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 بقلم : داود باقروند ارشد
 همه رد سنگینی بهای هرچند…و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی سعادت و رتقی و پیشرفت ربای تالشهایش رد  اریان ساله 500رد ربرسی شکستهای 

کام اما انسانی و مادی رپداخته شده، اما بجز معدود کسان که رد اتریخ ما تنها مانده و بدست اریانیان و اهی زمینه داشته شده اند، هیچ رب میان از دشمنانش ب
ی پیشرفت ربا  تالش الگوی اینکه علیرغم تالش بنیادی و بقائده، متناسب با فرهنگ و اتریخ اریان و مبتی رب علم و قوانین پیشرفت جوامع بشری 

بوده، ربای حل مشکل صورت نگرفته است. این نوشتار تالشی است محدود هب معرفی دالیل شکست و معرفی دورنمایی از آنچه جوامع پیشرفته با 
ن توانسته اند موفق شوند. و کج فهمی اهی روشنفکران اریانی رد ردک موفقیت جوامع پیشرفته ث است ات بح  ماهش کشیدن نیز اصلی قصد  .آویختن بدا

ساله جامعه اریان و اریانی 500جامعه روشنفکر مسئول که کم هم نیستند، با رپداختن هب آن عمق و گستردگی ضروری و الزمِ بحث حیاتی همچون بن بست 
ن  را   .بدهند بدا
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 ؟یو مصرف آزاد یدالل ای یآزاد دیتالش و تول

 ارشد بقلم داود باقروند
 
در تالشهایش برای پیشرفت و ترقی و سعادت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و   ایران ساله 500در بررسی شکستهای  

انسانی و مادی پرداخته شده، اما بجز معدود کسان که در تاریخ ما تنها هرچند بهای سنگینی در همه زمینه های …سیاسی و
داشته شده اند، هیچ تالش بنیادی و بقائده، متناسب با فرهنگ و تاریخ راما بکام دشمنانش از میان ب مانده و بدست ایرانیان و

ی پیشرفت بوده، برای حل مشکل صورت علیرغم اینکه الگوی تالش برا ایران و مبتی بر علم و قوانین پیشرفت جوامع بشری
نگرفته است. این نوشتار تالشی است محدود به معرفی دالیل شکست و معرفی دورنمایی از آنچه جوامع پیشرفته با آویختن 

قصد اصلی نیز کشیدن   .بدان توانسته اند موفق شوند. و کج فهمی های روشنفکران ایرانی در درک موفقیت جوامع پیشرفته
ث است تا جامعه روشنفکر مسئول که کم هم نیستند، با پرداختن به آن عمق و گستردگی ضروری و الزِم بحث حیاتی ماشه بح

 .بدان بدهند  ساله جامعه ایران و ایرانی را500همچون بن بست 

 

 قسمت اول
 

 والـــــس رحـــط دمه:ـمق  
 

چرا شکاف بین آرمانهای ایرانیان و آنچه در عمل روزمره و تاریخی آنها در   اقتصادی بچشم میخورد؟-فرهنگی-سیاسی-چرا در ایران این میزان تناقض اجتماعی
اصله و شکاف بین بخشی از سال گذشته مشاهده میشود نه تنها بسته نمیشود که روز بروز بیشتر و عمیتقر میشود؟ چرا این میزان ف 500صحنه های مختلف طی 

اخل کشور و حتی بین جامعه ایران در خارج و شاید بتوان گفت بعنوان نمایندگان بخشی از اقشار میانه و مدعی روشنفکری و فعال سیاسی! تبعیدی خارج کشور با د
ه این شکاف عمیق و نیاز به حل تضاد و بستن شکاف، هرچه به مرور زمان عمیقتر میشود؟ چرا علیرغم اشراف و اذعان همه ب خود خارج کشوریها وجود دارد که 
 اند؟” کج… خشت اول چومعمار بنهاد کج تا ثریا میرود “جلوتر میرویم مصداق ضرب المثل 

 
 ”قسطنطنیه هستیمما تنها نیروی بالفعل و بالقوه فتح “ با شعارهایی چون مان …آیا شکاف بین ضعف و ناتوانی جمع و جور کردن خود، گروه، حزب و شورا و

؟ آیا نباید برای فتح نماینده شکافهایی نیست که در فوق، ذکرش رفت؟ آیا این تناقض اشکار نشان نمیدهد که در پیگیری آرمانمان جدی نیستیم؟ و چرا جدی نیستیم
و توان و لیاقت و ابزار و شجاعت و فداکاری و البته  قسطنطنیه اول قادر باشیم خودمان را جمع و جور کنیم، بعد با دیگران جمع شویم، نظم و انظباط و صالحت

ه بدست همان مردم تنبیه آمادگی برای پرداخت قیمِت حمله به فتح قسطنطنیه را کسب کنیم؟ تا در نهایت بعد از کسب مجوز از مردم ایران )تا مبادا در فتح قسطنطنی
 شویم(، شعارمان را بدهیم و دست به اقدام بزنیم؟

 
سال گذشته علیرغم هزینه  500اقتصادی ایرانیان در -صنعتی-مبارزاتی با شکست شعار و تالش! برای پیشرفت اجتماعی –بین همین رویکرد سیاسی  چه رابطه ای

حتمل تر میکند؟ معماران اولیه کدام خشت را کج گذاشته اند که هرچه این بنا بلندتر میشود سقوط آنرا م  های سرسام آورش وجود دارد؟ معمای این شکست چیست؟
دست بکار شده و یکبار برای همیشه آن خشت کج اولیه راست گردد؟ چرا کورکورانه تالش میکنیم بر بنایی کج عمارتی دیگر بسازیم که با  آیا زمان آن نرسیده که 

 .مینامند” سیاست زدگی“بی بنیاد و یا در مبارزه  بلندتر کردنش سقوط آنرا محتملتر میکنیم. این بلندتر کردن بنای کج بدون تصحیح آن خشت کج اولیه را کار
 

اسانه از استبداد نرسیده چرا که قبل از رد هر موضوعی باید آنرا ابتدا نقد کرد و زوایای مفهومی آنرا تشریح و کشف نمود. برای مثال اگر بدرک واقعی و جامعه شن
انجامد. و بیشتر بیانگر شکوه، شکایت و ناله است تا نقد فکری. این نحوه برخورد نمودی از دخالت باشیم، رد کردن ساده استبداد به نقد مفهومی و محتوایی آن نمی 

 .نامیده میشود سیاست زدگی سیاست در تفکر را به نمایش میگذارد. که
 

 یــزدگ یاستــس
 

از جمله تمامی مدعیان روشنفکری و مدعیان مبارزاتی، بریزند توی خیابان و ندانند که چه را دارند سرنگون میکنند، چرا سرنگون میلیون  30سیاست زدگی یعنی 
و عاطفه نفرت و احساس  میکنند و چه میخواهند و چه نمیخواهند. و آینده را به امان خدا بسپارند. سیاست زدگی یعنی بنا کردن آرمان بر خشت کج، با مصالح خشم و

ار تخریب و نابودی و بدون استفاده و اتکاء به خرد و دانش و تحلیل علمی و جامعه شناسانه و تاریخ تحوالت اجتماعی، فکری خود. سیاست زدگی یعنی فقط خواست
ی آن، جز قطعات همان مصالح کهنه و برای ساختن بنایی نو و مستحکم و مناسب زیست امروزه بجا مصالح و معمار خانه کهنه )وضع موجود( شدن و نداشتن هیچ

 .فرسوده تخریب شده وانبوه مدعیان معماری ایکه تنها هنرو دانش آنها ساختن همان خانه کهنه تخریب شده است
 

صد بار کهنه تر و ویرانتر ند ( ساختو سپس آلبانی )عراقکشور مدعی معماری همچون مسعودرجویها، که مدینه فاضله ای که در خارج 
 .خانه کهنه ای است که میخواهند تخریب کننداز 

 
کنند بدست خودمان سیاست زدگی یعنی معمارهایی همچون قائم مقام فراهانی، امیر کبیر، مصدق، داور، کسروی، که خواستند دست به خشت اول برده و آنرا اصالح 

وانان جان برکفی که از میهنشان دفاع میکنند، برای ساختن و نجات وطن!!. با صدام حسین و کشتن ج کشتن. سیاست زدگی یعنی استفاده از مصالحِ وصلت کردن 
تش سرنگون سیاست زدگی یعنی واردات پیشرفته ترین سالحها از آمریکا برای تقویت ارتش، بقیمت تاراج منابع عظیم کشور و دست آخر با موافقت همان ار

 :او )شاه( را اینگونه توصیف میکرد (با بی بی سی در مصاحبه 1341 -1348صاد شاه علینقی عالیخانی وزیر اقت)مدعیان معماری که وزیرش  شدن.
 

جامعه ای ]دوران پهلوی دوم[ داشتیم از نقطه نظر اجتماعی پیشرفته بود، با یک سیستم سیاسی ]که[ روز به روز عقب افتاده تر میشد، 
  .اینکه سرجایش بماند، عقب افتاده تر میشد، و در واقع به یک معنا با زمان قاجار تفاوتی نمیکرد. که خوب خیلی بد بودنه 

 

http://nototerrorism-cults.com/
http://nototerrorism-cults.com/
https://youtu.be/Tkoak832SN4?t=1408
https://youtu.be/Tkoak832SN4?t=1408
https://www.nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2020/05/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%DA%98%D9%86%D9%88.png
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یعنی هر روز یک  سیاست زدگی یعنی با خون دل مشروطه راه انداختن و بدست خود آنرا با سپردن به یک دیکتاتور تازه نفس )رضاخان( نابود کردن. سیاست زدگی
تاسیس   م1800میلیون نفری ایران بودن. در مقایسه با حزب کارگر انگستان که در سال  82در خارج کشور روئیدن و در جا مدعی مدیریت جنبش … و شورا و  حزب

در باتالق فروبرنده خارج یعنی صد سال بعد برای اولین بار دو نماینده به مجلس فرستاد. سیاست زدگی یعنی چهل سال درجا زدن و   م1900شد و اولین بار در 
 .کشور غرق شدن

 
عضای ابه  سیاست زدگی یعنی چهل سال در اوج عناد، قلدری و بالهت اصرار کردن بر ادامه ساخت بر خشت کج، علیرغم سقوط از تشکلی مبارز و تبدیل شدن

یگران ساختن، به دروزی نامیدن، و از آن نمدی برای خود و تیری علیه ثابت بیمارستانهای آلبانی و منتظر مرگ خود بودن و هر روز و هر ماه و هر سال را سال پی
 شما را به تهران ببرند” دستان غیبی از ما بهتران“امید اینکه 

. 
به استبداد  شام سیاست زدگی یعنی جامعه ای و جمعی و تشکلی که هیچگاه اشتباه نمیکند و حاضر نیست قیمت اشتباهاتش را بپردازد. سیاست زدگی یعنی صبح تا

انمود کردن به اینکه حکام مستبد از مریخ به ایران و دورغ و تزویرب فحش دادن ولعن و نفرین کردن و در راحت خارجه لمیدن. سیاست زدگی یعنی در اوج بالهت
وده و هستند. ن جامعه با همه معضالت آن بامثال ما وعناصر هما… نازل میشوند و نه اینکه همان برادر و خواهر و مادر و پدر و همشهری و هم زبانی و فامیل

ی مستبد از جامعه ای که تولیدش مستبد و مستبد پرور است، تالش کن… سیاست زدگی یعنی بجای جان کندن و تغییر بنیادی در ارزشهای فرهنگی، اخالقی، فکری 
در قالب …  ان کندن و ساختن و تولید آزادی و دمکراسی و حقوق بشر ونفس افتاده را با مستبد تازه نفسی از میان خود عوض کردن. سیاست زدگی یعنی بجای ج

تنها محصول سیاسی  رورینهادهای مدنی بعنوان خشت اول. مانند دالالن سود جو و فرصت طلب، بدنبال واردات آن بودن. آنهم برای جامعه ای که استبداد و استبداد پ
 .اجتماعی فرهنگی آن طی قرنهای متمادی است

 
جای ایستادن ب… آزادی و دمکراسی و صرفم زدگی یعنی فرار کردن به خارج کشور)قطعا قضاوت در مورد تک تک افراد برعهده خودشان است(، جهت سیاست

وی شدن درونی رای یافتن راه قببنیانگذار وابستگی به استعمار( که بجای تالش ]1[ )آق قویونلو حسن یاست زدگی یعنی، اوزونس  …آزادی و  ساختن و پی ریزی و
رت ماندن و ر قدو ساختن و بنا نهادن، زیرساختهای الزم برای قوی شدن در مقابل تهدیدات خارجی )عثمانیهای آن زمان(، دست به دامن ونیزی ها شدن برای د

   …کردن کشور بقیمت پیش فروش” دیگر، دست بدامن آمریکایی ها شدن برای کمک به اشغال کشور رجوی و بسیاری مسعود همچون امروز“
 

 ها؟ تیـخـدبــب عامل
 

واله دهیم؟ تا کی میخواهیم از قبول مسئولیت تک ح استعمار و ستبدادا تا کی میخواهیم عامل همه بدبختی هایی را که برای ایران و ایرانی متصوریم را به دو کلمه
واردات تکنولژی، واردات علم، واردات دمکراسی، واردات حقوق  ،تواردات صنع ، “واردات بجای تولید-مصرف“تک ایرانیان در قبال مشکل تاریخی ایران، 

چرا بدنبال عللی   ا که به استبداد و استعمار نسبت میدهیم علل قریب هستند.بجای پرداخت قیمت ساختن آن فرار کنیم و بخود نیائیم؟ کشتار نخبگانمان ر … بشر
توانند در پیشبرد مقاصد عه بنمیگردیم که اگر آنها را از بین ببریم، نظامی ساخته و پرداخته نمیشود که در آن استبداد شکل گیرد، اسعتمار نفوذ کند و نخبه های جام

یشود جامعه ای مه استبداد را دامن می زنند و دست و بازوی استعمار در اجرای اهدافشان در ایران میشوند، عللی که باعث عالیه خود توفیق حاصل کنند؟ عللی ک
 .وندش استبداد و استعمار بجای حمایت از نخبه هایش در نابودی آنها همراه و همکار

 
در بستر  هه کشی در کارنامه ایران و ایرانیان تمام مسائلی و اقداماتی است کساله ایران در تالش برای پیشرفت صنعتی با واردات صنعت، و نخب 500شکست 
از همان  نجام شده است و از همین رو در خور بحثی جامعه شناسانه است. همینطور است زوال و فروپاشی و پراکندگی روز افزون و سردرگمی نمایندگانیا اجتماعی

ه با ریشه مشترک کران و اقشار میانی جامعه دسته بندی میشوند. این پدیده ها ابعاد مختلف از یک جامعه بحران زدجامعه در خارج کشور که عمدتا در کادر روشنف
 .اند
 

هل ساله خارج ری چدر جامعه ای که عواملی چون بهره وری پائین در آن نهادینه شده که حتی با انگیزه اقتصادی صرف نیز تقویت نمیشود. نگاه کنید به بهره و
توسعه داللی،  عوض کشور، تولیدش چیست؟ چرا این جامعه انتظار دارد در داخل تولیدی داشته باشد. سابقه تاریخی شکل نگرفتن صنعت و عدم انباشت سرمایه و در

واردات و مصرف  ودینه است؟ داللی نبودن مبانی و مبادی علوم نوین و عدم توفیق در نهادمند شدن جدی آنها، نبود عناصر ارزیاب نهادهای جامعه مدنی در آن نها
کنش اجتماعی ما این ریشه در فرهنگ و کنش و وا. متعلق به چهل سال پیش نیست، متعلق به فقط رژیم پهلوی هم نیست، حتی قبل از قاجار هم بوده است… گرایی

 .ایرانیان دارد
 

گی آن و درست نقاط ضعف و نارسایی های اجتماعی ایرانیان، درک عمق و گستردقطعا هدف از این نوشته ایجاد یاس در مخاطب نیست. بلکه دست یابی به درک 
و به  زماندر نتیجه شناخت علمی و جامعه شناسانه بدست جامعه شناسان دلسوز ایرانی داخل و خارج کشور، جهت هموار کردن مسیر تصحیح در کوتاه ترین 

ی نو ندارد ریادشان بر تخریب بنای کهنه به آسمان است ولی نه تنها هیچ معماری برای ساختن بناموثرترین شکل است. مخاطب کسانی هستند که چهل سال است ف
ی توجه ب  بنا نو دارد،  بلکه بطور مطلق نسبت به تنها نیرویی که )جامعه و عناصر آن( نقش حیاتی بال جایگزین در تمامی مراحل تخریب بنای کهنه و ساخت

 .تهای اجتماعی جهت دست یابی به آرمانهانه و بکارگیری شیوه های مناسب جهت تولید زیرساخیعنی بررسی جامعه شناسا  است.
 

رخورد تحلیلی با باد. چرا که مسائل و مشکالت اجتماعی نه خلق الساعه اند و نه انفرادی که بتوان آنرا بصورت منفک و مجرا در نظر گرفته و مورد بررسی قرار د
اه و تنها از ر کته است که عمل اجتماعی عمل ساخت یافته ای است که در یک نظام روابط متقابل میان اجزاء آن جامعه شکل میگیرد.رفتار اجتماعی بیانگر این ن

تحلیلی ست. با کار برخورد تحلیلی مشکلتر از برخورد عوامانه ساده ا .یک بررسی تحلیلی نظام مند میتوان به کنه کارکرد در تغییرات یک نظام اجتماعی واقف شد
 .ا فهمیدرشدن عمیق جامعه شناسانه میتوان علل عدم توفیق یک فرهنگ عهد عتیق در بدست آوردن حقوق فردی و اجتماعی جدید ناشی از تحوالت جدید و صنعتی 

 

 ت؟ـیسـک صرـقـم
 

یات را در استبداد و استعمار وسپس گناه همه جنا تنفر و خشم نسبت به معضالت اجتماعی نا خود آگاه اول خود را تبرئه میکنداندیشه مرسوم جامعه ما مبتنی بر 
اجتماعی و چگونگی رشد و نمو واقعیات عینی اجتماعی مسبوق به آنها، تامل   این در حالی است که در معنی دقیق خواسته های خود در یک قالب .خالصه میکند

 .نمیکند. و همواره در این گرداب گرفتار میماند

http://nototerrorism-cults.com/
http://nototerrorism-cults.com/
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این از فرهنگ فرسوده و ناتوان و غیر مولد بر نمی  ”فکر کردن مشکلترین کارها نیز است“برخورد تحلیلی دقیق، کار فکری سنگینی میخواهد و چون بقول اینشتین، 
استبداد و  یک هزار سال عقب افتادگی و کم کاری در زمینه های مختلف را بگردناست و چه بهتر که گناه  ”بز بالگردان “آید. پس بهترین چاره پیدا کردن

 .بیندازیم استعمار
دارد و  وجودقرن هاست که جوامع صنعتی این مشکل را حل کرده اند. و بدین درک که ورای تمامی آشفتگی های ظاهری، در اجتماع، نظمی حاکم است و نظامی 

رکت و حآن باشد، بطور نسبی قادر خواهد بود که آن را در جهت اهداف خود پیش ببرد. یک جامعه در کلیت آن، در حالت  هرکس مسلط به اهرمهای فرماندهی
فرهنگ قبیلگی و یا فرهنگ استالینی اراده گرایانه مستقل از مردم)امثال مسعود رجوی با قصد تحمیل خود( میپندارد  تحول، پیچیده تر از نگرش یک بعدی، آن چنانکه

بین المللی از مدلهای ساده، سطحی و عامیانه پیروی میکند و  –ملی  –ست. فرهنگی متعلق به ماقبل از انقالب اقتصادی صنعتی، که تحلیلهایش از اوضاع اجتماعی ا
بی افراد خالصه میکند. همانند این تفکر استبداد را نیز در خودخواهی های فردی و خود پسندی و بی تقوایی و قدرت طلو تمام نارسایی های اجتماعی را در استبداد، 

 .را حاصل فسق و فجور بی حد و حصر مردم دانستن… که زلزله و
امر اخالقِی فردی تقلیل داده  یعنی یک پدیده اجتماعی که تولد و مرگش را با دیگر پدیده های اجتماعی و رفتار اجتماعی و فرهنگ گذشته پیوند دارند، را به یک

ود. و هرگز قادر بر واقع از نظر علمی تحویل نادرست و به زبان دیگر ارزیابی غلط است. اینگونه فکرها پاسخگوی درک قانونمند جوامع نخواهد این د .خالصه کند
ی و ردگخونیست، ساز و کار توفیقات اقتصادی اجتماعی فرهنگی صنعتی و سیطره جوامع صنعتی را از یک طرف و ساز و کار ضعف، سلطه پذیری، انفعال، سر

صالح و در جهت را اچگونگی انهدام سرمایه و نیروهای انسانی و مادی جوامع عقب افتاده را از طرف دیگر درک و فهم و بیان کند، چه برسد به اینکه بتواند آن
 .مثبتی به حرکت در آورد

ست. روشنفکرانی که بدنبال اروشنفکران بیش از همیشه مورد نیاز  نیاز به باز سازی فکری و داشتن تحلیل منطقی و مدلهای تحلیلی واقعیت اجتماعی حداقل برای
رده و دوباره بعد از یک دوره کوتاه طناب را سیاسی شرکت ک-اجتماعی -فرسایشی علیه نظامهای پوسیده و از نفس افتاده اقتصادی  یا همراه مردم بارها در جنگ

 .دیده اند به گردن خود و جامعه 
 

 : ها مرجع

که از  نیکالس پنجم های غربی نیز پیچید. پاپانگیز اوزون حسن نه فقط در میان همسایگان شرقی، بلکه در بین قدرتخبر ظهور شگفت .1

هیأتی را به ایران گسیل داشت. اوزون حسن در  م1454 دید، در سالرا در شرق مدیترانه در خطر میمنافع خود  سقوط قسطنطنیه زمان

شاهان آناتولی وارد رم گروهی از سفیران  م1460 وهله اول برای انعقاد پیمانی علیه عثمانیان اعالم آمادگی نکرد، ولی چندی بعد در سال

به عنوان سخنگوی اصلی  ونیز شدند و از آنجا به دربار سایر شاهان اروپایی رفتند که ایلچی ترکمانان نیز در این هیئت بود. سرانجام

های مقدماتی رسیدند که منجر به پیمان به توافق م1458 هی در شرق به سالکشورهای غرب و اوزون حسن هم با موقعیت مشاب

ی یافت. زنو مدت زیادی در تبریز بود و از پیش آمد، این روابط قوت بیشتر کاترینو زنو شد و زمانی که مسئله هیئت سیاسی م1464 سال

نظامی مشترک و  بود با اوزون حسن نسبت داشت. هدف تمام این مذاکرات عملیات دسپینا خاتون گویند دختر برادرطریق همسرش که می

پاشی امپراتوری عثمانی بود. اوزون حسن درخواست مصرانه داشت که ونیز باید او را مجهز به توپخانه و سایر اسلحه یکپارچه برای از هم

 4ها طبق تصمیم مجلس سنا در گرم سازد تا بتواند بر عثمانیان که پیشتر به این سالح دست یافته بودند، برتری یابد. این سالح

 [41.]برای اوزون حسن ارسال شد م1473 فوریه

 

 قسمت دوم
  

 اند؟ کرده چه دیگران
 

سمیت، کانت، ام اتالش برای فهم جامعه بصورت دقیقتر و استفاده از مدلهای علمی تر منطبق بر واقعیات اجتماعی یادگار عصر رنسانس است. تالش ماکیاول، آد
نبود.  نهان قدرت سیاسی، زندگی اقتصادی و تاریخ به منظور فهم و نظارت بر اهرمهای فرماندهی آن چیز دیگریجز برای کشف قوانین پ… هابز، مونتسکیو 
کننده روابط متقابل  تسلط و قدرت و نگهداری آن تابع اخالق نیست بلکه از ساز و کار خاصی تبعیت میکند، نیازمند الگوهای پیچیده ارگانیک، بیان“ماکیاول میگفت: 

 .تتماعی انسان و نحوه تاثیر متقابل عناصر و اجزاء آن از طرف دیگر است. شرط اصلی تحلیل منطقی از واقعیت اجتماعی درک قوانین آن اسرفتار اج

 .واقعیت اجتماع متشکل از عناصری است که با یکدیدگر ارتباط متقابل دارند .1
 .نیست، بلکه پدیده ای نوین است کلیت جامعه متشکل از مجموع عناصر قابل تبدیل به جمع جبری عناصر آن .2
 .]1[  یان شوندارتباط متقابل عناصر و کلیتی که از آن منتج میشود، تحت قوانین و ضوابطی به حیات خود ادامه میدهد که میتوانند با تعابیر منطقی ب .3

مذهب، روش  اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک فرهنگ مانند با چنین فرضی واقعیت اجتماعی جز در یک شکل نظام یافته قابل تحلیل نیستند. بررسی مجرد یکی از
می نیست. این و علعقیم و سترون است. بررسی یکی از ابعادش انهم به نحو مجزا و با روش عاطفی، احساسی، و اخیرا توام با خشم و نفرت و کینه، روش عقالنی 

ینانه نگاه کنیم، غم خود را در راه بیداری آن ملت به کار میبرند، بلکه اگر مشکوک و بد بروش نه تنها در راه تحمیق ملتی است که به اصطالح روشنفکران هم و 
رای رهایی از تضادها و گرفتاریها و عقب ماندگی ب  این نوع نگرش کار کسانی و فرهنگی است که .]2[  آبشخور همان جاهایی است که می باید ریشه هایش کنده شوند

 .ندارند  بجای تحلیل واقعی در مبارزه، ”مایه های عاطفی، احساسی، توام با تنفر و کینه ورزی“ اهی جز افزایشدر حیات ملی و بین المللی، ر
 

 غفلت فکری، سیاسی و تاریخی ! مدرن؟ پست زمان امام با "روشنفکری جامعه"

 
استعمار و فقر و فالکت، دانش طبقه متفکر جامعه ای است که، خودش به نوبه خود مبارزه با ستبداد را مشکل میکند. کم نیستند  یکی از علل وجود استبداد و

بختی ها  استبداد کهن را و یا استعمار را عامل همه بد  “که در یک برداشت قالبی و یک بعدی از مسائل جامعه،  این مرز و بوم  و مدعیان مبارزه در]3[ روشنفکران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B6%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B6%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B6%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B6%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%A7_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%A7_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B7%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B7%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86#cite_note-14
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86#cite_note-14
http://nototerrorism-cults.com/
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به  صدمات جبران ناپذیری و اولین و آخرین توصیه آنها این است که آن را ریشه کن کنند تا از بوجود آمدن دوباره آن جلو گیری شود. و اینگونه ”معرفی میکنند
 :مورد بحث قرار گرفته است. از جمله موارد اطالعیه کانون نویسندگان ایران که در زیر آمده است اینجا ایران و ایرانی زدند که بطورمفصل

ه امپریالیسم بویژ دانشجویان عزیز جای بسی شادمانی است که جوهر اصلی انقالب ایران یعنی مبارزه بی امان با امپریالیسم جهانی“ 

مریکا شاه آمریکا یکبار دیگر به همت شما فرزندان رشید ملت در دستور روز قرار گرفت. اقدام شما در لحظه ای که امپریالیسم آ

یز است. و فراری را در دامان خود پناه داده است نشان داده که دانشگاه همچنان سنگر مبارزه در راه آزادی و استقالل میهن عز

ه خود میدانیم هاد ضد امپریالیستی را قهرمانانه به دوش میکشد. ما به نمایندگی از جانب کلیه اعضای کانون نویسندگان وظیفپرچم ج

گی همه که در این لحظات حساس به روح ضد امپریالیستی شما دور بفرستیم و آرزو کنیم که میهن ما در پرتو همبستگی و یگپارچ

ده ها که ازسلطه جهانخواران بین المللی رهایی یابد و آزادی و دمکراسی مبتنی بر حاکمیت تو نیروهای مترقی و ضد امپریالیست

هرچه  سنگ بنای شکوفایی اندیشه و تفکر و اعتالی فرهنگ جامعه است در پرتوی رهایی کامل ملت از سلطه امپریالیسم خونخوار

قیام یکپارچه  نان که مبارزه علیه دستگاه دیکتاتوری شاه مخلوع بهزودتر در سرزمین ما تحقق یابد. ما از صمیم قلب امیدواریم همچ

آگاهانه  وخلق و سرنگونی رژیم پلید شاهنشاهی منجر شد، این بار نیز قاطعیت موضع ضد امپریالیستی شما به یک مبارزه بی وقفه 

 ز اشغال سفارت آمریکاروز بعد ا 2اطالعیه کانون نویسندگان ایران ”.در همه سطوح علیه امپریالیسم بینجامد

 :ویا شعارهای به اصطالح سوپر چپ و انحرافی تشکلهایی همچون فرقه رجوی
 

  ”پذیر است امکان حل مسائل صنفی دانش آموزان فقط در چهارجوب مبارزه ضد امپریالیستی“ 

 (58آبان  10نشریه مجاهد شماره )

ر پایان یکطرف درکنارهُ میدان آن خیل مدعیانی دیده میشوند که دعظمت و پیچیدگی مبارزه ضد امپریالیستی تا آنجاست که از “

ود تالشهایی خفت بار دست از مقاومت شسته و خوان گسترده غارت و استثمار خلق را وجه المصالحه پذیرش نوکری و چاکری خ

ت آمریکا، این ی مقاومتی جانانه پشبرای امپریالیسم آمریکا قرار داده اند ]منظور غیر از مسعودرجوی[ و رهبرانی را میبینیم که ط

 ]یعنی مسعودرجوی[ ”.بزرگترین قدرت ضد مردمی تاریخ را بخاک رسانده اند

 (سرمقاله جلد نشریه 12نشریه مجاهد ش ) 

مام بدبختی تهمانطور که میدانیم آمریکا بعنوان سردمدار امپریالیسم جهانی دشمن و غارتگر همه خلفها و نتیجتا مسئول درجه اول 

بخش هم در هر گوشه ای از جهان بدون شک برعلیه آمریکا  رهایی و های ملل زیر سلطه است. از اینرو حرکتهای آزادیخواهانه

 خواهد بود

 ا(ماهیت روابط فعلی ایران و آمریک“اله نشریه مجاهد، مق )

 عالج همه دردهای بی درمان امروز، در ادامه دادن و هرچه عمیق تر مبارزه ضد امپریالیستی آمریکایی نهفته است"

 (1358آذر  13نشریه مجاهد ش (

  

 

امام   اعالم بابنیانگذاری استبدادی بسا بسا خطرناکتر از استبداد حاضر   و رفتن و خود را فروختن به همان استعمار، بعالوه  دادن این شعارهای سوپر چپ روانه

سیاسی -تی و نشوریدن فکریبی تفاو.مسعودرجوی همان سیکل معیوب و همان طنابی است که قرار است دوباره به گردن ایرانیان بوسه بزند  زمانی توسط

جامعه روشنفکری خارج کشور، نسبت به چنین عقبگرد قرون وسطایی در بین به اصطالح آپوزیسیون که با حمایتهای پنهان و آشکار استعماری 

https://www.nototerrorism-cults.com/?p=21270
https://www.nototerrorism-cults.com/?p=21270
https://www.nototerrorism-cults.com/?p=21270
https://www.nototerrorism-cults.com/?p=21270
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 غــفـلـتدیده اند،  اجتماعی ایران بوضوح برایمان تدارک-جهت بازتولید استبدادی بسیار خطرناکتر از نوع جاری آن را در آب نمک سپهر سیاسی

 .است که فاجعه ملی دیگری را برای جامعه ایران به ارمغان خواهد آورد که بخشودنی نیست فکری، سیاسی و تاریخی

  
سرنگونی عودرجوی( بعد از مشروطه، بعد از ولی ظهور امام زمان)مس یک چیز است،]4[ در دنیای اسالم امام زمان 70ظهور  در دوره قاجار و حاکمیت استعمار،

-ران عمیق اجتماعیرژیم وابسته به سرمایه داری جهانِی پهلوی توسط مردم ایران، و بی تفاوتی جامعه به اصطالح روشنفکری خارج کشور نشان از یک بح
حتی به بنگاالدش و ساحل عاج  یاسی که امروزهس-نگهای خطر را برای روشنفکران ایرانی بیش از پیش بصدا در آورد. پدیده اجتماعیزکه باید تمامی  سیاسی است

چند صد سال از حکومت صفویه کماکان عناصری از آن در ابعاد تکاندهنده  هم نمیتوان تحمیل کرد. این همان فرهنگ و جامعه ای است که بنظر میرسد بعد از گذشت
  .به ظهور میرساند  خود را

 
چند تن به اصطالح روشنفکر، همچون دکتر!  !!!”امام زمان پست مدرن“ است، بعالوه اینکه همین …که، اوال بنام آزادیخواهی و دمکراسی و تکاندهنده از این نظر
مسئول  ترین نویسنده، مترجم و روشنفکر معاصر ایران،برجسته“کلمات،  ارزش و معنی سالخی کردن با او را سایت امام زمان پست مدرن منوچهر هزاخانی که

را زیر مهمیز خود … رهبر به اصطالح چریکهای فداییان اقلیت )بلشویکها!!( و   و مهدی صامع توصیف میکند ”در شورای ملی مقاومت  وهنرکمیسیون فرهنگ 
حسن شریعتمداری با آن سابقه فکریش برای مسعودرجوی کارت دعوت همکاری ارسال میکند تا شاید افتخار رفتن به زیر مهمیزش را پیدا   تلخ تر اینکه، .دارد
شنفکرانش بلحاظ فکری در قبل از دوران رونسانس بسر میبرد، و نسبت به ظهور پدیده های مربوطه به قبل از رنسانس بطور مطلق بی تفاوت جامعه ای که رو .کند

 .و در نتیجه رشد و پیشرفت صنعت را میتوان انتظار داشت… است، آنوقت از مردم کوچه و بازار چه سطحی از رشد فرهنگی و اجتماعی و معرفتی
 

ه همواره در تاریخ ما تکرار میشود. جامعه شناسان باید با تحلیل علمی علل گرفتار کفرهنگی است  -سیاسی -مخرب از این نوع یک کنش و واکنش اجتماعی مبارزه
 .ماندن جامعه ایرانی دراینگونه گردابهای مرگبار، کمک کنند تا از آن گرداب نجات یابد

 
شنفکرانی که این شعارهای غلط و انحرافی را میدادند )امثال فرقه رجوی، مارکسیستها، و حاصل( به اصطالح روچهار دهه حتی سرنوشت )بی   بعد از گذشت

د( هم نشان داد که بررسی یکننبسیاری به اصطالح روشنفکرانی که یا با تمام قوا بدرگاه استعمار دخیل بسته اند و یا خود را تنها با بازنشر اخبار داخل کشور ارضاء م
وی، ضمن ه اجتماعی استبداد بصورت مجرد و ذهنی، امکانپذیر نیست، همانطور که اینگونه به جنگ استعمار نیز نمیتوان رفت. که خود، همچون فرقه رجپدید

 .ه اقماراستعمارو امپریالیزم، استبداد بسیار خشنتری را نیز باز تولید و برای آینده به نمایش گذاشته اندب  گرویدن
 

وجود آمده و تا ، طی قرون گذشته، در فرایند روابط متقابل اجتماعی و ضعف فرهنگی و عناصری از آن باستبداد و استعمار در جامعه ما معضلکارکرِد هردو 
ختلف مهای زمانیکه عناصر و اجزاء نظام اجتماعی ما، اقدام به رفع و ترد عناصر استبداد پذیر و استعمار پذیر نکند، ایندو پدیده در لباسها و شکل

 .حیات اجتماعی و ملی ما را تهدید میکنند…ضا خانی و یا سلطنت طلبی وراسالمی(، یا استبداد  دمکراتیک )جمهوری
 

و بیگمان به  است از بعد جامعه شناسی، استبداد و استعمار، بافت سیاست و تجارت خارجی، بی قانونی، هرج و مرج، بی عدالتی اینها همه حاصل فعالیت اجتماع
بوجود آمده اند و پاسخگو به پاره ای از خواسته هاست. اگر آن خواسته ها ریشه کن شوند یا مسیر رشد یا موضع آنها تغییر یابد،   یاز بخشی از عناصر اجتماععلت ن

ضای همین جامعه، تا زمانیکه آن رنگونی یک دولت مرکب از اعس  بیگمان، عطف به تاثیر متقابل، موجب تغییر در نوع حاکمیت سیاسی یا بافت اقتصادی میگردند.
ی از آن جامعه کارش حتی در آپوزیسیون تولید دیکتاتور و امام زمان است گره ا…جامعه با همه زمینه های فرهنگی، سیاسی، مذهبی، تاریخی، فکری و اقتصادی و 

  .حل نمیکند
 

 تولید رنج به صرفم ذوق ترجیح
 

ن و آنچه عقب ماندگی نام گرفته است ریشه های تاریخی دارند را بپذیریم، اجتماعی ایرا-سیاسی-اگر این حقیقت که تمامی مشکالت اقتصادی
 .شناخت و رفع آنها بدون مراجعه به ریشهای تاریخی غیر ممکن خواهد بود

 
ه هویت جمعی و پهنه اجتماع است. مقوله ای که اول اجتماعی و سپس اقتصادی است. فعالیتهای اجتماعی نیز، همفعالیت اقتصادی یکی از فعالیتهای اصلی بشر در 

 –یاسی س –عی نامیده میشوند، ریشه هایش در رفتار و هنجارهای سنتی ماست و هم علل اجتما… تاریخی دارند. و آنچه بهره وری پائین، عدم خالقیت، کم کاری و
 .ان، که آشنایی با آنها برای یافتن بهتر راه حل برای اصالح آن کمک میکندم  شه های معرفتی، در نظامهای معرفتی گذشتهاقتصادی و هم ری

 
جتماعی غرب الزامی ا–سیاسی–اما از آنجا که مشکالت جامعه ایران در اساس در برخورد با تمدن صنعتی غرب بارز و شکل گرفته است، شناخت بافت اقتصادی 

 .مستلزم مراجعه به تاریخ آن ملل بعالوه چگونگی برخوردشان با تمدن سنتی ایران استاست که 
فاوت ساله اخیر ایران ویژگی خاصی دارد. و اصول و چارچوبهای کلی آن تا به امروز ت 500م صورت گرفت. فرهنگ اقتصادی 1507برخورد دو تمدن در سال 

 .علی مشاهده نمیشوندفصادی صنعتی پیشرفته عمل میکنند، نه در اقتصاد سنتی گذشته ما و نه در اقتصاد درهم پاشیده چندانی نکرده است. اهرمهایی که در نظامهای اقت
 

ذوق مصرف  .قتصادی است، دست بسته، تن به قضا و قدر داده استا –ویژگی اقتصادی ما چنان است که در مقابل ماشین از هر نوعش، که محصول رفتار اجتماعی 
رجیح میدهد. در صورتیکه تارضاء در فرایند مصرف را به ارضاء متفاوتی که فرایند تولید دارد  .تولید ترجیح داده، هرچند که به تحقیر ملی ما انجامدرا به رنج 

 .تولید انگیزه ها و اهدافی کامال متفاوت دارند
 

مبتنی …. همواره واردت صنعت و  صفویه، قاجاریه، پهلوی گرفته تا امروزه م( تا پادشاهان1458سال است که از اوزون حسن آق قویونلو)اولین وارد کننده 500
ژنتیکی! برای ما  مشکلبر حراج منابع کشور از طال و نقره در زمانی و نفت در زمانی دیگر را برای حل معضالت کشور به رنج تولید ترجیح داده ایم. و این عمال 

ه چگونه بسیاری شده ایم. و شاهدیم ک… یز برای حل مشکالت جامعه بدنبال واردات دمکراسی و آزادی و حقوق بشر وایجاد کرده. طوریکه در پهنه سیاسی اجتماعی ن
اردات وامروزه نیز دست بدامن آمریکا و غرب برای ”!! به دروازه های تمدن“همچون خلف خود جهت رسیدن …سلطنت طلبها، مجاهدین، شورای مدیریت گذارها 

 .ان شده اندسیستم سیاسی در ایر

https://www.iran-efshagari.com/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA/
https://www.iran-efshagari.com/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA/
http://nototerrorism-cults.com/
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میت از قدرت ملی ای است که از پیشرفت و صنعت بدست میآید. ضمنا ایرانیان را مجذوب دارندگان آن اقتصادی محرو-محصول این انتخاب غلط در عمل اجتماعی

وژی بدون های انحرافی واردات تکنولقدرت در غرب میکند. این فرهنگ بعد از تحوالت صنعتی جدید، سعی و تالش قابل توجهی در راه کسب آن نکرده است. راه
وطاقت فرسا با  فرهنگ صنعتی، که نوع واژگونه فرهنگ اقتصادی صنعتی است را بصورت گنگ و مبهم، اصیل پنداشته است. به این سبب که از درگیری عقالنی

کری و علمی خود را ظار الطاف و امدادهای غیبی شده. چون زندگی فو پناه به خالقیت و کار، به انت” نبرد“دشواریها شانه خالی کند. در واقع به عوض تهیه وسایل 
اه اجتماعی و و رفهنوز شروع نکرده و در تاریخ اندیشه در حال سکرات و زندگی غیر عقالنی و احساساتی دست و پا میزند، نمیداند که صنعت و پیشرف و توسعه 

ش کرده تا از رنج تعقل و رنج و تالش قانونمند در امان احساسی دلخو -ای بلند ملی فقط به حد عاطفیبه آرمانها و آرزوه .دفاع ملی به چه قیمت قابل دسترس است
واند آن را ریشه از دست دادن حاکمیت ملی و تحقیر حیثیت ملی بصورت جدی وی را نگزیده است به همین دلیل برای مقابله با استعمار آنقدر نکوشیده که بت .باشد

 .یت ضعف و چه در قدرت، به یکی از قطبهای جهانی به تناسب و جذابیت تن داده استکن نماید. چه در نها
 

دمش و به جنگ دشمن رفته، پس از سرخوردگی با لعن و نفرین، ملتمس دعا شده است. تجارش و مر… در طول تاریخ هرگاه با انبوه عواطف و احساس و تنفر 
اجتماعی چنان شکل گرفته است که تمام اجزاء و عناصر خود را در مسیر   داشته اند که متفکرینش. روح کلی حیاتدولتمردان و آپوزیسیونش همه همان خصلتی را 

اع مقوالت مادی و یکپارچه و هماهنگ نموده است. فرهنگی که استفاده انگل وار از دستآورد دیگران در تمام زمینه ها را ترجیح داده است. در انو” وابستگی“این 
 .این اندیشه را بسط داده و میدهد…علوم تا ادبیات، هنر، صنعت، تجارت، آزادی، دمکراسی معنوی از 

 

 کج بنای سنگ
 

سال از هیچ  562ر ایران بنا نهاد، فرهنگی که اوزون حسن پادشاه مقتدر سلسله آق قویونلو، همانطور که در فوق آمد سنگ بنای واژگونه خوانی فرهنگ صنعت را د
مات در نزد ونیزیها و مهباد و باران و حمله و یورشی گزندی ندیده است!!! یعنی بجای یافتن ساز و کار قوی شدن و تسلط بر ابزار، به در یوزگی جهت تامین اسلحه 

ای جنگی هو وحشت و غارت و تخریب شهرها را از سر میگذراند، یک مرتبه با کشتی م که آمریکا کشف میشود، ایران که روزگار و نا امنی 1500شد. در حدود 
با زمان پیش از اسالم ندارد. در  ز نظر نظام فرهنگ اجتماعی فرقی چشمگیرااجتماعی اش  -اروپائیان )پرتقالی ها( مواجهه میشود. ایرانی که شیوه زندگی اقتصادی

ستعماری چند صد اوردهایی هستند که در زندگی چند ده هزار ساله بشر برای اولین بار بدیع می نماید. در نتیجه حضور اصورتیکه در آنطرف دنیا در حال خلق دست
ی ها را از سال طول میکشد. و دست آخر شاه صفوی بکمک انگلیسهاست که میتواند پرتقال 115تن( در مقابل میلیونها ایرانی، در جنوب کشور 460تن پرتقالی )

 .ستج کند. از همان زمان اشغال پرتقالی ها خلیج فارس و دریای عمان زیر سلطه غربی ها در آمد و تا امروز منطقه دست نشاند سیاست آنهاجنوب خار
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 لز،یم تیرا یس ،ییکایآمر یناسبر جامعه ش ی: نقدیجامعه شناخت نشی( ب2) -1366 ،ینشر ن ،یاسیال دیفرهنگ، ادوارد برمن، ترجمه حم

 1360شرکت انتشار،  ،یعبدالمعبود انصار ترترجمعه دک

ار، رضا عبدهللا انو ،یاله ژنیاعتمادزاده، ب ،محمودیساعد نیاحمد شاملو، غالمحس انیمرکب بود از آقا سندگانیموسس کانون نو یعضاا  .3

زاده، منوچهر اصغر خبره یعل ،ینیغفار حس ،یدجوادیساصغرحاجیعل ،یجزن ،حشمتیتنکابن دونیعباس پهلوان، فر ،ییضایبهرام ب ،یبراهن

، سپانلو یمحمدعل ،یساعد نیغالمحس ،یمحمد زهر ،یزمان محمدرضاییایرؤ دهللای ،ینصرت حمان ،یراد ،اکبرییخو لی، اسماعیخسروشاه

 ،ییکسما اکبریعل ،ییکسرا اوشیس ه،یطاهباز، اسالم کاظم روسیمنوچهر صفا، س ،یبانیمنوچهر ش ،یشاهرود لیاسماع ،ینیدحسیرضا س

 لی، اسماعنادرپور زاده،نادریمنش ومرثیمقدم، ک یمعز دونیمصدق، فر دیحم ،یمشفق روسیس ،یتهران دمحمود مشرف آزا ،یآبادجعفر کوش

  یریعال، هوشنگ وز ینور

 126، ص 1377 ،یتهران، نشر ن ،یعل یرضاقل ،ینخبه کش یجامعه شناس  .4

 

 سوم قسمت
  

 تـیـنــام
اثر از آن، شگفتی های عظیمی بخود دید که از همه مهمتر ماشین بخار بود. مولد آن و مت… های مختلف صنعتیدر فاصله زمانی حکومت صفویه، اروپا در زمینه 

میشد تا در آینده نزدیک به همه دنیا هجوم آورده و آنرا مسخر   ارتشی به اندازه یک قاره اروپایی عقل گرا، ماجراجو، شیفته قدرت و تسلط بر طبیعت و جهان آماده
های علمی و بموزات پیشرفت صنعتی، در علوم انسانی نیز پیشرفتهای چشمگیری صورت گرفته بود. زمین از مرکز جهان بکناری گذاشته شده بود. نگرشخود کنند. 

ا ازهمان دریچه ان رهتجربی تغییرات بنیادی در طرز نگرش به جهان بوجود آورده بود. اما در ایران در بی خبری و بی نیازی مطلق، آرامش مرگباری حاکم بود و ج
 .تنگ بسته خود میدید

 
میگردد. یعنی حاکمیت در زمینه امنیت که بستر الزامی پیشرفت و ترقی جهت رشد فعالیت و تالش و خالقیت انسان است که در سایه آن رشد و توسعه اقدصادی فراهم 

است. ” پس آیند“قانون نسبت به روابط اجتماعی افراد ” فنی“وارد کردنی. چرا که از نظر نظم و قانون و خود قانون که بر خالق تصور ایرانیان نه خریدنی است و نه 
بنابراین   د بگیرد.یعنی ابتدا جامعه می بایستی در تحول روابط متقابل خود به ضوابطی برسد و سپس این ضوابط، شکل قانون در سیستم سیاسی و حقوقی کشور بخو

در جائی قانون خوب عمل کرده است، هیچ تضمینی نیست که در جای دیگر که روابط اجتماعی متفاوتی دارند خوب عمل مهم است توجه کنیم که صرف اینکه 
خلق میکند، قادراست قدرت حاکمه سیاسی و قانون مکتوب ” خودجوش“یعنی ضوابطی که جامعه بصورت  .است تا برعکس  چون قانون مولود روابط اجتماعی .کند

شکست خورده اند. مثال تحت تاثیر فعالیتهای سندیکایی، حقوق ناشی از آن بوجود ” حقوق خود جوش“ای سیاسی همیشه در تصرف و تسلط به را بشکند. حاکمیت ه
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ون به مرحله ابط یا قانمی آید. تحت تاثیر فعالیت آزادی خواهانه بردگان، قوانین لغو برده داری شکل میگیرد، یا به هئیت حاکمه تحمیل میشود که آنرا بصورت ضو
 .اجرا میگذارند

 
مردم و حاکمیت( دارد در زمینه امنیت اجتماعی نیز واژگونه خوانی میشود. ایرانیان )” واژگونه خوانی“در فرهنگ ایرانی همانگونه که در فرهنگ اقتصادی حالت 

و کشتار عوضی میگیرند. از همین رو مردم نیز وقتی میخواهند از  النتری، کمیته، دادگاههای کیفری، زندان، شکنجهک  امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه را با
ند. حاکمیت نیز به هست ناامنی چه اقتصادی و چه اجتماعی خالص شوند و یا بر آن بشورند، به این مراکز حمله میکنند، در حالیکه همه اینها معلول عوامل اجتماعی

 .سایل امنیت برقرار کند. آنچه تاریخ گذشته گواهی میدهد نه آن موفق بوده و نه اینسهم خود از آنجا در اشتباه است که میخواهد با این و
 

 گریزی قانون و قانون
 

لگوهای او فرهنگ نیز عبارت است از مجموع  حقوق آن نیست که حقوق دان از آن صحبت میکند. بلکه مفهوم آن از مفهوم فرهنگ جامعه غیر قابل تفکیک است،
آدمی در جامعه  فتاررفتاری و فکری یک جامعه که اعضای آن جامعه موظف به انطباق خود با این الگوها هستند. شکل پذیری رفتار در داخل این الگوهاست که به ر

 .]1[خاص معنی میدهد
گ و دشته بر مردم حاکم افراد جامعه در سر سپردن به آن. و این تعهد قبل از اینکه بتواند به ضرب تیر و تفنبنابراین قانون در رابطه با تعهد معنی می یابد. تعهد 

 .شود، توسط فعالیت اجتماعی همان مردم ایجاد شده است و باید بشود

 خواهند بود آن وثرترین ضامن اجراییم یعنی از درون روابطه متقابل مردم بجوشد و در مردم ایجاد گردد. اینجاست که. 

 خود فرد است، فردی که بصورت خالق در خلق روابط اجتماعی سهیم بوده استضامن اجرایی دیگر ،. 

 است. که این آخری از غیر موثرترین و کم ارزشترین و ناکافی … دولتی، یعنی پلیس، دادگاه، زندان و” اجبار“انون، ق آخرین ضامن اجرایی سومین و
 .است ترین ضامنهای اجرایی قانون

خود مردم هستند.  ه آندر کشور ما که امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه از متن و بطن روابط اجتاعی شکل نگرفته، حمایت از آن نیز وجود ندارد. و اولین شکنند

نده نمیشوند نه تنها شرم مردم در قانون ستیزی و .حتی روابط اجتماعی اولین عاملی است که خود برای فرار از قانون وسایلی را فراهم میکند
رهنگ اجتماعی آن، خود، حتی عجیب تر اینکه بدلیل انطباق بافت بوروکراسی اداری اینگونه کشورها با ف .قلمداد میکنند” زرنگی“که آنرا نوعی 

 .سهیل میکند و بصورت غیر مستقیم در تخریب قانون شرکت میکندت  فرار از قانون را برای شهروندان
 

و اعتقادات جامعه قبیلگی با روابط اعتقادات جامعه صنعتی با یکدیگر متفاوتند، در نتیجه قانونی که بر روی   بسادگی میتوان دریافت که چون روابطاز همین رو 
، به این گونه امعه داشتکاغذ درج شده است )قانون وارداتی( بدون مبنای اجتماعی فقط جوهر روی کاغذ است. اگر میتوان از جوهر چاپ انتظار تامین عدالت در ج
آزادی و عدالت اند، مبشرقوانین نیز میتوان دلبستگی داشت. همان بالیی که بر سر قانون اساسی مشروطه آوردند. یا کاری که قوانین اساسی جهان سوم علیرغم اینکه 

 میکنند؟
 

د میکنند، حتی آنها که رمیکنند، آنها هم که آنرا رد میکنند نمیدانند چه چیز را از طرفی نیز، آنها که سنگ اجرای قانون را به سینه میزنند، نمیدانند از چه دفاع 
 .شودمیخواهند آنرا اصالح کنند نمیدانند چه چیز را میخواهند اصالح کنند. نتیجه اینکه قوانین نوشته شده ما بعد از تصویب بکناری گذشته می

ثبات الزم را برای آن  واین است که امنیت نهادینه شده در جامعه، به قانون تبدیل شده. در نتیجه این اجازه  در اروپا که به رشد صنعتی و اقتصادی رسیده اند بدلیل
 .همواره امنیت نوع چماقی بوده است رشد فراهم کرده است. درصورتیکه این امنیت با آن کیفیت در کشورما تحقق نیافته است. بلکه در ایران اگر هم امنیتی بوده،

 
ارگر را بخاطر خوش آمد ا ظلم هم قانونمند بوده. مثال اگر یک دزد خرده پا را اعدام میکردند، طبق قانون بوده، ولی نمیتوانستند یک بی نوا و دهقان و یا کدر اروپ
چه .]2[  دلخواه سراغ خانواده دهقان برود ا عروس بگذراند، ولی نمیتوانسته بهب  بکشند، یا اگر فئودال بزرگ طبق قانون شب اول عروسی زوجی، میتوانسته… پادشاه یا 

تمامی تاریخ ایران شاهدی است بر تجاوزهای متعدد و مداوم به جان و مال و ناموس … و سلطان برسد به قتل و مثله کردن یکی از اشراف بدست و یا خوش آمد شاه
ست سلطان و بستگان نیز امنیت نداشته و بد… و دولتمردان و تجار و اندیشمندان ومردم. که محدود به رعیت نیز نمیشده است، بلکه شاهان و شاهزادگان و درباریان 

ی نیز در میان نبوده بقتل میرسیدند، کور یا اخته میشدند. بنابراین در ایران نه اشرافیت و نه شهروند امنیت نداشته و هیچ گونه چهارچوب قانونی و اصول سنت… و 
 .]3[است

اصل میشود حکه از این گونه امنیت اجتماعی چه پیشرفت و ترقی و رشد و توسعه و گسترش خالقیت و انباشت سرمایه و علم و دانش با این اوصاف دیگر حدس این
 .زیاد مشکل نیست

 
. ضمن اینکه در است ایران بیرون آمده است. اگر بد است اگر مقصری دارد، خود جامعه ایرانی ”فرهنگ جامعه“ از همین ”امنیت مخرب“ اما فراموش نکنیم که این

خشن برقرار میشده و امنیت   مقطعی امنیت های موقت و گذرایی از نوع امنیت چماقی خود موجب نا امنی اجتماعی میشده است. چون بر اساس ترس و سرکوب
 .اجتماعی برگرفته شده از قانون و روابط اجتماعی نبوده

 

 اجتماعی امنی نا عواقب
 

لیدی، تجاری، ت تواز همین رو در ایران بصورت سیستماتیک زمینه هرگونه انباشت سرمایه، علم و دانش، سرمایه گذاری درازمدت، تاسیس و ادامه درازمدت موسسا
لشعاع خود قرار داده و فساد و تجاوز را دامن زده است. نبود اخالق ین نا امنی وحشتناک، هرگونه اخالق مدنی را نیز تحت اا  ازبین برده شده است.… علمی و 

بمعنی  سیاسی -جتماعیانیت مدنی حکایت از فساد گسترده و بی حساب دارد. بویژه رشوه بیداد میکند. رشوه البته یک شیوه رفتار اقتصادی، نشانه بی اعتمادی و عدم ام
 .ولید مستلزم امید به آینده است، و نا امنی قاتل این امید استبی آیندگی است. همانطور که سرمایه گذاری در ت
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هزار منات در اصفهان پوست خز فروختند و صدها برابر سود  85منات رشوه گرفت و امتیاز تجارت به آنها داد، تجار  5000شاه اسماعیل دوم از تجار روسی 
 !!ور ملک و طلق او بود( خارج کردندکردند. و بصورت طال و نقره از خزانه کشور)شاه اسماعیل که کش

رانیان ه عوض توسعه صنعت نساجی که در ایران ریشه و مایه داشت، از روسها رشوه میگرفت و پارچه از روسیه وارد میکرد. قتل و کشتارهای نادر ایب نادرشاه
توپ  5000نظامی را بطور نسبی سامان داد. نادر در مجموع را مجبور به مهاجرت به هند، جنوب روسیه، عراق و عثمانی میکرد. وی به زور چماق صنایع 

ام آن در مسیر انهد ولی از آنجائیکه هیچ نظامی با زور چماق سامان نمیگیرد و بعد از فرو افتادن چماق نه تنها همه چیز از هم میپاشید، بلکه بافت اجتماعی داشت.
به   به مرور شروع اهد ماند که از میان فرهنگ مردم و روحیه اجتماعی و روحیه کلی و خالقیت خود مردمخود به تالش می افتد. تنها چیزی که در جامعه ماندگار خو

ادر با قوت تمام و به تبع نیازهای اجتماعی تبدیل به یک نهاد گردد. این قانون در مورد ن…( زایش کند )از جمله آزادی و دمکراسی و حقوق بشر و حقوق کارگر و
 .قتصادی نداشتا-ادر کشته شد، صبح روز بعد تمام تشکیالت او از هم پاشید. چرا که این صنعت هیچ پایه اجتماعیعمل کرد. شبی که ن

 
سیاسی میداد. پارجه انگلیسی وارد کرده و صنعت نساجی ایران را نابود کرد. وقتی رابطه اش  –ز روسها و انگلیسها رشوه میگرفت و امتیازتجاری ا کریمخان زند

خان زند فشار آورده مجبورش کردند که به قراردادهای ننگین و   یها بهم خورد، آنها با رشوه اطرافیان و سرسپردگانشان در جنوب را خریده و توسط آنها بهبا انگلیس
 .روپیه از انگلیسها رشوه بگیرد20500خطرناکی با انگلیسیها تن بدهد. پادشاهی که کشور ملک و طلق اوست معلوم نیست چرا باید 

 
امثال …. آنوقت تکلیف وزیر و وکیل و ]4[    رشوه میگرفت %5، چون از هر قراردادی با شرکتهای خارجی ”ژنرال پنج درصدی“آخرین شاه ایران، معروف بود به 

زهایش با ایرانیان را درمرسال بعد که خود و کشور را به عراق میفروشد و 500مسعودرجوی با ادعای ضد اسبتدای و ضد استعماری و اسالم دمکراتیک!! حتی 
شور را نابود کنند میفروشد که بزنند و ک… همکاری آنها کشتار میکند که دشمن و اشغالگر ایران به پیروزی برسد، روشن است. و یا خود را به آمریکا و عربستان و

دیگر تکلیف امثال   یورو در ماه به مسعودرجوی میفروشد، 3000ه شاید او را بقدرت برسانند. و یا مهدی صامع با ادعای مارکسیستی و چریک فدایی که خود را ب
 .با آن سابقه اش روشن است  حسن شریعتمداریها

جتماعی ای است ا-یسیاسحاال میتوان گفت که یکی از دالیل این میزان دزدیها نجومی در داخل کشور توسط مدیران و کسانیکه در راس امورند، نا امنی و بی آیندگی 
ر صورتیکه اگر این ور احساس میکنند. شاهدیم که هرچه دزدی میکنند سهم شیر دزدیهایشان را به خارج منتقل میکنند. و یا اساسا به خارج فرار میکنند. دکه در کش

اخل کشور به انباشت سرمایه و یاسی نبود، همین دزدیها قطعا یا کمتر بود و یا وجود نداشت و یا اگر وجود داشت از کشور خارج نمیشد و در دس-نا امنی اجتماعی
تیکه خروج دزدیها صور توسعه توسط همان دزدان!! کمک میکرد. همانگونه که استثمارکنندگان اروپایی سرمایه هایشان را در همان کشور بکارگرفتند و انباشتند. در

مارکسیستی فوق الذکر، و دزدان و اختالص کنندگان داخلی منجر شده  رینها!! چه اسالمی چهکه نمونه هایش را در به اصطالح مبارزت ضد ملی و بی وطنی به اخالق
 .و میشود

 

 گرایی مصرف روحیه یا مهاجرت
 

ج میشود. این نیز از کشور خار… هنری، مدیریتی، صدمات و خسارات نبود امنیت، تنها البته خروج سرمایه های ملی از کشور نیست، سرمایه های انسانی، علمی، 
لیدی. یعنی ه توهمان روحیه ای مهاجرت به خارج است که خود یک روحیه مصرفی را دامن میزند. ایرانیان زندگی آسوده را میخواهند ولی با روحیه مصرفی و ن

لع الساعه بوجود ز کشور مصرفت کننده آن باشند. درصورتیکه این رفاه در اروپا خنمی ایستند در داخل کشور این رفاه را بوجود آورند. ترجیح میدهند با خروج ا
ده اند. معادنی که ساعت در روز در معادن به استثمار کشیده ش 17نیامده. امثال مادام کوریها دهها سال در طویله تالش کرده اند. کارگران مرد و زن و کودک تا 

ند. در کشف دنیا و فشار کار داشتند. در کارخانه هایشان مردان و زنان و کودکان را با زنجیر به پا مجبور به کار کرده انفر جیره مرگ و میر تحت 1000سالیانه 
نیز . فرهیختگانشان درصد دریانوردانشان از دام بیماریها جسته و به مقصد میرسیدند. ولی از تالش نایستادند 20دریا نوردی اگر کل کشتی طعمه امواج نمیشد تنها 

 .یماریها و یا ارتقا صنعت و ابزار کشتی رانی به یاری آنها می شتافتندب  با تالش برای کشف علل
 

وقتی هم که پایشان به  در کشور ماند آزادی و دمکراسی و رفاه را ساخت و تولید کرد. نه اینکه… بله باید مانند سپیده قلیانها، اسماعیل بخشی ها و نسرین ستوده ها
ابراین خواهان تحریم اقتصادی کشورشان شوند، خواهان حمله نظامی به کشورشان شوند. چرا چون خودشان و امنیتشان در خارجه تضمین است. بن خارج میرسد

مین است ضجه تبالیی که با تحریم و حمله نظامی بر سر ایرانیان میاید بر سر دیگران است! سنگ مفت گنجشک مفت، اگر موفق شد، جای پای رفاه خود در خار
صرف کنندگان آن هستند. مفقط شاید در ایران هم بقدرت برسد!!! این افراد بطور قطع و یقین بدنبال تولید آزادی و دمکراسی و عدالت در ایران نبوده و نیستند. اینها 

سال است که  500. مله نظامی را تائید و ترویج میکننداینها همانها هستند که رشوه خود )آسایش در خارجه( را از خارجی گرفته اند بعد براحتی دستور تحریم و ح
و  ایران را به خاک سیاه نشانده است. اینها مصرف کنندگان تازه نفسی هستند که منتظرند مصرف کنندگان از نفس افتاده را به اصطالح سرنگون  این زالوصفتی،

رای اینکه خود چیزی که ، دمکراسی و مبارزه با استبداد داد سخن میدهند مطلقا مالک و معیاری ببجای آنها خود به چپاول بپردازند. اینکه اینها چقدر در مورد آزادی
 .نفی میکنند نباشند نیست، و نمیتواند باشد

 
ی و.. نیستند، آزادبدنیال ” سرنگونی“همچون خارجه کشوریها با شعارهای توخالی … همانطور که گفته شد، سپیده قلیانها و اسماعیل بخشی ها، نسرین ستوده ها و

برای جامعه ای هستند که در فقدان این زیرساختها، … آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، حقوق کارگر  بلکه در حال تالش برای تولید و ساخت و پی ریزی زیرساختهای
  .جتماعی دوانده استا-صدها سال است استبداد پروری و استعمارگرایی در آن ریشه های فرهنگی

ارخانه ای نیست و ند همه ملتهای زنده دنیا نخواسته است باور کند که این تالش و پیکار است که اسمش زندگی است. و دنیا در کادر زندگی مادی جز کمردم ما مان
 هرکس تولید نکند خودش تبدیل به مواد خام اولیه برای کارخانه های دیگر تبدیل میشود. 

بدیل کند نشان میدهد که چگونه جایگاهی برای کار و تالش قائل است ت است ”کار مال خر“ضرب المثل  به بداند و آنرا” خر“جامعه ای که کار را مال 

…( فتن -جواهرات -معادن -ا فروش منابعش )کشورب  و رشد و ارتقاء را در آسودگی و بیکاری و بهره بردن از دستاوردها و محصوالت دیگران از طریق واردات
 .را تولید میکند… اقتصادی خودش داللی و رشوه گیری و پورسانت خواری و رانت خواری، اختالص و  فرهنگِ و  این روحیه  میداند.

 

 کردند تالش چگونه ملتها دیگر
 

کردند  در مورد مردم پر تالش کشورش که صنعت را در جهان پایه گذاری م1516نویسنده کتاب آرمانشهر، زمانی نخست وزیر انگلیس بود در ]5[  توماس مور
  :]6[نوشت
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تنشان چاالک و شاداب و نیرومندتر از آنند که قامت نحیفشان می نماید، اگر چه خاکشان چندان بارور نیست و هوایشان پاکترین 
خاکشان را باکار و کوشش بهبود می بخشند. چنانچه هیچ هوا نیست، خو را با زندگی معتدل از آسیب های هوا در امان میدارند و 

جا بازده غله و گاو و گوسفند ایشان را ندارد و هیچ جا مردمی قویتر از ایشان یا مانند ایشان در امان از بیماریها وجود ندارد. 
بسا جنگلی را از جایی بر می  میتوان ایشان را دید که با چه کوشش و مهارت و کار به بهکرد خاکهای کم توان میپردازند و چه

این کار را برای باروری نمیکنند بلکه برای کاستن ترابری میکنند و برای اینکه هیزمشان به … کنند و در جای دیگری میکارند
 توماس مور در وصف تالش مردم انگلستان دریا و رودخانه و یا شهرهایشان نزدیکتر باشد

 

 :]7[او اضافه میکند
 

ویسندگان ناینکار معجزه آسا بنظر میرسد. در کمتر از سه سال میتوانستند آثار بهترین … عقلی خستگی ناپذیرند در پیگیری امور
از مطالعه رازهای طبیعت نه تنها لذتی شگفت میبرند، بلکه او ]خدا[ نیز همچون دیگرسازندگان، این  یونانی را به آسانی بخوانند.

نگامی که با ذهن آنها ه… ن گسترده است، زیرا انسان است که میتواند در آن به تامل بنگردچرخ کیهان را تنها در برابر نظر انسا
ی ویژه ورود هرکه را که مهارت… دانش برانگیخته شود، در کار اختراع هایی که بر آسایش زندگی می افزاید تیزی شگفتی دارد،

ند درهرکجای ر خویش خوشآمد میگویند، زیرا مشتاق آنند که بدانبا دانشی در باب راه و روش های ملتهای بسیار داشته باشد به کشو
ینسان میتوانند جهان چه میگذرد. در باب صادرات بهتر آن میدانند که اینکار را خود انجام دهند، تا اینکه به دیگران واگذارند. بد

 در وصف تالش مردم انگلستانتوماس مور  …ملتهای همسایه خود را بشناسند و بر مهارت خود در دریانوردی بیفزایند

 

تجاری ایران با غرب شاهد پدیده رشوه گیری سالطین و پادشاهان ایرانی جهت واگذار کردن تجارت داخلی و خارجی کشور  در پانصد سال گذشته از سر ارتباط 
 .رفته بودند بوده ایمبوده ایم، همه اینها به قیمت نابودی اقتصاد ملی و بعضا حتی قتل تجار بدست پادشاهانی که رشوه گ

  
 : هامرجع 

 .Institutions Politiques Et Droit Constituional, Maurice Dunerger. PUF. Paris 1975, t1. P,8از  ینقل به معن  .1

 25ص  1جلد  1366 روسیانتشارات پا ،یسیترجمه محمدرضا نف ان،یکاتوز یمحمد عل ران،یا یاسیاقتصاد س  .2

 43-44ص  ران،یا یاسیاقتصاد س  .3

 1366 دانیمسعود بهنود، انتشارات جاو ار،یتا بخت اءیض دیاز س رانیا یدولتها  .4

 سایرف کلانگلس بود به علت ثبات در اعتقادات خودش کشته شد و سپس از ط رینخست وز یکتاب آرمانشهر، زمان سندهیتوماس مور نو  .5

 به او داده شد سیلقب قد

 101آرمانشهر توماس مور ص   .6

 102آرمانشهر توماس مور ص  .7

 است جانیآذربا یباغ متعلق به جمهوردر چهار استان: قره یاخامنه هللاتیآ ندگانینما .8
 

  آخــر قسمت
 خود جوامع پیشرفت در اروپایی متفکرین نقش

  
دنیا را دور میزدند، سیاحان و ا فورانی از اکتشافات و اختراعات روبرو هستند، مالحهانشان به کمک پارو و بادبان تمام ب  زمانیکه اروپائیان بقول پی یرروسو

ند که این چنان استاد شد” اسباب جنگ و جدال و صنایع غریبه“تجارشان به علت غرور ناشی از قدرتشان جهان را ملک خود می پنداشتند، در صنعت و تجارت و 
بود که سرمایه  اقتصادی بحدی-امنیت اجتماعی.]1[  ر گذشتاستادی گستاخشان کرد. قدرت اقتصادیشان به علت کار و تراکم سرمایه از حد متعارف جوامع ایلی د

هرچند همه اینها به .]2[ دداران آنقدر قدرت یافته بودند که به سالطین پول قرض میدادند و زیباترین قصرها و فاخرترین فرشها و جواهرات را برای خود تهیه میکردن
 :ضعشان را اینگونه به تصویر میکشیدو  ارگرانی که اریک هابزبامک بوده. قیمت استثمار کارگران و میلیونها برده با خشونت حداکثر 

 
برخی دیگر به گونه ای روزافزون در دهکده های خود گرفته به توحش و جنایت خیز، سرشار از زنان و مردان، با ضرب …

-45 مید زندگی بعد از تولد درمتوسط ا… پتک و میخ و زنجیر دیگر کاالها را می ساختند، و همه به تباهی کشیده میشدند. 
ی مهجده سال و نیم بود. .. مرد وزن و کودک، پیر و جوان، شب و روز بدنبال لقمه نانی در دل این کارخانه ها محو 1840

 توصیف استثمار و ظلم و ستم بر کارگران جوامع صنعتی توسط هابزبام .شدند

کشتی 6000 گلستان دراواسط قرن هجدهم )همزمان با کشمکش زندیه بر سر تاج و تخت نادر( متشکل ازبه اتکاء این گونه تالش و کار، ظرفیت ناوگان تجاری ان
ه بدست بلند پروازان-همه اینها به قیمت تالش بی وقفه و سخت کوشی کارگران، مدیران، متفکران، مخترعین، دولتمردان، نظامیان، با روحیه حداکثر بازدهی.]3[ بود

اوج شقاوت و خشونت وحشیانه  هرچند انسانها در این مسیر در .نیروی خالق کار است” پس آیند“اینکه تمام دستاوردهای صنعتی  با تاکید بر .آمده است

این  دی صد باره برتاکیاستثمار شده به بردگی گرفته شدند. ولی این صورت مسئله که پیشرفتها بقیمت تالش و کار بدست آمده است را نه تنها تغییر نمیدهد، بلکه 
 .تی عاری از شقاوت و وحشیگری اروپائیان به همان دستآوردها برسیم، باید کارو تالش )عادالنه( صد چندان بکنیمح  حقیقت است که اگر بخواهیم

پوشیده است. که موجب  اما ارتباط علوم انسانی و بطور کلی علوم و پیشرفت آن با قالب های اجتماعی آن جوامع برای روشنفکران واهل علم و سیاست دنیای سوم
ران پیشرفت اروپا اشتباهاتی در صحنه زندگی اجتماعی گردید و در بسیاری موارد خسارات جبران ناپذیری برای ما داشته است. در مرحله اول بسیاری از روشنفک
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ت ظاهر به آخرین پدیده های علمی مجهز چنین تلقی موجب گردید که جامعه را بصور.را ناشی از پیشرفت علم تلقی کردند که تلقی واژگونه ای است
 .نه تنها چیزی عایدش نمیگردد، بلکه در جا زده و با واردات از خارج پس میرود پیشرفت اجتماعی کند در حالیکه

ب آن، مرجع رفع مشکل سرمایه یشرفتهای علمی همراه با تحوالت اجتماعی و در پاره ای موارد متعاقپ  واقعیت آنچه در تاریخ جوامع صنعتی رخ داده، این است که،
چندانی در ایران  رآییداری قرار گرفت. در علوم انسانی رابطه تنگاتنگی بین تحوالت اجتماعی و تئوریهای علمی وجود داشت. یکی از دالیلی که، این تئوریها، کا

 .سیاسی نیز صدق میکند –رده اند و این مسئله در مورد نهادهای اجتماعی ندارند، این است که بدون توجه به قالبهای اجتماعی آنها در غرب، اقدام به انتقال علوم ک
 :ستانگاه میکنیم. او معتقد ]4[جهت روشن شدن ارتباط بین علوم، بخصوص علوم انسانی و قالبهای اجتماعی، مسئله را از دید جامعه شناس معروف گورویچ

معنوی  ارتباط کامل بین واقعیتهای اجتماعی و نظامهای مختلف معرفتی وجود دارد و اینکه پیشرفت جامعه بشری در بعد مادی و
اهیت محکم واحد دارد. قالب های اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ با ذهن و معرفت بشرند و بدین اعتبار عقل و جامعه دارای یک 

تمری وجود دارد نزد همه مردمان بین نهادهای اجتماعی و ایده ها و اندیشه ها، ارتباط دائمی و مساند. اینکه در تمام زمانها و در 
 نقطه نظر گورویچ در مورد جامعه.و اینکه طرفیت مادی و معنوی بشر در هر جامعه ای برابر است

دی. در جامعه ما، آن از مقوله مصرفی است و نه تولی“ارتباط “آن و ” ییکارا“در مورد جوامع مصرفی مانند ایران، باید به جنبه مصرفی علوم نیز توجه داشت، که 
کر ایرانی که مجهز وشنفمعرفت و ساختمان آن تشابهی با معارف وارداتی ندارد، معارفی که در جامعه ما کارایی عملی ندارند. برای نمونه میتوان از عدم کارائی ر

یگر سنخیت داشته اط دارد نام برد. و از طرف دیگر از کارآیی عملی معارف حوزه ای که مانند قفل و کلید با یکدبه علمی است که با قالب های اجتماعی غرب ارتب
بحث علمی که معرفت  بهمن شد نام برد. اگر این 22که منجر به انقالب …( و جوابگوی یکدیگر بودند )نه تنها در میان مسلمانان بلکه همه مارکسیستها و سکوالرها و

، باور داشته ”دارد معرفت، قدرت ساختن قالبهای اجتماعی را“شیده از متن اجتماع و در ارتباط با مردم کاربرد دارند. و این حرف آگوست کنت که معتقد بود های جو
آن …الب وقادات و معرفت غبهمن و حاکمیت کنونی از بطن همین جامعه و بافت و ساخت مناسبات و اعت 22باشیم، براحتی میتوان درک و قبول کرد که انقالب 

هرچند با کج  ماعیوالبته در فقدان هرگونه معرفت دیگری که از بطن جامعه جوشیده باشد، بیرون آمده است. حتی انقالب مشروطه را نیز همین بافت و ساخت اجت
 .عه نجوشیده بود محکوم به شکست بودفهمی و انواع اعوجاجات معرفتی نسبت به محتوای آن به ثمر رساند. اما بدلیل اینکه از بطن آن جام

شی از رکود بطن د نادر نتیجه معرفتی که در اروپا فوران میکرد در رابطه با فوران وجوشش اجتماع بود و معرفتی که د رایران طی دوران مورد بحث در جریان بو
ر عمل میتوان دمگر نه این است که همگان معتقدند که  .ست نه تولیدیو متن اجتماع بود. علم و صنعت و معرفت، سالیان است که در ایران وارداتی و مصرفی ا

سال است در ایران تا به امروز جریان دارد.  500که   نظام اقتصادی جدید را با پول نفت و معدن خرید؟ مگراین تفکر بازتاب آن علم وارداتی و مصرفی نیست؟
 :چرا ایرانیان به کنه گفته گورویچ پی نبرده اند که

 
 نقطه نظر گورویچ معرفت تکنیک؟”معرفت تکنیکی شناختی ساده از ابزار برای رسیدن به اهداف مطلوب نیسست“

 براستی در شناخت این نکته ظریف مانده ایم که
. معرفت دن بر آن استمعرفت تکنیکی آغشته به میل تسلط بر جهان و دستکاری آن و به کارگرفتن و فرمان ران… معرفت تکنیکی معرفتی کاربردی هم نیست ..“

ر آن دوری تکنیکی عبارت از هرگونه تصرفت و تسخیر کار آمد نیروهای طبیعی و فرمانبراست. این معرفت، حریص به دستکاری در هرچیز است و میل به نوآ
 ”]5[اراستبرنامه ریزی و ارتباط و انتش متبلور میباشد. دانش آن، ملهم از تسلط بر دنیای طبیعت، انسان و جامعه به منظور تخریب، نگهداری، ساماندهی،

 

منتقل  یش و تکنولژکه دان یو زمان زدیخیبر م یع صنعتـجوام یاست، از قالبها یکیهمراه علم و معرفت تکن چ،یگورو فیکه به توص یفرهنگ نیا
با  ،یجوامع صنعت یِ ولوژو تکن عیو صنا کیانتقال، علوم و تکن نیاست که در ا یهیمانند و بد یم یقالبها و فرهنگ آن در جامعه صنعت نیا شود،یم

    افتند یو از کار م شوندیم میعق ازاین روندارد،  یهمخوان یجوامع کهن و سنت یقالب ها
 

طبق با سخن ویل دورانت خود هستند و من اگر این ارتباط نظام معرفتی را با نظام اجتماعی بپذیریم، آن گفته هگل راست می آید که نوابغ قابله های روح اجتماعی زمان
 :]6[است که میگوید

 
فکار ولی این عقاید و ا” گمنام می زیستند“به جزء مردمی بود که کم و بیش  جزءدر هر دوره ای افکار حاکم برعصر محصول 

 ویل دورانتمنتسب به کسانی میشد که آن را روشن کرده و متوافق ساختند

 :]7[سخن ناصرالدین شاه را که اعتماد السلطنه نقل میکند، که گفته بود حال مقایسه کنید این را با
 

ه میلیون دمن پادشاه “و در اواخر پادشاهی اش گفت: ” من وزیری میخواهم که فرق بین کلم و استکهلم )هّر و از بّر( را نفهمد“
 رشرالدین شاه در مورد کیفیت وزیر دربانظر ناص.”رعیت ایران نیست، بلکه پادشاه شپش ها و قورباغه ها و گنجشکها هستم

 :و یا سخن امین السلطان وقتی که از روس برای مخارج سفر و خرید عروسک وام گرفته و بخشی از ایران را گرو گذاشت به او گفتند
 

ده و غبن کردر جواب گفت، ساکت، اگر روسها شما را می شناختند اظهار ” تو هر ایرانی را به یک قران به روسیه فروختی“ 
 نظر امین السلطان در مورد مردم ایران.”معامله را فسخ می نمودند

 .را تغییر دهند این سخن پر بیراه نبود. اگر چه منزجر کننده است. کسانیکه نمی پسندند، به اظهار تاسفی متوسل نشوند، رفتار خود
 

ز و ارتباط آن با آن چیزی است که در جامعه میگذرد، پس می بینیم در اروپا ریشه علوم امروآنچه در اندیشه روشنفکران و الیت جامعه میگذرد به تعبیری انعکاس 
 .جامعه چگونه شکل گرفته است

نی م موجب شده که شکاکیون مبا1148حتی در جنگهای صلیبی و قبل از آن روابط شرق و غرب موجب بیداری غرب شد. شکست عیسویان در جنگهای صلیبی در 
قدسی گردید؟ و مسوال قرار دهند. متفکرین در توضیح این مسئله تالش بسیار داشتند که به چه دلیل خداوند راضی به شکست مدافعین یک چنین امر  کلیسا را مورد

 . ]8[معرفی کردند” خود را حاکم مطلق روی زمین دانستن“فقط توفیق را نصیب مردم شرور!! کرد؟ و شکست را دلیل کذب بودن دعاوی پاپ مبنی بر 
کلیسا شد. کلیسایی تضعیف معققدات بی پایه از طرفی و آشنایی با صناعت و بازرگانی و تحوالت اقتصادی از طرف دیگر موجب شروع به لرزه افتادن ستونهای کاخ 

ه و.. دریغ نکرد. هرچه پاپ مجازات را که پنج قرن از عظمت بال منازع آن میگذشت. کلیسا به مقابله برخواست و از کشتن و زندان و زنده در آتش سوزاند و شکنج
درباره مسائل مرتبط با آیین کاتولیک باز میداشت و عاملین آنرا می کشت دایره آتش اعتراضات “به اوج میرساند، قدرتش رو به زوال میرفت و هرچه مردم زا از بحث 
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د. مردم از فیلیپ چهارم علیه پاپ حمایت کردند و آتشی افروختند که قصر پاپ را به گسترده تر میشد. طوریکه سرانجام متفکرین و توده مردم راه خود را تغییر دادن
 .اینگونه به مرور از دامنه کار کلیسا کاسته و بر وسعت کار تجربه و مشاهده امور تعقلی دنیایی افزوده شد.]9[ تل خاکستر تبدیل کرد

 

 ایرانیان ما برای صنعتی جهان متفکرین پیام

 
نسان هوش و ذهن خود را به ماده صرف کند، اگر ا” فرانسیس بیکن مدعی شد،  .و کالون مردم را به دنبال کار فرستاند لوتر .سیاست را از اخالق جدا کرد ماکیاولی

منازع انگلیس بر جهان بعد اروپا به سن بلوغ رسیده است. یعنی انگلستان عهد الیزابت و سیطره بالاو اعالم کرد .]10[ یددر آن کار میکند و از حدود آن تجاوز نمی نما
 .1588از شکست اسپانیا 

او به بشر آموخت که  .”فتداشتن طال ]نفت برای ما[ ارزشی ندارد، هرکس آهن و پوالد ]محصول کار و تالش[ داشته باشد این طال را خواهد گر“ بیکن اعالم کرد
بیکن گفت  .ین علم و عمل و مشاهده فرقی نیستب رنج، تحمل، دقت، تالش خستگی ناپذیر)تکرار(، نوآوری و خالقیت رمز پیروزی است. او بود که اعالم کرد

نمیتوان بر طبیعت : وش میرسدولین بار صدا و آهنگی نو بگاینجاست که برای ا.]11[ را دارد” فایده و قدرت“قصد گشودن راه  مذهب جدیدی را بنیان نمیگذارد بلکه
  ]12[ مسلط شد مگر اینکه طبیعت به فرمان ما باشد

 
 .از قاموس فرهنگ حذف شود” اتفاق“و ” تصادف“، ”شانس“، ”بخت“ :فرانسیس بیکن این تواناترین متفکر قرن، در آرزوی این بود که

 

ن بعنوان مدیر و مبین طبیعت روش و تتبعات ما صورت گیرد. میدانیم که انساما نیازمند انقالب بی رحمانه ای هستیم که باید در زمینه افکار و 
 .]13[نه شایسته دانستن است  آن اندازه از نظم طبیعت میتواند آگاه شود که مشاهداتش به وی اجازه میدهد. بیشتر از آن را نه میتواند و

 
 :ود که در وصیت نامه خود نوشتب  ه از فهم و تحقق آن عاجزندک  رانیانسال بعد، یعنی ای450گویا بیکن با این پیامها برای مخاطبینش در 

 
 ”من روح خود را به خدا، جسم خویش را به گور و نام خویش را به قرن های بعد و اقوام جهان تقدیم میکنم“

نیچه در اوج تسلط  ”]14[ملت کار بیآموزید تا شریف و نجیب شوندبه ”و ” همه خوبند جز مردم تنبل“، ”ولتر بعدها گفت: اشتغال نداشتن به کار با زنده نبودن یکی است
 :اروپا بر جهان، صحنه جهان را اینگونه به تصویر کشید

 
نیکی، غرور است نه تواضع، تدبیراست و نه نوع  هن  این پیکاریست که نامش زندگی است، آنچه الزم است توانایی است“

 نیچه”…آنجه اختالفات را فیصله میدهد و سرنوشت را تعیین میکند قدرت است نه عدالت…دوستی

 :]15[بیسمارک میگفت
می  فیصله  در میان ملتها نوع دوستی معنی ندارد و وسائل جدید با رای و خطابه حل نمیشود بلکه با خون و پوالد و توپ“

 بیسمارک.”…یابد

و پندارها را تنظیم  ها وفعالیتهای بشر در تمام زمینه ها مبتنی بر روابط اجتماعی حاضر سر و سامانی جدید به اروپا داد. متفکرین در زمینه های مختلف آن رفتار
 .به زیر کشیده و متالشی شد 1789خت سلطنت فرانسه در لفیق شد و خدای کلیسا همراه با خانواده بوربون ها از تت کردند. آن اعمال با این پیشرفت علم 

 
در فکر دفاع از تمامیت ارضی ایران وحفظ استقالل این مملکت بود.در فکر الحاق مناطق جدا شده “  حال مقایسه کنید، مصدقها و امیر کبیرها همچون قائم مقام که

رج کشور همچون مسعود با این به اصطالح سیاسیون امروز خا.”]16[   از قدرِت سیاسی دور میکردایران بود. وابستگان داخلی انگلیس را هرکجا که میافت سرکوب و 
رت سیاسی ن قدرجویها که آشکار وپنهان خواهان حمله نظامی همان استعمار جهت نابودی به کشورند، اگر نشد توصل جستن به تحریم ملتی جهت بزانو در آورد

، ”انی مریم رجویحمایت لفظی در گردهمآیی آنچن“اتمی کشور را بنفع بیگانگان افشاء کردن، بقیمت دریافت رشوه خود بصورت،  کشورشان به نیابت از اینها، اسرار
یک  دیریت گذار!!!ماجازه یافتن به مطرح کردن خود در رسانه های استعماری بعنوان آلترناتیوها و شوراهای “، با ”آنتی شدن در رادیو تلویزیونهای استعماری“با 

 .آن” دریافت نقدی“)گر اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، بعد از چهل سال رکود و ورشکستگی( و یا ” شبه، ویا کارشناسان امور سیاسی!!
 

ر، در تاریخ نخست ریوزگاِن استعماد–حامالن این فرهنگ همانها هستند که امیر کبیرها، قائم مقام ها و مصدق ها )سه تن قدیسانی که در جمع دیگر نخست وزیران
افت میکنند رگ دری وزیری ایران که میهن را به ننگ و رنگ خود آلودند، یکه و تنها بجنگ استبداد و استعمار رفتند( را برای خوش آمد استعمار و جیره ای که

ملتی نمیتوان  تحول فکری که هیچ، جز نابودی برای داشته باشند. از این چنین روشنفکران…میزنند. هرچند ادعای های پر طمطراقی هم در مبارزه با استبداد و 
تنها از طریق باز نشر دوباره و صدباره اخبار داخل کشور میکوبند. بدون اینکه سر سوزنی بفکر   انتظار داشت. اینگونه است که بر طبل استعمار و و تکرار استبداد
و تنها راه درست و ماندگار،  می از ایران و ایرانی میتوان تحوالت را با اتکاء به مردم که تنها و تنهااینکه چگونه و با چه مکانیزم هایی با شناخت جامعه شناسانه و عل

الالن آزادی و است محقق نمود. اینها را اگر خائن نخواهیم بخوانیم حداکثر در خوش بینانه ترین شکل د…ملی، مستقل، بازگشت ناپذیر، بسمت پیشرفت و ترقی و 
اندگی مباید نامید که فقط و فقط بفکر سودهای )قدرت طلبی مفت و مجانی بدون زحمت( خود بقیمت تکرار فالکت و عقب … شر و پیشرفت ودمکراسی و حقوق ب

 .ایرانی هستند
 

از مردم ایران  و طلبکاریاین رویکرد دالل گرایانه به آزادی و دمکراسی و پیشرفت که گریبانگیر تمامی خارجه نشین هاست، و خود را در آه و افسوس و افسردگی 
وقتی جنگ در تمامی جبهه ها  در دوران قاجاراست ” روس و انگلیس“و پراکندگی روز افزون نشان میدهد، تکرار بدون عیب و نقص رویکرد ایرانیان در جنگ با 

 :]17[به شکست انجامید به مساجد خزیده پناه می گرفتند که
 
 خدایا تو اموال آنها را نابود کن و بر آنها…ْق َجْمعَُهْم و قَلِّْب تَْدبیَرُهمْ  َواْشُدْد َعلَٰى قُلُوبِِهْم انزل علیهم باسک و نقمتک، اللُّهمَّ َشتِّْت َشْملَُهْم و فَرِّ َربَّنَا اْطِمْس َعلَٰى أَْمَواِلِهمْ  

 … ]18[متفرق فرماسخت گیر. خدایا تو بر آنها ترس و عذابت را فرو ببار، ایشان را پراکنده کن و جمعیتشان را 
اریشان یبه  این عین حال و روز جمعیت خارجه نشینان است که در اوج نا امیدی و ورشکستگی دست به دعا برخواسته اند که پروردگارشان )دولتهای خارجی(

 !!برخاسته و رژیم را سرنگون و کشور را به آنها بسپارند
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 : نباید گذاشت مصداق این گفته نیچه شویم که
 

نبودن،  بهترین تقدیر آن است که در دسترس شما نیست، یعنی نزادن و… نژاد کوته روِز رقت انگیز، ای زادگان غم و اندوه ای 
  [19] پس از آن بهترین تقدیر زود مردن است

ونه آزادی، همت بسته تا از واردات هرگبله جامعه ای که زایش و تولید نداشته باشد مرگ را انتظار میکشد. چون مردم ایران چهل سال است قصد کرده و کمر 
 .توسط دالالن آن جلوگیری کنند. میخواهند برای یکبار و همیشه بدست خود آنها را تولید کنند… دمکراسی، حقوق بشر، 

 
  پایان

 داود باقروند ارشد 
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