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  مقدمه

 شديدترين مصيبتی که بشر  .زندگانی اجتماعی دچار بالهای گوناگونی بوده است     بشر در طول 

.  مايل است زور نشنود و نيازمند نباشد هر کس طبعأ.  بالی ظلم و فقر است مجتمع، گرفتار آنست

 ولی در ادوار باستان و قرون وسطی  . ظلم و رفع نياز بوده است عمومأ برای دفعارزات تاريخ مب

عقل اجتماعی بشر هنوز قدرت طرح يک نقشه مبارزه وسيع و دقيق نداشت لذا نبرد ضعفا و اقويا 

سروران  بندگان ديروز  . سلسله مراتب ثمری نداشت  مستمندان و اغنيا جز واژگون ساختن جنگ

 ولی  دندديمروز می شدند و نيازمندان و ناتوانان گذشته به بی نيازان و توانايان آينده تبديل می گرا

 کم ثمر سرانجام آزمايش   بی ثمر يا آزمايشهای متعدد پس از . زور و مصيبت نياز باقی بود بالی

و  که از د–کراسی با زورگويان را نشان داد و دموانقالب کبير فرانسه راه مبارزه اساسی و دائمی 

 – شده است   گرفته  قدرت   بمعنی kratos و کراتس   مردم   بمعنیdemos  دموس واژه يونانی

 مبارزه با ستم باشند  بمعنی جديد که در آن عامه مردم از روی شعور و وجدان آماده و مجهز برای

 انقالبات   و امريکا ند انگلستان نيز مان  در ساير کشورها  فرانسه  قبل از انقالب  البته .بوجود آمد

سياسی برای مبارزه با ظلم رخ داده بود ولی عمق و دامنه انقالب فرانسه بحدی رسيد که مبارزات 

 نابود کردن   برای  سازمان الزم  از آن روز مردم . قرار داد سياسی گذشته را کامأل تحت الشعاع

 هر کس به   يافتند  از ترس رهائی  مردم .دت بالی ستم را شناختنش از بازگستمگران و جلوگيری

   که مايل است برود  بگويد و آنجا  مجاز بود آنچه می خواهد  ديگران  تجاوز به آزادی  عدم شرط

 مخالفت با شاه يا دولت يا کشيش يا ارباب نفوذ زندانی يا   هيچکس را بسبب .و آنچه ميفهمد بنويسد

شب اول    ده ديگر ارباب .  نبود  رعيت  جان و مال گر مالک دي  کسی . نمی داشتند  نگاه گرسنه

عروسی حق همخوابگی با نوعروس نداشت به نام دين مسيح مردم را شکنجه نمی کردند و به گناه 

ماليات ها را برای تهيه وجوه الزم جشنهای درباريان وضع و . کفر و الحاد کسی را نمی سوزاندند

 به فالن فئودال يا شاهزاده اعالن  ر حّب جاه يا منافع مخصوصوصول نمی کردند از آن پس بخاط

 يکی از مصائب  . امنيت سياسی يافتند  و مردم  مخالفت با حکومت وقت مجاز شد جنگ نمی شد،

 آن   بازگشت  از  و مؤثر جلوگيری  منطقی  و راه  خاتمه يافت  ظلم  يعنی  تاريخ  فرانسه بزرگ

تازه ای به وجود  اجتماعات، آزادی گفتن و نوشتن نشان داده شد جهان وسيله آزادی سياسی افراد و

 ولی   بيش از ادوار سابق بود  به مراتب  اميدواری به نيل به سعادت  که در آن دالئل  جهانی .آمد

  . برای بالی دوم يعنی بالی فقر فکر اساسی نشده بود
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 متولد Maximilien de Rabespirre    [ »روبس پی ير  «   مانند  معدودی  افراد  چند ر     ه

 وکيل   وی  است  قرانسه  مشهور انقالب نسيونل هایا از کنو اعدام شد٩۴١٧سال  که در  ١٧۵٨

انقالبی های  ultra    [   انقالبی اولتراهای از   عده ای و   . ] بود  محترمی  و از خانواده دعاوی

 متوجه اين  . ] است  افراطی بمعنی سلطنت طلبان   وصف ذکر شود  اين لغت اگر بدون افراطی،

 و پر حرارتی برای جلب نظر انقالبيون به بالی فقر و نياز ايراد   و نطق های عميق  بودند نقيضه

  .کردند ولی عمأل مسئله دوم يعنی مبارزه با فقر حل نشد

   ظلم  آنها که بساط يعنی  فرانسه قوای ارتجاعی  خوددر) ٨٧٠١ـ   ١٧ ٩٨(     قريب هشتاد سال 

حکومتهای کم   و مکررأ  و زور سابق را مطلوب ميدانستند سعی کردند وضع سابق را بازگردانند

 استيال يافت و   بر دنيا عقايد انقالب فرانسه  سرانجام  . شد  ارتجاعی بر ملت فرانسه مسلطو بيش

 يافت   فقر شدت  مصيبت انهأسفت م  ولی  گرديد اصل آزادی سياسی فردی و اجتماعی از مسلمات

در اواخر نيمه اول (  اختراعات بزرگ مانند ماشين بخار و تلگراف   پس از شروع  که باين معنی

 و بدان سبب   پديدار شد  قدرت صنايع بزرگ  به اسم  قدرت مهيب تازه ای )قرن نوزدهم ميالدی 

 و   زيادتر به مراتب  جديد اختراعات استفاده از   بسبب  بودند  قدرت پول  دارای  کسانيکه سلطه

 بودند   دارا و توانا  که  آنها  برای . شديدتر شد  بدرجات  که بينوا بودند ضعف و بيچارگی کسانی

موجب مزيد قدرت و برای آنها که ندار و بينوا بودند عدم حمايت  در رژيم دموکراسی  آزادی عمل

   پيشه وری  سابق اگر در نظام .  بود فقر و بينوائی   تشديد توانگران موجب  و آزادی عمل  دولت

 و بدين سبب   تأمين سازد  زندگی خويش وچند نفر شاگردش را با کارگاه کوچک خود می توانست

 پس از آنکه   شرکت نمايد،  سياسی  در نهضت  ولدی االقتضا  کند  حفظ  را  خود  عقيده استقالل

 نفر کارگر  هزارها  بوسيله يک ديگ بخار معادل نيروی  يم کارخانه های عظ  با تأسيس متمولين

 و   پسران  و  برچيدند  وی او را   کارگاه دستی  بساط  و با سرعت  کار در اختيار گرفتند قدرت

   کند  او اراده  زمانيکه  و تا  بخواهد او  نحويکه  ر به  سرمايه دا  نزد  جز روزمزدی شاگردانش

ع ضو. قدرت علم و صنعت قدرت بازوی کارگر و کشاورز را شکست داده بود  . نداشتند چاره ای

 در شهرهای صنعتی جديد که در آنها قدرت علم و صنعت   مخصوصأ  مردم بی بضاعت زندگانی

 بر قدرت پول   زيرا عالوه  بالی فقر حدت يافت . بی نهايت پريشان و تأثرآور بود ظاهر شده بود

 در  .ی ساختم مسلط تر  ديد روزبروز تعداد قليلی را بر اکثريت مردم و سازمانهای ج قدرت علم

 کارفرما   استخدامی  شرائط  در مقابل  تسليم شهرها هزارها کارگر نه تنها برای نان شب ملزم به

 و   مطابع  قدرت پول  او با . مقهور سرمايه دار می ديدند  از نظر سياسی نير خود را  بلکه بودند
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وکيل و وزير می ساخت، حکومت می آورد . انی و تئاتر و غيره را در اختيار داشتمجالس سخنر

هر دو در مقابل قانون برابر و آزاد بودند اما  . مسلح حکومت از منافع او حمايت می کردو نيروی 

 و آنکس که بی بضاعت  آنکس که توانگر بود ميتوانست از آزادی خود و به نفع خويش استفاده کند

 در اين بالی عظيم  . توأم شده بود  فقر با نوع تازه ای از ظلم .سيله استفاده از آزادی نداشت و بود

 که سرمايه عمر و دانش خود را   اين گروه . ولی معدودی فکر می کردند  رنج می بردند بسياری

نوزدهم  قرن   سوسياليست های  نثار کردند  فقر توده های مردم  مشکل عظيم  يافتن راه حل برای

 نتيجه  باين  ال مآ آنها  . فرياد اعتراض بفقر سياه طبقات رنجبر را به آسمان رساندند ايشان  .بودند

 که چنانکه قدرت مسلح حکومت با استقرار دموکراسی از دست سالطين جابر گرفته شد و  رسيدند

ختيار ا در   و   خارج  اقليت  از دست و پول   صنعت   قدرت   بايد  قرار گرفت، در اختيار افراد

 تکميل   و دموکراسی بثمر برسد   پيشروان انقالبات  قرن سابق  تالش  تا قرار گيرد  مردم  عامه

 و امرای ستمگر بايد بوسيله تصرف قدرت صنعت و پول    با سالطين  در مبارزه  ملت  فتح .شود

 و تمام   برسد  خود  کمال از فقر به آزادی   بمدد  بايد  از ترس  ديگر آزادی بعبارت.  کامل گردد

 از آن عقايد  البته در اين زمينه در جهات مختلف راه حل هائی پيشنهاد شده است  که هر يک. شود

 در اين زمينه باشد سوسياليسم ناميده شده است  که ما  که   مجموعه عقايدی  ولی دراسم خاصی دا

  .در نشريه ديگری در آن باره بحث خواهيم کرد

اعالم   حقيقت را   اين  سوسياليستها لیو   بهتر از بردگی است  که آزادی     با آنکه همه معتقدند 

 ضروری است   تأمين سياسی همانطور که.   نيست  برای سعادت بشر کافی  که تنها آزادی کردند

 افراد روی   که در آن يکی از اين دو وجود نداشته باشد  اجتماعی . نيز الزم است تأمين اقتصادی

 و   آزادی گفتن  يعنی  دموکراسی  باين هدف از تنها باقيمانده  وصول  برای . نخواهند ديد سعادت

بتدريج فکر نوعی حکومت را که در آن آزادی و نان هر دو تأمين . نوشتن و اجتماع استفاده کردند

 متحدی   صورت  را اجتماع محرومان   پراکنده  فکر نيروهای  مدد اين و به   ساختند  شايع باشد

 هم فکر بود   که عبارت از قدرت افراد  و پول قدرت جديدی  صنعت  قدرت  و در مقابل بخشيدند

 نتيجه می شود   گذشت از آنچه .  دست بکار مبارزه شدند  و برای رسيدن به مقصود ايجاد نمودند

. موکراسی مقدمه الزم آنستنهضت دموکراسی است و د برای تکميل   سوسياليسم  اوال نهضت که

 شيوع   ثانيأ . نيست  ولی کافی  می گويند برای سعادت بشر آزادی سياسی الزم است سوسياليستها

   رژيم  در  و اگر  است  بوده  و عقيده  قلم  و  بيان   از آزادی  استفاده  از راه  سوسياليسم نهضت

يده و تحرير و تقرير هم نمی بود تشکيل نيروی  آزادی عق  که دارد  مفاسدی  با تمام سرمايه داری
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 زيرا آنجا که آزادی نباشد هيچ  . بود  ممتنع  نبود عمال  محال عقلی اگر امروز  سوسياليست عظيم

 نظام   که  برخی گمان می کنند . ندارد  تظاهر و شيوع من جمله عقيده سوسياليسم مجال  عقيده ای

 در نظام   را  ندارد و آزادی سياسی افراد و اجتماعات  کاری ان عقيده  و بي  با آزادی سوسياليست

 را يک   که نهضت سوسياليسم اشتباه اينگونه افراد از اينجا است  . مجاز نمی شمارند سوسياليست

نهضت مستقل و مجزا از نهضت های سابق فرض ميکنند و چون در نهضت سوسياليسم مسئله ای 

 و حتی مخالف    بی عالقه  سوسياليسم  که  تصور می کنند  است اقتصادی  تأمين  مطرح است که

مکمل نهضتهای سياسی قرن هجده و نوزده است آزادی فرد است و حال آنکه سوسياليسم پی آمد و 

 و   آزادی سياسی  بدون  که  يقين است . را از خود دور کند  تاريخی و نمی تواند آثار آن تحوالت

  .اليسم نيز بوجود نمی آمداستفاده از آن نهضت سوسي

 سعادت بشر و برای مردم   ما اين هر دو را برای . است  ما آزادی با سوسياليسم  ايده آل      نظام

 نياز   رفع  شخصبت انسانی  برای  به  و احترام  آزادی  ما  سوسياليسم . ميدانيم الزم  خود  وطن

  .روح و تن است

  :ما می خواهيم      

 و   خيريه  يا   عام المنفعه  سازمانهای  و  عمومی  مالکيت  در  و مبادله  توليد اساسی       ابزار

 کار   استعدادش  اندازه  به هر کس   نظام  در چنين  . باشد  مصرف  توزيع  و  توليد تعاونی های

  .خواهد کرد و باندازه کار و لياقتش از محصول ملی برخوردار خواهد شد

 وسائل   بر  مالکيت جمعی  در چنين نظام . از فرد از نظر ما منتفی و مذموم است     استثمار فرد

  .حقق می يابدتمهم که در حکم کليد توليد و مبادله است 

 ثروت   و از همه منابع  رشد خواهد يافت  برنامه جامع رفاهی  بوسيله  جامعه      حيات اقتصادی

اعضاء جامعه بهره برداری خواهد گرديد و در عين کشور برای رفع نيازهای مادی و معنوی همه 

  .حال برای همه افراد جامعه آزادی گفتن و نوشتن، آزادی اعتقاد و اجتماع تأمين خواهد بود

* * * *  

 بشر  خواسته های   تا حد ارضای همه  را  توليدات مادی  که پيشرفت فنی،      شايد زمانی برسد

   توليد نياز و optimum  بحد معقول  را  خود  لذايذ  زمان  آن سته وار  انسانهای  يا  سازد فراهم

 روزی که  . سوسياليسم برای تحقق خواسته های آن روز بشر است .و مصرف جامعه محدود کنند

 هيچ تنی برهنه   هيجکس بی سواد نماند،  و از سرما و گرما جان ندهد، هيچ انسانی گرسنه نخوابد

  .رپناه و هيچ کودکی بی شير و درمان نباشدو هيچ خانواده ای بی س
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 ما به ياری مردم   نرسيده است  يا در حد معقول  نياز باندازه کفايت  يا  که فراوانی  آنزمان      تا

 عمومی   نفع  در جهت  اکثريت  با رأی  بر مردم  مردم  حکومت  يعنی دموکراسیايران از راه  

 علم برای   تا زمانيکه  ديگر  دنبال می کنيم  به عبارت  را  سوسياليسم  وارسته  زندگی خط مشی

 با   دموکراسی  در زير پرچم   است،  نداده  متقن  صريح  جواب  و اقتصادی  اجتماعی مشکالت

همه نيازهای انسان   رفع  و  برابری  بسوی  سرانجام  و  سوسياليسم  بسوی  و ايمان  دانش چراغ

  .ش می رويميپ

  اتتوضيح     

 اگر   ديگر است متکی بر نفع شخصی و بهره کشی از افراد  سرمايه داری  که توليد       در نظام

 تاالرهای اشرافی و اشياء   مبلهای گرانقيمت،  پارچه های زربفت، فرضأ در بازار تجارت قالی يا

 از  قطع نظر  داخت خواهند پر  آنها  به تهيه  جامعه  نيروهای مولد  بيشتر داشته باشد، تجملی نفع

حال آنکه در .  يا نه  مناسب باشند  نان و لباس ارزان و مسکن  نيازمند  مردم  در همان حال اينکه

 يا   دولت  پوشيدن و بستری برای خفتن ندارند  برای  لباسی  مردم  مادام که  سوسياليست اجتماع

 قاليهای   تهيه  برای توليدی مملکت   که قوای  يا هر هيئت حاکمه ای اجازه نخواهد داد شهرداری

  . و مانند آن صرف شود  خدمات بانکداری غير الزم  يا  و جواهر و تزئينات ظريف

 و خدمات   کاال  تقسيم  که  مراقبت خواهد کرد  سوسياليست نيز نظام   در امر توزيع      همچنين

 سودجو بخشی از مردم مملکت را  یو فعاليت عده ا  بعمل آيد مردم   احتياج  برحسب عام المنفعه

حال آنکه عده ديگر بيش از  نکند   کم نصيب  يا  بی نصيب  نيازشان  کاالهای مورد  و از خدمات

 بر ضرورت از خدمات عام المنفعه برخوردار   زائد  يا حد لزوم از آن کاال در اختيار داشته باشند

  .شوند

 که  نباشد اجناسی است   افراد  نفع  تابع  آن  و توزيع تهيه توليد و   بايد  که      مقصود از کاالئی

 طبقه  مساکن  – لباس – دارو – روغن – گوشت – نان   مانند  تأثير آشکار دارد  مردم در زندگی

 معادن – هوائی   و  و دريائی  زمينی  حمل و نقل  وسايل– آب – برق –متوسط و طبقه کم درآمد 

 بدست ملت اداره شود   که بايد  عام المنفعه ای  نيز مقصود از خدمات و  کتب کالسيک–گوناگون 

 و   و آموزش  فرهنگ– چشم پزشکی – جراحی – دندانپزشکی – پزشکی  از نوع   است خدماتی

شود ممکن است فی المثل تعداد کثيری ن و اگر نظارتی در آن   نيازمند آنند  مردم  تمام پرورش که

 درمان   صرف  پزشکان  وقت  حال آنکه  معالجه شوند پزشک مراجعه کرده به   نتوانند از مردم

 و امثال آن مؤسساتی هستند که اگر   بانکها و بيمه ها  همچنين . گردد  ثروتمندان بيماريهای خيالی



 7

 با کمال آسانی می توانند به نيروی سرمايه خود و به اتکاء سرمايه داری  بدست دولت اداره نشوند

 معدودی   به نفع  پول کشور را  و  اعتبارات ر بسيار مهمی داشته  تأثی ر زندگی مردم د خارجی

  .صاحب نفوذ و به ضرر مردم در دست داشته باشند

 ذکر  قابل تأثير  مردم  اثر محدود دارد و در حيات   يا  جنبه تفننی که  خدماتی   و  کاالها      ولی

 خاتم کاری و هنرهای دستی ديگر هر چند – تابلوسازی – مهندسی –معماری  –ندارد مثل وکالت 

 تحت کنترل دولت قرار نمی گيرد زيرا رژيم سوسياليست با نفع شخصی که برای  موجب نفع باشد

  .اجتماع زيان آور نباشد و با سرنوشت افراد بازی نکند مخالفتی ندارد

د اقتصادی و سياسی و مقتضيات  برای اجرای طرحهای فوق در هر مورد بايد مرحله رش      البته

  .بين المللی را چنانکه هست در نظر گرفت

 عمليات   هرگز مانند  افراد  اقتصادی  کوچک  محدود  فعاليتهای  چون  سوسياليست      در نظام

 طبقه مولد  و اخراج   در استخدام  کشورهای سرمايه داری نمی تواند  و بزرگ تراستهای پردامنه

 سرنوشت صدها هزار نفر کارگر و   با  چند نفر نمی تواند  يا  يک  ديگر اراده د،ثروت مؤثر باش

  .مهندس و غيره بازی کند و با يک تصميم ميليونها نفر را بالتکليف و نگران نان شب سازد

 يک نتيجه بسيار بزرگ سياسی نيز دارد و آن اينست که چون   اقتصادی  فعاليتهای  تحديد      اين

 نفوذ   خطر بزرگ اعمال  ثروتهای عظيم نمی شود  جمع آوری  کوچک موجب قتصادیعمليات ا

آزادی سياسی افراد يا احزاب بوسيله  يا محدود ساختن   و سلب  و قضائيه  و مجريه در قوای مقننه

  .قدرت پول که مرض مزمن سرمايه داری است در کار نخواهد بود

 روی يک   اما هر يک از احزاب سوسياليست يا موافقند     در اين کليات همه سوسياليست های دن

  :اينک خصوصيات سوسياليسم حزب ايران. يا چند موضوع در اين بحث بيشتر تکيه ميکند

  ويژه گيهای سوسياليسم حزب ايران

  بعالوه   بخاطر سوسياليسم  نه  بخاطر انسان ميخواهد  حزب ايران سوسياليسم را  که      از آنجا

 سوسياليست   حکومت  و طرز عمل  در مبادی سوسياليسم  و کوشش انسانی ميداند، تالش  قوانين

  . نظرات خاص به خود دارد که رئوس مطالب آن بقرار ذيل است

    .  آزادی سياسی و اجتماعی افراد  – ١   

ا  در صورتی دارای ارزش است که از رنجهای بشر بکاهد و نيل به سعادت افراد ر      سوسيالسم

 که بجای آن قدرت انواع   پول قسمی باشد قدرت   اگر تالش برای رهائی از نظام  ولی آسان سازد

و بيش از حد لزوم مجريان مقررات رسمی  يعنی سلطه نابجا –ديگر قدرتهای پليسی و بورکراسی 
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ادی  و سلسله مراتب با شدت بيشتر جلوه کند و آز– مشکل تراشی های قوانين دست و پاگير  بسبب

   روزانه  نان  در گرو  و غيره  اعتراض  آزادی   گفتار و عقيده،  آزادی   کار و مسکن،  انتخاب

 يا کسانی  برای سفر از شهری به شهری يا خروج از کشور هزاران مانع ايجاد شود يا  قرار گيرد

 در هر سخنی   و  قرار گيرند ر پليس  زير نظ  و غيره ميروند  و کليسا  به مسجد  نيايش که برای

 و تمجيد سران و دولت ضروری و در هر بحثی گريز به مکتب سوسياليسم و  ذکر جميل و تحسين

 چنين رژيمی   شرط  عقل و مصلحت باشد تا شخص امنيتی  داشته باشد، تجليل سران سوسياليست

 تزوير سياسی   باينگونه  که  و کشوری شايسته آرمان بلند و بالنده و آدمی منش سوسياليست نيست

جز زندان نامی ندارد و اگر احزاب و دسته هائی بدون مراعات اين شرط اساسی خود گرفتار شود 

 به آزادی   بعبارت ديگر ما در عين اينکه . نمی دانيم بنامد ما آنها را سوسياليست   سوسياليست را

 دی را به نان نمی فروشيمآزا می دانيم    ننگ بشريت امروز  آنرا  بلکه گرسنگان دلخوش نيستيم

 کسانيکه در چنين زندانهائی هستند نيستيم زيرا يقين داريم که پس از سلب  و در آرزوی رفاه مادی

 باشد ارزش  فرض اينکه و به    هيچ دليلی برای تأمين نان روزانه هم در دست نخواهد بود آزادی

 خود   بخودی  سوسياليسم  يعنی باشد   اگر چه سوسياليست  بشر، بشر است . ندارد  سياسی بندگی

 چنان بر   دولت سوسياليست  مأمورين  تجاوز و تعدی  و ممکن است  تهذيب اخالق نيست موجب

  .دارند از جان سير باشندافراد کشور سخت گيرد که اگر نانی 

يست وقتی به حکومت سوسياللت ع خواهان ترکيب آزادی و تأمين اقتصادی هستيم و به اين       ما

 يا به محض بروز فساد و   افراد  بحقوق  دولت  به محض تجاوز و تعدی  بدانيم  که اطمينان داريم

 خطاکار دولت را   مأموران  و تنبيه  حکومت،  واژگون کردن  وسيله اداری،  در دستگاه  تبعيض

 که عالوه  دولتی   تا الاقل در مقابل  فردی اصرار داريم  و لذا در صيانت آزاديهای خواهيم داشت

 در   تبليغات  قدرت  نيز  ما  دارد  مردم را  و شغل و مسکن  اختيار مزد و ارتش پليس  بر قدرت

  .روزنامه و راديو و ميدانها و کوچه ها و مساجد را در صورت لزوم در اختيار داشته باشيم

  در حدود آزادی سياسی

 افراد هيچگونه   سياسی و اجتماعی  آزادی ای بر اگر بخواهيم.  مطرح است  مشکلی      در اينجا

 و معتقدند که بايد   اصوأل مخالف آزادی هستند  کسانيکه  برای  حتی  الزم است  قائل نباشيم حدی

به    تظاهر  و  ريا  و  تزوير  با   دموکراتيک   در محيط  موجود  از آزادی های  سوء استفاده  با

 تمام   مناسب  با تمهيد مقدمات  و بعد  را تجهيز و تقويت کنند خود   سازمانهای  ابتدا آزاديخواهی

آزاديخواهان را گرفتار و نابود سازند و ريشه آزادی را براندازند و به نام نژاد يا طبقه سرمايه دار 
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 مناسبتی   دين راستين  با  مطلقا که  – روحانی نما   يا طبقه  ميليتاريست  گروه  کارگر يا  طبقه يا

 آنها آزادی   و آنقدر به  نيز آزادی عمل بپذيريم  را بگذارند پايه ديکتاتوری   برای هميشه–دارند ن

 به يک   دست  پس از آنکه  و  کامأل مهيا شوند  و امحاء آزادی  اعدام آزاديخواهان  تا برای بدهيم

خالف  چنين روش  اذ که اتخ بديهی است .  تازه درصدد جلوگيری برآئيم  زدند  ضد آزادی انقالب

  .مصلحت و دور از عقل و سياست است

     بعضی گمان برده اند که آزاديخواه به ناچار بايد برای همه حتی طرفداران ديکتاتوری و 

 حال آنکه . حکومت استبدادی نيز آزادی عمل بخواهد واال در عقايد او تناقض وجود خواهد داشت

متمدن در زندگی اجتماعی قبول کرده است برای شر چنين نيست زيرا تمام اصول سياسی که ب

سعادت اجتماع است يعنی می خواهد به مدد آن اصول حداکثر رفاه مادی و رضايت و شادی 

درونی را برای حداکثر ممکن افراد مجتمع تأمين کند و اگر قرار باشد سعادت اقليت يعنی رفاه 

گردد به حکم سعادت حداکثر افراد موجب رنج و بدبختی اکثريت مادی و رضای خاطر آنها 

بطور خالصه اگر بين اسارت و . مجتمع  بايد از حصول قسمتی از توقعات آنها جلوگيری کرد

محروميت اکثريت و نارضائی اقليت هيچ راه ديگری نباشد به ناچار بايد نارضائی اقليت را بعنوان 

ل است که سعادت اجتماع يعنی سعادت شّراّقل غير قابل اجتناب پذيرفت زيرا فقط قبول اين شّراّق

حداکثر ممکن افراد مجتمع را تأمين می کند نه اصل آزادی مطلق همه افراد که در اينمورد موجب 

حال در مورد افراد و اجتماعاتی که مخالف دموکراسی هستند يعنی . بدبختی اجتماع خواهد گرديد

شت و احزاب مخالف را خواهند بست و برخواهند دادر صورت توانائی مخالفان خود را از ميان 

غيره به حکم سعادت حداکثر ممکن افراد مجتمع يعنی به حکم سعادت اجتماع بايد از فعاليت 

اگر آزادی . مخرب آنها جلوگيری کرد و نگذاشت که برای نابودکردن آزادی وسائل الزم تهيه کنند

جنون قهر و غلبه گرفتارند نيز مانعی ديوانگان  مجاز است آزادی مجانين سياسی يعنی آنها که به 

ندارد وظيفه هر فرد دموکرات آن است که با تمام قوا با نيروهای ضد آزادی مصاف دهد و لدی 

بهمين علت همه آزاديخواهان در چنين مورد يعنی در . به نيروی اسلحه از آزادی دفاع کندضا االقت

 که برای   آنها. رده اندملح را مجاز شحالی که آزادی سياسی تهديد شود انقالب و مقاومت مس

ريشه کن ساختن ظلم درصدد استقرار دموکراسی برمی آيند و در اين راه دست به شمشير می برند 

رشد و هرگز حاضر نخواهند شد که حاصل رنجها و جانبازی های آنها سوءاستفاده از آزادی و 

ستم و شقاوت جديدی با تمتع از نمو دشمن آزادی در دامن آزادی باشد و دوران استبداد و 

پس ما آزادی را شايسته .  تسهيالتی که سربازان دموکراسی  فراهم کرده اند پيش آمد کند
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آزاديخواهان ميدانيم نه حق زورگويان و ديکتاتورتراشان و هر نهضت ديکتاتوری را بهر عنوان 

 اما مبارزه ما با آنها به حکم آن مبارزه می کنيمو هر بهانه از هر طرف باشد دشمن ميداريم و با 

قانون آزادی است و در اين راه صميمانه معتقديم که بايد اندازه نگاه داشت و مجازات متناسب با 

تخلف قانونی باشد لذا مخالفان آزادی نيز بايد آزاد باشند آنچه می خواهند بگويند و آنجا که مايل اند 

زور و اسلحه د بوسائل قتاله مجهز باشند و با اعمال بروند و آنچه ميفهمند بنويسند ولی حق ندارن

وظيفه دولت آزاديخواه اينست که اسباب . مخالفان خود و خانه های  آنها را به خون و آتش بکشند

آدمکشی را از دست آنها بگيرد ولی زبان آنها را نبرد و دهان آنها را ندوزد و قلم آنها را نشکند 

  .سخ دندان شکن خواهد دادزيرا دموکراسی به همه آنها پا

   اصل دوگانه ايدئوماترياليست – ٢     

اول تأمين زندگی فرد به معنای گسترده آن :      سوسياليسم حزب ايران متکی به دو پايه است 

 دوم تسکين . يعنی خواه به لحاظ رفع نياز مادی و تندرستی و خواه از نظر آموزش  و پرورش

ف در محيط دور از خدا و بی ايمان ماشينيسم منحصر به يکی دو مورد آالم اجتماع که با کمال تأس

نيستند بلکه بسياری از افراد اجتماعات امروزی بشر با وصف برخورداری از رفاه مادی هميشه 

از خود و نزديکان خود بيگانه شده اند و خانه و دلتنگ و روح افسرده و غم پنهانی دارند که گوئی 

روح خود می دانند و آرزومندند که روزی مرغ روحشان بتواند در فضای  س قف  شهر و کشور را

کار روزانه، : آرامش بخش مهر و آشنائی پرواز کند و غير از دل آکندگی های جاری زندگی مانند 

پرداخت قسط وام، راندن اتومبيل، درگيری با همسايه و کاسب، دوندگی برای ضرورات زندگی، 

  . شادی بخش سعادت آفرينی بپردازندب از زور مردم آزاران، به کارخودسازی و ريا برای اجتنا

     مسئله تأمين زندگی يک امر صد در صد فنی است، مسئله ای است که معلومات آن منابع 

ش و قدرت صنايع و هو)  مهندس و غيره – کشاورز –کارگر ( ثروت و تعداد افراد مولد 

و مجهول آن بدست آوردن بهترين و   رف کننده است ه مصعّدصنعتگر و سازمان اجتماع امروز و

بيشترين توليد مفيد به حال اجتماع با کمترين تالش به شرط اساسی اجتناب از بحران اقتصادی 

  .است

     اين مسئله هر چند جالب باشد با توجه به اينکه هر کس در دستگاه سرمايه داری الاقل تصور 

برای ايجاد م خود را از آب درآورد قدرت جذب و تحريک کافی می کند که می تواند با وسائلی گلي

جنبه  ديناميک عقيده سوسياليسم ما پايه دوم آن يعنی همان ايده آل . يک نهضت اجتماعی ندارد

ی است به همين علت با توجه به مشکالتی که قعدالت اجتماعی است که يک عامل آرمانی و اخال



 11

سن استفاده از تمام جلوه های عواطف بشری خواه  ُح،رد مااستقرار رژيم سوسياليست در پيش دا

ملی و خواه انسانی را ضروری می دانيم و به هيچ وجه قائل نبستيم که شرط اعتقاد به سوسياليسم 

  .يا شرط استقرار سوسياليسم کنار گذاشتن عواطف ملی و دينی و انسانی باشد

     ما مرعوب اصطالح فروشی ها و لفاظی های ماترياليسم ديالکتيک نيستيم و هرگز نمی پذيريم 

 داشته باشد    مهربانی مخاطب توانایکه اگر کسی خداپرست باشد و بخواهد در جهان آفرينش 

د خدا اگر کسی آرامش دلها را به يا.  نمی تواند سرباز رزمنده ای در راه ايده آل  سوسياليسم باشد

ن وسيله بتواند از تنگنای يو بد]  ٨٢ سوره رعد آيه[ » اال بذکراهللا تطمئن القلوب « بداند و بگويد 

چه . زندگی روزانه بيرون رود و نفس راحتی در عالم خلوت نصيبش شود خوشا به روزگارش

تعبير غلط قوانين علمی و به زور شکنجه الفاظ به ضرورت دارد که ما به ضرب تأويل و 

ماترياليسم ديالکتيک  قائل شويم و با اينگونه افسانه بافی ها سوسياليسم خود را  علمی قلمداد کنيم و 

آنجا که علم ساکت است ما اعالم نظر کنيم تا صاحب نظران علم به ريش  ما بخندند و با وصف 

به گوش الکتيک وسيله تاريخ و علوم مثبت پنبه تعصب تکذيب صريح پيشبينيهای ماترياليسم دي

عقلمان فرو کنيم و نوعی دين منفی بسازيم و هر کس جزئی از اجزاء اين کتاب دعای ماترياليسم 

حال آنکه خود .  ديالکتيک را منکر شود فرياد ضّال مضّل برآريم يا عقب افتاده و خيالبافش شمريم

کر آن نيست يا منيا غرغره بديهيات است که هيچ ابلهی دستگاه پر طمطراق ماترياليسم ديالکتيک 

بيان آرزوهائی است در لباس اصطالحات فلسفی و علمی که فقط برای دلخوشی به هم بافته شده 

در عين حال ما  دکان دين فروشی نداريم و تقتيش عقايد و بطريق اولی آزار مردم را به . است

 اعتماد مردم بهانه دين روا نمی دانيم و نمی خواهيم دينداری خود را وسيله کسب  وجاهت و جلب

هر کس در گور عمل خودش خواهد بود و عهد تعصبات دينی و منازعات مذهبی سپری .  کنيم

  .شده است

که اگر مسائل  ناشی از پيدايش ماشين و توسعه سرمايه داری و تسهيل و تسريع      ما معتقديم 

ياليسم راهنمائی  و دينی شخص را مآال بنوعی سوس  نبود عواطف انسانی  بين المللی ارتباطات

همچنين اگر اساسأ حس عدالت نداشتيم پيدايش  .  می کرد چنانکه در صدر اسالم چنين شد

لذا هيچيک از اين دو عامل . ماشينيسم هم اجتماع را به سمت اصالحات  سوسياليستی سوق می داد

  .مادی و معنوی را نمی توان نديده گرفت

 ايده آل سوسياليسم امر ثابتی است که مانند هر آرمان ديگر   يا آرمان  فقط   ما      در سوسياليسم

بالضروره مستقل از علم است اما راه و روش ) بشرحی که در نشريه دانش و آرمان آمده است ( 
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ما برای رسيدن به هدف سوسياليسم و انتخاب مخاطبان ما برای تبليغ اين مرام مبتنی بر تجربه 

 فی المثل تجربه به ماست و به حکم تجربه قابل تغيير است، ديگران و دريافت های محسوس خود 

ما نشان داد که برخالف استدالل سوسياليست های به اصطالح علمی طبقه روحانی هميشه و همه 

جا، همدست طبقات استثمارگر و مرتجع نيست  و کشاورز  و کارگر هميشه و همه جا بهترين 

الح پيشتاز و کمونيست برخالف ادعای صد و پنجاه رزمندگان انقالب نيستند  و احزاب به اصط

 آدمی در اين راه ميعاد سوسياليسم .  ساله ايشان، هميشه و همه جا هوادار ملل ستمکشيده نيستند

  .منش، قصد ما و تجربه و عقل سليم راهنمای ماست

   حس ملی– ٣      

طی که مشوق جنگ و کينه توری به شرول، يعنی ق     سوسياليسم ما  با  ناسيوناليسم در حدود مع

بلکه با توجه  بطرز تفکر امروزی .  بين ملل و تصفيه حساب  ادوار گذشته نباشد، مخالفتی ندارد

دنيا معتقديم که می توان  از همبستگی  ملی  و  عواطف  طبيعی مردم همکيش  و همزبان  و 

اب  حرکت  اصيل  مردم به هموطن که  در رنجها و شاديهای گذشته  شريک  بوده اند  برای شت

چنانکه استفاده  از .  سمت آرمان سوسياليسم  که  مسلمأ  به نفع  هم ميهنان  است، استفاده  کرد

 . عواطف  بشری  و لطائف ايمانی  الهی  را نيز برای  رسيدن  به آرمان سوسياليسم مفيد  می دانيم

چنانکه پس .  ا نمی توان نديده انگاشتتجربه شوروی نشان داده است که احساسات ناسيوناليسم  ر

از سالها  تبليغ  انترناسيوناليسم  دولت شوروی ناچار شد برای دفاع  از سوسياليسم  خود  از حس 

ا رملی  و عواطف  وطنی  ملت  روس  استفاده  کند   بطوريکه سرود  انترناسيونال  جای  خود  

 مجددأ  يادآوری  شد  ظواهر تشريفات قديم  در  افتخارات گذشته.  به  يک  سرود  ناسيونال  داد

ارتش  تا  حدی  تجديد گرديد  و  نام  سرداران  و علمای  قبل  از انقالب  به  کمال  بلندی رسيد  و  

  .تبليغات ملی  برای  محکم  ساختن  پيوند  ملی  مردم  شوروی  کامأل  رايج  گرديد

 شود  که  به  تعدد راه  و رسم  سياست خارجی       نقش مؤثر حس ملی وقتی درست احساس می

اين کشور يوگسالوی يک کشور کمونيست است کشور .  کشورهای  کمونيست  جهان توجه  کنيم

در همان زمان استالين حساب خود را از روسيه شوروی جدا ساخت  و با آنکه  استالين  در نامه 

   چريک  کهنه کار  دست   او  کرده بود اين بسيار  نثار  مارشال تيتو  ناسزای خود  خطاب  به

بر نداشت  و  از  همان زمان حس  ملی  و  اعتقاد  به  سوسياليسم  در  يوگسالوی  به هم آميخته 

  .است
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اين کشور  با آنکه .      همچنين حکومت  چين  که پرجمعيت ترين  کشور کمونيست دنياست

است  و  حتی اختالفات سرحدی  زمان  قبل از يت  ملی  خود را حفظ کرده صکمونيست است  شخ

گی خود هنانقالب  را فراموش  نکرده است  و  به حدی  در زمبنه خصوصيات  ملی  و  فر

 روسيه  و چين کمونيست  هر يک پايداری  می کند  که  امروز  دولت  کمونيست  شوروی 

  .ديگری را بزرگترين دشمن خود می داند

خالصه حتی در .  مانی  نيز  حاکی از همينگونه  استقالل ملی استرو     وضع سياست خارجی 

 داشته است  مردم  حس ملی  خود  را  آشکار  کرده اند  لذا  کشورهای  کمونيست  هر  جا  امکان 

اين  وعده  که  با  استقرار کمونيسم  در  جهان  اختالفات  ملی  فراموش خواهد شد  و  جنگهای  

 ملی  بکلی از بين خواهد رفت  خيال  خامی است  که  ساليان  دراز  سران  متکی  بر  احساسات 

  .و  پيروان  کمونيسم  بين المللی  را دلخوش  داشته بود

     ولی البته  وجود  چنين  وضعی  مايه  تأسف است  و  هيچ انسانی که شايسته اين  نام  باشد  

شود  و  صدها هزار نفر  قربانی  تعصبات  ملی  راضی  نمی شود  که  جنگی  بين  دو  ملت  برپا 

  .يا  مسلکی  شوند

ظاهرأ  گره گشای  .  بشود   هم      بايد اميدوار بود  که  وقتی اختالف  ملل  منتفی  شود  و  شايد

اين مشکل  سلطه  عقل آدمی است  واّال  احساسات  مردم کشورهای  جهان با  هم  سازگار  نيست  

آنچه  مسلم  است  اين  است  که .  نی عقل  کی  فراخواهد رسيد، خدا  می داندولی  حکومت جها

آنها  که  آرزومند  صلح  جهانی  هستند،  نبايد آتش تعصبات ملی  را  روزبروز  تيزتر  کنند  بلکه  

بايد  از  حس ميهن پرستی  فقط  تا  حدودی  استفاده کنند  که  نيل  به  ميعاد  سوسياليسم  را  

  .سانتر سازدآ

   تکامل شخصيت انسانی– ۴      

.       چنانکه گذشت  ما  سوسياليسم  را  برای انسان می خواهيم  نه  انسان  را  برای سوسياليسم

از  اين رو تقويت عواطف خانوادگی، تقويت و تربيت روح شخصيت  و  ابتکار، تأمين آزادی در 

تأمين آزادی  هنرهای زيبا  و  خالصه  جلوه  تام   نحوه تفکر  و  بيان  و  زندگی  و  معاشرت،

سياسی  و  فرهنگی  که  ) سپاهيگری ( شخصيت انسانی  را خواهانيم  و با هر نوع  رژيمانتاسيون 

همه  مردم  را  ملزم  به  داشتن  يک  طرز فکر  و  مجبور به  خواندن  نوع معينی کتاب و گوش 

 و  ايشان  را  ملزم به  اجتناب  از تماس با  خارجيان  نمايد و دادن  به  تعداد معينی  راديو کند 

خواندن روزنامه ها  و کتب گوناگون خارجی  و  داخلی  را  منع کند  مخالفيم  و  نمی خواهيم  
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به يک سربازخانه  بزرگ  يا  يک  زندان  عظيم  که در آن  از حيث  غذا  اجتماع  سوسياليست 

  .ردد و مردم  استقالل فکری  نداشته باشندمضيقه ای نباشد  تبديل گ

   وحدت جامعه بشری– ۵      

 ما  سوسياليسم  را  به  اقتضای  روح      با توجه  به  پايه  دوم  سوسياليسم  يعنی پايه اخالقی، 

عدالتخواهی برای  تمام  افراد بشر می خواهيم  و  آرمان جهانی  ما  جامعه واحدی است  که  در  

عه  حجاب تعصبات  برداشته شود  ولی  جهات  کمالی  و  مختصيات  پسنديده روحی  هر  آن  جام

هر کس به حد  استعدادی  که  دارد  توليد  کند  و  با  استفاده  از  ثروت .  ملت  محفوظ  بماند

  .اجتماع  به کمال  اليق  خود  برسد

بالنتيجه ترس  جنگ  نيز مانند  ه  شود  و      زنجيرهای  زور  و  نياز و بهره کشی  و  نادانی  پار

سوسياليسم  ما  معتقد و  هواخواه  و  .  ترس  از  گرسنگی  و  ترس  از تفتيش عقايد نابود گردد

ک  انرژی يآرزومند  انترناسيوناليسم  است  و  اين  امر هيچ  منافاتی با  حس ملی ندارد  بلکه  

وناليسم روشن بين،  به  خوبی  می تواند  يکی  از  از تعصبات  افراطی، يک  ناسيب ملی مهّذ

باشد  زيرا  به  هدايت عقل استقرار يک  نظام  بين الملل  عوامل الزم ترکيب  بين الملل  آخر 

  .آدمی منش  و  پاکيزه  از لوث  زور  و  تزوير سياسی،  مسلمأ به  نفع  هر يک از ملل است

   تاکتيک  سوسياليست– ۶      

برای استقرار سوسياليسم  از  تمام نيروهائی که خواه  به  دالئل مادی  و  خواه  به علل      ما 

معنوی  آرزومند استقرار سوسياليسم اند  استفاده  خواهيم کرد  زيرا  ايده آل  سوسياليسم  را  در 

و تمام  انحصار طبقه ای  خاص  نمی دانيم  بلکه  تمام  رنجبران،  همه  کارگران  و  کشاورزان  

کسانی  را که  از دستگاه  سرمايه داری  خواه  به سبب حرمان مادی  و  خواه  به  اقتضای  روح  

اريم  منتهی  چون طبقات  کارگر  عدالتخواهی  رنج  می برند سرباز  آخرين  نبرد  تاريخ  می شم

 می دانيم  ولی  اين  و  کشاورز  قسمت عمده  اجتماع  را  تشکيل  می دهند سهم  آنها  را  مؤثرتر 

  .خاصی  از  تحوالت  تاريخ  نداردامر  ارتباطی با  طرز  تعبير 

     در مقام مقايسه می توان گفت  همانطور  که  در  سربازگيری  هر  سال  تعداد کارگر  و  

کشاورز بيش  از  کاسب و مهندس  و دکتر  و  مانند  آنهاست  در  نبرد اجتماعی  نيز سهم طبقات  

استثمار شده  و  محروم  اجتماع  به مراتب بيش از طبقات ديگر است  به قسمی که مبارزه  در  

راه  سوسياليسم  بدون اتکاء  به  محرومان اجتماع  به  حکم  منطق عدد،  يک مبارزه  بی ثمر 

  .است
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ا       هر چند از نظر اخالقی ارزش مبارزه  به  ارزش  هدف  آنست  نه  برحسب دشواری  ي

يسم حزب ايران اضافه اين عبارت در چاپ جديد نشريه سوسيال[  سال  انقالبآسانی پيروزی،  

چگونه  گروهی از پيشگامان  با ايمان  که سعادت  ايران  نشان داد  که    ١٣ ۵٧ . ]   شده است

ا  خود  را  در نيل  به شرف  شهادت  می دانند  می توانند  يک  نظام  کهنسال  نيرومندی  ر

را  برای  نيل  به  شرف  متزلزل  کنند  به  گونه ای  که  مردم  بی سالح  سينه های  برهنه  خود  

 و در  زير چرخهای مهيب تانک  له  شوند  و  باز  هم  مانند  شهادت  آماج  رگبار  مسلسل  سازند

م  عشق  ايمانی در حري.  سيل خروشان پيش روند  ولی  اين کار ايمان است  و  قاعده  عقلی ندارد

 خاصی دارد  و  به  دست  هر کس   بارگاه  شرائط  دخول  اين  پروانه.   نيست دسترس  همه

درود  بی پايان  به  روان  زنان  و  مردان  و  جوانان  شهيدی  که  آتش عشقشان  ديده .  نمی افتد

  .تعقل  را  خيره  کرد و  سطوت  استدالل همه عقال  را  به  بازی  گرف

   عقل  در  ايام  پادشاهی  عشق حديث

  چنان شده است که فرمان حاکم معزول

رژيم سرمايه داری نيز فقط به نيروی عدد      اما اين حادثه عظيم دليل  بر  آن  نيست که 

طرفداران  سوسياليسم  خاتمه  خواهد يافت  يا مبادرت  به  انقالب مسلح  در همه  حال و  در همه  

برای  بحث  اين مسئله بايد  به  علت  .  رانداختن  رژيم  سرمايه داری  ضروری استجا  برای  ب

  .سياسی  بازگرديماصلی  مبادرت  به  اقدامات 

     همانطور که سابقأ گفتيم  تمام  اصول سياسی  که  بشر متمدن  در زندگی  اجتماعی قبول کرده 

سعادت اجتماع  فقط  با  ).  ابقأ ذکر شد به معنائی که س( است  برای  سعادت  اجتماع  است 

نيز شرط اساسی  چنانکه ذکر شد قلع  ريشه ظلم .  و  فقر تأمين نمی شودمبارزه  با  استثمار 

حال  اگر در  شرائط  پيدايش  و  دوام  ظلم  دقت شود  خواهيم ديد که  .  سعادت  اجتماع  است

  افراد  به  تمتع  حداکثر ممکن  از  قدرت  پول  و اوأل  ميل طبيعی.  ظلم  ناشی  از  دو  امر است

  .اعمال قدرت  در دست  اقليتثانيأ  گردآمدن  وسائل ... سالح  و غيره 

     بعبارت ديگر از طرفی بسياری  از مردم  می خواهند پول  بيشتر و  زور بيشتر داشته باشند،  

 می تواند  ديگران  را  به  خدمت  و زر  بيشتر داشت  بيشتر از طرف ديگر آن کس  که  زور 

خود وادار کند  پس  برای رهائی  از بالی ظلم  بايد  با  اين  دو عامل  مبارزه کرد اما  راه  

يعنی  ميل به زورگوئی  و  تمتع حداکثر  در  زندگی  اگر چه  به  زبان  ( مبارزه  با  عامل  اول 

.   است  که  ارتباطی  با  بحث  فعلی  ما  نداردتعليم  و  تربيت  مناسب  اين مقصود ) ديگران 
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ولی  مبارزه  با  گردآمدن  فدرت  پول  و سالح  و  قانون گذاری  و  سلسله مراتب  و  غيره  يک  

  .مسئله  سياسی  است

جنگ نشان  می دهد که  در  زمان  جنگ قدرتهای  نظامی  و  مالی  و اقتصادی       تحليل شرائط 

حتی  در  ممالک  .  گيردی ناگزير بايد  در  دست  عده ای  که مسئول جنگند قرار و  قانون گذار

دموکراتيک  در زمان  جنگ  زمام  حکومت  تقريبأ  در دست  مسئوالن  جنگ است  نه  در  

انقالب  و  مبارزه  مسلح  نيز  تابع  احکام  جنگ  است  و  به  همين  جهت  در  .   دست  پارلمان

ب  هميشه  نوعی  ديکتاتوری  برقرار می شود  يعنی  تا  مدتی  که  جنگ باقی است زمان  انقال

برحسب ضرورت جنگی  جان  و  مال  و  شغل  و  مسکن  و  جيره  و  اجازه سفر  و  مرخصی  

 افراد  بدست  اقليتی  خواهد بود که  مسئول اداره مملکت  و  محل تفريح  و  حتی  حدود  معاشرت 

البته  اگر  مصلحت  بزرگ  مملکتی  در  کار  نباشد  هرگز  کسی  به  .   جنگ  استدر  زمان 

رد  انسانی  را  برای  فتبعيت  از  چنين  دستگاه  قادر  قاهری  که  هر لحظه  می تواند  هزاران  

بعالوه  .  تشخيص دهد  يا  اشتباهی  که  مرتکب گردد  فدا کند  ملزم  نخواهد بودمصلحتی  که 

 جربه  روزانه  و  مطالعه  تاريخ  نشان  می دهد که  هر  فرد  يا  دسته ای  که احراز  قدرت ت

کرد  و  منشأ  اثر  اجتماعی  شد  طبعأ  مايل است  که  تا  حدود امکان  آن  قدرت را نگهدارد و  

  .دکمتر  اتفاق افتاده است  که  فرد  يا  هيئتی  بدون  فشار مردم  دست  از قدرت  بکش

 طبيعی است  که  بعد  از  هر  انقالب يک حکومت  ديکتاتوری مستقر  گردد چنانکه        بنابراين 

تا  به حال  هيچ  انقالبی  نبوده است  که  به  حکومت  ديکتاتوری  يا حکومت  خودسری  و  تبعيد  

ه حکومت  پس  از  انقالب  فرانس.  و  ظلم  و  شکنجه  مخالفان  دولت  منجر نشده باشد

ديکتاتوری  ناپلئون،  پس  از  انقالب  روسيه  ديکتاتوری  استالين،  پس  از  انقالب  اسپانيا  

  .فرانکو،  پس  از  انقالب  چين  ديکتاتوری  مائوتسه تونگ  پيش آمدديکتاتوری 

يست   مطلقأ  قابل  مقايسه با  انقالبات  اصيل ن  سيد  ضياء الدين ٩٩١٢     هرچند  کودتای  

معذالک  اين  کودتا و  ديکتاتوری پهلوی  که  بدست  انگليس ها  انجام  شد  ولی  بهانه آن  هرج 

و مرج  و  بی سامانی  پس  از  انقالب  مشروطه  بود  حال  آنکه  به  هر حال  پس  از  مشروطه  

نقالب  مثل حتی  پس  از  حوادث  شبه ا.  امنيت  مردم  بيش  از  زمان  سالطين مستبد بود

  .اتاتورک  مستقر شدحوادث  ترکيه  بعد  از  جنگ  اول  جهانی،  ديکتاتوری  کمال 

     سبب  اينکه  احتمال  بروز  ديکتاتوری پس  از  جنگ های خارجی  به  شدت  جنگ های  

انقالبات داخلی نيست  اينست  که  پس  از  پيروزی  در  جنگ های  خارجی دشمن  مغلوب  دور  
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  محيط  ملت  پيروزمند زندگی  می کند  درصورتيکه  در  انقالبات ،  حتی  پس  از  فتح،  از

انقالبيون  هر  روز  با  دشمن  ديروز  يعنی  همشهريان  و  هم ميهنان  و  همسايگان  مخالف  

ديگری  خود  مواجهند  و  بدين  علت  بدگمانی و ترس  و  کينه  دوام  می يابد  و  اين  امر  دليل  

يکی  از  عللی  که  بعد  از  جنگ های  .  برای  بقای  حکومت زمان جنگ بدست می دهد

در  آمريکا  و  همچنين  بعد  از جنگ  بين  اياالت شمالی  و   )  ٧١ ٧۵   -  ٧١ ٨٣ (استقالل  

الوه  حکومت  ديکتاتوری  در آمريکا  پيش آمد  نکرد  ع )  ٨١ ۶١  -  ٨١  ۶۵(  جنوبی آمريکا  

بر  طرز  تفکر  و  تربيت  مردم  آمريکا  اين  بود  که  انقالب  آمريکا  بر ضد  حکومت  

استعماری  انگلستان  بود  و  به  همين  مناسبت  اين  جنگ ها  را  جنگ های  استقالل  می نامند  

  و  در  جنگ های  شمال  و  جنوب  نيز  من حيث المجموع  دو  جبهه مخالف  دو  موضع

يائی  مشخص  داشتند  و  در  هر  دو  حالت  جنگ  عنوان  جنگ  با  خارج  از  کشور  جغراف

  .داشت  نه  جنگ  انقالب  داخلی

 عالوه  بر آنکه  دولتها  با  هم  در  جنگ  بودند  و  در  وم د     در جنگ های  جهانی  اول  و  

  جهانی  مثل  سازمان  ملل  متحد  و  داخل  مملکت  جنگ  انقالبی  نبود  تأسيس  سازمانهای

جامعه  ملل  و  ازدياد  ارتباطات  و  اطالع  هر  دولت  از  اعمال  دولت  ديگر  و  قدرت  

تبليغات  مانع  از  آن  شد  که  رژيم های ديکتاتوری  جديدی  بروز کند  جز  در  روسيه  که  آن  

 نظر از  اينکه  نظام  قبل  از  انقالب  يعنی  هم  بيشتر  به سبب  انقالب  داخلی  بود،  قطع 

  .حکومت  تزاری  هم  رژيم  ديکتاتوری  سلطنتی  بود

کومت  ديکتاتوری  ح     بطور خالصه  تا به حال  بعد  از  تمام  جنگ های  انقالب  داخلی  

  جنگ  با   موجود نبود  بعد  ازفردی  يا  جمعی  مستقر شده است  و  اگر  موانعی  که  ذکر شد 

  ادامه     نيز  صلح  در  زمان  متعلق  به  حالت  جنگ    هم  حکومت  ديکتاتوری  خارجيان 

ث  حانقالب  سوسياليست  نيز  از  اين  قاعده  کلی  مستثنی  نيست  و  در  موقع  ب.  می يافت

  .  داشتراجع  به  راه  استقرار  سوسياليسم  بايد  اين  نکته  را  کامأل  مورد  نظر

به      آنهائيکه برای  اجتناب  از  بالی  فقر  به  انقالب  سوسياليستی  دست  می زنند  چون 

خودآيند  خواهند ديد  که  آفت  ظلم جانشين بالی فقر شده است  و  همه  دربرابر قدرت  مهيب 

کس  ديد  که هيچدولتی  که  همه چيز را  دراختيار  دارد  منکوب  و  بيچاره  گرديده اند خواهند

در  کشور  از مهابت  قدرت پليس  مخفی  و  سلطه  اقتصاد  و  نعره  تبليغات  دولتی  که  در 

دست اقليتی  است  و  بزور  حکومت  را  بدست  گرفته است  خواب  راحت  نخواهد  داشت  و  
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  مردم  بتوانند  و  سياسی  در  رژيمی  برقرار باشد  و از  اين جهت  مادام  که  آزادی  فردی 

آزادانه  برای  سوسياليسم  تبليغ  کنند  و  از  راه  هدايت  افکار  عامه  بتدريج  اکثريت  آنها  را  

  .به  سمت  سوسياليسم  بياورند  مبادرت  به  انقالب  يک قمار  بسيار  پرخطری است

که   آن  هنگامی  است       چنانکه  سابقأ گذشت  انقالب  فقط  در  يک  مورد  مجاز  است  و 

هيئت حاکمه  بخواهد  به زور  سرنيزه  حقوق  اساسی  و  انتخابات  آزاد  را  در بند  اختناق  

بخواهد  آزادی  مردم  را سلب کند  و بر آنها  ستم  نمايد  قرار دهد  و  يا  يک  حکومت  خارجی  

چون  به  فرض  اينکه  بعد  از انقالب  و  کشور  را  از استقالل  محروم  سازد  و  در اين  حالت  

حکومت  ديکتاتوری  برقرار  شود  دست کم  هيئت  حاکمه  زورگوی  سابق  شکست خورده  

  .تنبيه  خواهد شد،  مبادرت  به  انقالب  ضروری  است

ون  در  رژيم  سرمايه داری   نفوذ  سرمايه  در  مطبوعات  و  چ     برخی  ادعا  کرده اند که 

 انقالب  خونين  نمی توان  يو  از  پيشرفت  عقايد  سوسياليسم  جلوگيری  می کند  بدون  يک راد

البته  ترديدی  نيست  که  در  رژيم  سرمايه داری  قدرت  سرمايه  .  به  نظام  سوسياليست  رسيد

سم  مانع  به  صورت  قدرت های  تبليغاتی  نيز  جلوه  می کند  و  برای  پيشرفت  عقايد  سوسيالي

گسترده ای  می تراشد  ولی  بايد  درنظر  داشت  که  اوال  در  نظام  سرمايه داری  مخالفان  آن  

رژيم  قطع  نظر  از  عقايد  گوناگون  ايشان  روزبروز  زيادتر  می شوند  زيرا  سرمايه های  

ب  توسعه  بزرگ  به ناچار  در  صنايع  بزرگ  صرف  خواهد شد  و  توسعه  صنايع  موج

فرهنک  ابتدائی  است  و  توسعه  فرهنگ  اگر چه  ابتدائی  باشد  موجب  شناسائی  مردم  به  

آسايش  و  خوشی  و  توانائی  اقليت  سرمايه دار  و  رنج  و  بدبختی  اکثريت  محروم  است  و  

  داران  عده  سرمايهاين  عامل  به خودی  خود  کافی  است  که  با  وصف  تالش  تبليغاتی 

مخالفان  سرمايه داری  روزافزون  گردد  و  بالنتيجه  روزبروز  قدرت  مخالفين  نظام  سرمايه 

داری  در  مجلس  زيادتر  شود  تا  به  حدی  که  ممکن  است  مخالفان  سرمايه داری  اکثريت  

 نتوانسته  است  جلوی  ثانيأ  تالش  سرمايه داران  هيچگاه .  نمايندگان  مجلس  را  تشکيل دهند

 مخالفت  شديد  سرمايه پيشرفت  عقايد  مخالف  سّد  قابل  مالحظه ای باشد  چنانکه  با  وصف 

داران  انگلستان  عاقبت  نهضت  ملی  ايرلند  فاتح  شد  و  در  تمام  موارد  نهضت های  ملی  

  داخلی  و  خارجی   رمايه داران  و  هم داستانی  س ديگر  نيز  با  وجود  مخالفت  سرمايه داری

و  استفاده  )  سرمايه  ميهن  ندارد  زيرا  سرمايه  جائی  می رود  که  نفع  بيشتر  به بار آورد ( 

از  تمام  وسائل  تبليغاتی  و  نيروی  نظامی  و  غيره  باز  فتح  با  نهضت های  ملی  بوده است  
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ی  اينکه  بدون  انقالب  خونين  استقرار  رژيم  بنابر اين   ادعا.   با  سرمايه دارینه  

چنانکه  در  بسياری  از  .  سوسياليست  ممکن  نيست  ادعائی  است  که  مبنای  تاريخی  ندارد

هم اکنون  قوانين  سوسياليستی  ...  کشورهای  اروپا  مانند  انگلستان،  سوئد،  فرانسه،  ايتاليا 

 گذاشته شده است  و  هيچ  بعيد نيست  که  در  آينده  نزديکی  بسياری  وضع  و  به موقع  اجرا 

  .سوسياليسم  کامل  در  آن  حدود  مستقر گردد

     ضمنأ  بايد در نظر داشت  که  اگر  قبول  کرديم  که  بنيان  سرمايه داری  را  بايد  قطعأ  با  

همين  روش  از  طرف  مخالفان  خاذ  تانقالب  واژگون  ساخت  هيچ  دليلی  برای  ممانعت  از  ا

سوسياليسم  در  موقع  استقرار نظام  سوسياليست  نخواهيم داشت  و  نمی توان  گفت  آنچه  به  ما  

 نتيجه  قرن ها  يعنی .  رواست  بر  شما  نارواست  مگر  آنکه  رژيم  ديکتاتوری  مستقر  کنيم

بعالوه  آنجا  که  .  سانيت  را  زيرپا  گذاريمتالش  و  فداکاری  سربازان  و  سرداران  نبرد  ان

حکومت  قانون  نباشد غير  زور  قانونی  نخواهد  ماند  و  آنها که  حبس  و  شکنجه  و  کشتار 

هستند  مجاز  می شمارند  معلوم  نيست  به  مخالفان  خود  را  فقط  به  اين  علت  که  مخالف  

عيف  را  خواه  در  زمان  سرمايه داری  و  خواه  در  اتکاء  چه  اصلی  تجاوز  قوی  بر  ض

  .زمان  سوسياليسم  ممنوع  و  ناپسند  می دانند

مقدمات  مادام  که  حکومت  دموکراسی  برقرار  است  يعنی  هر کس  و  هر دسته       بنابراين 

ت  به  انقالب  که  قصد  حمله  مسلحانه  نداشته  باشد  بتواند  آزادانه  تبليغ  کند  مبادر

 موجب  استقرار  سوسياليست  من حيث المجموع  به  زيان  مردم  است  و  از  آنجا  که 

ديکتاتوری  خواهد شد  يک  اقدام  ارتجاعی  است  ولی  اگر  آزادی  سياسی  افراد  اجتماعاتی  

ته  وظيفه  هر  که  قصدی  جز  تبليغ  صلح جويانه  و  حاکميت   قانون  ندارند  سلب  شود  الب

فردی  تهيه  مقدمات  انقالب  و  مبادرت  به  انقالب  است  زيرا  در  اين  حال  به  هر صورت  

  .آنچه  بعد  از  انقالب  پيش آمد  خواهد کرد بدتر  از  وضع  قبل  از  انقالب  نخواهد بود

  که  در  عين  توجه  به       چنانکه  مالحظه  شد  سوسياليسم  حزب  ايران  ايده آل  کسانی است

نابرابری های  استعداد  افراد  نمی خواهند  به  سبب  فقر  و  ستم،  آن  نابرابری ها  بيشتر شود  

بلکه  می خواهند  که  به  ياری  دانش  و  عدالت اجتماعی  آن  نابرابری ها  در  حدود  امکان  

 بی نيازی    و   تجليات  انسانيت   و  آسانی   بشر  را  در  آزادی   سعادت  آنها    .کاهش  يابد

  . می دانند



 20

     افراد  بشر  را  نه  حيوان  نه  فرشته  بلکه  انسان  می شمارند  و  از  اين رو  نه  در  آسمان  

عواطف  سرگردانند و  نه  در زندان  نيازمندی های  تن  گرفتار و برای  وصول  به  اين  ايده آل  

  را  سه  پايه  اصلی  اجتماع  دانسته  برای  کوتاه  کردن  دوره  ظلمانی  زادیکار و داد و آ

استعمار  و  ستم  و  استبداد  سالح  علم  را  به دست  اخالق  و  عواطف  انسانی  سپرده اند  و  

  .به  زير  پرچم  برازنده  سوسياليسم  به  سمت  ميعاد  آدميت  پيش می روند

  

  جاويد  باد  ايران

١٣ / ١٢ / ٢٣۵٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 21

  :     ديگر  نشريات  جديد  حزب  ايران 

  مّلی شدن  صنعت نفت  – ١          

  قيام  ملی  سی تيرحماسه   – ٢          

   ماه  حکومت  دکتر مصدق٨٢  تحليلی  از – ٣          

    هويدا  گماشته  امپرياليسم  و  صهيونيسم– ۴          

    تاريخچه  جبهه  مّلی  ايران– ۵          

    حقوق  بشر  در  ايران– ۶          

  

  

  

  

  

  
  

  برای  ايران    با  فکر  ايرانی   بدست  ايرانی

  دادکار 
 

آزادی


