاتالونى ها، به صربها و کرواتها و چک ها و اسلواکى 
ها و مقدونى ها و گرجى ها و افخازى ها و اسکاتلندى ها و ولزى 
ها و آفريکانها و زولوها و با قدرى دستکارى به سيکها و شيعيان و 
مسيحى ها و يا حتى به "ملت سياه" در واشنگتن و خالصه به هر عده 
که در دفاتر جايى و اذهان کسانى يک ملت محسوب شده اند تعميم 
پيدا ميکند، قطعا جدلى که سر اين بند نداشتيم فورا براه ميافتاد. اما اين 
تذکر آن روز داده نشد و اين جدل صورت نگرفت. و اين آن راهى 
با طرح مباحثات  ايم.  ايم و تغييرى است که کرده  آمده  است که ما 
تاريخى  و  اجتماعى  ماهيت  به  نسبت  ما  جريان  کارگرى،  کمونيسم 
جنبشها و گرايشات سياسى مختلف، و از جمله و بويژه ناسيوناليسم، و 
تقابل تاريخى - جهانى آنها با سوسياليسم کارگرى، حضور ذهن بسيار 
بيشترى يافت. ملت و ملى گرايى، حتى در مورد "ملل اقليت" و يا 
تحت ستم، اکنون در چهارچوب تاريخى و تحليلى وسيعترى ارزيابى 
تعيين  حق  عمومى  فرمول  وسيعتر  معانى  لذا  و  ميشود  قضاوت  و 
بعالوه،  ميشود.  دنبال  بيشترى  موشکافى  و  حساسيت  با  سرنوشت 
چه با فروکش تب و تاب و شتاب دوران انقالب ٥۷ و چه با بلوغ 
نظرى و سياسى جنبش ما، احکام برنامه اى اکنون هرچه بيشتر در 
يک چهارچوب جهانى سنجيده ميشوند. فرمول عمومى حق ملل از 
زير سايه مساله کرد و کردستان و سرنگونى رژيم اسالمى بيرون 
مقياس  يک  در  ميکند.  پيدا  را  جهانى خود  و  و وزن عمومى  ميايد 
قطب  بهيچوجه  خويش  سرنوشت  تعيين  در  ملل  حق  فرمول  جهانى 
نماى سوسياليستى اى براى عبور از درون جنگل منافع و تضادهاى 

"ملى" بيشمار نيست. 
 

اما بيش از ما، خود جهان مادى و واقعيت تاريخى تغيير کرده است. 
اشاره من به رويدادهاى دوران بحران و سپس فروپاشى بلوک شرق 
جنبشهاى  هاى  چرخش  از  اگر  است.  سرد  جنگ  از  پس  جهان  و 
آزاديبخش سابق به سمت غرب و مدل بازار در سالهاى آغازين بحران 
بلوک شرق بگذريم (چرا که بهرحال جريان ما در توهمات چپ سنتى 
نسبت به ترقى خواهى ناسيوناليسم جهان سومى و ناسيوناليسم اقليتها 
سهيم نبود)، حرکتهاى استقالل طلبانه و سپس جنگها و نسل کشى هاى 
"ملل" افسار گسيخته در اروپاى شرقى و مرکزى براستى مطالبه ملى 
و استقالل طلبى را حتى در چشم کسانى که از حداقلى از انساندوستى 
آور کرده  انزجار  در موارد زيادى  ارزش و حتى  بى  برخوردارند 
خود  مادى  ترجمه  ناسيوناليسم  که چگونه  ببينند  ميتوانند  همه  است. 
را در گورهاى دسته جمعى و "پاکسازيهاى قومى" و کوره هاى آدم 
سوزى پيدا ميکند، و چگونه نه فقط مطالبه ملى، بلکه حتى خود مقوله 
ملت و هويت ملى در بسيارى موارد غير اصيل و دست ساز محافل 

سياسى خاص است. 
 

الظاهر  على  فرمول  سرد  جنگ  از  پس  جهان  ملى  رويدادهاى 
را  خويش"  سرنوشت  تعيين  در  ملل  "حق  منصفانه  و  خيرانديشانه 
کمونيسم  براى  من،  بنظر  ميسپارد.  انتقادى  اى  بازبينى  به  باالجبار 
کارگرى نتيجه اين بازبينى جز رد فرمول در شکل کنونى اش نميتواند 

باشد. 

ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى
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حق ملل در تعيين سرنوشت خويش: 
معمايى در پنج کلمه

 
بحث اصلى من درباره مساله ملى و "حق ملل در تعيين سرنوشت 
خويش" از شماره بعد و در نقد نفس هويت ملى شروع ميشود. در اين 
بخش، بگذاريد کمى راجع به اين فرمول با صداى بلند فکر کنيم. بيائيد 
اجزاء اين فرمول را در همين صورت ظاهر آن يک به يک وارسى 
کنيم. اين کمک ميکند تا الاقل يک سلسله از سواالت و تناقضاتى را 

که ميتواند نقطه شروع بحث ما باشد پيدا کنيم. 
 

"تعيين  کنيم:  شروع  جزء  ترين  تناقض  کم  و  ترين  آسان  از   -۱
سرنوشت خويش". منظور از اين عبارت چيست؟ ملتى که حق تعيين 
سرنوشت خود را بدست مياورد (اگر فعال فرض کنيم معانى "حق" 
و "ملت" بر ما معلوم باشد) حق چه کارى را بدست آورده است؟ از 
نظر تاريخى و همينطور در سنت کمونيستى اين عبارت به معنى حق 
جدايى و تشکيل يک کشور مستقل است که "ملت" مورد بحث در آن 

"ملت اصلى" يا "اکثريت" محسوب بشود. 
 

است.  شده  بحث  اين  وارد  تعبير  سوء  يا  و  بدفهمى  رشته  دو  سنتا، 
سرنوشت  "تعيين  فارسى  عبارت  در  بخصوص  که  اول،  ايراد 
خويش" غلظت بيشترى هم پيدا ميکند، تلقى به اصطالح دموکراتيک 
و آزاديخواهانه کاذبى است که در خود اين عبارت تعبيه شده است. 
نفس عبارت، بخصوص در تبيين فارسى و استفاده از کلمه رومانتيک 
يدک  خود  با  را  پيشى  از  مشروعيت  يک  "سرنوشت"،  حماسى  و 
ميکشد. و کدام انسان باشرف و آزاديخواهى هست که واقعا از اينکه 
کسى، هرکسى، "سرنوشت خويش" را خود تعيين کند به وجد نيايد 
و آن را يک امر مقدس و گامى به پيش در امور بشر نداند. عبارت 
self determination در زبان انگليسى براى مثال فاقد اين استنباط 
شورانگيز و حماسى است، اما بهرحال اين مشروعيت از پيشى را 
براى  جديد،  کشور  يک  تشکيل  اما  ميکند.  حمل  خود  با  حدودى  تا 
مثال از مردم شمال ايتاليا که احيانا عده اى هم اکنون مشغول تدارک 
اسناد هويت ملى مستقل آن هستند، يا مردم موسوم به تاميل يا باسک، 
اين  با  جمعى،  يا  فردى  مردم،  اين  اينکه  به  راجع  چيز  هيچ  هنوز 
اختيار "سرنوشت خويش" را بدست  قبل  از  تحول سرسوزنى بيش 
خواهند گرفت يا خير نميگويد. نظام داخلى کشور جديد، چه از نظر 
ديگرى  تحوالت  و  تابع کشمکشها  اقتصادى،  نظر  از  و چه  سياسى 
است که تاثيرات نفس استقالل بر آن از پيش قابل پيش بينى نيست. 
کشور جديد ميتواند ارتجاعى تر، نابرابرتر، سرکوبگرتر و مردم آن 
ميتوانند بيحقوق تر و مستاصل تر از قبل از آب دربيايند. يک نگاه 
ساده به دنياى پس از جنگ سرد که تابلوى عظيمى از "ملت" هاى 
مستقل شده و "سرنوشت خويش بدست گرفته" را به نمايش گذاشته 
است براى درک اين مساله کافى است. بعدا در بررسى مقوله "ملت" 
به اين خواهم رسيد که چگونه در تبليغات ناسيوناليستى، حاکميت ملى 
بسادگى با حاکميت آحاد آن "ملت" يکى جلوه داده ميشود. اين حقيقت 
بنام يک ملت و قرار  پرده پوشى ميشود که در واقع نفس حاکميت 
گرفتن هويت ملى بعنوان مبناى حقوقى و معنوى وجود يک کشور، 
خود ناقض حق حاکميت شهروندان و محدود کننده حق مردم واقعى 

در "تعيين سرنوشت خويش" است. 
 

خالصه کالم حق تعيين سرنوشت يعنى حق جدايى و تشکيل کشورى 
به نام يک ملت معين. صحبت بر سر تحقق حقوق مدنى و فردى و 
گسترش اختيارات مردم و يا دموکراسى به معنى رايج کلمه نيست. 
مشروعيت از پيشى مستتر در اين عبارت زائد و غير واقعى است. 

فرهنگى  و  ادارى  خودمختارى  مقوالت  به  عمدتا  دوم  تعبير  سوء   
و خودگردانى و نظاير اينها مربوط ميشود. به رسميت شناسى حق 
تعيين سرنوشت از نظر حقوقى و سياسى و همينطور در تاريخ جنبش 
دموکراسى  برنامه سوسيال  و  لنين  تبيين  در  مثال  براى  کمونيستى، 
روس و بعد بلشويکها، به معنى حق جدايى است و نه هر سناريوى 
بينابينى که برقرارى رابطه متفاوتى ميان ملت مربوطه با قدرت و 
دولت مرکزى را پيشنهاد ميکند. بحث حق تعيين سرنوشت به معنى 
به  حق  اين  شناسى  برسميت  نيست.  مربوط  مقوالت  اين  به  اخص 
معنى قبول حق برقرارى رابطه حقوقى و ادارى ويژه اى ميان يکى 
از "ملل" ساکن کشور با دولت و ساير شهروندان نيست. اين نکته را 
بعدا در بخش آخر مقاله که به نقد خودمختارى ميرسيم بيشتر توضيح 
خواهم داد. اينجا به اين تاکيد اکتفا ميکنم که برخالف حق جدايى که 
الاقل از نظر صورى متوجه ارتقاء موقعيت يک "ملت" در روابط 
و  شهروندان  ميان  رابطه  در  ملى  تبعيض  حذف  نيز  و  المللى  بين 
دولت است، کسب خود مختارى و اتونومى، برعکس، بيانگر ايجاد 
نوعى نابرابرى جديد ميان شهروندان يک کشور بر مبناى تعلق ملى 
است. اين ادعا يا اميد که خودمختارى متوجه جبران ستمهاى گذشته 
و تضمينى در برابر اعاده تبعيضات در آينده خواهد بود، تغييرى در 
نابرابر جديد  رابطه  تعريف يک  مبناى خودمختارى  که  حقيقت  اين 
و زنده نگاهداشتن کشمکش و تمايز ملى در چهارچوب يک کشور 
است نميدهد. بنابراين دفاع کمونيستها از حق ملل در تعيين سرنوشت 
تکليف  است،  داشته  وجود  شعار  اين  از  که  تعبيرى  هر  با  خويش، 
مساله خودمختارى و خودگردانى و غيره را روشن نميکند. حق ملل 
در تعيين سرنوشت خويش فرمولى براى مجاز دانستن قانون اساسى 
هاى "رنگين کمانى" و درجه بندى شهروندان بر حسب تعلقات ملى 
و قومى در کشورهاى "کثيرالمله" نيست. الاقل در سنت کمونيستى 
اى که اين فرمول را براى برنامه هاى ما به ارث گذاشته است چنين 

تفسيرى از اين حق به عمل نيامده است. 
 

بهرحال اين تعبيرات امروزه ضميمه اين فرمول است. عبارت "تعيين 
استنباطات  اين  سر  بر  جدل  براى  خوبى  تيتر  خويش"  سرنوشت 
هست، اما قطعا مقوله کارسازى براى بنا کردن يک فرمول روشن و 

آزاديخواهانه کمونيستى در قبال ملت ها و مساله ملى نيست. 
 

بهررو ما در اين بحث، حق "تعيين سرنوشت خويش" را منحصرا 
بعنوان حق جدايى و تشکيل يک دولت ملى مستقل بکار ميبريم. 

 
۲- کلمه کليدى ديگرى که بايد در آن دقيق شويم کلمه "حق" يا عبارت 
"برسميت شناختن حق" در شروع فرمول است. وقتى کسى "حق" 
ملل در تعيين سرنوشت خويش را به رسميت ميشناسد، آن را چه نوع 
حقى ميداند و خود را به چه فکر يا فعلى متعهد ميکند؟ به رسميت 

شناختن يک حق يعنى چه؟ 
 

در نظر اول ممکن است اين سوال زائد و يا بهانه گيرانه تلقى شود. 
اما واقعيت اينست که مجادله بر سر اين سوال، آنهم تنها از يکى از 
زواياى آن، تاريخا يک عرصه مهم در مباحثات کمونيستى بر سر 
مساله ملى بوده است. منظور من مشخصا مباحثات پيرامون تبصره 
بردار  تفسير  دليل  به  دقيقا  پرولتاريايى است که  انترناسيوناليستى و 
آورده ميشود: "برسميت شناسى  آن  پى  فورا در  بودن عبارت فوق 
حق تعيين سرنوشت (حق جدايى) فى نفسه و لزوما به معناى توصيه 
جدايى نيست." اين تبصره حاکى از قائل بودن به نوعى طبقه بندى 
از "حقوق" در جامعه است. فورا معلوم ميشود که خود کلمه "حق" 
بخودى خود چيزى راجع به اهميت، مطلوبيت و گاه حتى امکانپذيرى 
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مادى تحقق آن به ما نميگويد و قاعدتا از مايى که حقى را "به رسميت" 
ميشناسيم، بسته به اينکه اين حق از چه نوع باشد، انتظارات مختلفى 
امرار معاش، حق تشکل، حق طالق، حق  ميرود. حق حيات، حق 
مصرف دخانيات، حق سفر به فضا، همه جزو حقوق مردم هستند. 
همه بايد به رسميت شناخته شوند، اما همه از يک منشاء در فلسفه 
سياسى و جهان نگرى و آرمانهاى ما مايه نميگيرند و مکان مشابهى 

را در سيستم فکرى و اولويتهاى اجتماعى ما اشغال نميکنند. 
 

حق ملل در تعيين سرنوشت خويش چه نوع حقى است؟ مقايسه رايج، 
مقايسه حق تعيين سرنوشت با حق طالق است. حق طالق بايد وجود 
داشته باشد، اما خود جدايى لزوما توصيه نميشود. دفاع از حق طالق 
معادل توصيه طالق نيست. اما اين قلمرو بنظر من بسيار خاکسترى 
است. مقايسه حق تعيين سرنوشت با حق طالق بنظر من از يک جنبه 
مهم قياسى گمراه کننده است و اين را پائين تر در بررسى مقوله ملت 
خواهم شکافت، اما اينجا الاقل اين روشن است که حق تعيين سرنوشت 
نظير حق  بايد  که  نيست  حقوقى"  "آن  زمره  از  کمونيستها  نظر  از 
راى، حق سالمتى يا حق آموزش، هرچه بيشتر بطور مادى تحقق هم 
بيابد و پياده شود. بلکه حقى است که بايد برسميت شناخت، و سپس، 
با توجه به مضمون اغلب کشمکشهاى ملى که تا بحال شاهد بوده ايم، 
آرزو کرد يا حتى کوشيد حتى المقدور مورد استفاده قرار نگيرد. گفتن 
اينکه کسى حق ملل در تعيين سرنوشت خويش را برسميت ميشناسد، 
الجرم، هنوز بخودى خود اينرا توضيح نميدهد که وى چه جايگاهى 

براى اين حق قائل است و آن را چه نوع حقى ميداند. 
 

برسميت  نمييابد.  خاتمه  اينجا  به  حق  مقوله  بودن  بردار  تفسير  اما 
شناسى حق ملل در تعيين سرنوشت به معنى تعهد به چه عمل سياسى 
يا  و  قدرت  کسب  صورت  در  فدرال  نظام  يک  تصويب  است؟  اى 
با  يارى  و  همبستگى  کشور؟  ساکن  "ملل"  به  جدايى  حق  اعطاى 
جنبشهاى جدايى طلب؟ آيا برسميت شناسى اين حق به معنى قراردادن 
خواه  آزادى  جنبشهاى  زمره  در  طلبانه  جدائى  جنبشهاى  اتوماتيک 
تفسيرهاى  ورود  براى  ديگر  دريچه  يک  اين  طبعا  است؟  مترقى  و 
اصل  بر  بدرست  مثال،  براى  مساله،  از  لنين  تبيين  است.  مختلف 
اجتناب از جدايى متکى است و به حق تعيين سرنوشت بعنوان يک 
به  سرنوشت  تعيين  حق  شناسى  برسميت  ميکند.  نگاه  "منفى"  حق 
اجبارى و  الحاق  با  اوال، کمونيستها  که  معناست  اين  به  لنين  اعتقاد 
"بکار بردن قهر و يا روشهاى غيرعادالنه" براى ملحق نگاهداشتن 
ملل مخالفند و ثانيا، معتقدند که اين فقط حق خود ملت مربوطه است 
که در مورد جدايى و عدم جدايى تصميم بگيرد. اين تبيين حاکى از 
هدف و نگرشى کمونيستى و انترناسيوناليستى است که ما هم عينا در 
تنظيم برنامه هاى حزبى قبلى مد نظر داشتيم. اما از نظر حقوقى ابهام 
اشاره کرد  اين  به  مثال  براى  ميتوان  نميدارد.  بر  ميان  از  کامال  را 
که حتى در صورت برسميت نشناختن حق جدايى براى يک ملت، 
کمونيستها همچنان با بکار بردن قهر و روشهاى ناعادالنه در برابر 
مطالبات و حرکات استقالل طلبانه توده هاى مردم مخالفند و آن را 
محکوم ميکنند. اما جنبه دوم اين تعبير، يک سوال بزرگ تر را پيش 
ميکشد و تا حدودى باز جنبه اول را مبهم ميکند. "خود ملت مربوطه 
بايد تصميم بگيرد". بسيار خوب. فرض کنيم هويت ملى آن ملت قابل 
تعريف باشد و بشود مردم و مراجعى که نبايد در اين تصميم دخالت 
به  تا چه رسد  اما چگونه ميتوان تشخيص داد،  کنند را معلوم کرد. 
اينکه تضمين کرد، تصميم به جدايى تصميم خود آن ملت بوده است. 
مشکل اين فرمول اينست که از يک طرف مفهومى از "اراده ملى" 
را در خود مستتر دارد و فرض ميگيرد. اين توهم ميدان پيدا ميکند 
که گويا در ميان تمام مسائل جامعه بورژوايى که در آن اراده ها و 

يافت شده است  ملل  نام جدايى  به  منافع، طبقاتى هستند، موضوعى 
که در آن ميشود يک اراده همگانى و ماوراء طبقاتى را، که ديگر 
نه اراده طبقه حاکمه، بلکه اراده کل "ملت" است، سراغ کرد و به 
اجرا درآورد. در سطح نظرى اين يک آوانس ضمنى به ناسيوناليسم 
دروازه  تبيين  اين  ديگر  از طرف  اما  است.  ناسيوناليستى  جنبش  و 
را براى بحث از هر دو سو مبنى بر اينکه آيا تصميم اتخاذ شده (له 
ميگذارد.  باز  خير  يا  است  بوده  ملت  خود  تصميم  جدايى)  عليه  يا 
پروسه اى که در آن تصميم "خود ملت" معلوم و ثبت ميشود چيست؟ 
چگونه ميتوان براى مثال تحقيق و اثبات کرد که جدايى هاى اخير در 
کشورهاى بالتيک يا چکسلواکى انعکاس اراده خود ملل جدا شده و 

تصميماتى مشروع و اصيل بوده است يا خير؟ 
 

اظهار  پروسه  صحت  و  اصالت  مورد  در  کسى  چه  که  سوال  اين 
نظر يک ملت در مورد جدايى و عدم جدايى تصميم ميگيرد، بحث 
آيا دخالت  برميگرداند.  اول  نقطه  به  تعيين سرنوشت را مجددا  حق 
باالدست"  "ملت  مردم  توده  حتى  يا  و  کمونيستها  يا  مرکزى  دولت 
به  بنا  پائين دست"، خود  "ملت  اصالت حقوقى تصميم  در قضاوت 
تعريف نافى برسميت شناسى حق ملل در تعيين سرنوشت نيست؟ و 
متقابال، آيا چشم بستن بر اين پروسه و عدم دخالت در آن به معنى 
عدول واقعى از "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" و جايگزين 
کردن آن با "حق ناسيوناليسم در تعيين سرنوشت ملل" نخواهد بود؟ 
اندازه کافى مهمات براى يک مرافعه ملى جديد در همين سوال  به 

وجود دارد. 
 

ملت،  اراده  کردن  معلوم  پروسه  که  کرد  يادآورى  بايد  باالخره  و 
آن  اشکال  از  يکى  تنها  عمومى  افکار  به  مراجعه  و  رفراندوم  که 
است، بهرحال يک پروسه فرمال و حقوقى است. اعم از اينکه مانند 
کشورهاى بالتيک احزاب راست افراطى روى موج تبليغات منکوب 
را  استقالل  از جمعيت،  نيمى  قريب  از  با سلب راى  و  کننده غرب 
عملى کنند، يا يک رفراندم آزاد و بدور از فشار و ارعاب فوق برنامه 
به چنين تصميمى منجر شود، بهرحال براى کمونيستها نمونه مادى اى 
از اعمال اراده واقعى توده مردم زحمتکش در سرنوشت شان نخواهد 
بود. کلمات و عباراتى نظير "حق"، "تصميم آزادانه خود ملت"، و 
امثالهم اين واقعيت را ميپوشاند که آنچه عمال دارد اتفاق ميافتد، حتى 
در دموکراتيک ترين پروسه ها، نه متحقق شدن يکى از حقوق قائم 
به ذات و همواره معتبر انسانها، نظير آزادى بيان و يا حق طالق، 
براى سازماندهى  بورژوايى  ميان سناريوهاى مختلف  انتخابى  بلکه 
اين پروسه  انسانها در  ايدئولوژيکى جامعه است و  آرايش  ادارى و 
آگاهى هاى  و  کاذب  مبناى هويتهاى  بر  و  آحاد يک "ملت"  بعنوان 
وارونه شرکت ميکنند. ممکن است در اين يا آن مورد معين استفاده 
از حق تعيين سرنوشت زندگى مادى انسانهاى زيادى را براى دوره 
اى کم مشقت تر کند. اما توصيف اين تحوالت و سخن گفتن از آنها 
در قالب مقوالتى مانند حق و آزادى و اعمال اراده، ماهيت مشروط 
و طبقاتى پروسه را ميپوشاند. براى يک کمونيست الجرم برسميت 
و  تکاليف  همان  منطقا موجب  تعيين سرنوشت  در  ملل  شناسى حق 
تعهداتى نميشود که برسميت شناسى حقوقى که مستقيما از آرمانهاى 
اثباتى کمونيسم برميخيزد. بنظر من تبيين  انسانى و مساوات طلبانه 
شيوه برخورد کمونيستها به استقالل طلبى ملى تحت عنوان "برسميت 
شناسى" نوعى "حق" و الجرم قرار دادن اين مساله در کنار ساير 
حقوقى که براى تحقق آنها در جامعه ميجنگيم، بيش از آنکه شفافيت 

ايجاد کند، مايه ابهام و بدفهمى ميشود. 
 

آن  از  اين  چيست؟  ملت  ميرسيم.  "ملت"  مقوله  به  باالخره  و   -۳
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ميدانيم.  را  پاسخشان  ميپنداريم  اند  نپرسيده  که  مادام  که  سوالهاست 
جزء  ترين  پرمعضل  و  ترين  مبهم  ملت  يا  ملل  که  اينست  واقعيت 
اين فرمول است. نقد مقوله ملت يک محور اصلى بحث من در اين 
اينجا براى  اما  نوشته است و اساسا در بخش بعد به آن  ميپردازم. 
تکميل مرور اجمالى مان بر اجزاء فرمول حق تعيين سرنوشت، بدون 

تفصيل و استدالل به تناقض محورى مقوله اشاره کوتاهى ميکنم. 
 

به مثال حق طالق برگرديم. مثالى گوياست. تفاوت حق جدايى ملل با 
حق طالق اينست که بر خالف طالق که در آن دو طرف موجوداتى 
حقيقى و از نظر هويتى قابل ارجاع و معين هستند، هويت شان در 
زمان و در مکان استمرار دارد، در مورد حق ملل چنين تعبيرى از 
معلوم  داد.  بدست  نميتوان  هويت طرفين  استمرار  و  عينيت  و  تعين 
نيست که حق جدايى به چه موجوديتى دارد اعطا ميشود. تالشهاى 
است.  آمده  بعمل  ملت  از  تعريفى  دادن  بدست  براى  زيادى  ناموفق 
تعابير ابژکتيو، که به فاکتورهايى مانند اشتراک در زبان، سرزمين، 
تاريخ، رسوم و آداب و غيره اشاره ميکند، و تعابير سوبژکتيو، که به 
نحوى از انحاء تعلق ملى را منتج از انتخاب خود توده مردم تصوير 
دنيا  واقعى  ملى  بندى  تقسيم  با  که  هنگامى  تعاريف  اين  همه  ميکند. 
را  واقعيت  با  شان  ناخوانايى  و  نادرستى  ميشوند،  داده  قرار  مقابل 

آشکار ميکنند. 
 

ملت مقوله اى متعين و به سادگى قابل تعريف و بازشناسى نيست. اين 
عدم تعين در سطوح مختلف قابل بررسى است. مليت قابل رديابى به 
نژاد و يا حتى قوميت نيست. قابل رديابى به مشخصات بيولوژيکى 
مشخص  واحد  سرزمين  يک  در  زندگى  و  با حضور  نيست،  مردم 
نميشود. مليت و تعلق ملى، زبان يکسان نيست، رسوم واحد نيست، 
از  و  ميايد  بوجود  است،  تاريخ  نيست، محصول  ابدى  نيست،  ازلى 
ميان ميرود، تغيير ميکند و بازتعريف ميشود. از نظر فيزيکى، ملت 
يک موجوديت يگانه با تنى واحد، با ذهنى واحد نيست، موجوديتى 
مرکب از آحاد انسانى متعدد و نسلهاى مختلف و دائما در حال تغييرى 
از انسانهاست. تا اين زمان تعريفى از ملت که بتواند هويت مشترک 
ملى را بطور ابژکتيو، بر مبناى مشخصات قابل مشاهده و غير قابل 
تفسيرى بيان کند بدست داده نشده است. هريک از فاکتورهاى فوق، 
فرهنگ  و  تاريخ  مشترک،  زبان  نظير  آنها،  از  اى  مجموعه  هر  يا 
مشترک، سرزمين مشترک و غيره را مبنا قرار دهيم با قدرى تعمق 
به غلبه استثنائات بر قاعده عمومى و به ذهنى بودن و اختيارى بودن 
کل دسته بندى ملى و حتى خود فاکتورها پى ميبريم. در ميان همه 
شده  تراشيده  انسانها  بندى  دسته  براى  تاريخ  در طول  که  هويتهايى 
است، از تعلق خونى، قبيله اى، قومى، جنسى، نژادى و غيره، ملت 
از همه مواج تر، نامعين تر، غير قابل اثبات تر و ذهنى تر و از نظر 

تاريخى مشروط تر است. 
 

مليت برخالف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و تاريخ 
انسان است. مليت از اين نظر به مذهب شبيه است. اما برخالف تعلق 
بعنوان  نيست.  انتخابى  هم  فرمال  در سطح  حتى  ملى  تعلق  مذهبى، 
فرد نميتوان به مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد. (هرچند برخى 
مقوله  اين  از  سوبژکتيوى  تعابير  چنين  گرايى  ملى  و  ملت  محققين 
بدست داده اند). اين خصوصيت، مليت و تعلق ملى را از کارآيى و 
بر  است  طوقى  ميکند.  برخوردار  اى  باورنکردنى  سياسى  برندگى 
گردن توده هاى وسيع مردم که کسى منشاء آن را نميداند و نميتواند 
جستجو کند و با اينحال وجود آن آنقدر طبيعى و بديهى است که همه 
آن را بخشى از پيکر و وجود خويش ميپندارند. اما نسل ما اين شانس 
را دارد که در زمان حيات خود بطور روزمره شاهد خلق ملتهاى 

جديد و بى اعتبارى مقوالت ملى قبلى باشد و لذا ميتواند هويت ملى 
را بعنوان يک محصول اقتصاد سياسى لمس کند و چه بسا نقد کند. 
مليت يک قالب براى دسته بندى و آرايش دادن به انسانها در رابطه 
با توليد و سازمان سياسى جامعه است. ملت جمع افرادى با يک مليت 
هويت  نازل شدن  فرد محصول  ملى  تعلق  برعکس،  نيست،  يکسان 
ملى جمعى بر اوست. اين ملل نيستند که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه 
اين الحاق ها و جدايى هاى تحميلى به توده هاى انسانى است که ملتها 
ملتها  ايدئولوژيک  و  سياسى  محصول  ناسيوناليسم  ميدهد.  شکل  را 

نيست، برعکس، اين ملتها هستند که محصول ناسيوناليسم اند. 
 

به  بايد  را  ملى  هويت  نقد  در  تر  تفصيلى  بحث  گفتم  که  همانطور 
شماره بعد موکول کنيم. اينجا همينقدر الزم بود اشاره شود که مقوله 
ملت که محور فرمول "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" است، 
مقوله اى است نامعين و غير ابژکتيو. اين به اين معنى نيست که تعلق 
ملى و هويت ملى غير مادى و خيالى است. بلکه به اين معناست که 
مستقال و در تفکيک از دوره تاريخى و روندهاى سياسى و موازنه 
ايدئولوژيکى در هر مقطع در جامعه قابل تعريف نيست. ملت مقوله 
اى قائم به ذات نيست. محصول جارى و دائما در حال تغيير قلمرو 
سياست است. به اين اعتبار، حق ملل در تعيين سرنوشت خويش مبهم 
تر و نامعين تر از آن است که يک اصل پابرجاى سياسى و برنامه 

اى تلقى شود. 
 

فرمول  اين  اللفظى  تحت  معنى  اگر  بحث شد،  قبال  آنچه  به  توجه  با 
تعيين سرنوشت  در  ملل  شناختن حق  برسميت  بدهيم،  قرار  مبنا  را 
به معناى سپردن حق تصميم گيرى يکجانبه براى تشکيل يک دولت 
مستقل به هر مجموعه اى از مردم است که خود، يا جريانى به نيابت 
آن، داعيه هويت ملى مستقل داشته باشد. اين را بسختى ميتوان يک 

اصل آزاديخواهانه کمونيستى ناميد. 
 

براى  خويش"  سرنوشت  تعيين  در  ملل  "حق  که  است  اين  واقعيت 
کمونيستها به چيزى جز آنکه از کلماتش مستفاد ميشود اشاره ميکند 
اين  غيابى  و  غايب  معنى  اين  در  تنها  دقيقا  کمونيست  بعنوان  ما  و 
شعار است که واقعا ذينفعيم. برسميت شناختن حق دسته بندى هاى 
ملى و قومى به اينکه هر يک کشور خويش را تشکيل دهد، از نظر 
من يک اصل پرنسيپى کمونيستها نيست، حتى اگر تعبير مينيماليستى 
و بنظر من صحيح لنين از تکاليف ناشى از اين برسميت شناسى را 
بپذيريم. اما نه براى لنين و نه براى ما صورت ظاهر اين فرمولبندى 
ملل  حق  شعار  نيست.  مساله  اصل  آن  از  ناشى  حقوقى  تعهدات  و 
در تعيين سرنوشت، فرمولى براى مقابله کمونيستها با يک واقعيت 
تلخ تاريخى و تضمين کم مشقت ترين راه پشت سر گذاشتن آن در 
تلخ،  واقعيت  اين  است.  انسان  آزادى  و  رهايى  براى  مبارزه  مسير 
اشاره  تعيين سرنوشت حتى  فرمول حق  قضا  از  که  است  ملى  ستم 
ما  براى  و  بلشويسم  و  لنين  براى  فرمول  اين  نقش  ندارد.  آن  به  اى 
تسهيل مبارزه براى وحدت طبقاتى عليرغم تفرقه افکنى ملى، مبارزه 
عليه ستم و تبعيضات ملى، و جلوگيرى از نشر سموم ملى گرايى در 
جنبش طبقه کارگر بوده است. امروز، در مقطعى که اين تفرقه حکم 
ميراند و تالش ما براى وحدت کارگران تالشى خالف جريان است، 
در مقطعى که ملى گرايى و ملت تراشى ميليونها انسان را در اقصى 
نقاط جهان و قبل از همه در قلب اروپا به خون ميکشد و بيخانمان 
ميکند، در مقطعى که جهانى شدن توليد، پوچى تعلق ملى و رابطه 
تنگاتنگ "سرنوشت" مردم کل جهان را جلوى چشم آنها گرفته است، 
شرط مبارزه واقعى با ستم ملى و تفرقه ملى، استفاده از شعارى است 
که خود ميتولوژى ملت و "سرنوشت" هاى ملى جداگانه را تقويت 
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نکند. اگر فرمول حق تعيين ملل در تعيين سرنوشت خويش روزى 
چنين مصرف سازنده اى براى جنبش کمونيستى داشته، امروز، در 
دوران ديگرى در حيات مقوله ملت، اين فرمول چيزى جز خورجينى 

از تناقضات و ابهامات و توهم پراکنى ها نيست.

بخش دوم: ليست استالين

"حق  فرمول  از  مقدماتى  بازبينى  يک  با  را  نوشته  اين  اول  بخش 
ملل در تعيين سرنوشت خويش" آغاز کرديم. هدف البته حالجى اين 
فرمول نبود، بلکه نشان دادن گوشه اى از تناقضات و ابهاماتى بود 
که کل مبحث ملت و ملى گرايى به آن آغشته است. در پايان بخش 
قبل به مقوله "ملت" رسيديم. بنظر من اين مقوله گره گاه اصلى است. 
مقوله ملت، نه فقط در تفکر چپ و يا در موازين برنامه کمونيستى 
تاکنونى در قبال مساله ملى، بلکه در بخش اعظم آنچه جامعه امروز 
بعنوان تاريخ خود و يا هويت و هستى اجتماعى خود به آن رجوع 
ميکند، منشاء يک سردرگمى عميق و يک وارونگى بنيادى در تحليل 

و انديشه است. 
 

نشان دادن اينکه مکاتب حاکم علوم اجتماعى و تئورى سياسى، و گاه 
حتى علوم دقيقه و طبيعى، در انتهاى قرن بيستم تا چه حد با خرافه و 
اساطير عجين اند چندان دشوار نيست. اينکه بشر انتهاى قرن بيستم، 
بويژه از زبان انديشمندان رسمى اش، پيدايش خود، فلسفه زندگى خود، 
علل افعال فردى و جمعى خود، منشاء سعادت و تيره بختى يا رفاه و 
محروميت هاى خود و غيره را چگونه و با چه مقوالتى توضيح ميدهد، 
بيشک مايه سرگرمى نسلهاى بعد خواهد بود. بعضى از اين خرافات 
البته عمرشان را کرده اند. امروز، براى مثال، عليرغم موج برگشت 
"خدا"،  برگرداندن  مذاهب،  بساط  مجدد  رونق  و  سکوالريسم  آنتى 
الاقل خداى مذهبى، به دانشگاهها و مباحثه علمى، هنوز عملى نيست. 
اما بستر رسمى تبيين علمى دنياى معاصر، بخصوص در رشته هايى 
مانند تئورى سياسى، اقتصاد، جامعه شناسى و روانشناسى بر مقوالت 
و غير حقيقى  به همان درجه خرافى  که  است  متکى  مفروضاتى  و 

هستند. مقوله ملت يکى از مهمترين اينها است. 
 

ملت چيست؟
 

گرايى  ملى  و  ملت  مورد  در  مباحثات  از  بسيارى  نقطه شروع  اين 
است. در وهله اول چنين بنظر ميرسد که مشکل اصلى دشوارى ارائه 
يا قابل توافق از مقوله ملت است. اين درست  يک تعريف علمى و 
است که بدست دادن يک تعريف جامع و مانع از مقوله ملت بر مبناى 
مشترک،  زبان  (نظير  مشاهده  قابل  و  مادى  مشخصات  سلسله  يک 
سرزمين مشترک، خلق و خوى مشابه و غيره) که بر مبناى آن ملل 
هست  ملت  هرکه  شوند،  داده  تميز  قالبى  ملل  از  جهان  در  اصيل 
در آن بگنجد و آنکه نيست نگنجد، تا امروز براى علما و سياسيون 
مقدور نشده است. استالين، حتى به اذعان مخالفان سياسى و مکتبى 
اش، از زمره کسانى است که ليست نسبتا جامعى از مشخصات تميز 
دهنده ملل را گردآورى کرده است. اما، همانطور که پائين تر خواهيم 
ديد، ليست هاى مشخصات ملل حتى در روايت جامع و استالينى و 
مکانيکى آن، همين ملل واقعا موجود جهان را به درستى دسته بندى 

نميکنند و در اکثر آنها استثنائات بر قاعده غلبه دارد. 
 

اما بنظر من اشکال بر سر سختى تعريف ملت نيست. در مورد دو 
جزء ديگر فرمول "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" شايد بتوان با 
تعريف درست و يا بهرحال با توافق بر سر يک تعريف خاص، گره از 

کار باز کرد. براى مثال ميتوان توافق کرد که "تعيين سرنوشت" در 
فرمولبندى ما به معنى تشکيل دولت مستقل است و "برسميت شناسى" 
اين حق همان معنى سلبى و حداقلى را دارد که مورد نظر لنين بود. 
نيست،  اينجا  ابدا  من  بنظر  مساله  اصل  اما،  ملت،  مقوله  مورد  در 
و  تعريف  نميتوان  که  اينجاست  مشکل  است.  تر  قبل  قدم  يک  بلکه 
ليست مشخصاتى از "ملت" بدست داد (همانطور که نميتوان در مورد 
"خدا" يا "سيمرغ" چنين کرد) بدون اينکه بدوا نفس وجود آن اثبات 
شده يا فرض گرفته شده باشد. چيزى را ميتوان بر مبناى مشخصات 
ما  تعريف  از  ما و مستقل  تعريف  بر  مقدم  تعريف کرد که خود  آن 
وجود داشته باشد. اگر اين پديده يا شيئى، مستقل از تعريف ما غائب 
و ناموجود باشد، آنوقت اقدام ما به تعريف مشخصات و خصوصيات 
آن، در واقع تالش براى خلق آن است. تعريف مشخصات خدا يک 
تالش علمى نيست، بلکه يک اقدام مذهبى، و لذا سياسى، براى خلق 
مشخصات  ذکر  است.  مردم  زندگى  و  اذهان  در  قادر  خالق  يک 
در  آنها  تصوير  ايجاد  براى  تالشى  اساطيرى  موجودات  و  هيوالها 
تخيل شنونده و از اين طريق تاثيرگذارى بر زندگى و عمل آنهاست. 
تعريف ملت و مشخصات ملى هم، يک  تالش علمى براى بازشناسى 
و توصيف ابژکتيو يک موجوديت بيرونى و قابل مشاهده نيست، بلکه 
ملتهاست.  فعال و سوبژکتيو در پروسه شکل گيرى ملت و  دخالتى 
اقدامى سياسى است. تالش هاى علمى و دانشگاهى در تعريف  اين 
مشخصات ملى، جزء و لحظه اى، در يک حرکت وسيع تر سياسى 
اگر  که  اينجاست  تفاوت  اند.  ملل  بازتوليد  و  ابقاء  يا  و  خلق  براى 
دين نهايتا قادر نميشود خدايى خارج از اذهان و باورهاى مردم خلق 
کند، ملت سازى، يعنى "تعريف" کردن "ملت" به معناى سياسى و 
پراتيکى کلمه، در موارد زياد واقعا به ايجاد دسته بندى هاى مادى 

ملى ميان مردم منجر ميشود. 
 

تلقى حاکم بر اذهان عمومى، بر تفکر دانشگاهى، بر چپ موسوم به 
کمونيست و حتى بر بخش اعظم جنبش کمونيستى کارگرى تاکنونى، 
اين وارونگى را در خود مستتر دارد. حتى در درون چپ و جنبش 
تاکنونى، تعلق و هويت ملى فرد، نظير جنسيت او، يک  کمونيستى 
خصوصيت عينى و داده شده و غير قابل ترديد وى محسوب ميشود 
(فعال از اين ميگذرم که تبديل جنسيت و تفاوت جنسى به يک رکن 
هويت و خودشناسى اجتماعى فرد هم يک محصول تاريخى قابل نقد 

جامعه طبقاتى تاکنونى است). 
 

اشاره من اينجا حتى به آن گرايشات متعددى در تاريخ کمونيسم نيست 
که انواع خاصى از ناسيوناليسم و عرق ملى و وطنپرستى را تقديس 
چينى  و  روسى  کمونيسم  نشاندند.  خود  کمونيسم  تارک  بر  و  کردند 
و جهان سومى، کمونيسم ضد انحصارى و ضد امپرياليستى و ضد 
يانکى و کمونيسم سوسيال دموکراتيک - سنديکايى و چپ نويى غربى 
که بر ويرانه هاى انقالب اکتبر روئيدند، همه بيش از آنکه رنگى از 
انترناسيوناليسم در خود داشته باشند، مشتقات ناسيوناليسم و ناسيونال 

رفرميسم بودند. 
 

راه  و  فدايى  تا  پريروز،  توده  حزب  از  سنتى،  چپ  کل  ايران،  در 
جنگ   - "پسا  دموکرات  تازه  هاى  چپ  و  ديروز   ۳ خط  و  کارگر 
سردى"، همه در يک بستر قوى ناسيوناليستى و ميهن پرستانه شکل 
گرفته اند که نه فقط پذيرش مقوله ملت بعنوان يک واقعيت ابژکتيو 
بيرونى، بلکه تقدس و تقديس آن، و بنا کردن کل کائنات سياسى خويش 
حول آن، وجه مشخصه اصلى اش است. ملت، براى اين جريانات، 
يک ظرف عمومى است که مردم يک کشور قبل از هر تقسيم بندى 
ديگرى بعنوان طبقات و غيره در آن جا ميگيرند. کارگر و بورژوا 
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به زعم  پير و جوان،  و  فقير و غنى  و زن و مرد و سياه و سفيد، 
اينها تقسيمات درونى يک "ملت" و جزو متعلقات آن هستند. عبارت 
چندش آور " کارگران ميهن ما" که زينت بخش تقريبا تمام مطالب " 
کارگرى" گروههاى اين سنت سياسى است، يا اصرار ناسيوناليستى 
براى اطالق "کارگر تبعيدى ايرانى" به کارگر متولد تهرانى که در 
مرسدس بنز در خود آلمان ۸ سال سابقه کار دارد، همه حاکى از اين 
تقدم تحليلى و عاطفى مقوله ملت بر ساير تقسيمات واقعى و يا فرضى 

توده مردم است. 
 

جالب اينجاست که براى اغلب اينها پله تحليلى بعدى، پس از ملت، 
ملتى  نگرش،  اين  در  بلکه "خلقها" هستند. خلق  نيست.  هنوز طبقه 
ملت  يک  متن  در  ستم،  تحت  معموال  و  قدرت  بى  دولت،  بى  است 
ديگر. براى چپ ايران، مقوله "خلق ها" الجرم با يک احساس ترحم 
و رافت و اغماض خاصى هم همراه ميشود. فرهنگ و سنتهاى خلقها، 
راه و رسمى که خيلى از خود خلق مربوطه ميخواهند هر طور هست 
از آن فرار کنند، به بخشى از فرهنگ انقالبى چپ سراسرى تبديل 
ميشود. اگر کشورى به حکم پروسه تاريخى "کثير الملله" و چندخلقى 
از آب درآمده باشد، آنوقت کارگران ساکن آن کشور براى رسيدن به 
حداقلى از آگاهى طبقاتى بايد از روى دو هويت ملى بپرند. مقوالتى 
نظير " کارگران کرد"، " کارگران بلوچ"، " کارگران آذرى" نمونه 
هاى ديگرى از مقوالت ناسيوناليستى رايج در ادبيات چپ سنتى در 

ايران است. 
 

بهرحال همانطور که اشاره کردم اينها مرکز توجه ما در اين بحث 
يا  معرفتى  نيست،  تئوريک   - تحليلى  جريانات  اين  مشکل  نيستند. 

نظرى نيست، بلکه ناسيوناليسم و ملت پرستى اثباتى آنهاست. 
 

تلقى  نيز  انترناسيوناليستى  کمونيسم  سنت  در  که  اينست  اشکال 
و  نيست  انتقادى  کافى  اندازه  به  ناسيوناليسم  و  ملت  مقوله  از  رايج 
بخصوص رابطه ملت و ناسيوناليسم سروته تصوير ميشود. در اين 
نگرش، ملت پديده اى است داده شده و مفروض و قابل مشاهده، و 
ناسيوناليسم محصول عقيدتى و سياسى انحرافى و فاسد يک ملت است. 
ناسيوناليسم خودآگاهى معوجى است که طبقات باالدست ميکوشند بر 
آحاد يک ملت حاکم کنند. صورت مساله براى بخش اعظم کمونيسم 
انترناسيوناليستى، مبارزه با ناسيوناليسم و جلوگيرى از گسترش نفوذ 
مقوله،  يک  بعنوان  ملت،  خود  است.  بوده  ملت  يک  درون  در  آن 
بعنوان يک پديده، سرجاى خود باقى است و مورد سوال يا نقد نيست. 
ملت موجوديتى فاقد بار سياسى و طبقاتى خاص تلقى ميشود. مجموعه 
اى از انسانها که اشتراکشان در خصوصيات معينى، يک ملت شان 
ميکند. مجموعه اى از انسانها که به همين عنوان، بعنوان يک ملت، 
ميتواند بازيگر مستقل و قائم به ذاتى در تاريخ جامعه بشرى باشد. 
صاحب  و  استقالل  صاحب  دولت،  صاحب  حق،  صاحب  ميتواند 

سرنوشت ويژه اى براى خويش باشد. 
 

در واقع رابطه بر عکس است. اين ملت است که محصول و مخلوق 
اين  اگر  است.  مقدم  ملت  بر  ناسيوناليسم  است.  ناسيوناليسم  تاريخى 
کمونيسم  مبارزه  که  ميشود  روشن  فورا  آنگاه  کنيم،  قبول  را  تعبير 
آن  يا  اين  به  ملتها  کشيدن  سر  بر  اى  مبارزه  نهايتا  ناسيوناليسم،  با 
خودآگاهى و عمل سياسى و اجتماعى نيست، بلکه بر سر نفس تعلق 
و يا عدم تعلق ملى انسانهاست. بر سر رد و قبول هويت ملى است. 
پيروزى بر ناسيوناليسم، بدون تحقق بخشيدن به يک گذار از مقوله 
چگونه  که  ميشود  روشن  باز  و  نيست.  ممکن  ملى،  هويت  و  ملت 
فرمول برنامه اى "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" با شخصيت 

پيش  از  که  موجوديتى  بعنوان  ملت،  مقوله  به  بخشيدن  شيئيت  و 
براى  تاکتيکى  است، عمال يک موضع  داراى حقوق خاص خويش 
شناسى  برسميت  به يک  را  ناسيوناليسم  کردن  خنثى  و  راندن  عقب 
استراتژيکى هويت ملى بدل ميکند و به اين ترتيب به امر واقعى خود 

لطمه ميزند. 
 

اين تمهايى است بايد بيشتر در آن دقيق شد. به اين منظور بايد چند 
قدم عقب برگرديم از بازبينى مشخصات و مولفه هاى تعريف کننده 

يک ملت شروع کنيم. 
 

"ليست استالين"
 

استالين تنها کسى نيست که تعريفى از ملت و ليستى از مشخصات آن 
بدست داده است. اما شروع کردن از استالين از اين نظر مفيد است که 
اوال اساس فرمولبندى او تبيينى است که چپ با آن آشناست و خواهى 
نخواهى تحت تاثير آن است و ثانيا، ليست استالين يک ليست التقاطى 
کمابيش جامع از عمده مشخصاتى است که پيشينيان او براى ملتها بر 
شمرده اند. استالين از اين درجه التقاط برخوردار بوده است که بتواند 
فاکتورهايى را که بعضا حتى با هم تناقض دارند زير چتر يک فرمول 

و يک نظريه واحد در مورد مقوله ملت گردآورى کند. 
 

که  ميشود  اطالق  مردمى  به  ملت  استالين  روايت  به  چيست؟  ملت 
"در يک روند تکامل تاريخى و به شيوه اى با ثبات، زبان مشترک، 
سرزمين مشترک، حيات اقتصادى مشترک، و سيما و قالب روانى 
مشترکى يافته اند که در يک فرهنگ مشترک بازتاب مييابد". استالين 
البته يادآور ميشود که ملت بعنوان يک محصول تاريخ، ابدى و ازلى 
نيست، دستخوش تغيير ميشود و آغاز و پايانى دارد. هيچيک از اين 
يا آن  اين  ناميدن  تنهايى براى ملت  مشخصات، از نظر استالين، به 
مجموعه مردم کافى نيست. اما غيبت هر يک به تنهايى براى سلب 
عنوان ملت از آنها کافى است. با اين مانور تحليلى، استالين ميکوشد، 
به طرز ناموفقى، گريبان خود را از اين مشکل خالص کند که بر 
ملل  ليست  و  جهان  ملى  ترکيب  ها،  مولفه  تک  از  يک  هر  مبناى 
واقعى، چه آنوقت و چه امروز، چيز ديگرى غير از ترکيب کنکرت 
و آمپريکى که عمال دارد از آب در ميايد. استالين خود مثالهايى را 
که تک مولفه هاى او را رد ميکنند ميشناسد و بعضا ذکر ميکند. اما 
اين خواص  مشروط کردن صالحيت ملى به برخوردارى از جميع 
نه فقط نقص هر تک مولفه را جبران نميکند، بلکه ناخوانايى تعريف 

ملت با واقعيت کنکرت را به مراتب چشمگير تر ميکند. 
 

تاريخا شکل  و  ثبات  "با  کشورهاى  مردم  بودن  ملت  زبان،  فاکتور 
امروز،  متحده  اياالت  بلژيک،  سوئيس،  مانند  زبانى  چند  گرفته" 
قاره  از کشورهاى  بريتانيا، و بخش زيادى  اسپانيا،  فرانسه،  کانادا، 
هاى آفريقا و آسيا را زير سوال ميبرد. جالب توجه است که براى مثال 
در مقطع وحدت ايتاليا و پيدايش ملت واحد ايتاليا، تنها دو و نيم درصد 
مردم به اين زبانى که امروز ايتاليايى ناميده ميشود تکلم ميکردند. از 
طرف ديگر نه فقط ملتهاى چند زبانى، بلکه زبانهاى چند ملتى در 
دنيا فراوان است. يک نگاه ساده به نقشه جهان نشان ميدهد که دامنه 
کاربرد زبانهاى انگليسى و فرانسه و اسپانيايى بعنوان زبان اول و 

زبان "خانگى" مردم چقدر وسيع و جهانى است. 
 

دقت  با  زبان  مقوله  که خود  است  فرض  اين  با  تازه  اين مالحظات 
رياضى قابل تعريف باشد، که در واقعيت امر چنين نيست. براى مثال 
ميتوان پرسيد آيا صربها و کرواتها به دو زبان مختلف سخن ميگويند؟ 
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و باز، مدافعان تشکيل کردستان واحد بعنوان اثبات ملت بودن کردها 
از جمله به وجود يک زبان مشترک استناد ميکنند، حال آنکه بعضى 
تحليلگران غربى عدم تشکيل تاکنونى کشور کردستان را از قضا به 
فقدان يک زبان کردى مشترک ربط ميدهند. يک ناسيوناليست آلمانى 
ملى  هويت  مالک  را  زبان  در  اشتراک  و  قومى  تعلق  که  آتشه  دو 
خويش قرار ميدهد، بايد طاقت داشته باشد که يهوديان اشکنازى را که 
به زبان يديش تکلم ميکنند (که شاخه اى از آلمانى قديم است) بعنوان 

آلمانى هاى اصيل برسميت بشناسد. 
 

به درک مساله  نه  استالين و  تعبير  به  نه  فاکتور زبان کمک زيادى 
ملت نميکند. 

 
مقوله سرزمين، به همين درجه پيچيده است. نه فقط اقوام و مليتهاى 
مختلف در سرزمينهاى مشترکى زيسته اند و به نوبت بر آن حکم رانده 
اند و يکديگر را به اينسوى و آنسوى کوچانده اند، بلکه با رشد جمعيت 
دنيا و با گسترش تحرک و تردد و مهاجرت انسانها در پهنه جهان، هر 
تعريف ملى مبتنى بر اشتراک در سرزمين بايد هر ساله مورد تجديد 
نظر قرار بگيرد. طول و عرض کره زمين ثابت است. انسانها اما، 
آنهم با شتاب هاى مختلفى در ميان اقوام و اديان گوناگون، دائما بر 
تعدادشان افزوده شده و ميشود. در اکثريت کشمکشهاى ملى امروز، 
جدال بر سر سرزمين و دعاوى ارضى، يک موضوع اصلى مورد 
مشاجره است. فلسطين يک نمونه برجسته است، اما ابدا منحصر بفرد 
نيست. سرزمين مورد نظر ناسيوناليسم کرد، بعضا همان خطه مورد 
عالقه ناسيوناليسم ارمنى است. تالشى يوگسالوى و کشمکشى که بر 
سر مليت هر متر مربع در بوسنى هرزگوين در جريان است، نمونه 
است. مالک سرزمين  داده  بدست  بيشترى  هاى زنده و حى حاضر 
سرزمين  فاقد  که  استالين،  دوران  در  يهوديان  نمونه  با  بخصوص 
واحدى به نام خويش بودند، مقابل قرار داده ميشود. با مالک استالين، 
يهوديان بنا بر فقدان سرزمين مشترک، يک ملت نبودند. براى نظريه 
پردازان ديگرى مثال "ملت يهود" متقابال رديه اى بر مالک سرزمين 

(و البته همچنين زبان) در تعريف ملت است. 
 

اقتصادى  پيوند  اقتصادى مشترک و  استالين از مالک زندگى  تعبير 
از  است.  مارکسيستى  غير  بشدت  بخصوص  و  مبهم  بسيار  درونى 
يکسو در بحث جنبشهاى ملى، عروج ملت را محصول عصر سرمايه 
دارى اعالم ميکند و از سوى ديگر مالک پيوند اقتصادى را به دوران 
پيش از پيدايش سرمايه دارى تسرى ميدهد و با اين مالکها در دنياى 
قبل از سرمايه دارى نيز دست به کار رد و قبول اعتبار نامه هاى ملى 
مردم مختلف ميشود. براى مثال در رد ملت بودن گرجى ها (عليرغم 
چسبندگى  و  همبستگى  يک  فقدان  به  مشترک)  سرزمين  و  زبان 
اقتصادى در ميان مردم گرجستان در دوره سرواژ استناد ميکند. اگر 
مقوله بازار داخلى در دوران سرمايه دارى را بتوان بعنوان مبنايى 
براى زندگى اقتصادى مشترک و منفک از ديگران تعريف کرد (که 
خود جاى بحث دارد) "زندگى اقتصادى مشترک" و "پيوند اقتصادى 
درونى" در دوران سرواژ يا در نظامى فاقد يک سيکل مبادله کااليى 

گسترده ميان جمعيت، ديگر ابدا قابل درک نيست. 
 

تا آنجا که به سرمايه دارى مربوط ميشود، اقتصاد مشترک، و بازار 
داخلى، جدا از مقوله دولت واحد قابل بحث نيست. اگر چنين دولتى 
وجود داشته باشد، اگر مردمانى واقعا به تشکيل دولت "خويش" در 
همين  به  آنوقت  باشند،  شده  نائل  کاپيتاليستى  اقتصادى  رابطه  يک 
اعتبار، ملت بودنشان فى الحال مسجل شده است و ارجاع به مالک 
اين  به  مشترک  اقتصاد  مالک  يابد.  نمى  ضرورت  اصوال  ديگرى 

اعتبار يک مالک زائد و از نظر تئوريک گمراه کننده است که عمال 
کل موضوع تعريف ملت را دور ميزند. 

 
استالين، مقوله کارآکتر و مشخصات روانى  فاکتور آخر  باالخره  و 
ترين و غير  دلبخواهى  اين شايد  است.  (فرهنگ مشترک)  مشترک 
علمى ترين بخش تعريف است که از اساس کل مساله تعريف ابژکتيو 

ملت را لوث ميکند. استالين مينويسد: 
 

ناظر  براى  ملى"  کارآکتر   " بعبارتى  يا  روانى  مشخصات  البته   "
خارجى قابل تعريف نيست. اما تا آنجا که خود را در يک فرهنگ 
مشترک خاص آن ملت به ظهور ميرساند، مقوله اى قابل تعريف است 

و انکار بردار نيست". 
 

بندى هاست.  اختيارى ترين دسته  اين مقوله دريچه اى براى ورود 
نژاد، قوميت، مذهب، مجددا از اين دريچه وارد بحث ميشوند، چرا 
که هر يک آشکارا عوامل مشروط کننده ذهنيت و روانشناسى افراد 
و  ذهنيت  که  فراطبقاتى  ملى"  "فرهنگ  يک  به  بودن  قائل  هستند. 
موقعيت روانى انسانهاى متعلق به يک ملت را کال از سايرين متمايز 
استالين  است.  خيالى  و  واقعى  غير  مارکسيستى،  غير  بشدت  ميکند 
مشخصا از اختالف کارآکتر ملى آمريکايى ها و انگليسيها، عليرغم 
به  آمريکايى،  کارگر  ذهنى  دنياى  ميگويد.  سخن  مشترکشان،  زبان 
با  تا  دارد  اين کشور  ارباب صنايع  با  بيشترى  استالين شباهت  زعم 

کارگران ايرلندى و انگليسى. 
 

ملت،  يک  آحاد  ميان  در  مشترک  معنويات  نوعى  به  بودن  قائل 
مشترک"،  "تاريخ  است.  داشته  هم  ديگرى  هاى  فرموالسيون 
"خودآگاهى ملى"، "هويت ملى"، مقوالتى است که کمابيش به همان 
روانشناسى مشترک استالين اشاره ميکند. در تمام اين فرمولها، آنچه 
عيان است، خصلت فوق العاده پروبلماتيک خود اين مقوالت و مولفه 
بايد  يا  (و  خويش  تاريخ  گرفتن  رنان عوضى  ارنست  بقول  هاست. 
گفت تاريخ بافتن براى خويش) خود جزو مشخصات ملت بودن است. 
توضيح دادن ملت بر مبناى معنويات مشترک، تاريخ مشترک، حافظه 
تاريخى و کارآکتر ملى مشترک توضيح دادن اساطير با اساطير است. 
عينت و قابل ارجاع بودن مفاهيمى چون تاريخ، فرهنگ، روانشناسى 

و امثالهم خود بايد بدوا اثبات شود. 
 

ملت و تاريخ
 

مشکل اساسى تر تعبير استالين و تعابير نوع استالين از مقوله ملت، 
خصلت غير تاريخى و جامد آنهاست. استالين البته ملت را يک مقوله 
به  اشاره  عليرغم  فرمول،  اين  جمود  مينامد.  گرفته"  شکل  "تاريخا 
نقش تاريخ در شکل دادن به مقوله ملت، در تعبير "تکاملى" و شبه 
پيدايش تاريخى آن بدست داده  بيولوژيکى است که از ملت و نحوه 
ميشود. ملت بعنوان يک موجود مرکب ديده ميشود (با زبان مشترک، 
بدست  را  آن  اجزاء  گام  به  گام  تاريخ  که   (... و  مشترک  سرزمين 
ميدهد و مقدمات خلق آن را فراهم ميکند. وقتى اين آفرينش صورت 
گرفت، وقتى تاريخ محصول نهايى خود را بصورت يک ملت ساخت 
يا يک  نظير يک عمارت،  تاريخ،  بيرون  ديگر  ملت  کرد،  سنتز  و 
جانور تاريخا شکل گرفته، حيات و موجوديت مستقل و قائم به ذات 
خود را پيدا ميکند. ملتها تاريخا خلق ميشوند و "خلق شده" ميمانند. 
کند و مشخصاتشان  براندازشان  ميتواند  ناظر خارجى  که  نحوى  به 
را بشمارد. درست همانطور که ميتوان يک اردک را، بعنوان يک 

محصول تاريخ طبيعى، بر مبناى مشخصاتش توصيف کرد. 
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ملتى که به اين نحو خلق ميشود و مشخصاتش را از تاريخ دريافت 
ميکند، ديگر ظاهرا از پروسه تاريخى بى نياز ميشود و از گردونه 
افتد. چنين درکى عميقا مکانيکى و بخصوص  بيرون مى  "تکامل" 
پيدا  تاريخا  که  شکل  هر  به  ملت  است.  مارکسيستى  غير  ريشه  از 
شده باشد، بايد در زندگى معاصر جوامع مدام از نو بازتوليد شود. 
بايد ابقاء شود. آن چه مکانيسمى است که حس ملى و تلقى مشترک 
از تاريخ خويش، زبان مشترک، سرزمين مشترک، اقتصاد مشترک 
و شاخص ديگر ملت بودن را محفوظ ميدارد و بازسازى ميکند؟ در 
تعبير مکانيکى ملت اين پروسه مورد اشاره نيست. براى مارکسيسم، 
براى مثال، طبقه يک مقوله محورى در تبيين جامعه است. طبقات 
کارگر و بورژوا هم محصول تاريخ هستند. اما در هيچ مقطعى کار 
تاريخ با آنها تمام نميشود. تمام داستان جامعه سرمايه دارى داستان 
بازتوليد و بازآفرينى کارگر و سرمايه دار بعنوان کارگر و سرمايه 
دار در متن مناسبات اجتماعى و سير هر روزه تاريخ است. ملت نيز 
به طريق اولى چنين است. شرايط ملت بودن و ملت ناميده شدن توده 
هاى مختلف مردم هر روز در متن تاريخ معاصر، و نه گذشته، باز 
نيست،  پروسه علمى  "تعريف يک ملت" يک  پروسه  ميشود.  توليد 
ايدئولوژى  اقتصاد و سياست و  قلمرو  اتفاق مادى است که در  يک 
هر روز از نو رخ ميدهد. دقيقا به همين دليل است که ملت آغاز و 

پايانى دارد. 
 

در هيچ جاى اين بحث ما منکر اين واقعيت نشده ايم که مردم مشخصات 
نژادى، زبانى و قومى قابل تعريفى دارند، در سرزمين هاى مختلفى 
زندگى ميکنند، فعل و انفعاالت اقتصادى و اجتماعى و معنوى ميان 
و  محلى  تمرکزهاى  و  ها  تجمع  بصورت  را  آنها  جهان  در  انسانها 
منطقه اى، که در هر يک زبان و رسوم خاصى رواج بيشترى دارد، 
گرد هم آورده است. آنچه مورد نقد است مقوله ملت است. اگر از ما 
بپرسند آيا هر نژاد، يا هر قوم يا متکلمين به هر زبان خاص يا ساکنين 
هر سرزمين معين "حق" دارند کشور خود را تشکيل دهند، بيشک 
پاسخ ما منفى است. اين مقوالت منشاء و توجيهى براى تعريف يک 
مجموعه و موجوديت مجزاى انسانى در تمايز با بقيه نيست. اهميت 
مقوله ملت در اينست که اين تفکيک را بوجود مياورد، مجاز ميکند 
و مشروعيت ميبخشد. تعلق ملى بنابراين اسم ديگرى براى قوميت و 
نژاد و زبان مشترک نيست. عنوانى براى ترکيب همه اين مشخصات 
و  مجازى  تعبير  يک  بلکه  نيست.  انسانى  واحد  مجموعه  يک  در 
اختيارى، يک پرچم سياسى، براى تبديل اين مشخصات، و در اغلب 
حقوق  کسب  و  سياسى  تمايز  ايجاد  براى  آنها،  از  يکى  فقط  موارد 

سياسى و کشورى متفاوت از سايرين است. 
 

نه فقط ملت، بلکه جدولبندى هايى از نوع تعاريف استالين هم محصول 
تاريخند. در نوشته استالين اين واقعيت کامال به فراموشى سپرده ميشود 
که ليست او در واقع کلکسيونى از مولفه ها و مشخصات ملى است 
که در مقاطع مختلف در تاريخ، توسط جريانات اجتماعى مختلف و 
در اغلب موارد در تضاد و تقابل با هم طرح شده اند. آن جريانات 
اجتماعى که تاريخا ملت را با زبان مشترک تعريف کردند و خواهان 
تشکيل ملتها از مردم همزبان شده اند خود را در مقابل مدافعان نظريه 
ملت بر حسب سرزمين و يا بخصوص ملت بعنوان يک موجوديت 
و  مختلف  هاى  ناسيوناليسم  هاى  پرچم  اينها  اند.  يافته  اقتصادى، 
بخشهاى مختلف جوامع گوناگون هستند که در پروسه تاريخى واقعى 
با پراتيک خود ملتهاى موجود را شکل داده اند و حراست ميکنند. اين 
پروسه و اين پراتيک هيچ جا تمام نشده و نميشود. اين پراتيک دائما 
ادامه دارد، ملتهاى قديم را باز توليد ميکند، براى پيدايش ملتهاى جديد 

تالش ميکند، تعابير مختلف از مالکهاى اصالت و برترى و حقوق 
ملى را مقابل هم قرار ميدهد و در ذهن توده مردم ميکارد. 

 
مالکهاى استالين پرچم ناسيوناليسمهاى مختلف و کشمکشهاى اجتماعى 
و سياسى گوناگون بوده اند و هستند. انقالب فرانسه، براى مثال، در 
قوميت،  ابدا مالک  فرانسه"،  فرانسوى، "عضو ملت  انسان  تعريف 
کارآکتر ملى و حتى فرانسوى زبان بودن را مبنا قرار نداد. پذيرش 
زبان  به  تکلم  بود.  مالک  تنها  فرانسه،  شهروندى  حقوق  و  وظايف 
فرانسه، يعنى زبان رسمى کشور، قاعده اى بود که هر فرانسوى و 
عضو ملت فرانسه مستقل از زبان مادرى اش ميبايست بعدا رعايت 
کند. مرتبط کردن مليت به زبان و قوميت و بعدا اصل و نسب، در 
مقابل ملت سازى از نوع انقالب فرانسه قرار ميگيرد. تعريف ملت 
زبان، شاخه هاى مختلفى  بر حسب  يا  و  بر حسب سرزمين،  آلمان 
در ناسيوناليسم آلمانى را تعريف ميکند و مجموعه هاى مختلفى را 
بعنوان ملت آلمان به رسميت ميشناسد. تاکيد بر مولفه اقتصادى در 
تعريف يک ملت نيز اساسا پرچم جنبش ناسيونال - ليبرالى اى بوده 
به  را  مللى  نژادى،  و  زبانى  و  قومى  مالحظه  کمترين  با  که  است 
ملى  اقتصاد  يک  براى  مبنايى  باشند  قادر  که  است  شناخته  رسميت 
بورژوايى قرار بگيرند و محملى براى استقرار دولت واحد و توسعه 
سرمايه دارى باشند. در اين مکتب که از نيمه قرن ۱۹ تا نيمه قرن 
بيستم عمال ذينفوذترين جريان ناسيوناليستى بود، همزبانى، اشتراک 
در قوميت و تاريخ و هويت ملى نقش چندانى بازى نميکند. هدف، 
اتفاقا، ادغام مردم از اقوام و نژادها و زبانهاى مختلف در مجموعه 
هاى به اندازه کافى بزرگ ملى و کشورى بود که بتواند بعنوان ظرف 
سياسى و ادارى براى توسعه سرمايه دارى و انباشت سرمايه عمل 
کند. برخالف ناسيوناليسم قومى، يعنى ناسيوناليسمى که از جمله بر 
اشتراک زبان پافشارى ميکند، ناسيوناليسم ليبرالى متحد کننده و ادغام 

کننده اقوام مختلف بوده است. 
 

به همين ترتيب ميتوان به شعارها و عملکرد هاى شاخه هاى ديگر 
ناسيوناليسم دقت کرد. ناسيوناليسم در اروپاى غربى با ناسيوناليسم در 
اروپاى جنوبى و شرقى معضالت و عملکرد و مسير يکسانى نداشته 
است. ناسيوناليسم ضد استعمارى کشورهاى عقب مانده و مستعمرات 
مدرنيزه  و  بازسازى  هدف  با  حاضر  قرن  دوم  نيمه  در  که  سابق 
و  بورژوايى  خرده  ناسيوناليسم  آمد،  ميدان  به  خويش  کشور  کردن 
اخير  دهه  دو  در  بويژه  که  سنتگرايى  و  واپسگرا  امپرياليستى  ضد 
در برخى کشورهاى اسالم زده عروج کرد، هر يک امر خاصى را 
دنبال ميکنند و مالک خاصى در تعريف هويت "ملت خويش" بدست 
ميدهند. چيدن اين مالکها از متن جنبش و حرکت تاريخى مدافع آنها و 
ليست کردن و از آن بدتر ترکيب آنها بعنوان مشخصات تاريخا تکامل 
يافته و ثبات يافته ملت ها، پشت کردن به هر مفهوم جدى اى از تاريخ 

و تحليل تاريخى جامعه است. 
 

ملت و پراتيک کمونيستى
 

است،  تاريخى "ملت سازى"  پروسه  که ملت محصول  بپذيريم  اگر 
که اين پروسه تاريخى يک روند پراتيکى است که در آن طبقات و 
نيروهاى سياسى طبقات بر مبناى آرمانها، سياستها و اهداف اجتماعى 
شان شرکت ميکنند، که ملت و خصوصيات على الظاهر ابژکتيو آن 
در واقع ماديت يافتن شعارها و به اهتزار در آمدن پرچم هاى جنبشهاى 
ملى گوناگون در طول تاريخ دويست سال اخير است، آنوقت درک 
ملتها،  تکوين  سير  و  پيدايش  تاريخ  در  که  نيست  سخت  مساله  اين 
کارگر و کمونيسم ناظر خارجى نيست. داورى نيست که وظيفه اعاده 



بستر اصلی شماره ۱۶                                               دوره جديد                                               آوريل ۲۰۱۷

۲۹                                                     

حقوق ملل را بر عهده خويش مى يابد. ملت، ملت سازى و حفظ و 
ابقاء هويت هاى ملى در جهان، يک پروسه است که ما را هم در بر 
ميگيرد و از پراتيک ما هم تاثير ميپذيرد. تاريخ پيدايش ملل صرفا 
هم  انترناسيوناليسم  تاريخ  نيست،  ناسيوناليستها  و  ناسيوناليسم  تاريخ 

هست. تاريخ مبارزه طبقاتى در جوانب مختلف آن است. 
 

پذيرش اين حکم، بحث موضع کمونيستى در قبال ملل و مبارزه ملى 
را از اساس در يک صفحه متفاوت قرار ميدهد.

بخش سوم: انترناسيوناليسم و مساله ملى

 در بخشهاى قبل به اين نکته تاکيد کرديم که مقوالت و فرمولبندى 
هايى که سنتا در برنامه هاى کمونيستى در قبال ملت و مساله ملى 
بکار رفته اند، نه فقط جوابگوى مساله نيستند، بلکه بطور جدى گمراه 
کننده و توهم آفرين اند. "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" نه فقط 
آزاديخواهانه  لزوما  فقط  نه  نيست،  کمونيستى  تعميم  قابل  اصل  يک 
نيست، بلکه به معنى دقيق کلمه خرافى و غير قابل فهم است. مقوله 
محورى در اين فرمول، يعنى مقوله ملت، از اساس دلبخواهى است، 
ايدئولوژيک و اساطيرى است. شرط شفافيت موضع کمونيستى در 
قبال ملل و مساله ملى، در درجه اول اينست که خود را از اين فرمول 

خالص کنيم. 
 

در سطح نظرى مشکل اساسى اين فرمول اينست که اوال، ملت را 
را  ملى  هويت  ميگيرد.  مفروض  عينى  و  معتبر  مقوله  يک  بعنوان 
را بصورت  مساله  ثانيا،  ميکند.  ابژکتيو مردم فرض  يک مشخصه 
ضرورت برسميت شناسى يا اعاده حقوق على الظاهر طبيعى و ذاتى 
اين موجود (ملت) تبيين ميکند. "حق ملل در تعيين سرنوشت" به اين 
ترتيب به نادرست به سطح يک پرنسيپ انسانى و آزاديخواهانه غير 
قابل انکار و جهانشمول ارتقاء پيدا ميکند. تلقى اوليه هر کمونيستى 
که با اين فرمول بار آمده باشد اينست که حق ملل در تعيين سرنوشت، 
يعنى تشکيل دولتهاى مستقل توسط "ملل" مختلف، اصلى است معتبر 
يا حق  اعتصاب  و  تشکل  و  بيان  آزادى  مرد،  و  زن  برابرى  نظير 
طالق. اين يک سوء تعبير بنيادى است که گواه پيشروى عقيدتى مهمى 
براى ناسيوناليسم است. در سطح عملى، اشکال اين فرمول اينست که 
از  اى  استفاده  قابل  تعريف  تاکنون  و جهدها  جد  همه  عليرغم  اوال، 
ملت بدست داده نشده است تا بتوان صاحبان اين "حق" را در دوره 
هاى مختلف جامعه معاصر بازشناخت و ثانيا، هيچيک از جريانات و 
مکاتب مدافع اين فرمول، چه سوسياليست و چه ناسيوناليست، تاکنون 
حاضر نشده است اين بحث را تا نتيجه عملى منطقى اش امتداد بدهد 
و از دولت دار شدن همه ملل، با همان تعريفى که خود از ملت بدست 
ميدهد، دفاع کند. ادبيات مدافعان فرمول حق ملل در تعيين سرنوشت 
مختلف  هاى  بهانه  به  که  است  مالحظاتى  و  ها  تبصره  از  مشحون 

"ملل" متعدد را از دايره شمول اين "حق" بيرون ميگذارد. 
 

تبيين  اين  اسارت  از  بايد  ملى  مساله  قبال  در  کمونيستى  برنامه 
تراشى  ابهام  و  گيج زدن  بدون  و  بشود و مستقيم  ناسيوناليستى رها 
سراغ معضل، آنطور که واقعا هست، برود. برنامه کمونيستى قبل از 
هر چيز بايد صورت مساله را درست طرح کند. بايد روشن باشد که 
چرا به مقوله ملت و ملى گرايى و مساله ملى ميپردازد و به چه چيز 
ميخواهد پاسخ بدهد. برنامه بايد در تبيين خود به مقوالت و مفاهيمى 
متکى باشد که واقعى و قابل تعريف باشند، مابازاء قابل تشخيصى در 
استنتاجاتش در  کند که  بايد روشن  برنامه  باشند.  داشته  جهان مادى 
قبال مساله مورد بحث تا چه حد اصولى و جهان شمول و تا چه حد 

سياسى و مشروط به زمان و مکان و شرايط معين است. 
 

از اصول تا استراتژى
 

مخلوط  کمونيستى  ادبيات  در  ملى  مساله  و  ملت  بحث  اعظم  بخش 
و  تاکتيکى  و مالحظات  يکسو  از  عقيدتى  اصول  از  هم جوشى  در 
استراتژيکى از سوى ديگر است. اينها در آثار مختلف لزوما با دقت 
از هم تفکيک نشده اند. اما اين تفکيک حياتى است. بايد روشن کرد 
ناسيوناليسم  و  ملت  قبال  در  مارکسيستى  مختلف  احکام  ميان  از  که 
در  بروشنى  گاه  که  احکامى  غيره،  و  جدايى  حق  و  ملى  مساله  و 
قابل  مبين اصول غير  کدام  دارند،  قرار  يکديگر  با  تناقض صورى 
نقض کمونيستى و پرولترى و کدام انعکاسى از مصالح تاکتيکى و 

مبارزاتى دوره اى جنبش است؟ 
 

براى مارکسيسم و کمونيسم کارگرى در برخورد با کل پروبلماتيک 
ملت و مساله ملى، چند اصل عقيدتى بنيادى وجود دارد که جهانشمول 
و غير قابل نقض است و از زمان و مکان و دوره تاريخى و مرحله 
تکاملى جامعه و جنبش طبقاتى کامال مستقل است. اينها عبارتند از: 

 
۱- کارگران ميهن ندارند. ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم کارگرى در 
تضادى آشکار و مطلق با هم قرار دارند، غير قابل تلفيق و سازش 
مانع  که  است  بورژوايى  ايدئولوژى  يک  ناسيوناليسم  يکديگرند.  با 

خودآگاهى طبقاتى و انترناسيوناليستى طبقه کارگر است. 
 

۲- کمونيسم براى از ميان بردن مرزهاى ملى و لغو هويتهاى ملى 
تالش ميکند. جامعه کمونيستى جامعه اى فاقد تفکيک ملى و کشورى 

انسانهاست. 
 

مليتهاى مختلف،  به  انسانها  انتساب  مبناى  بر  تبعيض  ملى،  ۳- ستم 
در جامعه طبقاتى  انسانها  نابرابرى  مهم  اشکال  و  ها  از جلوه  يکى 
است و بايد برچيده شود. محو ستم ملى و تضمين برابرى همه انسانها 
مستقل از تعلقات ملى يک هدف مستقيم جنبش کمونيستى طبقه کارگر 

است. 
 

بديهى است که همه اين اصول بايد موکدا در برنامه کمونيستى قيد 
شوند. اينها اساس موضع کمونيسم در قبال ملت و ملى گرايى و ستم 

ملى را تشکيل ميدهند. 
 

در همان نظر اول روشن است که حکم حق جدايى، يا به اصطالح 
احکام  اين  رديف  در  کمونيسم  براى  سرنوشت،  تعيين  در  ملل  حق 
اينجا  ميکند.  نفى  را  اصول  اين  بلکه  اين،  فقط  نه  و  نيست.  بنيادى 
صحبت بر سر ايجاد يک مرزبندى ملى و يک تفکيک کشورى جديد 
کارگرى  انترناسيوناليسم  و  کمونيسم  که  تفکيکى  و  مرزبندى  است، 
اين  با  آن است.  امحاء همه جانبه  بنيادى خواهان  بعنوان يک اصل 
وصف چرا کمونيستها از برسميت شناسى حق جدايى و گاه حتى از 
مطلوبيت سياسى آن در اين يا آن شرايط خاص سخن ميگويند؟ اين 

موضع چگونه با آن اصول وفق داده ميشود؟ 
 

پاسخ اينست که حق جدايى براى کمونيستها نه يک اصل نظرى، بلکه 
يک ابزار در قلمرو سياست است. برسميت شناسى حق جدايى ملل، 
که شرايط و محدوديتهاى آن را در ديدگاه مارکسيستى پائين تر بحث 
خواهم کرد، از اصول ناشى نميشود، بلکه حاصل اجبارهاى قلمرو 
سياست است، اين يکى از اهرم هاى عملى براى پيشبرد استراتژى 
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انقالب کارگرى در اوضاع و احوال مشخص سرمايه دارى معاصر 
است. 

 
تازه حتى در قلمرو عمل و مبارزه سياسى نيز بالفاصله و بى مقدمه 
به مقوله حق تعيين سرنوشت نميرسيم. يک اصل عملى و تاکتيکى 
مارکسيسم در جهانى که فى الحال به کشورها و ملتها تقسيم شده است، 
با  مخالفت  و  کوچکتر  به  بزرگتر  کشورى  هاى  قالب  دادن  ترجيح 
خرد شدن و تجزيه قالبهاى کشورى بزرگ به آحاد کوچکتر، اعم از 
قومى و غير قومى، است. بعبارت ديگر «حق جدايى» در خود قلمرو 
تاکتيک نيز با اصول عام تر و اساسى ترى در تقابل قرار ميگيرد. 
همه اينها به اين معنى است که حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، 
يا به معنى دقيقتر حق جدايى ملل و تشکيل کشورهاى مستقل، نه منتج 
از اصول مارکسيستى و به طريق اولى نه جزيى از اين اصول، بلکه 
ماهيتااستثنائى بر اين اصول است، حاصل شرايط کنکرت سياسى و 
اجتماعى اى است که کمونيستها را به عقب نشينى از اصول نظرى و 
موازين سياسى عام خود ناگزير ميکند. رد مساله حق تعيين سرنوشت 
بعنوان يک اصل کمونيستى از يکسو و قبول مشروط آن بعنوان يک 
اجبار تاکتيکى تحت شرايط معين، اين بنظر من نقطه عزيمت يک 
موضع اصولى کمونيستى است. بحث جايگاه حق تعيين سرنوشت در 
نگرش و برنامه مارکسيستى بنابراين بايد، برخالف نگرش رايج که 
اين را يک اصل اثباتى مارکسيسم قلمداد ميکند، اتفاقا روى اين نکته 
متمرکز شود که شرايط و محدوديتها و موقعيتهاى استثنايى که دفاع 

از اين حق و گاه حتى توصيه آن را ايجاب ميکند، کدامند. 
 

جدا از رگه هايى که بعدها در بين الملل دوم و بويژه در قبال جنگ 
اول، ناسيوناليسم را در بنيادهاى سوسياليسم خويش وارد کردند، و يا 
کمونيسم روسى پس از استالين که ملت ها و خلقها را در کنار طبقات 
به پرسوناژهاى معتبر و قائم به ذاتى در روند تاريخ ارتقاء داد، کل 
سنت مارکسيستى در قبال مساله ملى به مساله برسميت شناسى حق 
تعيين سرنوشت نه بعنوان يک اصل نظرى، بلکه يک روش سياسى 
در استراتژى عملى جنبش سوسياليستى نگاه ميکند. عليرغم همه سايه 
برخورد خود  شيوه  در  که  ابهاماتى  و  ها  ناروشنى  حتى  و  روشنها 
برخورد هيچيک  در  اين مساله  ميتوان سراغ کرد،  لنين  يا  مارکس 
قابل ترديد نيست که تضاد آشتى ناپذير ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم 
يک اصل عقيدتى است، حال آنکه برسميت شناسى حق ملل در تعيين 

سرنوشت خويش خشتى در استراتژى عملى جنبش است. 
 

کاربست  اما  دارد،  قرار  اين سنت  در  کامال  متد  نظر  از  ما  فرمول 
عملى و دامنه شمولى محدودتر از آنى دارد که چه مارکس و چه لنين 
در دوران خود مد نظر داشتند. به اين دليل که اوال، چهره ملى جهان 
و جايگاه ملت و ملت سازى در دوران مارکس با دوران لنين و هر 
يک با دوران ما به شدت متفاوت است. ثانيا، موقعيت ناسيوناليسم و 
است،  متفاوت  به شدت  دوره  در هر  تاريخى  پروسه  در  جايگاهش 
ثالثا، رابطه متقابل سوسياليسم و ناسيوناليسم، تناسب قواى آنها و نوع 
تالقى شان با هم در صحنه اجتماعى امروز به شدت متفاوت است و 
الزامات تاکتيکى امروز ما تفاوتهاى جدى اى با هر دو دوره قبل دارد 
و باالخره رابعا، بنظر من به لطف متاخر بودن مان، ما اين امکان 
را داريم که مقوالت و تبيينهايى را به بحث اضافه کنيم که به موضع 
کمونيستى دقت و ظرافت بيشترى ميبخشد و شايد برخى ابهامات را 
رفع ميکند. بطور مشخص روشى که ما دامنه اين شمول اين فرمول 

را تعريف ميکنيم با روش مارکس و لنين هر دو تفاوت ميکند. 

 

زاويه تاريخى
 

مارکس در ابتداى عصر ناسيوناليسم زندگى ميکرد. اما اين، ناسيوناليسم 
امروز و يا ناسيوناليسم دوران لنين نبود. بستر اصلى ناسيوناليسم در 
اين دوره نه فقط قومى نبود، بلکه ادغام اقوام متعدد در چهارچوبهاى 
کشور  و  سازى  ملت  روند  ميداد.  تشکيل  را  آن  واحد مضمون  ملى 
سازى دوران مارکس نه روند کشوردار شدن همه ملل يا اقوام، بلکه 
شکل گيرى اقتصادهاى ملى کاپيتاليستى قابل دوام در اروپا و در هم 
آنها مارکس  ريختن نظم کهنه بود. بعضا اسنادى وجود دارد که در 
"حق  يافت،  رواج  بعدها  که  بعبارتى  يا  و  مليت"  "اصل  انگلس  و 
تعيين سرنوشت"، را حق "همه ملل" دانسته اند. اما موضع برجسته 
تر و شاخص تر مارکس و انگلس تفکيک "ملت" از "مليت" و ملل 
«تاريخى» از ملل «غير تاريخى» است، يعنى مللى که به حکم شرايط 
عينى در پروسه عروج پى در پى جوامع صنعتى سرمايه دارى شانس 
واقعى ايجاد کشور خويش را دارند. شمول موضع مارکس و انگلس 
در واقعيت امر بسيار محدودتر از "همه ملل" است. صحبت بر سر 
روند عينى شکل گيرى و قوام گرفتن ساختارهاى ملى - کشورى قابل 
دوام کاپيتاليستى در اروپاست و نه حق همه ترکيبهاى ملى و قومى 
جهان به ايجاد کشور خويش. مارکس و انگلس تعلقات ملى - قومى را 
بعنوان مبناى تشکيل کشورهاى مستقل صريحا رد ميکنند. در موارد 
تر  ملل کوچک  استقالل  از  به حمايت  معدودى که مارکس مشخصا 
و فرعى تر و «غير تاريخى» نظير ايرلند و لهستان برخاسته است، 
خاصيت سياسى اين موضعگيرى براى پيشرفت جنبش سوسياليستى 
ارتجاع  به  لهستان  استقالل  است.  بوده  روشن  کارگر صريحا  طبقه 
تزارى ضربه ميزند و استقالل ايرلند زميندارى بزرگ بريتانيا را در 
حلقه ضعيفش ميکوبد و نيز يک عامل تاريخى نفاق بين طبقه کارگر 

در انگلستان و آمريکا را از ميان ميبرد. 
 

دوران لنين دوران ديگرى است. وقتى لنين از حق جدايى ملل سخن 
ميگويد، اساسا ملتهاى تحت ستم در امپراطورى تزارى و مستعمرات 
و کشورهاى تحت سلطه امپرياليسم جلوى چشمش ميايند. توجه لنين 
به نقش مثبت مبارزات ضد استعمارى ملل کوچک در مستعمرات در 
ضربه زدن به قدرت بورژوازى جهانى است. اينجا هم به معنايى ديگر 
با يک روند ابژکتيو ملت سازى بر متن يک نظم کهنه و ارتجاعى، 
در راستاى تحول مناسبات اقتصادى و رشد سرمايه دارى در مقياس 
جهانى، روبرو هستيم. با نوعى ناسيوناليسم روبروئيم که نه صرفا در 
برابر پرولتاريا و جنبش کارگرى، بلکه همچنين در برابر استعمار، 
ارتجاع سياسى و فئوداليسم معنى پيدا ميکند. توجه لنين به توان سياسى 
اين جريان و نوع و نحوه تالقى و تقابل آن با جنبش سوسياليستى طبقه 
کارگر است. مساله حق تعيين سرنوشت براى لنين در اين چهارچوب 
سياسى معنى پيدا ميکند. لنين هم دامنه شمول اين حق را محدود ميکند. 
فرمول حق تعيين سرنوشت در روايت لنين از فرمول مارکس و انگلس 
عام تر است، اما از نظر عملى با تفکيکى که ميان «حق جدايى» و 
«به صالح بودن جدايى» قائل ميشود، عمال حمايت جنبش کمونيستى 
از جدايى ملتها را به موارد معدودى محدود ميکند. تشخيص مطلوبيت 
جدايى و يا توصيه و عدم توصيه به جدايى در فرمولبندى لنين کامال 

به تحليل شرايط مشخص موکول ميشود. 
 

دوران ما دوران کامال متفاوتى است. تا قبل از فروپاشى بلوک شرق 
هيچ روند فراگير و يا تعيين کننده ملت سازى در سطح جهانى و يا 
وجود  که  اى  پراکنده  موارد  نبود.  جريان  در  اى  منطقه  مقياس  در 
داشت، حداکثر ميتوانست آرايش ملى جهان معاصر را در جزئيات کم 
اهميتى تعديل کند. از اين مهمتر، حرکتهاى ملى فاقد محتواى اقتصادى 
و  سياسى  اساسا  ملى  جنبشهاى  نظر  مورد  تحوالت  بودند.  اى  ويژه 
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فرهنگى بودند. منشاء اين جنبشها نه تحوالت اقتصاد سياسى جهانى، 
يا  و  فرهنگى  و  ملى  ستم  اساسا  بلکه  لنين،  و  مارکس  دوران  نظير 
تخاصمات ناسيوناليستى بر سر قدرت بوده است. اقتصاد سياسى جهان 
و قطب بندى هاى اقتصادى و سياسى آن از اين کشمکشها کوچکترين 
تاثيرى نميپذيرد. آنچه اساسا در اين دوره در قلمرو بحث حق تعيين 
سرنوشت وجود دارد، تعدادى مساله حل نشده ملى است، مانند مساله 
ايرلند و غيره که بدرجات مختلف مانع  فلسطين، مساله کرد، مساله 
سير متعارف اقتصاد کاپيتاليستى در منطقه خويش هستند و يا به عامل 
بى ثباتى و تنش سياسى در مقياس منطقه اى و جهانى تبديل شده اند. 
اين مسائل بعضا به صحنه هايى از يک جدال وسيعتر ميان غرب و 
شرق تبديل شده بودند و به اين اعتبار محتوايى غامض تر از موارد 

متعارف کشمکش ملى يافته اند. 
 

آغاز  به معناى جديدى يک روند ملت سازى را  بلوک شرق  سقوط 
ميکند، که حتى از نظر اقتصادى هم محتوايى تعيين کننده دارد. سرمايه 
دارى بازار در بخش عظيمى از جهان صنعتى و نيمه صنعتى، در 
متن گسيختگى کليه ساختار هاى سياسى نظام پيشين و نبود يک قالب 
ايدئولوژيکى پذيرفته شده براى حاکميت، ميرود جاى مدل به بن بست 
اساسا  ناسيوناليسم،  از  نوعى  بگيرد.  دولتى را  دارى  رسيده سرمايه 
ناسيوناليسم قومى، بعنوان ماتريالى براى بنا کردن شالوده ايدئولوژيکى 
حکومت و کسب مشروعيت سياسى براى دولتهاى بورژوايى جديد در 
تکه پاره هاى امپراطورى مضمحل شده به جلوى صحنه رانده ميشود. 
هر روز مساله ملى جديدى ساخته ميشود. بحث حق تعيين سرنوشت 
وسيعا به باالى دستور رانده ميشود. جالب اينجاست همان روندى که 
مسائل ملى جديد را به ميان ميکشد، حل مسائل ملى قديم را محتمل 

تر ميکند. 
 

اين شرايط زمين تا آسمان با دوره هاى ديگر فرق دارد. کل مساله بر 
متن يک واپسگرايى عظيم اجتماعى، سياسى و فرهنگى جريان دارد. 
پرچمدار  آن  اشکال  فاسدترين  و  ترين  منحط  در  قومى  ناسيوناليسم 
مساله ملى است. برخالف دوران مارکس و لنين، ملت سازى امروز 
و هويتهاى ملى در حال حدادى شدن، ربطى به جلو رفتن مادى تاريخ 
ناسيوناليسم مستقيما عليه  اين  تيز  ندارند. نوک  مثبتى  در هيچ جهت 
کارگر و کمونيسم و حتى رفرم و ليبراليسم است. تکرار ساده فرمول 
ملت  قبال  در  مارکس  فرمول  و  مستعمرات  استقالل  قبال  در  لنين 
سازى بورژوايى قرن نوزدهم جواب مسائل امروز نيست. کمونيست 
و کارگر امروز بايد جواب مساله ملى امروز را، آنطور که هست، 
بدهد. در اين تالش بنظر من ميتوان به تبيينى رسيد که به دوره هاى 
گذشته نيز قابل تعميم باشد و جوهر انقالبى و منسجم برخورد مارکس 

و لنين را نيز با شفافيت بيشترى نشان بدهد. 
 

از ملت تا "مساله ملى"
 

نفس وجود ملت، يا فرض وجود يک ملت، مبناى هيچ حق حاکميتى 
نيست. اينکه هر ملتى، با هر تعريفى، حق دارد کشور "خويش" را 
تشکيل بدهد، نه مبناى علمى دارد، نه حقوقى و نه تاريخى. مارکس و 
لنين نه فقط از نظر عملى چنين تصويرى از مساله نداشتند، بلکه اين 
را فرض ميگرفتند که در جهان واقعى و در متن پيوندهاى اقتصادى 
و سياسى و فرهنگى ميان اقوام و مليتهاى مختلف، "همه ملل"، در 
جستجوى ايجاد کشور خويش نخواهند بود و جهان هيچگاه به سبدى 
پر از کشورهاى ريز و درشت به تعداد ملل موجود، چه واقعى و چه 
مجازى، تبديل نخواهد شد. و همين اطمينان خاطر عملى، بعضا در 
دايره شمول  و  تر مالکها  دقيق  تعيين  در  آنها  عدم سختگيرى علمى 

"حق ملل"، يا در عدم ورود جدى تر آنها به نقد حقوقى مقوله ملت، 
سهم داشته است. 

 
وجود ستم ملى هم فى نفسه مبنايى براى برسميت شناسى حق جدايى 
ملى،  ستم  وجود  به  کمونيستى  پاسخ  نيست.  مستقل  کشور  تشکيل  و 
طبقه  جنبش  که  است  روشى  اين  است.  ملى  ستم  رفع  براى  مبارزه 
کارگر و کل حرکت برابرى طلبانه در ۹۹ در صد جوامع موجود در 
قبال ستمى که بر مليتهاى اقليت ميرود در پيش گرفته اند. پاسخ نهايى 
کمونيسم نيز پايان دادن هميشگى به ستم ملى از طريق از ميان بردن 

سرمايه دارى، استثمار و تقسيم طبقاتى بطور کلى است. 
 

برسميت شناسى حق تعيين سرنوشت، يا حق جدايى، اهرم سياسى و 
شعار تاکتيکى اى در قبال وجود ملتها و تعلقات و توهمات ملى و يا 
حتى وجود ستم ملى نيست. ابزارى است براى پاسخگويى به «مساله 
ملى». وجود ملت و ستم ملى بخودى خود معادل وجود يک «مساله 
ملى» نيست. اين يک مقوله اساسى در بحث ماست. بدون هويت ملى 
طبعا مساله ملى نميتواند وجود داشته باشد. همينطور بدون ستم ملى، 
ملى، مساله ملى وجود  يا الاقل رقابت  و  ملى،  يا تصور وجود ستم 
خارجى نخواهد داشت. اينها شرط الزم پيدايش مساله ملى در جامعه 
ملى  مساله  از وجود  ميتوانيم  وقتى  نيست.  آن  کافى  اما شرط  است، 
و  رقابتها  و  کشمکشها  و  متقابل  ملى  هويتهاى  اين  که  بزنيم  حرف 
خصومتها به درجه اى از غلظت و شدت رسيده باشند، از پيشينه و 
تاريخى برخوردار شده باشند و حساسيتى را در کل جامعه برانگيخته 
باشند که آنرا در زمره مسائل محورى جامعه قرار داده باشد. مساله اى 
که از نظر توده وسيع مردم و از نظر حيات اقتصادى و سياسى جامعه 
پاسخ ميطلبد. برسميت شناسى حق جدايى يکى از روشهاى درمانى، 
يک جراحى اجتماعى، است که در چنين شرايطى در دسترس طبقه 
راه  چنين  تا  باشد  آمده  بوجود  اى  مساله  بايد  بدوا  اما  است.  کارگر 
حلى اساسا موضوعيت پيدا کرده باشد. بايد دردى وجود داشته باشد 
تا چنين درمانى را، که به شهادت تاريخ صد و پنجاه سال گذشته در 
اکثر اوقات براى کمونيستها "قابل توصيه" نيست، در ليست امکانات 

قرار بدهد. 
 

به  که  آنجا  تا  هم  لنين  و  مارکس  ميبينيم  ميکنيم  نگاه  تر  دقيق  وقتى 
حق جدايى مربوط ميشود در واقع نه کل تنوع ملى يا موارد بيشمار 
ستم ملى، بلکه «مسائل ملى» مفتوح در جهان معاصر خويش را در 
نظر داشته اند. فرمولبندى هاى آنها را نيز بايد در همين متن فهميد و 

قضاوت کرد. 
 

برنامه کمونيستى سند تحبيب ملل نيست. قرار نيست طبقه کارگر براى 
تقسيم هر کشور به جمهورى هاى مستقل هر مليت بپاخيزد. از نظر 
طبقه کارگر هر شکايت و اعتراضى از ستمگرى ملى فورا با رفراندم 
نيست.  ناسيوناليسم  جشن  کارگرى،  پيروزى  نميگيرد،  پاسخ  جدايى 
طبقه کارگر و برنامه کمونيستى موظف است به ستم ملى خاتمه دهد و 
براى آن مسائل ملى اى که به مسائل واقعى در زندگى توده مردم بدل 
شده اند راهگشايى کند. اين راهگشايى ميتواند برسميت شناسى حق 

جدايى ملت تحت تبعيض و پائين دست باشد. 
 

در مورد ايران بطور مشخص، مساله کرد يک مساله ملى مفتوح و 
يا هر هويت ملى ديگرى که  آذرى  يا مساله  لر  مطرح است. مساله 
کرد  مساله  در سطح  امروز  بشود،  علم  مقطع  آن  يا  اين  در  ميتواند 
در ايران يا منطقه مطرح نيست. ما فرمولى مبنى بر حق "ملل" در 
کشور "کثير الملله" ايران در "تعيين سرنوشت خويش"، نداريم. شعار 
روشنى در قبال مساله کرد داريم: برسميت شناسى حق جدايى مردم 
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کردستان و تشکيل دولت مستقل. 
 

با قرار دادن وجود مساله ملى بعنوان شاخص موضوعيت داشتن حق 
اوال،  ميشود.  رفع  مهمى  تئوريک  التقاطهاى  و  ها  دشوارى  جدايى، 
بندى  تقسيم  بعد  و  ملت  تعريف  دلبخواهى  و  سوبژکتيو  قلمرو  بجاى 
تاريخى  معتبر،  غير  و  معتبر  کوچک،  و  بزرگ  هاى  ملت  به  آنها 
و غير تاريخى، صالحيتدار و بى صالحيت،  مساله ابژکتيو و قابل 
مشاهده وجود  و عدم وجود «مساله ملى» مبناى تحليل قرار ميگيرد. 
ما ديگر موظف نيستيم تعريف هاى رنگارنگ ناسيوناليستها از ملت 
را بپذيريم، موظف نيستيم با قبول هويتهاى ملى در خلق و بقاء آنها 
نامه هاى  شرکت کنيم، موظف نيستيم وارد بحث رد و قبول اعتبار 
ملى  کشمکشهاى  و  تنشها  براى  تاريخى  مقصريابى  حتى  يا  و  ملى 
بشويم، موظف نيستيم ناسيوناليسم و ناسيوناليستها را به خوب و بد، 
ابژکتيو  وجود  مووظفيم  ما  کنيم.  تقسيم  غيره  و  ارتجاعى  و  مترقى 
آن قطبى شده  يک مساله ملى در جامعه که مردم بطور جدى حول 
اند و پاسخ آن را ميطلبند به رسميت بشناسيم. اين خود دامنه شمول 
محدود  و  تعيين  را  باشند  آن  کانديد  ميتوانند  که  مللى  و  جدايى  حق 
ميکند و ما را از سرهم کردن معيار هاى سوبژکتيو، که بهرحال بر 
دامنه  ميکند.  نياز  بى  ميشوند،  بنا  ناسيوناليستى  مقوالت  و  تعاريف 
شمول حق جدايى حداکثر به وسعت تعداد مسائل ملى واقعى در جامعه 
موارد  يا  و  بالقوه  و  بالفعل  ملل  تعداد  به  نه  و  است  مقطع  هر  در 
ستمگرى ملى عليه مليتهاى اقليت. ثانيا، اين تبيين به مساله برسميت 
ها  جدايى  اين  که  ميدهد  را  اى  منفى  بار  همان  جدايى،  شناسى حق 
حق  اعطاى  دارند.  انترناسيوناليست  کارگر  طبقه  براى  واقعيت  در 
جدايى، اعاده حقوق از کف رفته ملل نيست، پذيرش يک انفکاک جديد 
درون جامعه انسانى و تسليم به اين واقعيت دردناک است که زندگى 
ميسر  زيادى  انسانهاى  ميان  قومى  و  ملى  تعلقات  فراز  بر  مشترکى 
نشده است. برسميت شناسى حق جدايى از نظر يک کمونيست نه تحقق 
اصلى "مقدس" و "نجاتبخش"، که "دست بر قضا" با انترناسيوناليسم 
کارگرى "کمى" تناقض دارد، بلکه تسليم به واقعيات تلخى است که 
در جهان واقعى برخالف ايده آلهاى انترناسيوناليسم کارگرى بوجود 
زبانى جواب  لکنت  هيچ  بدون  و  به روشنى  ميشود  حال  است.  آمده 
ملل و ادبا و شعرايشان را داد، توضيح داد که چرا بعنوان کارگر و 
کمونيست حق جدايى را حقى با کاربست محدود ميدانيم و حتى آنجا که 
اين حق را برسميت ميشناسيم معموال به ملت مربوطه توصيه جدايى 
نميکنيم. ثالثا، اين تبيين دست ما را براى پاسخگويى به مسائل ملى 
اى که محتواهاى اقتصادى و سياسى گوناگون و مشخصات تاريخى 
مختلفى دارند باز ميکند. ما ديگر در برخورد به مسائل ملى مطروحه 
تاريخى خاصى  يا حکميت  و  اخالقى  به قضاوت  در جامعه موظف 
در مورد "اصالت و صالحيت" ملل مورد بحث، وجود و عدم وجود 
ستم ملى و ابعاد آن و يا نقش رفع مساله در سير تکاملى تاريخ بشر 
نيستيم. ما حتى ناخواسته در کنار يک ناسيوناليسم در برابر ديگرى 
قرار نميگيريم. قصد ما حل مساله ملى و خالص کردن جامعه و طبقه 
کارگر در هر دو سوى شکاف ملى از عوارض منفى آن است، و نه 
استيفاى حقوق ملى اين يا آن ملت. پوچ ترين، بى محتواترين و جعلى 
ترين کشمکشها و تناقضات ملى هم، اگر براستى جامعه را به قطب 
اين  بگيرند.  از کمونيستها  پاسخ روشنى  ميتوانند  باشند،  بندى کشيده 
جنبه بخصوص در دوران ما با روند ارتجاعى و منحط ملت سازى که 
در جريان است و مشقاتى که به مردم تحميل ميکند، بسيار مهم است. 

 
اما مهمترين وجه اين شيوه تبيين مساله اينست که کشمکش کمونيسم 
و ناسيوناليسم بر سر مساله ملى و جدايى ملل را سرجاى واقعى خود 
را  کارگرى  کمونيسم  ناسيوناليستى  ضد  فعاليت  قلمرو  ميدهد.  قرار 

بشدت گسترش ميدهد و متحول ميکند. اين را بايد بيشتر بشکافيم. 

 
ناسيوناليسم و مساله ملى

 
که  ملى  هويتهاى  مبناى  بر  اجتماعى  تقابل  يک  بعنوان  ملى،  مساله 
طرح  حل  راه  يک  بعنوان  را  سياسى  جدايى  که  ميگيرد  اوج  چنان 
ميکند، از کجا پيدا ميشود؟ نفس وجود هويتهاى ملى مختلف پيدايش 
يک مساله ملى در جامعه را اجتناب ناپذير نميکند. مثالهاى همزيستى 
بى مشکل و کم اصطکاک مليتهاى مختلف در چهارچوبهاى کشورى 
بروز  معادل  هنوز  هم  ملى  تبعيض  و  ستم  وجود  است.  بسيار  واحد 
مساله ملى در مقياس اجتماعى نيست. در بسيارى کشورها تبعيضات 
ملى در عين اينکه يک واقعيت محسوس و رنج آور زندگى مليتهاى 
اقتصادى و  قوام گرفته  اينحال در متن مناسبات  با  فرودست هستند، 
سياسى موجود در جامعه، براى خود آحاد مليت فرودست فرعى تر 
از آن جلوه گر ميشوند که يک کشمکش سياسى حاد را ايجاب کنند. 
مبارزه براى رفع اين تبعيضات در موارد بسيار زيادى به بروز يک 

مساله ملى براى آن جامعه منجر نميشود. 
 

بعنوان  ناسيوناليسم  بايد  ملى  مساله  پيدايش  براى  که  اينست  واقعيت 
باشد.  گذاشته  به وسط صحنه  پا  اجتماعى  و حرکت  ايدئولوژى  يک 
و  اجتماعى  و  اقتصادى  هاى  نابرابرى  و  قومى  و  ملى  هاى  تفاوت 
فرهنگى برحسب تعلقات ملى، واقعياتى هستند که در دست جنبشهاى 
اجتماعى مختلف به سرانجامهاى مختلفى ميرسند. ليبراليسم و کمونيسم 
و سوسيال دموکراسى و ناسيوناليسم با اين واقعيات و پتانسيلها يکسان 
اين  به  ميخواهد  که  است  جريانى  آن  ناسيوناليسم  نميکنند.  رفتار 
ناسيوناليسم آن جريانى است  تبلور سياسى ببخشد.  تفاوتها  شکافها و 
که اين تفاوتهاى بالفعل و بالقوه را مستقيما به مساله قدرت سياسى و 

ايدئولوژى حاکميت ربط ميدهد. 
 

قبال گفتم که ناسيوناليسم محصول خودپرستانه ملتها نيست. برعکس، 
اند.  ناسيوناليسم  محصول  شان  ملى  تعصبات  و  خودپرستى  و  ملتها 
ناسيوناليسم، مستقل از اينکه در چه دوره اى و بر متن کدام روندهاى 
پايه اى در قلمرو اقتصادى سياسى پا به ميدان ميگذارد، يک ايدئولوژى 
بورژوايى براى سازماندهى قدرت طبقاتى است. ايدئولوژى اى است 
که تالش ميکند حکومت طبقاتى بورژوا را به نحوى سازمان بدهد که 
محصول و تجسم سياسى خاصيت و مشخصات ذاتى مشترکى ميان 
اتباع آن جلوه گر شود. هويت ملى سنگ بناى استراتژى ناسيوناليسم 
حاکمه،  دولت طبقه  است.  بورژوازى  طبقاتى  دولت  در سازماندهى 
اتباعش  تجسم خارجى ذات و هويت ملى مشترک و ماوراء طبقاتى 
قلمداد ميشود، حال آنکه بطور واقعى اين هويت ملى اتباع جامعه است 
که تجسم درونى و انعکاس ايدئولوژى ناسيوناليستى قدرت در اذهان 
آنها است. اين نيازهاى سازمانيابى قدرت طبقاتى بورژوازى است که 

براى ناسيوناليسم اختراع مقوله ملت و هويت ملى را ايجاب ميکند. 
 

مساله دولت و قدرت سياسى و رابطه آن با ملت و هويت ملى، مساله 
محورى ناسيوناليسم است. سهم ناسيوناليسم در خلق مساله ملى، کشيدن 
اصطکاکها و تفاوتهاى ملى از قلمرو اقتصادى يا فرهنگى به قلمرو 
سياست و مساله قدرت است. مادام که تفاوتها، نابرابريها، کشمکشها 
و تنشهاى ملى و قومى صريحا به مساله دولت و حاکميت ربط پيدا 
نکرده اند، هنوز مساله ملى به معنى اخص کلمه بروز نکرده است. 
کار ناسيوناليسم اينست که اين گذار به قلمرو سياست و قدرت دولتى 

را تضمين کند. 
 

در  دولتى  قدرت  فلسفه  بودن  ملى  نتيجه  از هرچيز  بيش  ملى  مساله 
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جامعه است. ناسيوناليسم ملت باالدست و به ميدان آوردن دولت بعنوان 
ابزارى در تضمين برترى ملى و قانونيت بخشيدن به تبعيضات ملى 
پيدايش مساله ملى در چهارگوشه جهان است.  يک سرچشمه اصلى 
ستم ملى به معنى اخص کلمه مقوله اى سياسى است. نابرابرى هاى 
در  مختلف  مليتهاى  ميان  فرهنگى  و  اقتصادى  امکانات  در  موجود 
نيست، شانس  مبتنى  مليت  بر  ايدئولوژى حاکميت  آن  در  که  نظامى 
کمترى براى تبديل شدن به يک کشمکش سياسى و شکل دادن به يک 

مساله ملى در جامعه دارد. 
 

اما سرکوبگرى ناسيوناليسم ملت باالدست تنها منشاء و بستر پيدايش 
مساله ملى نيست. وقايع همين چند ساله اول دهه نود بروشنى نشان 
ميدهد که حرکتهاى ناسيوناليستى قادرند تحت شرايط خاص بزرگترين 
جدالهاى ملى را بر کوچکترين و فرعى ترين شکافهاى ملى و قومى 
بنا کنند. اگر فرمول عامى بتوان در مورد پيدايش مساله ملى داد اينست 
که وجود مساله ملى به معنى اخص کلمه محصول عملکرد ناسيوناليسم 
است و تقابل و رو در رويى حاد ناسيوناليسمهاى مختلف مشخصه همه 
موارد مساله ملى است. وقتى اين رو در رويى عمال شکل گرفته و 
جدال بر سر قدرت تحت پرچم هويتهاى ملى مختلف ميان بخشهاى 
مختلف بورژوازى باال گرفته است، ديگر منشاء اجتماعى و فرهنگى 
اصطکاکهاى اوليه چيزى را در مورد ماهيت و مبناى امروزى مساله 

توضيح نميدهد. 
 

دوش  به  بارها  آن  حل  اما  است.  ناسيوناليسم  محصول  ملى  مساله 
سوسياليسم کارگرى قرار ميگيرد. بحث برسميت شناسى حق جدايى 
قبال بن بست و بحرانى  ابزار مهم کمونيسم و طبقه کارگر در  يک 
است که ناسيوناليسم و بورژوازى ببار آورده اند. به اين اعتبار وارد 
شدن بحث حق جدايى به برنامه کمونيستى به معنى برسميت شناسى 
قدرت مخرب ناسيوناليسم در دنياى بورژوازى است. برسميت شناسى 
حق جدايى، سالحى در مبارزه عليه ناسيوناليسم است. و اين آن جنبه 
ويژه  بطور  که  است  ملى  مساله  قبال  در  مارکسيستى  درک  از  اى 
و  تبعيضات  امحاء  که  پراتيک»  «کمونيسم  يک  هستيم.  لنين  مديون 
هويت هاى کاذب ملى تنها شعارى بر پرچم و آرزويى در دلش نيست، 
بلکه وظيفه اى است که عمال در برابر خود قرار داده است. کمونيسم 
پراتيکى که ميخواهد اصول خويش را در جهان واقعى و در برابر 
نيروى عظيم جريانات بورژوايى به اجرا در بياورد. برسميت شناسى 
حق جدايى ملل تحت ستم بعنوان راه حل مساله ملى، روشى براى خلع 
سالح ناسيوناليسم و بورژوازى و راه باز کردن براى خالصى توده 
مردم کارگر و زحمتکش از تاثيرات مخرب ناسيوناليسم بر ذهنيت و 

زندگى شان است. 
 

اين بحث در عين حال به اين معناست که برسميت شناسى حق جدايى 
زمانى موضوعيت پيدا ميکند که جريانات ناسيوناليستى پيشروى قابل 
مالحظه اى کرده باشند و خرافات خويش را به نيروى مادى در جامعه 
تبديل کرده باشند. بخصوص اينکه کار را به قلمرو کشمکش فعال در 
عرصه سياسى کشانده باشند. وجود ناسيوناليسمى که هنوز در قلمرو 
ناسيوناليسمى که هنوز  ابراز وجود فرهنگى مانده است،  فرهنگ و 
جريان  يک  فرودست،  چه  و  باالدست  چه  مربوطه،  ملت  ميان  در 
حاشيه و يک گروه فشار کوچک است، پريدن به بحث حق جدايى را 
موجه نميکند. برسميت شناسى حق جدايى درمان دردى است که عمال 
عارض شده باشد، واکسنى براى پيشگيرى از مساله ملى نيست. يک 
وجه ديگر اين بحث اين است که مسائل ملى موجود ممکن است در 
به جلوى صحنه  از دور خارج شوند و مسائل جديدى  تاريخى  سير 
بيايند. شکاف ملى اى که امروز به يک معضل سياسى و اجتماعى 
ناسيوناليسم  به همت  ميتواند در ظرف چند سال  نشده،  بدل  محورى 

چنين شود. تشخيص کنکرت مساله در هر مورد، شرط الزم اصوليت 
کمونيستى در قبال مساله ملى است. 

 
فرمولبندى ما مبنى بر مرتبط کردن بحث حق جدايى به وجود مساله 
ضد  وظايف  بر  بتوانيم  ميکند  کمک  کلمه،  سياسى  معنى  به  ملى 
ناسيوناليستى کمونيسم قبل از بروز مساله ملى تاکيد بيشترى بگذاريم. 
مبارزه فعال با ستم و تبعيض ملى، فراخوان به يک مبارزه سراسرى 
منافع  و  ناسيوناليسم  افشاى  تبعيض،  بى  و  برابر  جامعه  يک  براى 
تبليغ  ملى،  کشمکشهاى  سوى  دو  هر  در  آن  بورژوايى  محتواى   و 
هويت طبقاتى مشترک کارگران و هويت انسانى مشترک همه مردم 
و نقد نگرش تعصب آميز ناسيوناليستى، اينها وظايف اصلى و حياتى 
کمونيسم عليه تحرک ناسيوناليستى و افق ملى است. فرمولبندى برنامه 
اى ما با قرار دادن بحث "حق ملل" در چهارچوب معين و دامنه شمول 
بايد در تخاصم  آنطور که  محدود و واقعى آن، جنبش کمونيستى را 
آشتى ناپذير با ناسيوناليسم تعريف ميکند و در اکثريت عظيم موارد 
به تعرض عليه آن فرا ميخواند، بدون آنکه ما را از ابزارهاى سياسى 
واقعى براى دخالت واقعى در بحرانهاى ملى در جامعه محروم کند. 

 
بطور خالصه:

 
۱- اساس برنامه کمونيسم کارگرى در قبال ملت و ملى گرايى، اصول 
انترناسيوناليستى مارکسيسم است که کمونيسم کارگرى را در تضاد با 
ناسيوناليسم و ستمگرى ملى تعريف ميکند و محو مرزها و هويتهاى 

قالبى ملى را در دستور جنبش بين المللى طبقه کارگر قرار ميدهد. 
 

۲- برنامه همچنين بايد نيروى مادى و مخرب ناسيوناليسم در دنياى 
بحرانها  به  را  کارگر  طبقه  راه حل  و  بياورد  به حساب  را  معاصر 
ملل  جدايى  حق  بايد  برنامه  کند.  ارائه  معاصر  دنياى  ملى  مسائل  و 
رسميت  به  ملى  مساله  مشروع  حل  راه  يک  بعنوان  را  فرودست 

بشناسد. 
 

۳- برنامه بايد در چهارچوب کشورى که قلمرو اصلى فعاليت حزب 
است، يعنى ايران، آن مسائل ملى را که در اين مقطع معين حل آنها 
مشخصا اجراى اصل حق جدايى را ضرورى ميسازد، ذکر کند. به 
مورد  تنها  امروز،  ايران  سياسى  اوضاع  چهارچوب  در  من  اعتقاد 

کردستان شامل اين حکم ميشود. 

٭ ٭ ٭
 

قبل از پايان اين سلسله مقاالت بايد هنوز دو نکته ديگر را بررسى کرد. 
اول، اعتبار و عدم اعتبار مقوالت خودمختارى و اتونومى و غيره در 
پاسخ کمونيستى به مساله ملى است. بنظر من ايده خودمختارى، يعنى 
و  ملى  حاکميتهاى  کردن  تعبيه  و  واحد  کشورى  چهارچوبهاى  حفظ 
قومى خودمختار در آن، نسخه اى براى ابديت دادن به ناسيوناليسم و 
هويت ملى و کاشتن شکاف و کشمکش ملى در مغز استخوان جامعه 
است. اين را بايد رد کرد. نکته دوم بررسى مشخص ترى از مساله 
کرد و راه حل پيشنهادى حزب کمونيست کارگرى در قبال اين مساله 

است. به اين نکات بايد در بخش بعد بپردازيم. 

منصور حکمت 

اين رساله اولين بار از بهمن ۱۳۷۲ تا آذر ۱۳۷۳، فوريه تا نوامبر 
۱۹۹٤، در شماره هاى ۱۱ تا ۱٦ انترناسيونال منتشر شد.
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در دفاع از خواست استقالل کردستان عراق 
طرح مقدماتى بحث

 
نيروى سوم، نيروى اول

پيدا شدن يک نيروى سوم  امروز در کردستان عراق از ضرورت 
اصلى  جريان  دو  افقى  بى  و  سياسى  ورشکستگى  ميشود.  صحبت 
ناسيوناليسم کرد در عراق، اتحاديه ميهنى و حزب دموکرات، به توده 
وسيع مردم آشکار شده و نصيب مردم از ”دولت“ و بعد جنگ قدرت 
اين احزاب جز فقر و محروميت و نا امنى و بى حقوقى نبوده است. 
در چشم بسيارى از مردم، و حتى از نظر خود دو حزب ناسيوناليستى 
اصلى، يک نيروى سوم فى الحال در ميدان حضور دارد و آن حزب 
کمونيست کارگرى عراق است.اما عبارت نيروى سوم ميتواند گمراه 
کننده باشد. اين توصيف براى حزب ليبرال - دموکرات انگلستان يا 
جريان راس پرو در آمريکا مناسب است. اما در کردستان عراق يک 
وضعيت پارلمانى و يا يک جامعه ثبات يافته و متعارف پلوراليستى 
برقرار نيست. نيروى سوم قرار نيست بخشى از کرسى هاى اين يا 
تبديل  بر سر  مساله  آورد.  در  ديگر  دوتاى  از دست  را  پارلمان  آن 
عراق  کردستان  نيست.  حزبى  چند  نظامى  به  حزبى  دو  نظام  يک 
جامعه اى در يک موقعيت بى ثبات و انتقالى است. رويدادهاى سياسى 
مهمى در انتظار اين جامعه و اين مردم است که کل اين تصوير را 
بسرعت در هم خواهد ريخت. مبارزه اى که ميان نيروهاى سياسى 
در جريان است مبارزه اى بر سر اين آينده است. بر سر پاسخى است 
که به اوضاع مبهم امروز داده ميشود و راهى که جلوى مردم گذاشته 
ميشود. با هر آينده اساسا فقط يک نيرو پيروز ميشود و با پيروزى 
هر نيرو فقط يک آينده شکل ميگيرد. نيروى سوم يا بايد به نيروى 
اول تبديل شود، يا ناظر اين باشد که سرنوشت کردستان عراق را، 
الاقل در اين دور، بورژواها رقم بزنند. صورت مساله براى حزب 
کمونيست کارگرى عراق اين است. حزب کمونيست کارگرى عراق 
بايد راه خروج از اوضاع امروز را نشان بدهد و نيروى مردم و در 

راس آنها طبقه کارگر را براى تحقق آن بسيج کند. 

دو معضل گرهى

ترين  اى  پايه  در  عراق  کردستان  امروز  خطير  و  حساس  اوضاع 
سطح معلول دو واقعيت اساسى است. اول، مساله کرد، بعنوان يک 
مساله ملى حل نشده نه فقط در عراق بلکه در کل منطقه و دوم، جنگ 
سياسى   - حقوقى  موقعيت  شدن  مبهم  آن  بدنبال  و  آمريکا  و  عراق 
تفکيک  به طرز  دو معضل  اين  و هويت کشورى کردستان عراق. 
واقعى و  پاسخ  اند.  به هم گره خورده  امروز  ناپذيرى در کردستان 
درشرايط  باشد.  معضل  دو  هر  به  همزمان  پاسخى  بايد  هم  کارساز 
کمونيسم  سياسى  پالتفرم  محورى  نکات  از  يکى  من  بنظر  امروز، 
مستقل  کشور  يک  به  عراق  کردستان  تبديل  خواست  بايد  کارگرى 
باشد . تنها اين خواست پاسخ مساله ملى و بالتکليفى سياسى و ادارى 
امروز کردستان را در بر  دارد. تنها اين خواست ميتواند در متن اين 
آشفتگى و تخريب اقتصادى و اجتماعى، يک دورنماى عقاليى براى 
خروج از اين وضعيت جلوى مردم کردستان بگذارد. و تنها اين شعار 
امکان ميدهد که کمونيسم کارگرى جريانات ناسيوناليستى را در ميان 
مردم منزوى کند، بعنوان نيروى اول ظاهر بشود و برنامه کارگرى 
و سوسياليستى خود را به قدرتمند ترين آلترناتيو در کل جامعه بدل 

کند. قصد من از اين نوشته کوتاه طرح اين مبحث و برخورد به برخى 
جوانب مهم آن است. 

مساله کرد

مساله کرد يکى از مهمترين مسائل ملى حل نشده در جهان امروز 
است. خصلت منطقه اى اين مساله و در ميان بودن پاى سه کشور 
ايران و عراق و ترکيه، اوال به مساله کرد برجستگى و جان سختى 
خاصى داده است، و ثانيا حل آن را حتى در محدوده هر يک از اين 
کشورها بشدت دشوار و پيچيده کرده است. محتواى عملى مساله کرد 
در هر سه کشور تماما يکى نيست. دامنه و ابعاد ستم ملى، موقعيت 
با  آنها  رابطه  و  کشور  هر  چهارچوب  در  کردستان  اهالى  حقوقى 
اقتصادى  و  سياسى  اوضاع  مرکزى،  دولت  با  و  کشور  اهالى  بقيه 
کردستان، نوع رژيمهاى سياسى و غيره در هريک از اين سه کشور 
ويژگى هاى خودش را دارد. در اين مختصر امکان ورود به بحث 
کشور  سه  در  کرد  مساله  مختلف  جوانب  ميان  مهم  تفاوتهاى  ميان 
بايد به چند نکته اشاره کرد. در عراق ستم  نيست. در مورد عراق 
ملى و موقعيت فرودست مردم کردستان امرى نهادى و رسميت يافته 
است. هويت قومى کرد در قوانين عراق نه فقط انکار نميشود، بلکه 
بعنوان يکى از ارکان جامعه عراق برسميت شناخته ميشود. اما اين 
و  کشور عربى  يک  علنا  و  که رسما  کشورى  در  شناسى  برسميت 
جزئى از جهان وسيعتر ”عرب“ تعريف ميشود، مترادف با تعريف 
کرد بعنوان يک مليت درجه دوم و دائمى کردن و گريز ناپذير کردن 
اين موقعيت درجه دوم براى کسانى است که ”کرد“ زاده ميشوند. کرد 
بنا به تعريف در عراق شهروند درجه دو است. حتى بر خالف ترکيه، 
که در آن هويت قومى کرد اساسا انکار ميشود و اتباع کشور بنا به 
تعريف ترک محسوب ميشوند، در عراق حتى يک راه نجات فردى 
از اين فرودستى قومى براى کسى که مهر ”کرد“ به پيشانى اش زده 
شده وجود ندارد. يک ”کرد“ در ترکيه مجبور است ”ترک“ باشد، در 
عراق، اما، حتى اگر بخواهد نميتواند ”عرب“ باشد. مرزهاى هويت 
قومى در عراق قابل حذف نيست، قابل پشت سر گذاشتن يا فراموش 
بودن  قومى  و  بودن عراق  به حکم عربى  نيست. مساله کرد  کردن 

تعريف مقوله ”عرب“، در چهارچوب عراق موجود الينحل است. 
 

کليه  به  نسبت  و  است  عرب  ناسيوناليست  رژيم  يک  عراق  رژيم 
اتباع اين کشور اعم از عرب و کرد فوق العاده سرکوبگر و خشن 
است. مردم کردستان بطور اخص به دفعات و به فجيع ترين اشکال 
اند. عليرغم همه مشقات و  اين سرکوب و خشونت را تجربه کرده 
اعاده  کابوسهاى مردم کردستان عراق  از  يکى  امروزى،  مشکالت 
حاکميت رژيم بعث است. اما حتى تعديل در رفتار سياسى رژيم عراق 
صورت مساله را چندان براى مردم کردستان تغيير نميدهد. مادام که 
عنوان ”کرد“ به معناى انتساب فرد به يک قشر ”اقليت“ و ”درجه 
اجتناب  نتيجه  اين  ميماند.  برجاى  کرد  مساله  است،  جامعه  در  دو“ 
از  مستقل  نظامى  چنين  در  است.  شدن عراق  تعريف  ناپذير عربى 
خلق و خوى دولت مرکزى در بغداد، بخش عظيمى از جامعه عراق 

همواره تحقير شده، بيحقوق، ناامن و آسيب پذير باقى ميمانند. 
 

پاسخ عمومى، پاسخ مشخص

مساله کرد در عراق بايد پاسخ بگيرد. استقالل کردستان عراق قطعا 
از نظر کمونيسم کارگرى اولين انتخاب نيست. پاسخ اول ما به مساله 
ملى در کل منطقه انقالب کارگرى است. يک انقالب کمونيستى که 
مرزهايى را که انسانها را از هم جدا ميکند، به کشورها و اقوام و ملل 
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و اديان مختلف تقسيمشان ميکند و در مقابل هم قرارشان ميدهد از 
ميان برميدارد. انقالبى که انسانها را از خرافه ملى و از طوق هويت 
ملى رها ميکند و به معنى واقعى انسان شان ميکند. استقالل کردستان 
عراق حتى دومين انتخاب ما هم نيست. يک عراق غير قومى، يک 
عراق آزاد که در آن شهروندان مستقل از قوميت و مليت از حقوق 
شهروندان  قوميت  آن  در  که  عراقى  باشند،  برخوردار  برابر  مدنى 
نه پرسيده شود و نه ثبت گردد و نه در هيچ قانون و مقرراتى ذکر 
شود، قطعا بر جدايى کردستان ارجحيت دارد. هر دوى اين اهداف، 
کل  در  و  عراق  در  کارگرى  انقالب  يک  تحقق  و  سازماندهى  چه 
منطقه و چه ايجاد يک رژيم سياسى آزاد، سکوالر و غير قومى در 
عراق که در آن ”کرد“ و ”عرب“ و همه کسانى که ديگر حاضر 
نيستند با اين القاب قومى دسته بندى شوند بعنوان شهروندان متساوى 
کمونيست  حزب  شده  اعالم  اهداف  شوند،  شناخته  برسميت  الحقوق 
کارگرى عراق است. موضع حزب کمونيست کارگرى عراق بعنوان 
يک حزب سراسرى در قبال مساله کرد به درست بر دو رکن اساسى 
متکى است. اول، انقالب در کل عراق، ايجاد يک جامعه غير قومى 
و رفع ستم ملى، و دوم، برسميت شناسى حق مردم کردستان عراق 
اگرچه  اين موضع عمومى  اما  بر اصل رفراندم.  تاکيد  به جدايى و 
نظر  نقطه  از  است،  کافى و اصولى  نقطه نظر حزب سراسرى  از 
تر  مشخص  بايد  هنوز  عراق  کردستان  خود  در  کارگرى  کمونيسم 
شود. سوال اينست: آيا زمان آن نرسيده که مردم کردستان عراق نظر 
خود را، در يک رفراندم، در مورد جدايى يا ماندن در چهارچوب 
عراق ابراز کنند؟ و اگر پاسخ مثبت است، حزب کمونيست کارگرى 
چه بعنوان بخشى از اين مردم و چه بعنوان نماينده منافع طبقه کارگر 
در اين جامعه کدام انتخاب را توصيه ميکند؟ بنظر من پاسخ سوال 
کردستان  عاجل  حقوقى  تکليف  تعيين  بدون  است.  مثبت  قطعا  اول 
عراق گريز از مصائب و مشقات امروز و برون رفت از بن بست 
خود  انتخاب  و  راى  به  بايد  تکليف  تعيين  اين  نيست.  ممکن  کنونى 
مردم کردستان عراق صورت بگيرد. ثانيا، موضع حزب کمونيست 
در  مستقل  دولت  يک  تشکيل  و  جدايى  انتخاب  بايد  عراق  کارگرى 
کردستان عراق باشد. تنها اين موضع بنظر من با اوضاع مشخص 
امروز، چه در منطقه و چه در صحنه بين المللى، تناسب دارد. و اين 
ما را به گره گاه دوم در اين مبحث ميرساند: بى هويتى کشورى و 

بالتکليفى سياسى - ادارى کردستان عراق. 
 

"کرد عراقى" تبعه کجاست؟

وقتى بدنبال جنگ خليج بحث ايجاد يک منطقه امن در شمال عراق 
قرار گرفت،  ناسيوناليست کرد  استقبال جريانات  و مورد  طرح شد 
ايران  کمونيست  وقت حزب  سياسى  دفتر  قطعنامه  در  ما  همانموقع 
گفتيم  داديم.  هشدار  اقدام  اين  حقوقى  و  اجتماعى  عواقب  به  نسبت 
عليرغم تبليغات ملى گرايان کرد، ايجاد منطقه امن در کردستان عراق 
بلکه  نميکند،  تعيين سرنوشت مردم کردستان را تسهيل  امر  نه فقط 
کردستان عراق را از قامت يک جامعه در مياورد و به يک اردوگاه 
وسيع پناهندگى تبديل ميکند. اردوگاهى فاقد سوخت و ساز و حيات 
اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى که براى بقاء خويش محتاج کمکهاى 
مادى و جنسى از خارج است. اين اتفاق رخ داد و عينا همين وضعيت 
پيش آمد. مردم کردستان عراق بهاى سنگينى براى ” امنيت“ خود 
پرداخته اند. اهالى کردستان عراق در اين مقطع در عمل فاقد تابعيت 
کشورى اند. کردستان عراق فاقد قانون (هر نوع قانون) و فاقد دولت 
(هر نوع دولت) است. بى محتوايى خيمه شب بازى تشکيل پارلمان 
توسط احزابى که از جانب غرب به نظامت اين اردوگاه گماشته شده 
بودند خيلى زود برمال شد. پارلمان بدون حق حاکميت معنايى ندارد. 

خدمات  سازماندهى  توليد،  اقتصادى،  ريزى  برنامه  که  همانطور 
برقرارى  و  امنيت  و  نظم  پرورش،  و  آموزش  بهداشت،  اجتماعى، 
قانون بدون تعيين تکليف مساله دولت و حاکميت معنايى ندارد. مادام 
که تکليف کردستان از نظر هويت کشورى و مساله حاکميت مشخص 
بلکه يک سالن  مدنى  نه يک جامعه  که کردستان  مادام  است،  نشده 
انتظار چند ميليونى است، صحبتى نه فقط از بهبود زندگى مردم، بلکه 
حتى از بازگشت حداقلى از موازين متعارف اجتماعى نميتواند در بين 
باشد. سير قهقرايى فرهنگى در اين ميان اجتناب ناپذير است. مردم 
نياورده  بدست  تعيين سرنوشت خويش  براى  فقط حقى  نه  کردستان 
اند، بلکه حتى امکان مادى تاثيرگذارى بر شرايط تامين معاش خود 
را هم از دست داده اند. نتيجه محتوم ادامه اين برزخ، تخريب بيش از 
پيش جامعه در کليه ابعاد اقتصادى و رفاهى و فرهنگى است. تکليف 

حقوقى کردستان عراق بايد روشن شود. 
 

انداختن تقصير اين دشوارى ها به گردن دو حزب ناسيوناليست کرد 
کار ساده اى است. البته باعث و بانى خيلى از مشقات مردم مستقيما 
اينها هستند. اما حتى اگر نمايندگان اصيل و مستقيم خود مردم سر کار 
بودند نيز بدون تعيين تکليف مساله موقعيت حقوقى و کشورى کردستان 
عراق امکان مانور زيادى در قلمرو اقتصاد، توليد، رفاه اجتماعى، 

برقرارى قانون، تامين امنيت شهروندان و غيره نميداشتند. 
 

اين وضعيت قابل ادامه نيست

اين وضعيت قابل ادامه نيست. اين را همه ميدانند. کردستان بايد به 
قامت يک جامعه مدنى با يک سوخت و ساز اقتصادى و سياسى و 
از  بخشى  بعنوان  يا  کند:  رجعت  شده  تعريف  حقوقى  روبناى  يک 
کشور عراق، يا بعنوان يک کشور مستقل. اين يک دو راهى واقعى 
است و از حزب کمونيست کارگرى و از همه مردم يک پاسخ فورى 
و واقعى ميطلبد. دو حزب ملى - عشيرتى کرد دارند مردم را چشم 
بسته و دست بسته بسوى ”راه حل“ اول ميرانند. اينکه دير يا زود 
با حل شدن مساله تحريم عراق، رژيم بعث مجددا به کردستان هجوم 
خواهد آورد يک فرض همگانى است. اينکه احزاب ملى توان و يا 
حتى تمايل ممانعت از اين دورنما را ندارند مورد انکار کسى نيست. 
نسخه اينها براى مردم کردستان عراق اين است: حتى المقدور کش 
باشد،  به صرف خودشان  که  زمان  هر  و سپس،  برزخ  دوره  دادن 
اجازه اعاده حاکميت رژيم عراق بر کردستان. اما با توجه به مجموعه 
از  جدايى  يعنى  دوم  حالت  تحقق  براى  تالش  اصولى  راه  شرايط، 

عراق و تشکيل يک کشور مستقل در کردستان است. 
 

هيچيک از اين دو حالت بى دردسر و بدون مشقت نيست. در مورد 
عواقب حالت اول کسى در کردستان عراق ابهامى ندارد. واقعا جاى 
ترديد است که مردم کردستان، در صورتى که واقعا مخير گذاشته 
يک  تشکيل  به  را  عراق  بعث  حکومت  چتر  بزير  بازگشت  شوند، 
استقالل  و  جدايى  به  فعاالنه  مردم  اگر  دهند.  ترجيح  مستقل  کشور 
بعنوان يک آلترناتيو فکر نميکنند، به اين دليل است که آن را ناممکن 
يا مشکل آفرين تلقى ميکنند. براى عده اى از خود کمونيستها ابهامات 
به  مختصرا  بايد  است.  مطرح  جدايى  مساله  قبال  در  معينى  نظرى 

بعضى از اين ايرادات اشاره کرد. 
 

"آمريکا و غرب نميخواهند، ترکيه و ايران و عراق نميگذارند"

اينها توجيهات کالسيک ”رهبران ملى“ کردستان عراق براى اجتناب 
باشند  مجبور  ملى  رهبران  اگر  است.  بوده  استقالل  شعار  از طرح 
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بنا به منافع و مصالح شان خود را به سناريوهاى باب ميل دولتها و 
قدرتها محدود کنند، مردم کردستان چنين اجبارى ندارند. نمونه هاى 
تاريخى مردمى که اراده شان را به قدرتهاى سرکوبگر تحميل کرده 
اند کم نيست. در مورد امکانات واقعى دخالت ايران و ترکيه بويژه 
در فضاى بين المللى امروز بنظر من اغراق ميشود. حتما تالشهاى 
سياسى و نظامى مختلفى از طرف اين دولتها صورت خواهد گرفت، 
که هم اکنون هم در جريان هست، اما از پيش معلوم نيست که مردم 
کردستان تحت يک رهبرى اصولى قادر به مهار و يا خنثى کردن اين 
حرکات نباشند. در سطح مشخص تر، هيچگاه مانند امروز معادالت 
بين المللى و تقسيمات جهانى به اين وسعت زير سوال قرار نگرفته و 
دستخوش تجديد نظر نشده است. اگر کال مقطعى بخواهد وجود داشته 
باشد که فرجه اى براى تحميل اراده مردم کردستان به غرب و دولتهاى 
منطقه بوجود بيايد آن مقطع امروز است. امکان برسميت شناخته شدن 
کردستان توسط دولتهاى مختلف، برقرارى رابطه تجارى و اقتصادى 
عدم رضايت  در صورت  ولو  جهان  از  بخشهايى  با  ديپلوماتيک  و 
تحوالت  آستانه  در  ايران  است.  بيشتر  زمان  هر  از  امروز  غرب، 
سياسى مهمى است که جمهورى اسالمى را زمينگير و ناتوان خواهد 
ساخت. دست ترکيه در اقدام نظامى کامال باز نيست و دولت عراق 
در يک انزواى بين المللى است. ادامه وضع موجود و سپس رها شدن 
فقر کشيده شده و جنگ زده کردستان جلوى  به  بى سازمان،  مردم 
ارتش عراق، يعنى سناريوى فعلى، دورنماى بسيار تراژيک ترى را 
تصوير ميکند تا يک دولت اعالم استقالل کرده در کردستان عراق 
که به آراء مردم متکى است، دست بکار بازسازى اقتصاد و جامعه 
شدن،  شناخته  برسميت  در جستجوى  المللى  بين  در صحنه  و  است 
جلب اعتبارات اقتصادى و مبادالت تجارى و کسب تضمين هاى بين 

المللى عليه تعرض کشورهاى همسايه است. 
 

"آيا کردستان مستقل دست احزاب ملى نمى افتد؟"

استقالل کردستان در شرايط  آيا  اين يک نگرانى واقعى چپ است. 
فعلى به معنى قبول حاکميت طالبانى ها و بارزانى ها نيست؟ بنظر من 
برعکس. فضاى امروز فضاى زيست و رشد اين هاست. جريانات 
ملى - عشيرتى کرد روى ديگر سکه سرکوب رژيم بعث هستند. مادام 
که مساله ملى وجود دارد و مادام يک رژيم سرکوبگر مردم کردستان 
را به اعتبار مليتشان ميکوبد، اين جريانات صحنه گردان کردستان 
باقى ميمانند. اينها از جامعه کردستان، از بافت طبقاتى آن، از مناسبات 
اقتصادى آن و از سطح فرهنگى آن بشدت عقب اند. کردستان عراق 
جامعه اى شهرى تر، صنعتى تر، و از نظر فرهنگى پيشرفته تر از 
آنست که اين نيروها در شرايط متعارف مکانى در صحنه سياسى آن 
داشته باشند. تنها وجود يک ارتجاع هار و ”غير خودى“ مردم را 
ناگزير ساخته است به ميداندارى اينها رضايت بدهند“. اينها محصول 
به زندگى و متابوليسم سياسى در کردستان  پيشمرگانه  غلبه مبارزه 
عراق هستند. بدرجه اى که اين شکل موضوعيت خود را از دست 
بدهد و شهرها به کانونهاى سياسى اصلى تبديل شوند، اينها منزوى و 
نامربوط ميشوند. تناسب قواى طبقاتى در خود جامعه کردستان عراق 
فقط طبقه کارگر و کمونيسم کارگرى  نه  اينهاست.  به ضرر  بشدت 
يک آلترناتيو واقعى و قدرتمند در جامعه است، بلکه حتى بخشهاى 
وسيعى از خود طبقه متوسط کردستان و روشنفکران و اقشار تحصيل 
براى  ترى  شهرى  و  تر  مدرن  سياسى  خواستار ظرف  نهايتا  کرده 
بيان تمايالتشان هستند. اين احزاب کهنه در يک کردستان مستقل به 
اوضاع  دادن  مهم کش  ميشوند. يک ضرر  رانده  حاشيه  به  سرعت 
کنونى و يا بازگشتن به چهارچوب عراق اين است که اتفاقا سلطه اين 

احزاب ملى - عشيرتى بر حيات سياسى مردم کردستان عراق ادامه 
پيدا ميکند و تحکيم ميشود. 

 آيا خواست استقالل ناسيوناليستى نيست؟

در اين مورد معين و از زبان طبقه کارگر و کمونيسم کارگرى، خير. 
ما خواستار استقالل بخاطر استقالل نيستيم. ما تعيين تکليف حقوقى 
با  ماندن  آلترناتيو  دو  بين  از  فورى کردستان عراق را ميخواهيم و 
عراق يا جدايى از عراق اين دومى را به حال مبارزه براى سعادت و 
رفاه مردم و آزادى و سوسياليسم ثمربخش تر ميدانيم. شعار ما تشکيل 
يک ”دولت کرد“ نيست. شعار ما اين نيست که ” کردها“ بايد دولت 
مستقل  دولت  يک  تشکيل  خواستار  ما  باشند.  داشته  را  ”خودشان“ 
در کردستان عراق هستيم. يک دولت غير قومى که مردم کردستان 
بتوانند در آن فارغ از هر نوع ستم ملى زندگى کنند. ما معتقديم که در 
مورد سرنوشت کردستان بايد از همه ساکنين آن مستقل از قوميتشان 
راى گرفته شود. در تالش براى جلب مردم به اين شعار ما به هويت 
و توهمات و تعصبات قومى و ملى شان متوسل نميشويم. ما از مردم، 
آزادى، برابرى، رفاه و انسانيت سخن ميگوئيم و حول اين پرچم بسيج 
ميکنيم. اما همه اين بحث ها يعنى اينکه ما با اين شعار پا به قلمرو 
کرد  ناسيوناليسم  با  مرزبندى  مراقب  دقيقا  بايد  و  ميگذاريم  حساسى 
باشيم. بهرحال روش درست اينست که پا به اين عرصه، به عرصه 
مخاطراتش  با  و  بگذاريم  جامعه،  معضالت  از  واقعى  راهگشايى 
آگاهانه روبرو شويم، تا اينکه از ترس آلودگى، جامعه و مقدراتش را 

بدست نيروهاى عقب مانده و افکار ارتجاعى رها کنيم. 

"وحدت طبقه کارگر عراق چه ميشود؟"

و  سازمان  هيچ  در  انشعابى  و  جدايى  هيچ  باعث  سياست  اين  اتخاذ 
کمپين کارگرى عمال موجودى در کل عراق نميشود. زيرا اين وحدت 
امروز بيش از آنکه يک واقعيت بالفعل باشد، يک هدف سياسى حزب 
خود ماست. بنظر من سياستى که موقعيت عمومى جنبش طبقه کارگر 
ميکند.  بيشتر خدمت  هم  اين هدف  به  بخشد،  بهبود  بطور عملى  را 
بنظر من اين سياست کال ما را قوى ميکند و الجرم عمال قدرت ما 
را در متحد کردن کارگران بخشهاى کردى و عربى عراق نيز بيشتر 

ميکند. 
 

چهارچوب عملى

جنبش  يک  اندازى  راه  معنى  به  سياست  اين  اتخاذ  عملى  نظر  از 
استقالل طلبانه نيست. اين شعار بايد گوشه اى از آلترناتيو عملى حزب 
کمونيست کارگرى و جنبش شورايى در کردستان عراق باشد که در 
پاسخ به اوضاع بالتکليف و نابسامان امروز ارائه ميشود. چهارچوب 
عملى طرح اين شعار از نظر ما اين است، اول، رفراندم و مراجعه 
به آراء خود مردم. اين رفراندم بايد ترجيحا با توافق ”مراجع رسمى 
اما  کند.  پيدا  بيشترى  اجرايى  آن ضمانت  نتايج  تا  باشد  المللى“  بين 
برگزارى يک  بايد همچنان خواستار  ما  نشود،  اين عملى  اگر  حتى 
رفراندم آزاد بر سر تعيين تکليف کردستان باشيم. راى مردم از نظر 
ما معتبر خواهد بود. در چنين رفراندمى ما بايد تشکيل يک کشور 
مستقل را توصيه کنيم. اين را نيز بايد تاکيد کنيم که هر بند و بست 
و معاهده و قراردادى توسط هر نيرويى که مهر راى آزاد و مستقيم 
مردم را برخود نداشته باشد از نظر ما مشروعيت ندارد. دوم، اين 
خواست بايد بعنوان يک راه حل عملى و آلترناتيو قابل تحمل تر براى 
مردم توضيح داده شود. سوال اينست که کردستان به چه سمت ميرود. 
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با ادامه وضع موجود و سياستى که احزاب ملى - عشيرتى کرد در 
پيش گرفته اند، يک تراژدى انسانى ديگر در انتظار مردم است. ما 
بايد نماينده اجتناب از اين عاقبت باشيم. اين شعار به ايفاى اين نقش 
کمک ميکند. سوم، طرح خواست استقالل يک نقطه مبهم را در ذهن 
بسيارى از مردم روشن ميکند. به اين اعتبار شعارى است که اعم از 
عملى شدن يا نشدنش، مردم کارگر و زحمتکش را به امکان دخالت 
شعار  اين  ميکشد.  ميدان  به  و  ميکند  خوشبين  خويش  سرنوشت  در 
رهبرى  در  را  عدم صالحيتشان  و  ناسيوناليستى  جريانات  افقى  بى 
المللى  بين  در صحنه  مردم  کردن  نمايندگى  در  و  کردستان  جامعه 
عيان ميکند. در يک کالم خواست استقالل مرکز ثقل و قطب نماى 
فعاليتهاى ما در کردستان نيست، بلکه يک جزء مهم و ضرورى خط 
مشى تاکتيکى ما در کردستان امروز است و به همين عنوان و در 

همين ظرفيت هم بايد تبليغ شود. 

٭ ٭ ٭
همانطور که گفتم هدف اين نوشته طرح علنى بحث بود. جنبه هاى 
متعددى از مساله هنوز ميتواند مطرح شود که من براى تمرکز روى 
که  ميکنم  آورى  ياد  ميکنم.  صرفنظر  آنها  آوردن  از  اصلى  بحث 
مضمون اين نوشته و موضوعات متعدد ديگرى در همين ارتباط، در 
پلنوم سوم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران با حضور 
عراق  کارگرى  کمونيست  حزب  مرکزى  کميته  اعضاى  از  تن  دو 
مطرح شد و سپس چکيده اين مباحثات در اختيار مرکزيت و کادرهاى 
حزب عراق قرار گرفت. بنظر من جا دارد همه نکات مربوط به اين 
مبحث با دقت و به تفصيل در جنبش ما در عراق مورد بحث قرار 
اما نظر به  نداريم،  بگيرد. فرصت زيادى براى تعيين تکليف بحث 
اهميت و تازگى موضوع بايد جا براى تدقيق مسائل و شنيدن نظرات 
مختلف باز گذاشت. شخصا به اين تزها نه بعنوان احکامى دگم و غير 
قابل انعطاف، بلکه بعنوان طرح اوليه يک خط مشى تاکتيکى مهم در 

عراق نگاه ميکنم که بايد در ادامه مباحثات تدقيق و تعميق شود. 

منصور حکمت 

اولين بار در تير ۱۳۷۳، ژوئن ۱۹۹٥، در شماره ۱۸ انترناسيونال 
منتشر شد.

 قرار تکميلى در مورد رفراندم در کردستان

مصوب پلنوم ۱۳ کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى 
ايران، فوريه ۲۰۰۱

نظر به اينکه:
۱-  برنامه حزب کمونيست کارگرى خواهان پايان دادن فورى 
ُکرد است. حزب کمونيست کارگرى  به ستم ملى و حل مسأله 
خواهان برگزارى يک رفراندم در مناطق ُکردنشين غرب کشور 
است که در آن خود ساکنين کردستان در مورد جدايى از ايران و 
يا باقى ماندن در ايران بعنوان شهروندان متساوى الحقوق کشور 

آزادانه تصميم بگيرند.

بر  تأکيد  ضمن  ايران  کارگرى  کمونيست  حزب  برنامه    -۲
ضرورت رفراندم، کميته مرکزى حزب را موظف کرده است 
تا در هر مقطع با توجه به شرايط مشخص هر دوره، سياست 
و توصيه حزب به مردم کردستان در چنين رفراندمى را تعيين 

کند.
در  که  ميکند  تصويب  مرکزى  کميته  سيزدهم  پلنوم  اينرو  از 
شرايط و دوره کنونى، سياست و توصيه حزب به مردم کردستان 
عدم جدايى و باقى ماندن در چهارچوب ايران بعنوان شهروندان 

متساوى الحقوق کشور است.
بنا به برنامه حزب، اين حق همواره براى کميته مرکزى حزب 
و پلنومهاى آتى آن محفوظ است که با توجه به اوضاع مشخص 

هر دوره تصميم متفاوتى در اين زمينه اتخاذ کنند.
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بحث  از  "جمعبندى  سند  بر  مالحظاتى 
ارزيابى ٥ ماه جنگ ما و حزب دمکرات"

 
رفقا! 

 
من در اينجا خودم را با دو سند معين طرف حساب کرده ام و بعنوان 
اين اسناد نکاتى را مطرح کرده ام. بديهى است که در  نقد  منتقد در 
نقد مى بايست نکات نادرست را در نتيجه منطقى آنها نقد کنم، اعم از 
اينکه عمال چنين نتايج عملى يا سياسى و نظامى اى از اين اسناد گرفته 
شده باشند يا خير. بعالوه ميدانم که پلنوم قطعنامه علنى اى نيز منتشر 
کرده  است که کامال (يا تقريبا کامال) از انحرافاتى که در اين اسناد 
هست بدور است. بنابراين هنگامى که از "پوپوليسم"، نظامى گرى، 
ميگويم  سخن  اسناد  اين  در  غيره  و  روى"  "چپ  روى"،  "راست 
منظور من نقد خود اسناد و نه رفقاى ک. م.ک و نظرات و عملکرد 
آنها است. بحث را شايد بتوان اينگونه طرح کرد که (بنظر من) اين 
اسناد بيانگر رگه هاى نادرستى در ماست که مدام با نظرات اصولى تر 
ما مخلوط مى شود و شفافيت سياست ها و تاکتيک هاى ما را کم ميکند. 
ايراد من هم اين است که چرا ک. م.ک که در قطعنامه علنى خود و در 
بخش اعظم پراتيک خود بر مبناى ادراکات اصولى حرکت ميکند در 
عين حال متوجه نادرستى برخى احکام مندرج در اين اسناد نيست (با 

فرض اينکه بتوانم نادرستى اين اسناد را نشان دهم البته).

با آرزوى موفقيت و با قيد احتياط هاى الزم 
 

نادر ۲۷ مرداد ۱۳٦٤

 مالحظاتى بر سند "جمعبندى از بحث ارزيابى ٥ ماه جنگ 

ما و حزب دمکرات"*مالحظاتى بر سند "جمعبندى از بحث ارزيابى ٥ ماه جنگ ما و حزب دمکرات"

در  درست،  تذکر  و  نکته  چند  از  صرفنظر  من،  بنظر  نوشته  اين 
مجموع حاوى نکاتى التقاطى، نادرست و خلق گرايانه متعددى است 
تصوير  نمى تواند  کلى  بطور  نوشته  اين  مى پردازم.  آن  به  اينجا  که 
شفاف، روشن و درستى از اهداف و روش هاى ما در جنگ با حزب 
دمکرات، شرايط شروع و پايان آن و شاخص هاى موفقيت ما در آن 
ابهام  ايجاد  اين خصوص  در  زيادى  حدود  تا  برعکس  بدهد.  بدست 

مى کند. 
 

راست روى سياسى و چپ روى نظامى. در صفحه ۱ بند ۲ (ارزيابى 
سياسى) دو نکته متناقض مطرح مى شود. از يکسو در توضيح سياست 
زحمتکشان  حقوق  و  آزادى ها  مساله  به  جنگ  در  ما  انگيزه هاى  و 
گفته  سخن  طبقاتى"  دستاوردهاى  از  "دفاع  از  يا  و  مى شود  اشاره 

مى شود و از سوى ديگر چنين گفته مى شود که: 

"اين دوره بازتاب اين واقعيت بنيادى است که تعادل شکننده اى بين دو 
نيروى بورژوا و پرولتر موجود است و مبارزه براى تامين هژمونى 
حدکا  بين  کرد،  خلق  انقالبى  جنبش  بر  همچنين  و  کردستان(؟)  در 
بعنوان يک حزب بورژوائى و کومه له بعنوان نماينده پرولتاريا در 

کردستان حاد شده است"(۱)
 

دو نيرو، از دوطبقه متخاصم بر سر نه گفتن و آرى گفتن به مساله 
محورى انقالب (دمکراسى) و "دستاوردهاى طبقاتى پرولتاريا" وارد 

جنگ شده اند اما جدال آنها بر سر هژمونى بر جنبش انقالبى است! 
 

آيا داشتن "هژمونى بر جنبش" انقالبى و يا ورود به جدالى بر سر آن، 
مترادف آن نيست که هر دو نيرو را متعلق به جنبش انقالبى فرض 
کنيم؟ آيا اين مترادف با اين نيست که ما از دو نيرو، در يک جنبش 
سخن بگوئيم، و آيا اين همان چيزى نيست که حدکا بعنوان پيش شرط 
آتش بس و صلح طرح مى کند و ما، صد البته درست، حاضر نيستيم 
او  هژمونى  کسب  مبناى  بر  دمکرات  حزب  پيروزى  آيا  بپذيريم؟ 
در  هژمونى  "کسب  فرمولبندى  اين  بود؟  خواهد  انقالبى  جنبش  بر 
جنبش انقالبى" يک فرمولبندى عموم خلقى و نظاميگرايانه است که 
خاصيت اساسى آن راست روى سياسى توام با "چپ" روى نظامى 
است. اين همان فرمولبندى رقابت "دو سازماِن جنبش" است که از 
چريک فدائى تا عقب  افتاده ترين اهالى روستاها براى حفظ "پوشش 
بيطرفى" ماوراء طبقاتى شان طرح مى کنند، با اين تفاوت که ما براى 
آن لغتى "علمى" (هژمونى) يافته ايم و با همين يک لغت به آن رنگ 
و جالى مارکسيستى زده ايم. اين يک آوانس سياسى به حزب دمکرات 

و بخشيدن خصلتى استراتژيک به جنگ است. 
 

اين فرمولبندى پوپوليستى است، زيرا: 
 

به "جنبش انقالبى" (و از آن بدتر به "کردستان") برخوردى کامال 
دارد.  نظر)  مورد  مقوله  طبقاتى  تفسير  از  بدور  (يعنى  غيرانتقادى 
جنبش را يک جنبش معرفه، داده شده و واحد ترسيم مى کند، گوئى 
خصلت  که  است  نبوده  اين  کومه له  تالش  تمام  سالها  اين  طول  در 
طبقاتى اين جنبش و جامعه، منافع متفاوت و متضاد در آن، آنتاگونيسم 
درونى آن را به طبقه کارگر و زحمتکشان بشناساند. گوئى تمام بحث 
بر سر اين نبوده است که ما براى توده طبقه خود خصلت مشروط 
جنبش  اين  شرايط  کدام  تحت  که  را  واقعيت  اين  يعنى  جنبش،  اين 
معرفه  و  کلى  مفهوم  يک  ناگهان  کنيم.  تشريح  بود،  خواهد  انقالبى 
مانند "کردستان" و يا "جنبش انقالبى خلق کرد"، به زيربناى يکدست 
بحث تبديل مى شود و تمام آنتاگونيسم موجود به سطح "رهبرى" اين 
تازه  و  باالست.  احاله مى شود. جنبش، جنبش است، جدال در  پديده 
همه اينها در شرايطى است که خود اين "جنبش"، با خون و باروت 
دارد به ما مى گويد که در شکل موجود خود حاصل همسوئى موقت 
و بسيار ناپايدار و نامتعادل منافع متضاد طبقاتى است. يعنى درست 
ترکانده  را  "همسوئى"  اين  طبقاتىپوسته  متضاد  منافع  اين  که  جائى 
انقالبى  جنبش  بر  "هژمونى  از  منظور  کرده اند.  آشکار  را  خود  و 
خلق کرد" قاعدتا هژمونى طبقاتى بر جنبش دمکراتيک است، و نه 
هژمونى "سازمانى" بر کردستان، يا به جنبشى که فى النفسه جدا از 
تصوير  "انقالبى"  است  آن  رهبر  و  محرکه  نيروى  کسى  چه  اينکه 
جنبش  اين  دمکرات،  حزب  "هژمونى"  با  تعريف  بنابه  مى شود. 
دمکراتيک توسط بورژوازى بلعيده مى شود. خصلت انقالبى خود را 
از دست مى دهد، جنبش ديگرى مى شود (در کردستان عراق از اين 
فقط وظيفه  نه  فراموش مى شود که  اينجا  فراوان است).  "جنبش"ها 
هميشگى ما، بلکه وظيفه خاص ما در اين دوره اينست که به کارگر 
و زحمتکش کرد بفهمانيم که در دل اين جنبش ملى بظاهر "واحد"، 
در واقع دو جنبش، "دو رهبرى" و دو سلسله آمال و تمايالت سياسى 
وجود دارد، يکى انقالبى، که حق تعيين سرنوشت را به مثابه جزئى 
از يک پروسه رهايى عميق تر و اساسى تر تامين مى کند، و ديگرى 
رفرميستى و يا حتى ارتجاعى، که از "حق تعيين سرنوشت"، اقتدار 
بورژوازى کرد را مى فهمد. جدال اين دو خط مشى (که بدون شک 
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در خاک کردستان اتفاق مى افتد) نمى تواند مبارزه بر سر چيز واحدى 
مبارزه  همان  اين  است.  چيز  دو  مبارزه  اساسا  بلکه  شود،  تصوير 
پرولتاريا و بورژوازى است که منتظر ختم مساله ملى نشده است (و 
قهرآميز  و  نظامى  بطور  را  خود  از  نشانه هائى  و  نمى شود)  هرگز 
مداوما و متناوبا در طول مبارزه براى حق تعيين سرنوشت به ظهور 
مى رساند. حزب دمکرات، با عزيمت از يک منفعت طبقاتى و دقيقا 
به اعتبار برجسته ديدن تضاد طبقاتى خود با کومه له در اين مقطع به 
جنگ آغاز کرده است، و کومه له دقيقا به دليل ضرورت دفاع از منافع 
طبقاتى خود و آن اوضاع عينى که تحقق اين منافع را تسهيل مى کند، 

با قاطعيت پاى به اين جنگ گذاشته است. 
 

اين جنبش در بحث  به  ممکن است گفته شود ذکر صفت "انقالبى" 
"هژمونى" يک اشتباه لفظى است و منظور اين است که جنگ ما، 
جنبش  در  پرولتاريا،  انقالبى،  طبقه  هژمونى  کسب  سر  بر  جنگى 
و  انقالبى  غير  طبقه  هژمونى  اعمال  از  ممانعت  با  و  دمکراتيک 
پوپوليسم  برچسپ  نيز  فرمولبندى  اين  آيا  است.  آن  بر  ارتجاعى  يا 
دمکراتيک  جنبش  بر  هژمونى  کسب  براى  مبارزه  مگر  مى خورد؟ 
يک فرمول شناخته شده مارکسيستى از وظايف پرولتاريا در جنبش 

دمکراتيک نيست؟ 
 

نفس مبارزه بر سر اعمال هژمونى بر يک جنبش دمکراتيک و لذا 
انقالبى کردن اين جنبش و يا حتى در شرايطى، نفس جنگ بر سر 
تثبيت اين هژمونى پرولترى- انقالبى، ايده اى پوپوليستى نيست. آنچه 
پوپوليستى است اينست که اوال، اين تعبير مشخصا به جنگ امروز ما 
و حدکا مرتبط مى شود و به محور تحليل جنگ تبديل مى شود، ثانيا، 
درک سراپا غير سياسى، "سازمانى" و نظامى اى از مساله هژمونى 
و رهبرى بدست داده مى شود که منطبق بر درک پوپوليسم از مقوله 

هژمونى است. اجازه بدهيد اين نکات را توضيح دهم: 
 

(کومه له)  ما  فعاليت  و  دمکرات جنگ عليه موجوديت  جنگ حزب 
آيا رفقايى که بحث "جنگ هژمونى" را مطرح مى کنند،  اما  است. 
موجوديت  وجه  آن  با  تنها  دمکرات  که حزب  بدهند  نشان  مى توانند 
و فعاليِت ما دشمنى مى ورزد و تنها عليه آن وجه ما دست به اسلحه 
در  دمکراتيک  در جنبش  به کسب هژمونى  که معطوف  برده است، 
آيا رفقاى ما مى توانند نشان دهند که انزجار حزب  کردستان است؟ 
اما  است  خودمختارى  برنامه  ما  با  او  جنگ  انگيزه  و  دمکرات 
ملى  جنبش  درباره  کومه له  تبليغات  نيست،  کمونيست  حزب  برنامه 
کومه له  سوسياليستى  و  کارگرى  مطالبات  اما  است،  آن  مطالبات  و 
نيست، راديکاليزه کردن جنبش کردستان است، اما پيوند سوسياليستى 
نيست، در يک کالم کمونيسم کومه له  با کارگران کردستان  کومه له 
نيست، بلکه دمکراتيسم پيگير و انقالبى کومه له در جنبش دمکراتيک 
خودآگاهى،  پروسه  نه  اين  دهند  نشان  مى توانند  ما  رفقاى  آيا  است؟ 
تشکل و استقالل منافع کارگران کردستان تحت پرچم کمونيسم، بلکه 
صرفا دخالت اين کارگران کمونيست در امر "جنبش" است که حزب 
دمکرات را به جنگ با ما برانگيخته است؟ اين دست کم گرفتن حزب 
دمکرات، کمرنگ کردن منافع طبقاتى او بطور کلى و نديدن انزجار 
او از کل موجوديت ماست. اگر خود ما، راسا، با هدف از پيش تعيين 
شده تسهيل امر کسب هژمونى در جنبش دمکراتيک در کردستان (و 
نه براى امحا و تاراندن نهايى حزب دمکرات) با حدکا وارد جنگى 
بشويم مى توانيم اين تعبير را نيز بدهيم که اين جنگى براى کم کردن 
جنبش  در  توده ها  به  رهبرى  اعمال  صفحه  از  دمکرات  حزب  شّر 
است، اما اگر او به ما حمله مى کند، اگر او موجوديت و فعاليت ما 
را زير ضربه مى گيرد، آنگاه چنين تعبيرى تنها مى تواند متوهمانه و 

با ده ها  اينکه بطور مشخص امروز  باشد. بخصوص  توهم برانگيز 
فاکت مشخص مى توان نشان داد که اين کمونيسم و انسجام کمونيستى 
کومه له است که نه فقط حزب دمکرات، بلکه ديگران ديگرى را نيز، 
به خصومت با ما و تالش در متوقف کردن ما سوق داده است. اين 
پراتيک کمونيستى کومه له، به مثابه يک سازمان طبقاتى است و نه 
صرفا داعيه رهبرى او، که حزب دمکرات را ناگزير کرده است براى 
قطع پروسه رشد و دامنه فعاليت کومه له ضرب شست نظامى نشان 
بدهد. بعالوه جدال بر سر رهبرى هنگامى حدت مى گيرد که جنبش 
عينى از درجه اعتالى بااليى برخوردار باشد، هنگامى که توده هاى 
وسيع مردم درگير عمل آشکارند و لذا با معضل انتخاب رهبرى و 
انتخاب برنامه ها، سياست ها و آکسيون هاى پيشنهادى احزاب مختلف 
نيروى  اعتبار  به  عمدتا  جنبش  که  شرايطى  در  نه  هستند.  روبرو 
سازمانى احزاب فعال در آن موجوديت آشکار خود را حفظ کرده است، 
نه در شرايطى که هر حزب تازه در موقعيت جلب توده ها به برنامه 
و سياست هاى خود بطورکلى و جايگير کردن سازمان حزبى خود 
کمونيسم  و  کومه له  به  دمکرات  حزب  امروز  است.  آنان  ميان  در 
تعرض مى کند و نه به جناح راديکال (پرولترى) جنبش  دمکراتيک. 
حزب دمکرات امروز در هيات "برنامه حداکثر" بورژوازى، بعنوان 
تبعيض  بوروکراتيک،  دولت  استثمار،  خصوصى،  مالکيت  مدافع 
جنسى، مذهب، تفرقه کارگران، به ما حمله مى کند و نه بعنوان حزب 
يا شوراى کردستان خودمختار را  پارلمان  بورژوايى که مى خواهد 
از نمايندگان خود پر کند، يا طرح معينى را به دولت مرکزى تحميل 
کند. حزب دمکرات جدا از به سازش کشيدن جنبش ملى- دمکراتيک، 
هويت سياسى ديگرى نيز دارد. اين تشکل بورژوازى کرد و ابزار 
سياسى تشکيالتى اين بخش بورژوازى ايران براى ادغام، به طريق 
سياسى-  شکل  کومه له،  است.  سراسرى  بورژوازى  در  مطلوب، 
طبقاتى پرولتاريا در کردستان و ابزار اتصال اين طبقه به يک انقالب 
سوسياليستى سراسرى است. در اين ظرفيت ها است که اين دو سازمان 
براى  دو  اين  تالش  مبناى  بر  تعبير جنگ صرفا  مى جنگند.  امروز 
اعمال رهبرى به جنبش ملى- دمکراتيک، پرده پوشى از تضاد طبقاتى 
ايندو و بروز آشکار و انکارناپذير اين تضاد طبقاتى در جنگ کنونى 
است. طرح بحث هژمونى و قرار دادن "جنبش" در محور تحليل، 
تبليغات طبقاتى و "ماوراء جنبشى"،  امروز، يعنى در شرايطى که 
حزب دمکرات را وادار کرده است دست به اسلحه ببرد، چيزى جز 
جدا کردن جنگ از سياستى که به آن منجر شده است و لذا کمرنگ 
کردن همان سياست در تبليغات و عمل سازمانى نيست، هر قدر نيت 

همه ما چيزى جز اين باشد. 
 

اما نکته دوم. در مارکسيسم هژمونى و مبارزه بر سر هژمونى ابدا 
به اينصورت، يعنى "قدر قدرتى" و يک تقابل رو در روى نظامى 
به  جريان  يک  تسلط  معناى  به  هژمونى  نمى شود.  درک  جريان  دو 
وسيع  جنبش  در  توده اى  تشکل هاى  و  آکسيون ها  آرمانها،  شعارها، 
غير حزبى است. مبارزه براى هژمونى مبارزه اى است که هر نيرو 
براى هدايتحرکت توده ها در جهت معينى دنبال مى کند، بنابراين اوال، 
جنوبى)  آفريقاى  امروز  يا   ٥۷ ايران  (نظير  همگانى  وسيع  حرکت 
بايد به درجه زيادى فعليت يافته باشد که رهبرى معينى را (رهبرى 
امرى عملى است) بطلبد و ثانيا، دعوا بر سر جلب اين توده ها، بعنوان 
نيروى ثالث و هدايت حرکت آنهاست. در مبارزه براى "هژمونى" 
طرفين به يکديگر  شليک نمى کنند و يا الاقل شليک کردن آنها به هم 
اقدامى فرعى به کل مبارزه سياسى- تشکيالتى براى کسب هژمونى 
است. به هر حال استنباط تاکنونى خود من از بحث هژمونى پرولتاريا 
تفاوت  سند،  اين  تلويحى  استنباط  با  دمکراتيک  جنبش  و  انقالب  در 
زيادى دارد. براى يک نمونه معنى عملى بحث "هژمونى" در سند 
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سند  بند  اين  با  استنباط  اين  سياسى  غير  سراپا  خصلت  و  ارزيابى 
ارزيابى معلوم مى شود: 

آبان   ۲٥ رويداد  از  مستقل  نمى بايست  ما،  نظامى  اقدام  «بنابراين 
طراحى و عرضه مى شد، چرا که گفتيم مى بايد تاثيرات سياسى اى که 
با اين رويداد به سود حدکا ايجاد شده بود(!) را خنثى کند و همچنين 
اقدام نظامى ما مى بايد در آن فاصله زمانى انجام گيرد که در اذهان 
عمومى واقعه ۲٥ آبان امرى مختومه تلقى نشده باشد و عالوه برآن 
ندهيم  اجازه  سياسى  فعاليت  و  تبليغات  با  مى بايست  فاصله  اين  در 
حدکا پيروزى نظامى خود در تعرض ۲٥ آبان را به معنى درجه اى 
از تحقق اهداف خود (َقَدر قدرتى، مرعوب ساختن زحمتکشان و...) 

تثبيت کند.»
 

و  رعب  آن  است  شده  ايجاد  حدکا  "نفع"  به  که  "سياسى"  تاثيرات 
وحشتى است که توده ها از سبعيت و جنايتکارى او يافته اند. يعنى همان 
قدر قدرتى او، همان "هدف" او. جنگ ما مى خواهد اين قدر قدرتى 
"هژمونى"  بحث  که  است  دروازه اى  اين  ظاهرا  و  بشکند  درهم  را 
اعمال  به  چيزى  اورامان  واقعه  با  حدکا  قطعا  مى شود.  وارد  آن  از 
بفهميم)  مارکسيستى  را  هژمونى  (اگر  جنبش  بر  خود  "هژمونى" 
نزديک نشده  بود. تمام تاثيرات "سياسى" اى که به "نفع حزب" ايجاد 
شد آن تاثيراتى است که او را از جنبش منزوى مى نمود. جنگ ما با 
حدکا، حتى اگر "نبايد مستقل از ۲٥ آبان" طرح مى شد (که فعال به 
نادرستى اين مساله کارى ندارم)، اگر مى بايست تصوير قدر قدرتى 
حزب را بشکند (که مى بايست)، به هر حال ربطى به مبارزه بر سر 
هژمونى ندارد. مگر آنکه هژمونى بر جنبش را معادل انقياد و تمکين 
يعنى  بدانيم.  يکى  به  جنبش  نيروهاى  ساير  ترس  و  اجبار  روى  از 
همان تصوير فدائى، راه کارگر، پيکار و ديگران از هژمونى، آنهم 

در سال ٥۷. 
 

اين فرمولبندى (بحران رهبرى- نوار، و مبارزه براى هژمونى-  سند) 
نظاميگرايانه است زيرا: 

 
اين  مى کند.  انتزاع  هژمونى  براى  مبارزه  سياسى  محتواى  تمام  از 
تشکيالتى،  سياسى-  فعاليت  جاى  به  و  مى گذارد  مسکوت  را  نکات 
کسب  براى  ابزارى  را  نظامى  ضربه  حزب،  تاکتيکى  و  تبليغى 
افشاگرى  و  تبليغ  ما  تاکنون  که  ندارم  (بياد  مى کند  قلمداد  هژمونى 
کرده  تبيين  هژمونى  کسب  فرمولبندى  با  را  دمکرات  حزب  عليه 
باشيم. يعنى آنجا که اقدام ما در جهت کسب هژمونى هم بود. اما تا 
مى شود).  تبديل  بحث  محور  به  "هژمونى"  مى شود،  نظامى  مساله 
اين همان تصوير "قدرقدرتى" از هژمونى است. تصويرى که حزب 
دمکرات احتماال دارد. نه هژمونى در مبارزه، که هژمونى به معناى 
نظامى- ادارى کلمه. اين همان بحث قديمى "جنگ دمکرات و کومه له 
مفهوم  اندک  همان  از  امروز حتى  که  است  است"  حاکميت  بر سر 
سياسى خود هم خالى شده و کامال در بُعد نظامى فهميده شده است. اين 
استنباط که ما امروز داريم بر سر رهبرى جنبش با حزب دمکرات 
مى جنگيم، به معناى سپردن سرنوشت "رهبرى جنبش" نه به مبارزه 
حزبى- توده اى، بلکه به مبارزه نيروهاى مسلح و لذا نظامى کردن 
اين  است.  از شيوه دخالت و رهبرى مان در جنبش  ما  استنباط  تمام 
فرمولبندى، نه فقط جنگ با دمکرات، بلکه همچنين خصلت نظامى 
تشکيالت ما، يا ارگانهاى نظامى آن را، در مرکز سياست حزب ما در 
کردستان قرار مى دهد. گرايشى که بطور عينى از ديرباز در سطوح 
مختلف کومه له وجود داشته است و گام به گام با فشار مدافعان کار 
اين  مبناى  بر  نظاميگرى  تشديد  است.  توده اى اصالح شده  سياسى- 

فرمولبندى اجتناب ناپذير است. 
 

به هر رو خاصيت اين بيان پوپوليستى- نظامى اينست که در حالى که 
از لحاظ سياسى به راست مى چرخد و بطور ذاتى در سياست آوانس 
مى دهد، در عرصه نظامى چپ روى مى کند. از مبارزه نظامى تمام 
اين قرار بود توسط مجموعه  از  آن کارى را طلب مى کند که پيش 

فعاليت حزب ما متحقق شود. چرا که:

۱-  جنگ را نه به اعتبار تخالف پرولتاريا و بورژوازى بطور کلى و 
ضديت آنها در جنبش دمکراتيک بطور اخص، بلکه به اعتبار رهبرى 
جنبش و لذا با مفروض گرفتن، يکدست گرفتن و متحول نديدن جنبش 
تبيين مى کند. اينجا نفس جنبش و نيروهاى فعاله آن مفروض است و 
مورد نقد نيست، دعوا بر سر رهبرى آن است. اينجا درست يکى از 
بروزات عدم تعلق حزب دمکرات به جنبش انقالبى کمرنگ مى شود. 

اين راست روى در سياست است. 
 

۲-  اگر مساله کسب هژمونى منشا جنگ باشد، آنگاه پيروزى نظامى 
قطعى و کسب اين هژمونى نمى تواند منطقا هدف جنگ تلقى نگردد (و 
اگر هدف اينطور تبيين نمى شود به معناى "انحراف" از سند ارزيابى 
(با  ما  جنگ  اعتبار  به  صرفا  گويا  که  قطعى،  پيروزى  اما  است). 
نيروى سازمانى ما) قابل حصول است، مستلزم عمليات نظامى بسيار 
گسترده، دنباله دار، فشرده و فرسوده کننده است. اين معادل "جنگ 
جنگ تا پيروزى" است، زيرا با هر نتيجه ديگرى به جز حل و فصل 
مساله هژمونى، جنگ نظامى خود را شکست خورده تصور مى کند.

 
معنى اين راست روى سياسى و چپ روى نظامى در عمل اين خواهد 

شد که:

۱-  ما در تبليغات آنطور که بايد کارگران و زحمتکشان را مخاطب 
و  "رهبرى"  براى  تالشش  در  را  دمکرات  حزب  ندهيم،  قرار 
"قدرقدرتى" افشا کنيم و کمتر به خصلت ضدکارگرى اش بپردازيم. 

 
نظاميگرى رواج  و  بيابد  حد  از  بيش  برجستگى  نظامى  ۲-  مبارزه 

يابد. 

 ۳-  در مبارزه نظامى خود را فرسوده کنيم، در هرحال، مادام که 
اينکه عمال  از  (اعم  ادامه مى دهد  ما  به جنگ طلبى خود عليه  حدکا 

ضربه اى مى زند يا نه) خود را ناموفق احساس کنيم 

 ٤-  شرايط ختم جنگ را نشناسيم 
 

٥-  پيروزى را تشخيص ندهيم 

 ٦-  در صورت شکست نظامى، ادامه کارى سياسى خود را نيز، که 
در اين دوره دچار وقفه نيز ميشود، از دست بدهيم و با منطق خودمان 

خود را در امر مبارزه بر سر هژمونى مغلوب احساس کنيم. 
 

۷-  حتى به همان نسبت که تناسب قوايى در قلمرو نظامى به وجود 
مى آوريم، قادر نباشيم کار سياسى خود را سازمان بدهيم. شبح جنگ 

باقى بماند.

به اشکاالت ديگر سند ميپردازم. اول الزم است خالصه اى از آنچه 
بنظر من تبيين درست مساله است را ذکر کنم. اين نکات چيز چندان 
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من  اعتقاد  به  که  نيست  ک. م.ک  علنى  قطعنامه  همان  از  متفاوتى 
با برخى  تبيين متمايز از سند ارزيابى را نشان مى دهد و من،  يک 
اصالحات جزئى، با آن موافقم (هرچند قطعنامه به تمام نکات مندرج 

در سند ارزيابى نمى پردازد) 
 

او،  آنتى کمونيسم  دمکرات،  براى حزب  بر جنگ  حاکم  ۱-  سياست 
هراس او بقا و انسجام تشکل سوسياليستى طبقه کارگر کردستان و 
هراس او از ارتقاء جنبش ملى در کردستان به سطح جنبش انقالبى 
توسط اين بخش کمونيست و انزواى خود او است. اين سياست دير يا 
زود (و قاعدتا ديرتر از زمانى که مساله کسب حق تعيين سرنوشت 
اجتناب ناپذير  جنگ  يک  به  باشد)  شده   نزديک  فرجام  به  نوعى  به 
مرگ و زندگى عليه کومه له مى انجاميد. اين سياست همچنين اعمال 
قهر روتين و متناوب عليه کومه له را حتى قبل از تسويه حساب نهايى 
براى حزب ضرورى مى سازد. اما جنگ اخير، که بدون شک حزب 
دمکرات آغازگر آن بوده است و آگاهانه به آن پا گذاشته است، داراى 
به  دست  دمکرات  حزب  که  مقطعى  است.  خود  خاص  ويژگى هاى 
شروع اين دوره اخير جنگ مى زند، مصادف با استيصال عملى او، 
آنتى کمونيست سراسرى (و در مرحله  اپوزيسيون  با  نياز به معامله 
بعد نوعى سازش با دولت مرکزى)، و مصادف با کاهش نفوذ و دامنه 
در  اعتبار  کسب  براى  دمکرات  است. حزب  کردستان  در  او  عمل 
ميان متحدين خود بايد بر سر قابليت خود در ضربه زدن به کمونيستها 
معامله کند و اين قابليت را عمال نشان بدهد. از اينرو ويژگى جنگ 
براى حزب در اينست که اوال، اين جنگ نه صرفا با هدف تبليغاتى 
و ارعاب موضعى کومه له، بلکه با تحميل يک تناسب قواى جديد به 
نفع حزب دمکرات و به تمکين کشيدن کومه له و از اين طريق بعالوه 
اين  دمکرات،  نظر حزب  از  ثانيا،  آغاز مى شود.  زحمتکشان کرد، 
به همين  ثالثا،  اين هدف نمى رسد،  به  ابعاد سراسرى  جنگ جز در 
دليل يک دوره تاکتيکى نسبتا طوالنى (در مقايسه با جنگ هاى پيشين) 
را در بر مى گيرد. اين جنگى مقطعى نيست. در عين حال جنگ مرگ 

و زندگى نهايى نيز نيست. يک جنگ تاکتيکى است. 
 

در  پرولترى  مستقل  تشکل  از  دفاع  جنگ  اين  در  کومه له  سياست 
مناسبات  و  عينى  دستاوردهاى  گسترش  و  حفظ  است،  کردستان 
سياسى اى که اين سازمانيابى و آگاهگرى را ممکن مى کند (دمکراسى 
در کردستان) و خنثى کردن اين سياست حدکا و حفظ و يا بهبود تناسب 
قواى موجود به نفع خويش است. جنگ کومه له با حزب دمکرات بدين 
ترتيب در وهله اول جنگى مبتنى بر منافع مستقل طبقاتى پرولتاريا 
اين اعتبار، جنگى بر سر حفظ و گسترش  در کردستان و سپس به 
سر  بر  جنگى  يعنى  کردستان،  در  دموکراتيک  اوضاع  و  مناسبات 

آزادى و دمکراسى است. 
 

اين مسائل، يعنى منافع پرولتاريا و مساله آزادى و دمکراسى، محور 
و جوهر خصلت انقالبى جنبش در کردستان است، درست به همين 
خاطر است که حمله دمکرات به کومه له بر سر اين مسائل، حمله اى 
به جنبش انقالبى است و نه تالشى براى کسب هژمونى در آن. اين 
مسائل هم امروز مرز عمل انقالبى و عمل ضدانقالبى در کردستان 
را ترسيم مى کنند و نه دو سياست در جنبش ملى- انقالبى در کردستان 
را. اين فرمولبندى دوم يک راست روى سياسى و يک آوانس کامل به 

حزب دمکرات در عرصه سياست است. 
 

۲-   پيروزى در اين جنگ به چه معنى است. براى کومه له پيروزى 
در جنگ خنثى شدن سياست ضدانقالبى حزب دمکرات، تثبيت و بسط 
تثبيت و بسط دامنه دمکراسى  دامنه نفوذ حزب سياسى پرولتاريا و 

انقالبى در کردستان است، به نحوى که عمال سازمانيابى و آگاهگرى 
عليه  انقالبى  جنبش  دامنه  و  شود  تسهيل  کردستان  در  پرولتاريا 
بورژوازى سراسرى بتواند گسترش يابد. از حزب دمکرات بايد رفع 
زحمت شود. سياست حزب دمکرات بايد خنثى شود و حزب دمکرات 

به اين نکات گردن بگذارد:
واقعيت  يک  کومه له،  کردستان،  در  پرولتاريا  کمونيستى  ۱-  تشکل 
از  کردستان  در  آن  آزادانه  فعاليت  و  است  حذف  غيرقابل  موجود، 

جانب حزب دمکرات نمى تواند محدود شود. 
 

زحمتکشان  سازمانيابى  و  آزاد  کردستان  در  کمونيستى  ۲-  تبليغات 
کرد با حزب سياسى خود آزاد و بالمانع است، هيچ نيروئى نمى تواند 

سد راه اين سازمانيابى و آگاهى شود. 
 

۳-  دمکراسى در کردستان بايد برقرار بماند، آزادى فعاليت سياسى 
به  بايد  کردستان  در  تشکل  و  عقايد  در  مردم  توده  آزادى  احزاب، 

رسميت شناخته شود و نمى تواند مورد تعرض قرار بگيرد. 
 

جنبش  رهبرى  در  و...)  سازمانيابى  (تبليغات،  کومه له  ٤-  فعاليت 
دمکرات  مسلحانه حزب  زور  اعمال  با  نمى تواند  کرد  خلق  انقالبى 

محدود شود. 
 

٥-  حتى از طريق نظامى نمى توان کومه له را به سازش سياسى بر 
سر اهداف و اشکال مبارزه اش ناگزير کرد. جنگ نظامى با کومه له 

به صرفه سياسى و نظامى حزب دمکرات نيست.
واضح است که اينها مضمون پيروزى است و نه شکل آن. اينها عينا 
فرمولبندى مفاد موافقتنامه صلح نيست، اين رئوس آن وضعيتى است 
چيست؟  شکل  در  پيروزى  است.اما  پيروزى  منزله  به  ما  براى  که 
بسيار روشن  اين مورد  قطعنامه علنى کومه له مصوب ک.م.ک در 
است (هرچند قدرى ناقص مساله را بيان مى کند) زيرا ميان پيروزى 
-de) و پيروزى عملى، بالفعل (dejure دو ژوره) ،رسمى،قراردادى
facto)، تفاوت مى گذارد. تحميل شرايط صلح ما به حزب دمکرات 
از  توافق اعالم شده و رسمى، شکل مطلوب ترى  به يک  و رسيدن 
است  (ممکن  ندارد  بستگى  ما  اراده  به  تنها  البته  که  است  پيروزى 
حزب دمکرات در اوج فالکت واستيصال باز هم تن به توافق رسمى، 
آتش بس و مذاکره ندهد و از تهديدات-  آنگاه توخالى- جنگ طلبانه اش 
دست برندارد). اما به هر حال تحميل عملى اين شرايط اعالم شده، 
که محور تبليغات ماست، نمى تواند تنها مالک تصميم گيرى ما درباره 
نحوه و دامنه عمليات نظامى ما، و قضاوت درست درجه موفقيت ما 
باشد. آنچه اينجا محور است تحميل عملى (دوفاکتو) اين شرايط است، 
يعنى بوجود آوردن اوضاعى که در آن پيروزى ما بدست آمده باشد، 
اعم از اينکه ماشين تبليغاتى حزب دمکرات و رهبرى آن، علنا آن را 
به رسميت بشناسند يا نه . از اين زاويه آنگاه ما به نحو ديگرى به شکل 
پيشبرد عمليات نظامى خود در فازهاى بعد (يعنى هنگامى که شرايط 
پيروزى دوفاکتو حاصل شد-  امروز چنين نيست)، خواهيم نگريست. 
ما حتى در آن صورت، مى توانيم پيروزى خود را به شکل يکجانبه 
چه  رسمى  و  قراردادى  پيروزى  چه  که  است  (واضح  کنيم  اعالم 
پيروزى دوفاکتو، هر دو ناپايدار و تابع قانونمندى هميشگى رابطه ما 
و حزب دمکرات يعنى خصلت طبقاتى اساسى و همسوئى هاى مقطعى 
است. پيروزى را بايد در يک پروسه مدام حفظ کرد، اما بحث بر سر 
آنست که حدکا نخواهد و يا نتواند باز براى يک دوره تاکتيکى ديگر 

سياست جنگى خود عليه ما را محور قرار بدهد) 
دوفاکتو  پيروزى  و  پيروزى رسمى  ميان  متاسفانه  ارزيابى"  "سند   
تميز قائل نمى شود، جايى براى پيروزى دوفاکتو باز نمى کند و بعالوه 



بستر اصلی شماره ۱۶                                               دوره جديد                                               آوريل ۲۰۱۷

٤۲                                                     

تصور مبهم و غير سياسى اى از موفقيت رسمى بدست مى دهد (کشيدن 
حدکا به پاى ميز مذاکره-  يعنى چيزى که ممکن است بنا به مسائل 
تبليغاتى و عملى حدکا، حتى در اوج فالکت هم حاصل نشود). برطبق 
بلکه  نيست،  تنهايى  به  ما  مبارزه  حاصل  ما  موفقيت  ارزيابى،  سند 
همچنين حاصل تلقى خاصى از جانب حزب دمکرات نسبت به منافع 
و مصالح خودش است. هيچ تضمينى وجود ندارد که حزب دمکرات، 
آنگونه که فشار عملى ما حکم مى کند، عمل کند. از اينرو سند ارزيابى 
متغيرى را در بحث پيروزى وارد مى کند که لزوما تماما تابعى از 
فعاليت ما و يا حتى فشارهاى عينى ما بر حدکا نيست. نديدن پيروزى 
ما  پيروزى  که  اينست  اوضاع  محتمل تر  سير  که  هنگامى  دوفاکتو، 
آن  معناى  به  شود،  مسجل  رسما  بى آنکه  شود  حاصل  عمال  اساسا 
خواهد بود که خود ما بر طبق سند ارزيابى پيروزى عملى خود را 
تشخيص ندهيم و شرايط انتقال از دوره تاکتيکى موجود به دوره ديگر 

را نبينيم. 
 

بهرحال اين بحث (و بحث قطعنامه علنى) از لحاظ استنتاجات سياسى 
و عملى تفاوت هاى مهمى با بحث "سند ارزيابى" دارد. 

 
اوال از لحاظ سياسى، همانطور که گفتم، خصلت طبقاتى تبليغات ما، 
ضديت طبقاتى ما با حزب دمکرات (و به اين اعتبار، مسائل جنبش 
از  با حرکت  گرفت.  خواهد  قرار  بحث  مورد  بيشتر  ملى-  انقالبى) 
موضع قطعنامه علنى، ما قبل از هر چيز به يک طبقه معين فراخوان 
مى دهيم. جنگ حدکا را جنگى عليه کارگران و جنگى عليه انقالب 
زحمتکشان کردستان ترسيم مى کنيم، (امروز هم راديوهاى ما حتما 
ارزيابى،  سند  در  مستتر  ادراکات  بخاطر  نه  اين  اما  مى کنند،  چنين 
بلکه عليرغم آن صورت مى گيرد. در صورت تثبيت بحث "هژمونى" 
سقوط  اصولى  غير  فرمولبندى هاى  به  به گام  گام  نمى تواند  تبليغات، 

نکند. 

ثانيا، تبيين اصولى مبانى جنگ، امکان مى دهد تا مبارزه نظامى از 
پيدا  توده اى  تشکيالتى-    سياسى-  کار  با  جدى  رابطه اى  هم اکنون، 
کند. به درجه اى که پيروزى هاى نظامى ما تناسب قواى مورد نظر 
به  مى کند،  خنثى  را  حدکا  سياست  و  مى دهد  شکل  هم اکنون  از  را 
همان درجه معضل بخش هاى بيشترى از تشکيالت به کار در ميان 
کارگران و زحمتکشان تبديل مى شود (بديهى است که بهرحال عمل 
نظامى ما عليه حدکا براى تحقق اهداف اساسى و برگشت ناپذير کردن 
موفقيت هاى موجود همواره ضرورى است). کار "روتين" و سياسى 
نه تنها تعطيل نمى شود، بلکه در سايه کار نظامى حرکت مى کند و 
سفره خود را در پس هر پيروزى نظامى پهن مى کند. اگر دعوا بر 
سر رفع مزاحمت حزب دمکرات از تبليغات، آگاهگرى، کارسازمانى 
درجه اى  به  آنگاه  شود،  ديده  کومه له  تشکيالت  امنيت  و  توده اى  و 
مى کند،  رفع  منطقه اى  ولو بصورت  را،  مزاحمت  اين  ما  که جنگ 
هژمونى  بر سر  "جنگ  درک  اشکال  مى يابد.  گسترش  سياسى  کار 
نظام  مساله "هژمونى"  يافتن  فيصله  تا  منطقا  بايد  که  اينست  است" 
را بر سياست برترى بدهد. رابطه نظام و سياست را "مرحله اى" و 
"دوره اى" بررسى کند و نه متقابل، جارى و بصورت يک پروسه 
اتکا و رشد متقابل. تصور "قراردادى" از پيروزى، اين مطلق ديدن 

نظام را به شکل افراط آميزى تشديد مى کند. 
 

ثالثا، تشکيالتى که نظام را در دوره حاضر و تا تعيين تکليف با حدکا 
مطلقا محورى کرده باشد، تشکيالتى که جنگ با حدکا را از هژمونى 
خود  از  نظامى  نظر  از  همواره  حال  عين  در  باشد،  کرده  استنتاج 
ناراضى از آب درمى آيد، ولو آنکه عمليات نظامى او، عليرغم آنکه 

شايد آنطور که بايد حدکا را در موضع ضعف و تجديدنظر نيانداخته 
باشد، عمال امکان گسترش فعاليت سياسى کومه له و عمليات نظامى 
او عليه رژيم را فراهم کرده باشد. اين گرايش تقويت ميشود که جدا از 
پيروزى جنگى (برمبناى شاخص هاى جنگى، تلفات و...) چيزى را 
موفقيت ارزيابى نکند و بجاى پيروزى سياست جنگى، پيروزى جنگ 

از لحاظ نظامى را مد نظر قرار مى دهد و برجسته مى کند. 
 

افراطى  نحو  به  ارزيابى"،  "سند  از  با عزيمت  نظامى،  کار  رابعا، 
تشديد مى شود. ما، اگر نه هنوز، بلکه در آينده، بيشتر از حد الزم براى 
تحقق اهداف خود، خود را با حدکا درگير خواهيم کرد. اهداف جنگ 
(هژمونى و ميز مذاکره) در سطحى قرار داده شده اند که به ناگزير تا 
مدتها بخش اعظم انرژى و توان کل تشکيالت را خواهد بلعيد. حکمت  
اين  شده است.  تعريف  حدکا  تمکين رسمى  با  نظامى  فعاليت  سياسى 
حکمت و هدف نه بصورت يک پروسه،، بلکه بصورت يک مقطع، 
يک "ترکمانچاى" براى حدکا مى تواند متحقق شود. "جنگ جنگ تا 
تبديل مى شود و عقب نشينى  از خودش  توقع تشکيالت  به  پيروزى" 
از آن شکست محسوب مى شود. حکمت سياسى واقعى جنگ، يعنى 
جنگيدن براى حفظ کومه له و دامنه فعاليت کومه له، در کار سياسى و 
تشکيالتى با توده ها و کار نظامى عليه رژيم، کمرنگ مى شود و لذا 
پيروزى هايى که تا هم اکنون دراين جنگ بدست آمده است و در آينده 
خواهد  قرار  حدکا  تمکين  عدم  تحت الشعاع  آمد،  خواهند  بدست  نيز 
زيرا  شد،  خواهد  بزرگ  بى نهايت  ما  به  وارده  ضربه هاى  گرفت. 
صرفا با ضربه هاى نظامى ما به حدکا و نه با ماحصل سياسى و عملى 
نبردها  و  متقابل  اين ضربات  مقايسه مى شود.  در هر مقطع،  جنگ 
بصورت جدالهاى در خط تعادل ديده نمى شود، خطى که در اينسوى 
آن، يعنى در تعادل بدست آمده، ما قادر شده ايم به کار انقالبى خود 
عليرغم تکاپوى ارتجاعى حزب دمکرات مشغول باشيم. اين وضعيت 
فشار روحى و سياسى  عظيمى بر نيروى نظامى ببار مى آورد. فکر 
نظامى  نارضايتى  به  و  مى کند  نظامى  يکجانبه  بطور  را  تشکيالت 
سازمان از خود و الجرم "چپ"رو، نظامى و فرسوده کردن نيروها 
امکان مى دهد. حال آنکه ديدگاه اصولى، عملکرد نيروى نظامى را، 
نه در قدر مطلق تفوق و تحرکش عليه حدکا، بلکه همچنين و اساسا در 
تامين اهداف سياسى مورد نظر، يعنى در ايجاد عملى شرايط فعاليت 
همه جانبه کومه له، قضاوت مى کند و لذا با تحقق تدريجى اين اهداف 
سياسى نيروى نظامى خود را موفق ارزيابى مى کند. (اشتباهات فنى- 
نظامى در نبردهاى معين البته همواره مى تواند مورد بررسى و نقد 

قرار بگيرد) 
 

بنابراين آنچه "سند ارزيابى" ابدا ارزيابى نمى کند همين رابطه جنگ 
و  سياسى  اهداف  آن  با  آن  تاکنونى  دستاوردهاى  و  دمکرات  با  ما 
ديگر  اهداف  اين  گذاشته ايم.  جنگ  به  پا  آن  بخاطر  که  عملى ايست 
صرفا در قبال حزب دمکرات تبيين نمى شوند، بلکه اهدافى جامع تر و 
اساسى ترند. استحکام و ادامه کارى کومه له، دامنه عمل آن، و گشودن 
راه گسترش فعاليت همه جانبه آن، اينها قاعدتا مالک هاى ماست. سند 

ارزيابى، کار نظامى ما را در قياس با اين اهداف ارزيابى نمى کند. 
 

از بحث هاى حاضر، تاکتيک و دورنماى نظامى معينى نيز استنتاج 
مراحل  و  "دورنما  سند  به  کوتاهى  اشارات  در  پائين تر  که  مى شود 
جنگ" رئوس آن را توضيح مى دهم. اول الزم است خيلى خالصه به 

چند نکته باقى مانده در سند ارزيابى برگرديم: 
 

۱-  در سند گفته مى شود:
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"با حرکت از ضرورت سياسى و بنيادى اقدام به جنگ، ارزيابى ما 
از ساير زمينه ها مکان واقعى خود را مى يابد. نقد ما در هر زمينه 
مى بايد نقاط ضعف و اشتباهاتى را که مانع تحقق کامل اهداف نظامى 
ما شدند را روشن سازد و آلترناتيوهايى را که موجب پيشبرد بهتر 
جنگ مى شدند را ارائه دهد... حلقه اصلى در نقد جنگ ما با حدکا در 
زمينه تاکتيک هاى نظامى (و بويژه فقدان تاکتيک روشن و مرحله بندى 

شده و دوره اى از جنگ) ميباشد".

حلقه اصلى در نقد جنگ ما با حدکا، نمى تواند در زمينه تاکتيک هاى 
نظامى باشد. زيرا خود اين تاکتيک هاى نظامى قرار بوده به اهداف 
سياسى معينى خدمت کنند. بنابراين حلقه اصلى نقد اين خواهد بود( با 
فرض معلوم بودن و مورد توافق بودن اهداف سياسى)، تاکتيک هاى 
ديگر  (که  ما  جنگى  سياست  از  ناشى  اقدامات  ساير  و  ما  نظامى 
نظامى نيست)، تا چه درجه ما را به تحقق اهداف سياسى اى که از 
از  ما  نقد  ديگر  بعبارت  کرده است.  نزديک  مى کرده ايم  دنبال  جنگ 
تاکتيک هاى نظامى نمى تواند ابتدا به ساکن آغاز شود، بلکه مى بايست 
در متن اهداف سياسى سياست جنگى ما بررسى شوند. به اين ترتيب با 
اين حساب فرضا ممکن است يک عمليات از لحاظ نظامى موفق، در 
مجموع ناالزم بوده باشد و برعکس. سوال اينست: آيا ما توانسته ايم 
آن مجموعه عمليات نظامى که شرط الزم پيشرفت سياست ما بود را 
انجام دهيم و درست انجام دهيم. اگر سياست ما کشيدن حدکا به پاى 
ميز مذاکره بوده باشد، نه، اگر سياست ما تثبيت ادامه کارى کومه له، 
گشايش راه گسترش فعاليت کومه له و غيره باشد، شايد، آرى. بعبارت 
ديگر سوال در درجه اول بر سر قضاوت خود اهداف نظامى ما، يعنى 
هدف عمليات هاى ما با مالک اهداف سياسى ماست و نه قضاوت در 
خود نحوه و درجه تحقق اهداف نظامى ما که بايد در جلسه فرماندهان 
نظامى با ک. م.ک مورد بحث قرار گيرد، و قطعا عوامل فنى زيادى 
را طرح خواهد کرد. تنها با حرکت از بحث "هژمونى"، که هدف 
منطبق  بر هم  حدکا"  بر  "تفوق  نقطه  در  را  نظامى  هدف  و  سياسى 
کرده است، مى توان به اين نتيجه رسيد که حلقه اصلى نقد ما، بررسى 

اشتباهاتى است که مانع تحقق کامل اهداف نظامى ما شدند. 
 

آنکه مشاهده شد که  از  بهمن (پس  از ۷  بند ٤ گفته مى شود که  در 
حدکا بر سر ميز مذاکره نمى آيد- که اگر هم بوديم نمى رفتيم!)، باز 
داديم،  ادامه  به جنگ  ايده "کسب برترى سريع"، "ميز مذاکره"  ما 
تنها پس از وقايع بانه، که پروسه کسب برترى سريع را دچار وقفه 
کرده بود که ما سياست جنگى جديدى (و بنظر من اصولى ترى) را 
مبنى بر ايجاد تعادل منطقه اى براى ادامه فعاليت همه جانبه کومه له در 
دستور گذاشتيم. که متاسفانه اين سياست جنگى جديد به درک واحد 
ک.م تبديل نشد و در عمل همان "پيروزى سريع" و "ميز مذاکره"، 
با همان آهنگ حرکت متناسب آن، مبناى فعاليت بود. (نقل به معنى) 

بنظر من حلقه اصلى نقد همينجاست. 
 

ايده "کسب پيروزى سريع و ميز مذاکره" نمى توانست براى ما يک 
سياست جنگى باشد، زيرا اين حداکثر، پيروزى يک سياست جنگى 
آنهم در فرم را بيان مى کند نه خود سياست را. با هر سياستى مى توان 
براى "کسب پيروزى سريع و ميز مذاکره" تالش کرد، مبنى بر اينکه 
نقد  لذا  و  نشد.  اين سياست  بهرحال  باشد.  داشته  کافى  نيروى  انسان 
را مورد  نکته  اين  تا  باشد  بانه  وقايع  منتظر  منطقا  نمى بايست  ک.م 
توجه قرار دهد. اينکه سياست جنگى کنونى ما (اگر به درک عمومى 
ک.م تبديل شده باشد) مى توانست از ابتدا مد نظر باشد، مى توانست 
کامال  نشود،  جلوه گر  اول  "سياست"  از  ما  عقب نشينى  بصورت 
روشن است. فقدان اين سياست اصولى از ابتدا، قطعا فعاليت نظامى 

ما را دچار پراکندگى، بى هدفى نسبى و آهنگ نامطلوب کرده است. 
"اشتباهات  در  را  نقد"  اصلى  "حلقه  که  کسى  آن  است  حال روشن 
شده است  ما  نظامى"  "اهداف  تحقق  مانع  که  بداند  ضعف هايى"  و 
خودبخود دارد امروز هم بر مبناى سياست "پيروزى سريع" خود را 
قضاوت و نقد مى کند و نه بر مبناى سياستى که پس از بانه مطرح شده 
و با اين حال به درک  عمومى ک.م هم تبديل نشده است. حلقه اصلى 
نقد، بازبينى فعاليت جنگى ما در پرتو سياست اصولى امروز ماست 
بوده  حاکم  بر آن  نادرستى  که سياست  آنجا  نظامى،  فعاليت  نقد  نه  و 
است. امروز بايد ديد کدام عمليات ها، در صورتى که ما اين سياست 
ناالزم.  شايد  کدام  و  بود  ضرورى  و  حياتى  مى داشتيم،  ابتدا  از  را 
کدام عمليات هاى الزم را انجام نداديم چون صرفا با تفکر "پيروزى 
سريع" حرکت مى کرديم و باالخره کدام عمليات ها و اقدامات جنگى 
اثرات  کم مشقت تر  و  سريع تر  هرچه  تا  بگذاريم  دستور  در  بايد  را 
آشفته فکرى و يکجانبه نگرى گذشته را برطرف کنيم و نظام خود را 

بر سياست امروز منطبق کنيم. 
 

۲-  در سند ارزيابى، يعنى حتى هنگامى که ظاهرا سياست اصولى را 
يافته ايم با اين جمالت درخود متناقض برخورد ميکنيم:

شعار  طرح  صحيح  سياست  ما  حدکا،  آبان   ۲٥ ضربه  مقابل  "در 
امکان  ما  به  سياست  اين  گرفتيم.  پيش  در  را  عاملين..."  "مجازات 
از  دنباله روى  در  و  حدکا  دلخواه  به  نه  را  جنگ  شروع  تا  مى داد 
حوادث، بلکه خودمان راسا تعيين کنيم و از سوى ديگر وسيعترين 
حمايت و تاييد توده اى ممکن را از موضع خود در قبال حدکا کسب 

کنيم".

اشکاالت يکى دوتا نيست: 
 

ايده  مى گويد"،  توده ها  به  را  "حقيقت  که  علنى،  قطعنامه  در  اوال 
"مجازات عاملين" نه به عنوان زمينه چينى ضربه نظامى بعدى ما، 
بلکه به مثابه راه سياسى تفوق ما بر حدکا و راهى براى اجتناب از 
جنگى که در واقع در اورامان آغاز شده بود، تصوير مى کنيم. و بنظر 
عاملين..."  "مجازات  ايده  ارزيابى  سند  در  است.  درست  همين  من 

جائى بناحق در تفکر ما کسب کرده است. 
 

ثانيا، (و در نوارها هم اين توهم وجود دارد)، جنگ با ۲٥ آبان در 
اورامان شروع شد نه با ٦ بهمن. اين هم چيزى است که به توده ها 
داريم که  قبول  اگر  نيستيم.  آن معتقد  به  اما ظاهرا چندان  مى گوئيم، 
سياست حدکا بر ضرب شست نشان دادن به کومه له و تحديد دامنه 
فعاليت و آزادى عمل آن بود، آنگاه بايد بفهميم که جنگ ۲٥٥ آبان 
براى يک  آغازى  يا  و  اين سياست  پيروزى  يا  براى حدکا  اورامان 
جنگ بر مبناى اين سياست بود. نه يک ضربه تصادفى، نه يک واقعه 
اعالم  بعنوان  بايد  را  اورامان  خود ضربه  آنگاه  ديگر.  وقايع  نظير 
ايده "مجازات عاملين..." را  نه  تلقى مى کرديم و  ما  به  جنگ حدکا 
به عنوان توجيهى براى اعالم جنگ ما به حدکا. ما جنگ را شروع 

نکرديم. اين واقعيت دارد. 
 

ثالثا، گفتن اينکه ايده "مجازات عاملين" به ما امکان مى داد تا شروع 
جنگ را نه به دلخواه حدکا و در دنباله روى از حوادث بلکه خودمان 
راسا تعيين کنيم، بسيار غريب بنظر مى رسد. اگر سياست ما خنثى 
کردن تاکتيک سراسرى حدکا براى ضربه زدن به کومه له بود، يعنى 
شرکت و پيروزى در جنگى که حدکا عمال به ما تحميل کرده بود، 
آنگاه ديگر توجيه "مجازات عاملين" بردى ندارد. کدام توده خلق کرد 
از ما باور مى کند که در اشنويه، اطراف سنندج و ديواندره و... دنبال 
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عاملين جنايت اورامان مى گرديم. اما اين ايده، به مثابه توجيهى براى 
جنگ، درست به معناى دنباله روى از حوادث است و نه برعکس، اين 
يعنى ما ناگزيريم جنگ را در اورامان شروع کنيم، زيرا نه به يک 
سياست سراسرى جنگ طلبانه حدکا، بلکه به يک واقعه محلى داريم 
عکس العمل نشان مى دهيم. (در مورد صحت و نادرستى شروع جنگ 
در اورامان اينجا بحثى ندارم). بهرحال "مجازات عاملين" براى ما 
يک سياست نبود، بلکه تبليغات بود. "جما" بر مبناى چنين "سياستى" 
تنها مى توانست از اورامان "شروع" شود، در زمان معينى "شروع" 
از حوادث  دنباله روى  در  لحاظ "زمان و مکان"  از  شود و درست 

اتفاق بيفتد. 
 

آيا پيروزى دوفاکتو ما فى الحال بدست آمده است؟ بنظر من نه . مساله 
عمليات نظامى در رابطه ما و حزب دمکرات هنوز نقش تعيين کننده 
روتين  فعاليت  سرگيرى  از  اهميت  با  مقايسه  در  نمى تواند  و  دارد 
در  بودن  فعال  اهميت  کردن  کم  معناى  به  گفتم  آنچه  شود.  کمرنگ 
صحنه نظامى نيست، بلکه داشتن دورنما و تعريف درستى از علل 
باره  اين  در  است.  نظر  مورد  ما  پيروزى  و شکل  و شرايط  جنگ 

پائين تر باز هم نکاتى را مطرح مى کنم. 

در باره نوشته "جنگ ما حدکا، دورنما و مراحل"
بند اول گفته مى شود که "جنگ ما و ح . د جنگى است ميان  ۱-  در 
اين  که  مى رسد  بنظر  چنين  اول  وهله  در  مسلح طرفين".  نيروهاى 
گفتن ندارد، زيرا هر جنگى، يک جنگ است ميان نيروهاى مسلح 
طرفين. اما اين بند فورا نتيجه خود را مى گيرد: "هدف کاهش ظرفيت 
و امکانات نظامى حدکا به گونه اى است که ادامه جنگ را به زيان 
خود دانسته وآتش بس را بپذيرد". اين بنظر من نمونه اى از برداشت 
چپ روانه نظامى است. "نيروى مسلح طرفين" برجسته شده است تا 
گفته شود، ختم جنگ که "آتش بس" پذيرفته شده از جانب حدکا فرموله 
شده است، تمام به اوضاع نيروى مسلح او، يعنى توانايى نظامى او 
براى جنگيدن با ما بستگى دارد. اينکه نيروى مسلح کومه له چقدر و 
با چه درجه تفوق نظامى بايد بجنگد تا کارآيى نيروى نظامى دمکرات 
به حد الزم کاهش يابد معلوم نيست. از روى قرائن مى توان حدس زد 
که اين جنگ با اين تعريف به اين سادگى ها و در آينده قابل پيش بينى 

به "پيروزى" مورد نظر اين سند براى ما منجر نخواهد شد. 
 

و  ظرفيت  کاهش  براى  مى دهد.  ادامه  را  تفسير  همين  دوم  ۲-  بند 
نيروى  و  کرد  وارد  او  به  سنگين  انسانى  تلفات  بايد  حدکا  توانائى 
انسانى او را فرسوده و از صحنه خارج کرد. اضافه مى شود که لذا 
اين جنگ "عليه نيروى انسانى آنها مى باشد و لذا از جمله اساسى ترين 
و  آنان  تلفات  تعداد  ما،  مانورهاى  و  عملياتها  موفقيت  شاخص هاى 
افزايش فرسودگى آنهاست". اينجا يک پروسه خطى تکامل پيش بينى 
ادامه  بپذيرد،  را  آتش بس  تا زمانى که حدکا  امروز  از  که  شده است 
انسانى  نيروى  به  تلفات  مداوم  تحميل  از  است  آن عبارت  و  مى يابد 
شتاب  آنها،  انجام  محل  عملياتها،  نوع  تکليف  حساب  اين  با  حدکا. 
اين مالک که کجا و چگونه  با  ما و غيره همه  آهنگ عملياتهاى  و 
بيشترين تلفات را مى توان بر حدکا وارد کرد، يعنى يک مالک صرفا 
نظامى و آنهم صرفا در يکى از ابعاد آن (تلفات و فرسودگى نيروى 
انسانى)، سنجيده مى شود، مستقل از اينکه جنگ هاى ما شرايط سياسى 
در  نبرد  هر  که  است  واضح  نه .  يا  کرده است  فراهم  را  نظر  مورد 
هر جنگ هدف درهم کوبيدن نيروى نظامى مقابل را در مقابل خود 
قرار مى دهد. اين همانقدر تعريف هر جنگ بطور کلى است که همان 
فرمول قبلى که اين "جنگى است ميان نيروهاى مسلح طرفين"، و لذا 
بعنوان خصلت عام هر جنگ، هيچ چيز راجع به تاکتيک و اهداف 

نظامى جنگ ما به ما نمى گويد. 
 

۳-  در بند سوم، سياست منطقه اى ما، که حتى در سند ارزيابى هم به 
ضرورت کار روتين همه جانبه ما مرتبط شده بود، اينجا، شايد چون 
مساله قرار است در سطح نظامى بررسى شود، تماما به ضرورت 
کار روتين نيروهاى نظامى مرتبط مى شود، و بدين صورت توجيه 
مى شود که سياست منطقه اى سياستى براى " کاهش ظرفيت نظامى 
حدکا و افزايش ظرفيت نظامى ما" است. سياست منطقه اى ما بهرحال 
اين سياستى براى حفظ نوعى  حکمت خود را از يک جا مى گيرد، 
و  سياسى  فعاليتهاى  مجموعه  انجام  براى  کردستان  در  قوا  تعادل 
نظامى روتين کومه له است. به صرف اينکه سند "مورد بحث" در 
نيز  نيستيم حکمت سياست منطقه اى خود را  باره نظام است، مجاز 

نظامى تفسير کنيم. 
 

بهرحال گفته مى شود که "بنابراين اگرچه از لحاظ تاکتيکى- عملياتى، 
جنگ ما با حدکا جنگى بر سر سرزمين نيست «يعنى بر سر داغان 
کردن و فرسوده کردن نيروهاى مسلح اوست-  نادر» ليکن به لحاظ 
استراتژيک حفظ و توسعه مناطق خودى و تحديد مناطق فعاليت حدکا 
در افزايش و کاهش ظرفيت هاى نظامى ما اثر تعيين کننده اى دارد" 

 
اين يک دفاع يکجانبه نگرانه نظامى از سياست منطقه اى اى است که 
تمام فلسفه وجودى يک سياست منطقه اى را بجز جنبه نظامى که آنهم 

در قبال حزب دمکرات فراموش مى کند. 
 

به اين ترتيب بحث سياست منطقه اى که در ادامه (بند٤) اين سند آمده 
است کامال به مقدمات اين بحث (بحث تلفات انسانى) نامربوط بنظر 
مى رسد. گويى دو رگه مستقل استدالل کنار هم آمده اند. از بحث تلفات 
انسانى هيچ استنتاج تاکتيکى نشده است. در يک کالم اين مقدمات ابدا 
سياست منطقه اى ما را توضيح نمى دهد. چرا که اصوال اين سياست 
را تنها با اتکا به "نظام" و آنهم با اشاره به رابطه مناطق با تقويت و 
تضعيف "نيروهاى مسلح" طرفين نمى توان توضيح داد. بحث سياست 
منطقه اى نياز به همان درک سياسى از اهداف جنگ ما و دمکرات 
و شرايط پيروزى دوفاکتو ما دارد، که متاسفانه نه در سند ارزيابى 
و نه در "دورنما و مراحل" به آن اشاره نشده  و تنها در حد کلى در 

قطعنامه علنى ک.م.ک منعکس شده است. 
 

اما بحث آلترناتيو من:

جنگ ما بر سر سرزمين نيست، اما بر سر داغان کردن نيروى مسلح 
طرف مقابل به خودى خود هم نيست زيرا کوبيدن نيروى مسلح طرف 

مقابل شرط مسلم هر نوع جنگ ما با حدکاست. 
 

سياست جنگى ما، يک سياست منطقه اى است. نيروى واقعى ما امکان 
يک تفوق همه جانبه و سراسرى در کل کردستان بر حزب دمکرات را 
به ما نمى دهد. اما ما مى توانيم و بايد تالش کنيم تا در مناطقى که براى 
موجوديت و فعاليت کومه له، به مثابه تشکل کمونيستى تمام کارگران 
کردستان و به مثابه رهبر جنبش انقالبى خلق کرد، حياتى و اساسى 
است به اين تفوق دست يابيم. نوعى تقسيم منطقه اى کردستان براى 
آنکه جنگ با حزب دمکرات به يک معضل فرعى تشکيالت تبديل 
شود و لذا بخش اعظم نيروى ما براى کار کمونيستى و انقالبى با توده 
سياست  اين  که  است  واضح  است.  شود ضرورى  آزاد  زحمتکشان 
منطقه اى در عين حال در تناسب قواى موجود، روشى براى گسترش 
نيروى نظامى ما نيز هست. بنابراين مالک و شاخص موفقيت نظامى 
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بلکه  او،  فرسودگى  و  دشمن  مسلح  نيروهاى  به  تلفات  نه صرفا  ما 
اساسا اينها است:

۱) تحقق اين سياست تفوق منطقه اى (که در سند "دورنما و مراحل" 
تشريح شده است) 

 
۲) کاهش تدريجى و گام به گام آن درصد معين از نيروهاى ما که 
براى حفظ اين تعادل و تفوق منطقه اى مشخصا وظيفه انجام عمليات 
(درگيرى، مانور، دفاع) عليه حزب دمکرات را دارند. (چيزى که در 

هيچ سندى گفته نشده است)

توده  با  کار  سرگيرى  از  و  دوفاکتو  پيروزى  به  جدى  بطور  اگر 
کارگران و کار نظامى عليه رژيم فکر مى کنيم مى بينيم که اين شرط 
حفظ  ماست.  سياست  از  جزئى  و  حياتى  اولى  درجه  همان  به  دوم 
درگير  است  قرار  ما  نيروهاى  تمام  آن  در  که  منطقه اى  تعادل  يک 
برقرارى اين تعادل و عمليات به منظور حفظ آن باشند، را به سختى 
تمام  با  بايد  بهرحال  باشيم  مجبور  چند  (هر  ناميد  موفقيت  مى توان 
نيرو از محدود شدن عرصه حضور کومه له فراتر از حد پيش بينى 
شده جلوگيرى کنيم). مساله اساسى اينجاست که پيروزى ما خود را 
در شکل فرعى شدن مساله جنگ ما و حزب دمکرات و تخصيص 
يافتن بخش بيشترى از تشکيالت به کار توده اى و انقالبى خود نشان 
مى دهد، مشروط بر اينکه بخش قليل ترى از نيروهاى ما با عمليات 
کنند.   حفظ  بتوانند  را  ما  منطقه اى  تفوق  و  فعاليت  امنيت  مانور  و 
بنابراين اين نيز، مانند خود سياست منطقه اى ما، بايد آگاهانه دنبال 
شود. موفقيت نظامى ما در هر مقطع بايد به اينصورت قضاوت شود 
که آيا ما توانسته ايم تفوق منطقه اى مورد نظر را بدست بياوريم، حفظ 
کنيم، و يا بسط بدهيم و اينکه آيا توانسته ايم در طول همين پروسه، 
بخش بيشترى از نيروى نظامى و انرژى سياسى خود را آزاد کنيم و 

از قفل شدن با حزب دمکرات خارج کنيم. 
 

بنظر من امروز هنوز آن تفوق و امنيت منطقه اى را بدست نياورده ايم 
و لذا حتى بطور دوفاکتو نمى توان گفت که ما پيروز شده ايم، هر چند تا 
همينجا دستاوردهاى سياسى و نظامى بسيار ارزنده و تاريخى داشته ايم 
(گويا رفقاى ديگرى به شمردن اينها موظف شده اند و من وارد اينها 
پيروزى  نمى شوم). همانطور که رفقاى ک.م.ک نوشته اند، ما قطعا 
نسبى داشته ايم. تا اينجا حزب دمکرات طرف زيانکار در اين جنگ 
بوده است. آنچه نياز داريم نه صرفا يک سلسله طرح هاى نظامى براى 
پيشبرد اين سياست منطقه اى و پشيمان کردن نظامى حدکا از طريق 
ضربات کارى و موثر، بلکه همچنين مجموعه طرح هايى براى آغاز 
کار تشکيالتى تحت پوشش اين عملياتها (کارى که قطعا بايد اشکال 
ويژه به خود بگيرد) و بعالوه طرح هايى براى حفظ تعادل بر مبناى 
بخش   (disengagement) درآوردن"  درگيرى  "از  پروسه  يک 
موثرى از نيروهاى خودى در مقابل حدکا است. در آن مرحله، ابتکار 
و خالقيت زيادى الزم خواهد بود تا نيروهاى از پيش معين شده اى، با 
عملياتهاى حساب شده تهاجمى و مانورها، عمليات دفاعى و ايذائى، 
اساسا با  هدف کنترل حدکا و دور نگاهداشتن او از عرصه هاى اصلى 
فعاليت نيروهاى ما، تعادل منطقه اى و نظامى بدست آمده را حراست 
کنند. پيروزى ما در جنگ با حدکا در شکل مطلوب تسليم حدکا به 
ما  جنگ  شدن  فرعى  حدکا،  خوردن  ضربه  اما  ماست.  خواستهاى 
و حدکا در بخش اعظم کردستان و عادى شدن اوضاع برطبق يک 
تعادل منطقه اى مطلوب نيز شکل ديگر و محتمل تر پيروزى است. 

نبايد به اين دومى چشم بست. 
 

دورى  به  اينجا  است.  "دورنما"  سند   ٥ بند  باره  در  من  آخر  نکته 
اردوگاه  در  حدکا  نيروهاى  دائمى  تمرکز  و  مرز  از  ما  واحدهاى 
مرکزى شان صرفا از لحاظ پاريزگارى برخورد شده است، که قطعا 
سياسى  و  نظامى  لحاظ  از  ما  براى  مرز  اما  دارد.  را  خود  اهميت 
تعيين کننده است. ما بايد کريدورهاى عبورى خود به مرز را داشته 
باشيم در غير اينصورت تامين هرنوع ادامه کارى نظامى و سياسى 
ما، هر نوع استراحت، آموزش، تجديد قوا و هر نوع امنيت درازمدت 
در سطح مرکزى، دشوار خواهد شد. استنباط من اينست که به نواحى 
مرزى و به سرعت و استحکام و امنيت نقل و انتقال واحدهاى ما ميان 

مرز و داخل خاک ايران کم بها داده شده است.

 با آرزوى موفقيت و ايمان به پيروزى حزب کمونيست ايران 

نادر ۲۷ مرداد ۱۳٦٤
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جنگ حزب دمکرات با کومه له و اعالم آتش بس يکجانبه

بخشى از جلسه ۲٦ دسامبر ۲۰۰۱ پالتاک در
 اتاق "با منصور حکمت"

خالد على پناه:

من يک سوال دارم. در شهر ما، يوتبورى، يک دفعه عبد مهتدى 
آمده بود و من شخصا ازش سؤال کردم. گفتم، نظرتان در رابطه با 
جنگ کومه له و حزب دمکرات چه بود؟ گفت: اين جنگ را منصور 
حکمت به ما تحميل کرد. اگر در اين مورد من اطالع دارم، باالخره 
در جلسات کميته مرکزى بودى. ميخواهم بدانم که اين چقدر واقعيت 
داره و آيا نظر شما در آن موقع در رابطه با جنگ کومه له و حزب 

دمکرات چه بود؟ و موضع عبدهللا مهتدى چه بود؟ 
خيلى ممنون. 

منصور حکمت:

جنگ را حزب دمکرات شروع کرد، در اورامان رفقاى ما را کشتند. 
عزيزترين کسان ما را که صورتشان از جلوى چشمان ما کنار نميرود. 
آن موقع من در کردستان بودم. در مقر کومه له، با رهبرى کومه له 
نشستيم و درباره چه بايد کرد صحبت کرديم. بحث اين بود که حزب 
دمکرات يک ضربه اى زده است، اگر ما اين حرکت را نديده بگيريم، 
نگيره،  ما  از  نظامى  پاسخ  دمکرات  حزب  نظامى  حرکت  اين  اگر 
حزب دمکرات حاکميتش را در مناطق آزاد کردستان، تثبيت ميکند، 
به اين معنى که آدم اجازه نخواهد داشت تبليغات کمونيستى کند. و اين 
چيزى بود که کومه له به آن گردن نميگذاشت. در نتيجه سياست بر اين 

شد که حزب دموکرات بايد جواب نظامى بگيره. اين تا اينجا. 
 

در رابطه با موضع عبدهللا مهتدى، من فکر نميکنم کسى بوده باشد 
بايد  دمکرات  که حزب  باشد  بوده  اين  مخالف  که  تپه  و  کوه  آن  در 
موجب  بعدها  بگيرد  جوابى  چه  اينکه  منتهى  بگيرد.  نظامى  جواب 
بس  آتش  دهنده  پيشنهاد  و  نويسنده  من  اتفاقا  شد.  وسيع ترى  بحثهاى 
يکجانبه بودم. بحث در مورد اين که اين جنگ کجا ميخواهد برود، 
موضوع بحث هاى بعدى شد. من يک نوشته اى دارم در مورد ماهيت 
جنگ که بعدا به سياست رسمى تبديل شد در مقابل سياست «جنگ 
جنگ تا پيروزى» که عمال بطور ناخودآگاه بر اين دوستان و کميته 
بود که جنگ  مبتنى  اين  بر  اين سياست  بود،  مرکزى کومه له حاکم 
بايد به شکست نيروهاى نظامى حزب دموکرات منجر بشود. من در 
آن نوشته گفتم چنين چيزى غير ممکن است. گفتم که جنگ بايد به 
فرعى شدن تقابل نظامى ما منجر بشود، بطورى که بتوانيم کارمان 
را بکنيم. من طرفدار فرعى کردن جنگ وقتى که پيروزى کافى را 
کردم.  نقد  را  پيروزى  تا  بحث جنگ جنگ  بودم.  آورديم،  دست  به 
چپ روى نظامى را نقد کردم. اين سندش هست که به نظرم بايد همين 
روزها چاپش بکنيم (ميگذارمش در سايت روزنه ببينيد). بعدا رفيق 
کرد.  اعالم  کومه له  سياست  بعنوان  را  سياست  اين  عليزاده  ابراهيم 
قطعنامه هاى کومه له و بحث هايشان در جلسه اى که داشتند (و من بعدا 
شنيدم) کامال خط نظامى گرايانه و چپ روانه و تا نفر آخر بايد جنگ 
کرد، داشت. در صورتى که بحث من اين بود که اصال اين کار را 
نبايد کرد. بحث من اين بود که وقتى اين تناسب قوا تضمين شد که 
حزب دمکرات نميتواند جلوى فعاليت ما را بگيرد، ما بايد جنگ را 
فرعى تلقى کنيم، يک نيروى معينى به آن اختصاص بدهيم که حزب 

دمکرات را کنترل کند و ما کارمان را پيش ببريم. اين را پيروزى 
دوفاکتو تعريف کرديم. مقاله اش هست. همه قبول کردند، همه «به به» 
گفتند و به خط رسمى تبديل شد. اگر عبدهللا مهتدى گفته باشد جنگ 
کومه له و دمکرات را منصور حکمت به ما تحميل کرد، به نظر من 
بايد در خيلى چيزهاش شک کرد. من هنوز سختمه باور کنم اين آدم 
بتواند، کسى بتواند چنين چيزى بگويد. کميته مرکزى کومه له در اين 

مورد تصميم گرفت. اين جنگى بود که کومه له در آن سربلند بود. 
 

در مقطع کنگره ششم من براى کنگره به آنجا رفته بودم. ولى قبل از 
کنگره بخاطر بمباران اردوگاه باعث شد که ما متفرق بشويم و نتوانيم 
کنگره را در آن مقطع در اردوگاه بگيريم. در جلسات کميته مرکزى 
کومه له در آنجا بود که من بخاطر اينکه انشعابى در حزب دمکرات 
به حزب دمکرات را  يکجانبه  آتش بس  پيشنهاد  بود،  صورت گرفته 
به  مازوجى  صالح  و  مشکى  جواد  مهتدى،  عبدهللا  کردم.  مطرح 
پيشنهاد آتش بس يکجانبه راى ممتنع دادند. ابراهيم عليزاده خوشبختانه 
استقبال کرد و من اين نوشته را نوشتم. سند اعالم آتش بس يکجانبه به 
حزب دمکرات و ايده آتش بس يکجانبه مال من است. و اين آتش بس را 
اعالم کرديم. در صورتى که سياست دوستان ديگر و سياست عبدهللا 
مهتدى اين بود که اين آتش بس زود رس است، و ما بايد حزب دمکرات 
را به يک توافق استراتژيک تر و به يک همزيستى استراتژيک تر با 
خودمان بکشانيم. در نظر آنها اين آتش بس دادن يک امتياز ساده بود. 
هميشه  مهتدى  عبدهللا  که  بود  توّهمى  اين  است.  توّهم  اين  گفتم  من 
داشت: تقسيم استراتژيک کردستان بين دو حزب جنبش که االن هم 

رفته دنبال آن. 
 

بحث آتش بس يکجانبه بحث من بود، بحث فرعى کردن جنگ بحث 
من بود. تحريک عليه آدمى که مال کردستان نيست االن ديگر حرفه 
انشعابى حزب دمکرات آتش بس  اينها ميخواستند به بخش  اينهاست. 
بدهند. بحث من اين بود که چه فرقى ميکند؟ چرا به بخش انشعابيش 
با  اينکه  بجاى  نميدهيد؟  آتش بس  قاسملو  جناح  به  و  ميدهيد  آتش بس 
جنگ،  قاسملو  جناح  با  و  بکنيم  دوستى  انقالبى  رهبرى  باصطالح 
بايد به همه داد. من گفتم که االن موقعيتى است که  اين آتش بس را 
تفرقه شان را شاهدى بر ضعفشان بگيريم.  انشعاب شان را،  ميتوانيم 
را  جنگ  و  کنيم  اعالم  فرعى  را  جنگ  و  شديم  پيروز  کنيم  اعالم 
تمام شده اعالم کنيم و فقط بگوييم از خودمان دفاع ميکنيم. اسناد اين 
هست، خوشبختانه شخصيتهاى آن دوره همه زنده اند، اکثرشان، فکر 
ميکنم همه شان. آن جلسات که در زير زمينى در سليمانيه گرفته شد 
اين  در  است  ممکن  بعضى هايشان  شهود  اين  داشت،  زيادى  شهود 
اطاق باشند. اين مسائل را بايد بگوييم. حقايق تاريخ کردستان صحه 
ميگذارد به اعتبار و حقانيت ما. اين را همه شان ميدانند. براى همين 
است که وقتى ميگوييم سند چاپ ميکنيم، ميروند به معلم چغلى ميکنند 
که آقا آقا اينها دارند سند چاپ ميکنند. ما سند چاپ ميکنيم چون اين 

اسناد حقانيت ما را نشان ميدهد. 

توضيح:

- اين متن از روى نوار توسط من پياده و تايپ و اديت و مقابله شده 
است- عنوان از متن نوار انتخاب شده است. 

ايرج فرزاد  آوريل ۲۰۱۷


