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در چشم انداز جهان

هیئت	تحریریه	»دانش	و	امید«	در	ویراستاری	و	کوتاه	کردن	مطالب	رسیده	آزاد	است.

زیر نظر هیئت حتریریه
همکاران این شماره:

مسعود امیدی، خسرو باقری، علی پورصفر )کامران(

 کورش تیموری فر، شبگیر حسنی، طلیعه حسنی

محمد سعادمتند، مریم سینایی، ا.ص. پویا، ناهید صفایی

سیامک طاهری، حمید محوی، فرشید واحدیان 

و آثاری از:

شهنام دادگستر، سیاوش کسرایی و علی یزدانی

	پاسخگویی	به	نظرات	رسیده	بر	عهده	نویسنده	یا	مترجم	مقاله	است.
بازنشر	و	استفاده	از	مطالب	مجله	»دانش	و	امید«	تنها	با	ذکر	مأخذ	مجاز	است.

daneshvaomid@gmail.com :پست الکترونیک

https://t.me/DaneshvaMardom :آدرس تلگرام
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در چشم انداز جهان
برای	مطالعه	هر	مقاله،	بدون	ورق	زدن	مجله،	روی	نام	مقاله	کلیک	کنید.	در	پایان	هر	مقاله	
برای	بازگشت	به	فهرست،	در	گوشه	سمت	چپ	پایین	صفحه	روی	»فهرست«	کلیک	کنید.

فهرست
گفتارهایی درباره ایران

۶ حتریریه »دانش و امید«  انتقام پاسخ اعتراض نیست 

۸ کورش تیموری فر  سرگیجه از چرخش 

۱۹ سیامک طاهری  عامل خارجی یا عامل داخلی کدام... 

علی پورصفر )کامران(  2۶ نگاهی دوباره به تهمت قتل به خسرو روزبه 

3۶ خسرو باقری  مروری بر چرایی روز ۱۶ آذر 

۴۴ علی پورصفر )کامران(  در ۱32۵ بر آذربایجان چه رفت؟ 

هنر و ادبیات
۴۸ آنها سه تن بودند  

۴۹ شعرهایی از س. کسرایی، ش. دادگستر  ع. یزدانی 

۵۰ مسعود امید  جو هیل: بر مرگ من زاری نکنید... 

۵3 خسرو باقری  سخنی درباره »قاچاق نبی« 

بحث نظری
۶۵ شبگیر حسنی  ویژگی های بدیل سوسیالیستی 

7۵ مگداف و سوئیزی / ف. واحدیان  توهم پایان جنگ سرد 

7۹ برگردان: ا. ص. پویا  اربابان جهان و محافظان آنها 

نیک بیمز / مسعود امیدی  ۸7 گزارش آی.ام.اف  و دیکتاتوری مالی 

دو بررسی پیرامون انتخابات اخیر آمریکا
۹۶ ک. هجز / ک. تیموری فر  انتظار جنات نابودکنندگان دموکراسی 

گرگ گودلز/ ف. واحدیان  ۱۰3 مسیر بعد از انتخابات میان دوره ای 

دو بررسی از واقعیت حتوالت در چین
۱۰7 م. ویتنی / ک. تیموری فر  منوداری که کلید درک همه چیز است 

ا. هورویتس / ط. حسنی  ۱۱2 رسانه ها در جستجوی بحران در چین 
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در چشم انداز جهان

نظم نوین آمریکایی و نقش آملان در آن 
۱2۰ م. هادسون / ط. حسنی  جایگاه آملان در نظم نوین جهانی آمریکا 

۱3۱ ا. ریتر / ط. حسنی  مرکل نقشه غرب را رو کرد 

متحد و قوی علیه امپریالیسم
۱3۵ برگردان: خسرو باقری  گزارش نشست احزاب کمونیست و کارگری 

در چشم انداز جهان
۱۴۴ یاد گرامی مادر مبارز هبه بونافینی  

۱۴۶ محمد سعادمتند  کودتا در پرو محکوم به شکست است 

۱۵2 جدال آمریکا و ترکیه  م.ک. بادراکومار / ک. تیموری فر 

۱۵۶ از شاعر فلسطینی  یادگار پدربزرگم 

۱۵7 م. بروژایت / ناهید صفایی  گاز اشک آور، آالینده رودخانه ها 

۱۵۹ رمزی بارود / مریم سینایی  فلسطین در جام جهانی 

۱۶3 حمید محوی  آزمایش دی ان ِای برای نژاد ناب 

نشریه»دانشوامید«بهشکلرایگاندرفضایمجازیدردسترسعالقمندانقرارمیگیرد

ودستاندرکارانایننشریه،مسئولیتیدرقبالنسخهچاپیآندربازارندارند!
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مسایل ایران

گفتارهایی درباره ایران

انتقام پاسخ اعتراض  نیست

سرگیجه از چرخش 

عامل خارجی یا عامل داخلی، کدام تعیین کننده است؟

نگاهی متفاوت به تهمت قتل محمد مسعود توسط خسرو روزبه

مروری بر چرایی مناسبت ۱۶ آذر

در آذر ۱۳۲۵ بر آذربایجان و زحمتکشان و روشنفکران آن چه رفت؟
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مسایل ایران

شکاری،  محسن  اعدام  حکم  اجرای  از  کشور  رمسی  خبرگزاری های  آذر   ۱۷ روز  صبح 

تکان دهنده  خبر  این  دادند.  خبر  کشور  در  اخیر  حوادث  دستگیرشدگان  از  ساله،   ۲۳ جوان 

فارغ از آنکه آیا حکم صادره متناسب با جرم وی بوده یا نه، از زوایای دیگری در این ایام 

به شدت حساس و خطرناک برای امنیت، ثبات و آرامش میهن عزیز مان ایران حائز اهمیت 

خاص است.

بالغ بر سه ماه از آغاز اعتراضات گسترده گروه های بزرگی از مردم ایران به رفتارهای 

حکومت و برخی ارگان های آن می گذرد. ریشه های این اعتراضات صرف نظر از هر دستاویزی 

که داشته و دارد، در نارضایتی عمیق توده های مردم از روندهای حکمرانی و به ویژه عدول 

قانون  اقتصادی  و  اجتماعی  ترقی خواهانه  اصول  و  انقالب  وعده های  از  حکومت  آشکار 

اساسی جمهوری اسالمی ایران نهفته است.

آنگونه که از برخی اعمال جاری در کشور برمی آید، نظام تصمیم گیری کشور بر آن شده 

است که با تشدید سرکوب و حتی انتقام جوئی از معترضان، چالش های اجتماعی سیاسی 

عظیمی را که به طریق فوق دامنگیر همه کشور و توده های مردم -به ویژه زحمتکشان- شده 

به ترتیب دخلواه خود مهار کند.

انتقام
پاسخ

اعتراض 
نیست

هیئت حتریریۀ دانش و امید

 ۲0 آذر ۱40۱
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مسایل ایران

اعدام محسن شکاری تنها پس از دو ماه و نیم بازداشت و بعد از محاکمه ای عجوالنه 

از ضوابط اساسی حفظ حقوق متهمان در جمهوری اسالمی رعایت نشده  آن برخی  که در 

هنگام  به  شکاری  محسن  چهره  دادن  نشان  از  سیما  و  صدا  دوربین های  خودداری  آیا   -

محاکمه، انعکاس همین معنی نیست؟– و همچنین طرز برخورد با مأموران دولتی خاطی در 

حادثه خونین 8 مهر ماه شهر زاهدان که به گفته استاندار سیستان و بلوچستان در گفتگو با 

خبرنگاران ایرنا در روز ۱9 آذر، بالغ بر ۳5 کشته داشت که بعضًا بی گناه بودند و مجازات 

محاکمه  دادگاهی  هیچ  در  که  حادثه  آن  در  خاطی  مأموران  حتبیب آمیز  و  مالطفت جویانه 

نشده اند، نشانه های گرایشی است که می کوشد چالش های عمیق شوندۀ کنونی کشور را به 

همان طریقی که پیدا شده اند –به روش های غیرقانونی و در نهایت شبه قانونی- مهار کند.

رفتارهائی از این دست و عدول از قوانین قضائی به هیچ بهانه ای قابل قبول نیست. 

بنابراین  است.  جنگ  دوران  محاکمات  و  دادگاه ها  مناسب  بیشتر  چنینی  این  رفتارهای 

برای  تصمیم  اختاذ  در  نه قضائی–  –و  سیاسی  و  جنگی  که مصلحت های  کرد  تصور  می توان 

محسن شکاری و مأموران خاطی در حادثه 8 مهر زاهدان دخالت داشته اند. چنین رفتاری 

برخالف نصوص صریح قوانین جاری در کشور، فقط به معنی قربانی کردن حقوق مردم در پای 

مصلحت های سیاسی است. هیچ دولتی از دوام بی دلیل مصلحت های جنگی سود نبرده است. 

جتارب پس از پیروزی انقالب و استقرار جمهوری اسالمی در ایران نشان داده است که 

براندازی به کمک امپریالیسم، تنها در میان صفوف تندروان کف خیابان  نیروهای مدافع 

جا خوش منی کنند. آنها در آن سوی درگیری ها نیز آتش بیار معرکه و دوستدار نابودی حقوق 

اولیۀ مردم اند. صدور احکامی از این دست، تنها پیام تشدید خشونت را صادر می کند. اگر 

حکومت در عقیدۀ خود که اکثر معترضان و جوانان بازداشت شده، به اشتباه در این مسیر 

و  ارعاب  گسترش  از  و  کند  پرهیز  انتقام جوئی  از  باید  است،  صمیمی  و  صادق  افتاده اند، 

خشونت دست بردارد. چرا که مطابق جتارب وسیع و گستردۀ تاریخی دور و نزدیک، برای 

این روند هیچ پایان خوشی قابل تصور نیست.

فهرست

صدور احکامی از این دست، تنها پیام تشدید خشونت را صادر می کند. اگر حکومت در عقیدۀ خود که 

اکثر معترضان و جوانان بازداشت شده، به اشتباه در این مسیر افتاده اند، صادق و صمیمی است، باید 

از انتقام جوئی پرهیز کند و از گسترش ارعاب و خشونت دست بردارد. چرا که مطابق جتارب وسیع و 

گستردۀ تاریخی دور و نزدیک، برای این روند هیچ پایان خوشی قابل تصور نیست.
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مسایل ایران

-پایتخت	 ریاض	 در	 عربی	 کشورهای	 و	 چین	 سران	 نشست	 نخستین	 جاری،	 سال	 آذرماه	 	18 روز	

عربستان-	تشکیل	شد.	این	رخداد	از	آن	رو	اهمیت	داشت	که	از	زمان	تأسیس	جمهوری	خلق	چین	-سال	

1949-	تاکنون،	چنین	گردهمایی	و	چنین	تالشی	برای	تجمیع	منافع	مشترک	شکل	نگرفته	بود.

عوامل	داخلی	امپریالیسم	در	ایران،	با	کمک	خوراکی	که	از	رسانه	های	خارجی	وابسته،	برایشان	فراهم	

شده	بود،	گردوغبار	فراوانی	برپا	کردند.	روی	دو	بند	از	بیانیه	های	مشترک	متمرکز	شدند	و	با	کج	خوانی	

و	حتی	دستکاری	در	متن،	جّو	ضد	چینی	شدیدی	ایجاد	نمودند.	در	این	کنسرت،	ناسیونالیست	ها،	چین	

ستیزها،	عرب	ستیزها،	»ارزشی«ها،	انبوهی	از	نیروهای	موسوم	به	اصالح	طلب،	طرفداران	نئولیبرالیسم	

حاکم،	برخی	از	»چپ	نما«ها،	و	البته	بسیاری	از	ناآگاهان	شرکت	داشتند.	چرا	این	نشست	تا	این	حد	مهم	

بوده	است؟

احتادیۀ عرب

این احتادیه در سال ۱945 پایه گذاری شد. اعضای اولیۀ آن، شش کشور بودند. بانی آن 

بریتانیا بود که با توجه به عدم نضج گیری جنبش های رهایی بخش ملی و ضدامپریالیستی 

منطقه در آن زمان، تالش می کرد نیروهای مرجتع را به رهبری سران دست نشاندۀ خود، به زیر 

یک پرچم جمع کند و از وحدت نیروهای آزادی بخش جلوگیرد. چرا که نسیم آن در آسیای 

جنوب شرقی می وزید و امکان سرایت آن به این منطقه وجود داشت.

سرگیجه از چرخش
کورش تیموری فر
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مسایل ایران

مدت ها بعد، به دنبال پیروزی انقالب های ملی در برخی کشورهای عرب، این احتادیه 

به بازوی توانایی در تشکیالت کشورهای غیرمتعهد تبدیل شد. کشورهای نفت خیزی چون 

عراق و لیبی و اجلزایر، نقش مهمی در احقاق حقوق کشورهای نفت خیز بازی کردند و مانع 

غارت منابع انرژی توسط احنصارات امپریالیستی شدند. پنج کشور از این احتادیه )عراق، 

لیبی، اجلزایر، سوریه و مصر( یک جبهۀ قدرمتند مقاومت در برابر صهیونیسم و امپریالیسم 

بر ایجاد شکاف و تنش و جنگ بین کشورهای پیشرو  ساختند. متامی تالش امپریالیسم، 

سود  به  اختالفات  این  از  مؤثر  استفادۀ  و  امپریالیسم،  به  وابسته  کشورهای  با  عرب، 

با  سنگین  رقابت  ایجاد  و  منطقه  ژاندارم  به عنوان  ایران  انتخاب  شد.  متمرکز  احنصارات 

دسترسی  و  کرد،  تسلیحاتی  کمپانی های  نصیب  را  سرشاری  سود  زمینه،  این  در  عربستان 

برای  به کشورهای نفت خیز  با کمک  توانست  امپریالیسم  ممکن ساخت.  را  ارزان  به نفت 

افزایش قیمت نفت در زمان مناسب، یک جابه جایی عظیم مالی از بخش انرژی به بخش 

تسلیحاتی صورت دهد. درست مانند ایران سال ۱9۷۱، زمانی که برای اولین بار در تاریخ، 

درآمد ایران از نفت، از مرز یک میلیارد دالر گذشت، و سال بعد، ایران دچار 500 میلیون دالر 

بدهی بابت خرید تسلیحات گردید. در آن زمان، کشورهای نفت خیز منطقه )به جز کشورهای 

پیشرو و غیر وابسته به امپریالیسم( تبدیل به گاوان واقعی شیرده امپریالیسم گردیدند.

دوران پسا شوروی

کشورهای  اقتصادی  و  فنی  عظیم  کمک های  شوروی،  جماهیر  احتاد  جتزیه  از  پس 

سوسیالیستی به کشورهای مترقی عرب قطع شد. به دنبال غیاب یک بدیل مترقی، اکثر 

از  دنباله روی  و  سرمایه دارانه،  مناسبات  حتکیم  به  وادار  و/یا  ناچار  منطقه،  کشورهای 

امپریالیسم شدند. رقابت برای سروری احتادیه شدت گرفت و در دهۀ اخیر، تنش بین قطر 

و عربستان تا حدی باال گرفت که منجر به قطع روابط شد. اما هم زمان با افول امپریالیسم 

برتر، سیر گریز از »مرکز« شدت گرفت.

امپریالیسم معاصر، کاماًل میلیتاریزه شده است. بنابراین، فروش سالح کارکرد دوجانبۀ 

خود را شدت بخشید: از یک سو ارزش سهام غول های تسلیحاتی را باال برد، و از سوی دیگر 

آتش جنگ و مداخله جویی مدعیان سروری را تیزتر کرد.

شکل توسعۀ افقی کشورهای ثرومتنِد متکی به منابع خام، هرچند نسبت درآمد ناخالص 

عمودی  توسعۀ  از  دورمنایی  هیچ  اما  داده،  افزایش  را  فقیرتر  کشورهای  به  آنان  داخلی 
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به تدریج  امر  این  است.  نساخته  منایان  را  متوازن-  و  عمیق،  همه جانبه،  رشد  -به معنای 

گرایش به مرکزی غیر از امپریالیسم را در میان حتی مرجتع ترین حکومت های منطقه -مانند 

قطر و عربستان و مصر- تشدید کرد. آنان می دانند که اتکا به منابع زیرزمینی انرژی، ابدی 

نیست، در حالی که هیچ جایگزینی در صنعت و کشاورزی و خدمات ندارند.

اینجا، کشوری مانند چین دست دوستی دراز کرده و دورمنای کوتاه مدتی از توسعه از 

طریق همکاری متقابل ارائه می کند که در آن، کمترین وجه را معامالت تسلیحاتی تشکیل 

می دهد.

شی جین پینگ در سخنرانی خود در اجالس مذکور این گونه اعالم داشت:

آنها  )چین و اعراب( در مبارزه برای آزادی ملی در کنار یکدیگر ایستاده اند، در 

انصاف  حفظ  با  و  یافته اند  دست  ـ برد  برد  نتایج  به  اقتصادی  شدن  جهانی  موج 

به  کمک  بر  مبنی  اعراب  و  چین  دوستی  روح  بین املللی،  تغییرات  در  عدالت  و 

یکدیگر، برابری و سود متقابل، فراگیری و یادگیری متقابل را شکل داده اند ... 

چین و کشورهای عربی به یکدیگر اعتماد دارند و قاطعانه از یکدیگر در مسائل 

مربوط به منافع اصلی یکدیگر حمایت می کنند ... رابطه چین و کشورهای عربی 

از همکاری جنوب و جنوب محسوب  برد است و منونه ای  برد  و  متقاباًل سودمند 

از آشفتگی و تغییر می شود  می شود. ... جهان در حال حاضر وارد دوره جدیدی 

و تغییرات جدید و عمیقی در خاورمیانه در حال وقوع است. خواست مردم عرب 

برای عدالت و منطق  آنها  برای صلح و توسعه بسیار ضروری است و درخواست 

عربی  چین  جامعه  یک  ساخنت  در  گام  اولین  به عنوان   ... است  قدرمتند  بسیار 

با آینده مشترک و اجرای »برنامه همکاری جامع چین عربی« در سه تا پنج سال 

آینده، چین مایل است به اتفاق کشورهای عربی در هشت زمینه از جمله امنیت 

جوانان،  توسعه  متدن ها،  گفتگو  انرژی،  سبز، امنیت  نوآوری  سالمت،  غذایی، 

امنیت و ثبات، همکاری ها را تقویت کند تا هر چه زودتر به نتایج اولیه دست یافته 

شود.

مسئله فلسطین به صلح و ثبات در خاورمیانه مرتبط است. بی عدالتی تاریخی 

که مردم فلسطین متحمل شده اند، منی تواند تا ابد ادامه یابد، حقوق مشروع ملی 

قابل معامله نیست و تقاضای تأسیس کشور مستقل فلسطین را منی توان وتو کرد 

... جامعه بین املللی باید قاطعانه به »راه حل دو کشور« اعتقاد داشته باشد، به 
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اصل »زمین در برابر صلح« پایبند باشد، قاطعانه به ترویج صلح و گفتگو متعهد 

باشد و حل و فصل زودهنگام و عادالنه مسئله فلسطین را ترویج کند. چین به ارائه 

پروژه های  اجرای  در  کشور  این  از  حمایت  و  فلسطین  به  بشردوستانه  کمک های 

معیشتی ادامه خواهد داد.

ایران  این سخنان بسیار شبیه سخنانی است که شی جین پینگ پیش تر نیز در سفر به 

یا آفریقا یا هر نقطۀ دیگری از جهان به زبان آورده است. معمواًل در گفتارهای دیپلماتیک 

دوستانه، این گونه تعارفات متداول است. اما تفاوت موضع او با دیگر دیپلمات های ارشد 

این است که هستۀ گفتار او، تفاوتی با پوستۀ گفتار ندارد. مهم نتایج عملی آن است. رقص 

شمشیر ترامپ با پادشاه عربستان، به قرارداد ۱۱0میلیارد دالری تسلیحاتی ختم می شود، 

اما سخنرانی بدون ادا و اطوار رهبر چین مستقیمًا به اقدام منتهی می گردد:

در این دوره از نشست سران، شی جین پینگ اعالم کرد: چین به واردات پیوسته 

و با حجم باالی نفت خام از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ادامه می دهد 

و واردات گاز طبیعی مایع را گسترش می دهد و هم زمان همکاری فناوری انرژی 

حوزه  در  همکاری  برای  راهی  که  گونه ای  به  می بخشد  تقویت  را  کربن  کم  و  پاک 

محسوب  جدید  مرحله  در  فارس  خلیج  همکاری  شورای  و  چین  روابط  انرژی 

می شود.

فراوان،  نیروی  با  فارس  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  اخیر،  سال های  طی 

چندجانبه سازی ساختار اقتصادی و جتدید صنعتی را به پیش برده اند.

که  کرد  مطرح  را  اقدامات  از  مجموعه ای  نیز  چین  رهبر  مذکور،  سران  نشست  در 

عبارتند از:

»چین متایل دارد همراه با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مشترکًا مرکز 

فن آوری  زمینه  در  همکاری  و  بسازند  را  ابری  محاسبات  مرکز  و  بزرگ  داده های 

اینترنت نسل پنج و شش را تقویت بخشند«.

به گفته رهبر چین قرار است دو طرف »با مترکز بر همکاری جتارت الکترونیکی 

برون مرزی و ساخت شبکه مخابراتی، 10 پروژه اقتصاد دیجیتالی را اجرا کنند.« 

همکاری  شورای  کشورهای  فضانوردان  ورود  »از  چین  گفت  همچنین  شی  آقای 

خلیج فارس به ایستگاه فضایی چین استقبال می کند«.

بر این اساس، همکاری فناوری پیشرفته چین و شورای همکاری خلیج فارس به 
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سطحی باال و جدید ارتقاء خواهد یافت و نیروی محرکه جدیدی نیز به اقتصاد و 
جامعه دو طرف تزریق خواهد شد.1

جایگاه ایران در مناسبات با چین

شاید برای کوتاه کردن سخن، و از آجنا که در شمارۀ قبل مطلب مفصلی را تهیه و عرضه 

کرده بودیم، اینک سخنان حمیدرضا ترقی را در مصاحبه با همشهری آنالین، پیرامون سفر 

اخیر چین به عربستان بخوانیم. او از درون جناحی از حاکمیت سخن می گوید و کار ما برای 

بورژوازی جتاری سنتی  ایشان سخن گوی حزب مؤتلفه منایندۀ  کرده است.  را ساده  حتلیل 

انقالب، پست های مهمی در کابینه های مختلف داشته و  ابتدای  از  ایران است. حزبی که 

نبض بازرگانی ایران را در دست داشته اند. بعدها، حتت فشار بورژوازی نوپای بوروکراتیک 

قرار گرفته و به ویژه از دوران دولت دوم احمدی نژاد، تبدیل به منتقد شدند.

... می توان این اتفاق را تلنگری محسوب کرد که مسئوالن، دولت و مجلس علل 

و عوامل ختریب روابط را دنبال کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند. ضمن اینکه 

و  بودند  ما  کمک  یار  حتریم  دوران  در  همیشه  که  چینی ها  ایران به  اعتراض  باید 

مساعدت های آنان قابل نادیده گرفنت نیست، اعالم شود...

منظر  از  منطقه  معادالت  آیا  چیست؟  موضع  تغییر  این  ریشه های  می کنید  فکر 
چین در حال تغییر است؟

آمریکا با اعمال حتریم مشکالتی برای ایران به وجود آورده و بعضی از شرکت های 

داده  قرار  مضیقه  در  می کردند  کمک  حتریم ها  زدن  دور  در  ایران  به  که  را  چینی 

است. بنابراین به طور طبیعی متایل ارتباط بخش خصوصی چین با ایران کاهش 

پیدا کرده است. از سوی دیگر چین با توجه به توسعه روزافزون صنعتی باید انرژی 

مورد نیاز کشور خود را تأمین کند و طبیعی است که به مست کشورهایی حرکت کند 

که با هزینه کمتری بتوانند این انرژی را تامین کنند. از جمله این کشورها عربستان 

سعودی است که امروز بیش از پنج برابر ما با چین مراوده اقتصادی و جتاری دارد 

و مانعی همچون حتریم های آمریکا نیز بر سر راه روابط دو کشور نیست. عربستان 

این  این نیاز چین به سود خود بهره برداری می کند و چین هم چون به نفت  از  نیز 

منطقه نیاز دارد مجبور است تفاهماتی با آن ها داشته است.

اما این اتفاق در حالی رخ داده که ما سند همکاری ۲۵ ساله با چین را داشتیم و به 
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گفته مقامات روابط با این کشور شکل راهبردی به خود گرفته بود.
ویژه  به  خورد.  چین  با  روابط  به  زیادی  آسیب های  گذشته  دولت  در  متأسفانه 

وزارت نفت صدمه های زیادی به مراودات با چین زد و با لغو قراردادها با چین 

خسارت های زیادی را وارد کردند. دولت قبل سند همکاری ۲۵ ساله را نیز سال ها 

معطل نگه داشت و در مسیر آن کارشکنی  کرد.

امروز نیز غرب گراها و اصالح طلبان نقش پررنگی در ختریب روابط با چین دارند 

و به طور کلی رابطه با شرق را زیر سؤال می برند. در حالی که امروز ما زمینه های 

با روسیه داریم و امروز روس ها سرمایه گذاری های  بسیاری برای همکاری حتی 

زیادی می توانند در کشور اجنام دهند که با موانع داخلی و اجرایی روبه رو است.

با توجه به این موانع که اجازه استفاده از ارتباط با شرق برای رشد اقتصادی را 

و اقتصادی  با هزینه سیاسی  منی دهد طبیعی است چینی ها به مست کشورهایی 

کمتر می روند تا نیازها خود را برآورده کنند.

یعنی موانع داخلی باالتر از دولت و مجلس می توانند در مسیر رابطه با شرق مانع 
ایجاد کنند؟

یک سری عوامل و دست هایی هستند که جز کارشکنی در روابط ایران با روسیه و 

چین اجنام منی دهند و شدیدًا با نزدیک شدن ایران به این دو کشور مخالف هستند.

شستا  مجموعه  زیر  شرکت های  مثال  طور  به  داریم.  مستندی  متعدد  منونه های 

وجود دارند که می توانند در حوزه انرژی شمال تبادالت اقتصادی گسترده ای در 

زمینه نفت و گاز داشته باشند.

اما مجموعه ای هستند که اجازه منی دهند مترکز ما از نفت جنوب به شمال منتقل 

از سوی دیگر گاز  شود. حتی ما می توانیم گاز روسیه را وارد مدار کشور کنیم و 

اضافه خود را با قیمت چند برابر به دنیا بفروشیم اما عده ای اجازه منی دهند. ما 

موارد مستندی داریم که روس ها اعالم آمادگی کامل برای این همکاری ها می کنند 

ولی عده ای در داخل مانع آن می شوند.

این ها  که  است  مشخص  افتاد.  اتفاقی  چنین  نیز  چین  با  همکاری  سند  دربارۀ 

مافیایی در سیستم اقتصادی کشور، در بدنه شرکت نفت و بنگاه های اقتصادی 

هستند و منی گذارند روند ارتباط ما با شرق کامل شکل بگیرد. در چنین شرایطی 

راه های دیگر  از  را  نیازهای خود  و  طبیعی است که چینی ها معطل ما منی مانند 
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تامین می کنند.

برخی معتقد هستند افزایش تنش ها با غرب و به بن بست رسیدن مذاکرات احیای 
این  با  چقدر  شما  است.  داده  کاهش  را  چین  و  روسیه  با  چانه زنی  قدرت  برجام 

دیدگاه موافق هستید؟
به هیچ وجه این دیدگاه را قبول ندارم. چرا که روسیه و چین هیچ زمان دیگری به 

اندازه امروز به ایران نیاز نداشته اند. روسیه امروز کاماًل به ارتباط با ما نیاز دارد 

و تقویت و توسعه روابط به نفع اوست.

مشکل خنست ما دیپلماسی عمومی است که رها شده و ضعیف است. دیپلماسی 

و  سیاسی  گروه های  احزاب،  مجلس،  ظرفیت های  همه  از  استفاده  یعنی  عمومی 

مردمی و اتاق بازرگانی برای توسعه روابط. دیپلماسی عمومی امروز رها شده و 

فقط متمرکز در دولت است. این ایراد باید برطرف شود.

اگر  هستند.  دولت  در  شرق  به  ضدگرایش  داخلی  عوامل  و  موانع  دوم  مشکل 

ما  نشود  گرفته  آنها  کارشکنی  و  ختریب  جلوی  و  نشوند  گذاشته  کنار  عوامل  این 

بنابراین  ببریم.  برای توسعه اقتصادی  با شرق  ارتباط  از  منی توانیم هیچ بهره ای 

در  شده  ایجاد  موانع  و  مشکالت  تا  شوند  شناسایی  سرعت  به  ریشه ها  این  باید 
رابطه با چین از میان برداشته شود.۲

یک  دارد.  حکومت  درون  مختلف  جناح های  بین  درگیری  از  نشان  ایشان  سخنان 

درگیری اقتصادی بین بخش های مختلف، که به سطح درگیری سیاسی رسیده است. خشم 

برخی اصالح طلبان از ژست نزدیکی به شرق، چنان تند بوده و چنان بی توجهی به وخامت 

اقتصادی کشور در نظرات شان غالب شده، که اینک پرچم توجه به توسعه –آن گونه که در 

گفتار وی مشهود است- در دستان بورژوازی جتاری قرار گرفته است. گفته های وی، مؤید 

درگیری بین غرب گرایان و شرق گرایان در سطوح باالی حاکمیت است.

دعوا بر سر بندهای بیانیه

حمله به سفر اخیر، قاعدتًا می بایستی در لفافه صورت می پذیرفت. همانان که تا دیروز 

به تفاهم نامۀ همکاری ۲5 ساله میان ایران و چین می تاختند، - تفاهم نامه ای که هنوز هیچ 

قراردادی بر مبنای آن منعقد نشده است- امروز تنگ نظرانه و حسودانه، به بار نشسنت سریع 

مناسبات مبتنی بر سود متقابل اعراب و چین را مورد حمله قرار می دهند. این جماعت باید 
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دستاویزی می یافتند. آنان با راهنمایی رسانه های همسو با امپریالیسم، بر بندهای معینی 

از بیانیه های مشترک متمرکز شدند. در اینجا هر چهار بندی از بیانیه را که به ایران مربوط 

است و مورد مناقشه قرار گرفته و توسط آقای حامد وفایی، استاد ادبیات چین در دانشگاه 

تهران ترجمه شده، می خوانیم:

بند9:
سران طرفین )چین و اعضای شورای همکاری( بر لزوم حمایت از »معاهدۀ عدم 

اشاعه«، جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی در منطقۀ خلیج )فارس(، 

امنیت  و  ثبات  از  حفاظت  هدف  با  ایران  امتی  برنامۀ  صلح آمیز  ماهیت  تضمین 

همه جانبه  همکاری  گسترش  خواستار  مؤکدًا  و  منوده  تأکید  منطقه  و  بین املللی 

ایران و شورای همکاری خلیج شدند.

این بخش از بیانیه، دقیقًا هم سو با مواضع ایران بوده و دارای هیچ ابهامی نیست.

بند	10:
همجواری  حسن  و  داخلی  امور  در  دخالت  عدم  اصل  رعایت  لزوم  بر  طرفین 

حاکمیت  کشورها،  استقالل  به  احترام  ایران،  و  )فارس(  خلیج  عرب  کشورهای 

ملی و متامیت ارضی آنها و لزوم حل اختالفات بر اساس »منشور سازمان ملل« و 

قوانین بین املللی، به شیوه های صلح آمیز و حفاظت از امنیت و ثبات منطقه ای و 

بین املللی بدون توسل به زور یا تهدید تأکید منودند.

بر این بند نیز ایرادی متصور نیست. 

بند	11:
سران طرفین بر اهمیت پیوسنت کشورهای منطقه به گفت گوهای همه جانبه برای حل 

و فصل مسئلۀ امتی ایران، فعالیت های منطقه ای مخرب ثبات، و لزوم جلوگیری از 

حمایت سازمان های تروریستی، سازمان های فرقه ای، و سازمان های غیرقانونی 

مسلح و همچنین مقابله با گسترش موشک های بالیستیک و پهبادها، و تضمین 

امنیت خطوط هوایی و تأسیسات نفتی، و احترام به قطعنامه های سازمان ملل و 

قواعد بین املللی تأکید منودند.
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اما در این بند است که با شیطنت ترجمه روبرو هستیم. در ترجمه هایی که مورد استناد 

غوغاگران قرار گرفته، چنین آمده است: »سران طرفین بر اهمیت پیوسنت کشورهای منطقه 

به گفت گوهای همه جانبه برای حل و فصل مسئلۀ امتی ایران، فعالیت های منطقه ای مخرب 

 .».... تروریستی  سازمان های  حمایت  از  جلوگیری  لزوم  و  ایران(،  )یعنی  کشور  آن  ثبات 

معنای این دستکاری آن است که ایران مستقیمًا مسئول فعالیت های مخرب ثبات، حمایت 

از سازمان های تروریستی و غیره است. در حالی که در منت اصلی، تنها به طور عمومی و با 

هدف تثبیت صلح منطقه ای ابراز نظر شده است.

نیروهای اهریمنی، همواره از روش های ضد اخالقی -مثل جعل و دستکاری اسناد- 

خسارات  و  ده  برباد  خامنان  جنگ های  می برند.  و  برده   سود  خود  اهداف  پیشبرد  برای 

جبران ناپذیر فراوانی را می توان برشمرد. شاید برای اشاره بد نباشد که تنها به یکی از این 

موارد اشاره کنیم: در سال ۱8۷0، توسعه طلبی های فرانسه و پروس، فضای اروپا را به شدت 

متشنج کرده بود و بیم آغاز جنگ می رفت.

طی مذاکرات بین منایندۀ لویی بناپارت و ویلهلم اول -پادشاه پروس- توافقی به دست 

بیسمارک  اعظم  صدر  به  مذاکرات  نتیجۀ  تلگرام  می ساخت.  دور  را  جنگ  سایۀ  که  آمد 

رسید. او که مخالف سازش و طرفدار تهاجم بود، تغییرات جزیی در منت تلگراف داد. حلن 

تلگراف تند و حتریک آمیز شد. او منت دستکاری شده را به عنوان نتیجۀ مذاکرات فرانسه 

فرستاد. لویی خشمگین شد و فرمان حمله داد.

از نتایج آن جنگ خامنان سوز همه آگاهیم.
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در واقعیت امروز منطقه، مخاطب اصلی این بند، کشورهای مرجتع عرب امضاکننده 

این بیانیه هستند. این دولت ها همگی و بالاستثنا حامیان تروریسم بنیادگرای اسالمی در 

خاورمیانه بوده و هستند. متامی گروه های آدم خوار بنیادگرای تکفیری -همچون القاعده و 

طالبان و داعش و جبهه النصره و جبهه التحریر و  بوکوحرام و الشباب و به ویژه  بنیادگرایان 

اسالمی اویغور که علیه چین می جنگند- به طور آشکار حتت حمایت های این دولت ها قرار 

چون  نگرفت؟  قرار  ایرانی  چین ستیزان  توجه  مورد  بند،  این  اشارۀ  از  جنبه  این  چرا  دارند. 

صلح در منطقه جزء درخواست های آنان نیست.

جاعالن این بند بیانیه -همان گونه که در تفسیرهای مداوم خود در شبکه های وابسته، 

تبلیغ می کنند- قصد برافروخنت یا شعله ورتر کردن آتش کینۀ متقابل بین ایران و عربستان را 

دارند، و در هر دو سوی ماجرا، دست اندر کارند. 

بند	12:
ابتکارات  اقدامات،  از متام تالش های صلح آمیز شامل  بر حمایت  سران طرفین 

و تالش های امارات عربی متحده مطابق اصول و قوانین بین املللی جهت اجنام 

و  کوچک،  تنب  بزرگ،  )تنب  سه گانه  جزایر  مسئلۀ  حل  برای  دوجانبه  مذاکرات 

ابوموسی( تا حل این مسئله مطابق قوانین و اصول بین املللی تأکید منودند.

این گونه  را  بند  این  امپریالیستی-  محافل  به  –وابسته  اینترنشنال  ایران  تلویزیون 

با  خالصه و اعالم منود: »توافق نامۀ راهبردی چین با عربستان سعودی و بیانیۀ مشترک 

بر جزایر سه گانۀ  امارات  حاکمیت  از  کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس: چین 

ایران حمایت کرد«! کدام بخش جمله بندی این مفهوم را در بر دارد؟ تالش برای حل مسئله از 

طریق گفت وگو، چه ارتباطی بر تأیید حاکمیت امارات دارد؟

عده ای خواهند گفت موضوع غیر قابل گفت وگو بودن مالکیت ایران بر این جزایر، دقیقًا 

مانند غیر قابل گفت وگو بودن مالکیت چین بر تایوان است. بنا بر این کشور چین نباید آنچه 

را بر خود منی پسندد، برای دیگران آرزو کند. باید گفت علیرغم شباهت تام ادعاهای ایران و 

چین بر سر جزایر متعلق به خاک اصلی خود، و غیر قابل مذاکره بودن آنها، دو تفاوت عمده 

و مهم، مسیر ارزیابی این دو منطقه را از هم جدا می کند.

چین  کشور  با  امپریالیست ها  شدید  خصومت  به دلیل   ،۱9۷۱ سال  اکتبر  تا  آن که  اول 
تایواِن حتت  و  را به رمسیت منی شناختند  آنها کشور چین  به دلیل حاکمیت سوسیالیستی، 

نهایتًا  اما  دادند.  قرار  متحد  ملل  سازمان  در  چین  منایندۀ  را  کای چک  چیانگ   حکومت 
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از  تایوان  شد.  پیروز  سوسیالیستی  کشورهای  قاطع  حمایت  با  چین  دیپلماتیک  مبارزات 

سازمان ملل اخراج گردید، و حکومت اصلی چین، در جایگاه واقعی خود در سازمان ملل 

متحد قرار گرفت.

دوم آنکه دولت چین، با شناختی که از عهد شکنی آمریکا داشت، در سه دورۀ مختلف، 
سه بیانیۀ مشترک تاریخی با رؤسای جمهور آمریکا به امضا رساند که در آنها، بر حاکمیت 

چین بر تایوان صحه گذاشته شده بود. بنابراین تعجبی ندارد و دور از تصور نیست اگر در 

پروندۀ  عربی،  متحدۀ  امارات  با  ایران  کشور  متشنج  روابط  سازی  عادی  جریان  در  آینده، 

جزایر سه گانه، یک بار و برای همیشه مفتوح، و با تأیید حاکمیت ایران توسط امارات، برای 

همیشه بسته شود.

در  تازه  رسید.  خنواهد  پایان  به  زودی ها  این  به  ستیزی  چین  داستان  باشید  مطمئن 

جدید  قوای  ورود  امپریالیسم،  دخلواه  هدف  از  تاریخ  جریان  مسیر  تغییر  هستیم.  راه  اول 

پیش برندۀ تاریخ و تعمیق گرایش به صلح و توسعۀ متوازن در بین کشورهای پیرامونی، و 

از پیشرفت  در یک کالم »چرخش تاریخی« برای مردمان جهان، نویددهندۀ دوران جدیدی 

پرتو  تابش  شده اند.  سرگیجه  دچار  چرخش  این  از  که  افرادی  نیستند  کم  اما  است.  واقعی 

حقیقت، حال بسیاری از ناآگاهان را بهبود خواهد بخشید.

ما تا کنون فرصت های بسیاری را سوزانده ایم. باید بپذیریم که اعراب بیش از ما، به 

و کاهش تشنجات  و توسعۀ متوازن،  به قطب صلح  منافع نهفته در تضعیف دالر، گرایش 

منطقه ای پی برده اند.

۱. رادیو بین املللی چین به آدرس:
https://persian.cri.cn/2022/12/11/ARTIYR2iXCDLQlkHrXK6XugT221211.shtml

۲. به نقل از هفته نامۀ »شما« ارگان هیئت مؤتلفه، به آدرس:
http://www.shoma-weekly.ir/fa/news/36861

فهرست

مطمئن	باشید	داستان	چین	ستیزی	به	این	زودی	ها	به	پایان	نخواهد	رسید.	تازه	در	اول	راه	هستیم.	

تغییر	مسیر	جریان	تاریخ	از	هدف	دلخواه	امپریالیسم،	ورود	قوای	جدید	پیش	برندۀ	تاریخ	و	تعمیق	

گرایش	به	صلح	و	توسعۀ	متوازن	در	بین	کشورهای	پیرامونی،	و	در	یک	کالم	»چرخش	تاریخی«	

افرادی	 نیستند	 اما	کم	 از	پیشرفت	واقعی	است.	 نویددهندۀ	دوران	جدیدی	 برای	مردمان	جهان،	

که	از	این	چرخش	دچار	سرگیجه	شده	اند.	تابش	پرتو	حقیقت،	حال	بسیاری	از	ناآگاهان	را	بهبود	

خواهد	بخشید.
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حتوالت سریع و شتابناک ایران وجهان، شرایط نوینی را به منایش گذاشته است. هم ایران 

و هم جهان در یک مرحله چرخشی تعیین کننده قرار گرفته اند. این که این چرخش کی و در چه 

زمان به پایان می رسد و روند حتوال ت در کدامین زمان به نقطه عطف خود می رسد، سؤاالتی 

است که هنوز برای پاسخ قطعی دادن به آنها، باید زمانی نه چندان طوالنی صبر کرد. بنا به 

آخرین پیش بینی صندوق بین املللی پول، اگر روند حوادث به همین شکل ادامه پیدا کند، تا 

سال ۲0۳0 اقتصاد چین، از آمریکا پیشی می گیرد. بنابراین می توان انتظار داشت که این تاریخ 

نقطه عطفی در جهان باشد.

حتوالت ایران نیز منودهایی از یک حتول بنیادین را به منایش گذاشته است. چنین می مناید 

که مسئله حجاب اجباری به تاریخ پیوسته باشد. اگر این احتمال به واقعیتی بازگشت ناپذیر 

تبدیل شود،آنگاه می توان از یک گام مهم در راستای مرحله ملی و دموکراتیک جنبش مردم 

ایران سخن گفت. سخن تنها بر سر حق پوشش اختیاری نیست، بلکه سخن از شکسته شدن 

یکی از پایه های ایدئولوژیک گذشته گراترین بخش طبقه حاکمه ایران است. در این صورت، 

مسئله به این شکل مطرح خواهد شد که اگر با برداشته شدن روسری توسط بخشی از زنان ما 

هیچ اتفاق خاصی رخ نداد، چرا از حضور زنان در ورزشگاه ها و دوچرخه سواری و موتورسواری 

آنان باید ترسید؟ به دنبال آن، این سؤال مطرح خواهد شد که چرا صداوسیما باید از نشان دادن 

سازهای موسیقایی هراسناک باشد؟ چرا آواز زنان باید ممنوع باشد؟ سپس باید به این سؤال 

پاسخ گفته شود که چه نیازی به نهادهایی چون امر به معروف ونهی از منکر است؟ و آنگاه...

این سؤال ها هرچند بدیهی و حتی وجود خود این پدیده ها در یک جامعه عادی حیرت آور 

است، اما بیش از 40 سال است که بخش بزرگی از انرژی و توان جامعه را به خود مشغول کرده 

است.به یاد بیاوریم گشت ارشاد و اندازه گیری فاق شلوار پسران جوان وکمی دورتر آستین 

کوتاه و ریش مردان و...را.

با گذر از این گونه مسائل پیش پا افتاده و سطحی، جامعه ما که با وجود همین مسائل 

سطحی وعقب افتاده، به جتربیات چندی دست یافته اسٰت این امکان را می یابد که متامی 

عامل خارجی یا عامل داخلی
کدام تعیین کننده است؟

سیامک طاهری
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توان خود را معطوف به حل مسائل جدی تر کند. در عین حال جبهه بندی ها در درون جامعه 

شکل نوینی به خود می گیرد.

گرفته  شکل  تضادی  ایران  در  حاکمه  هیئت  و  حاکمه  طبقه  بین  که  است  این  واقعیت 

است که باعث هرز رفنت نیروها و اتالف انرژی بسیاری از جامعه می گردد. بخش عمده طبقه 

یا اهمیتی  این گونه مسائل  برایش  و  حاکمه )سرمایه داری( فقط به سود بیشتر می اندیشد 

ندارند و یا با آنها مخالف است. بسیاری از سرمایه داران ایران در کنار بخش عمده طبقه 

متوسط و زحمتکشان با این گونه برخوردها و محدودیت سازی ها مخالف هستند، اما هیئت 

حاکمه که دچار تنگ نظری شدید ایدئولوژیک است و خود در طول سالیان متمادی گروگان 

این ایدئولوژی تنگ نظرانه شده است، یا به شدت با تغییراتی از این دست مخالفت کرده و یا 

در نتیجه فشار مردم دست به عقب  شینی های میلیمتری زده است. واقعیت دیگر این است 

که جامعه ایران در این سال ها به جامعه ای بالغ فرا روییده است، در حالی که هیئت حاکمه 

در خوابی عمیق، فرتوت شده است.

به هرحال تغییرات دوران ساز در ایران و جهان و پیچ تاریخی ای که در آن قرار گرفته ایم، 

باعث شده است که نیروهای گوناگونی در حتلیل درست وقایع سردرگم شوند و این پدیده تازه ای 

نیست. با زایش امپریالیسم نیز بخشی از نیروهای مترقی جهان به علت عدم توانایی درک 

پیدایی این وضعیت جدید، به ورطه سوسیال دموکراسی فرو غلطیدند. با قدرت گرفنت آمریکا 

در صحنه سیاسی جهان و تبدیل آن به قدر قدرت جهانی و ادعای دموکراسی از سوی آن نیز، 

چنین وضعیتی مجددًا در جهان پیدا شد. با شکست آمریکا در ویتنام و سپس کامبوج، الئوس، 

آنگوال و موزامبیک و...این هیمنه تا حدود زیادی درهم شکست و فریب خوردگان چشمان شان 

پیدایی جهان تک  و  با شکست احتاد جماهیر شوروی  کرد.  به دیدن واقعیات جهان  شروع 

حتول خواه  نیروهای  و  روشنفکران  از  وسیعی  بخش  میان  در  کوری  بیماری  دیگر  بار  قطبی 

جهانی شدت گرفت. اینک در آستانه چرخش نوین جهانی بازهم گروه قابل مالحظه ای از این 

نیروها دچار گیج سری شده اند. از یک سو گروهایی از آنان روسیه را تا مرحله امپریالیسم و یا 

حتی باالتر از امپریالسیم آمریکا ارتقا داده اند و از سوی دیگر گروهی ساده لوحانه، جایگاه و 

نقش نیروهای داخلی و جهانی را معکوس کرده اند و یا نقش آنان در حتوالت داخلی کشورها را 

یکسان ارزیابی می کنند. فاعتبرو یا اواالبصار!

سر  بر  بحث  که  چرا  معذورم،  اندیشه ها  گونه  این  صاحبان  نام  آوردن  از  نوشتار  این  در 

آن  یا  و  این  با  ضدیت  در  یا  نفع  به  موضع گیری  و  گوناگون  جریانات  بین  زرگری  دعواهای 
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گروه بندی سیاسی نیست، بلکه سخن بر سر پاکیزگی اندیشه دوران ساز عصر ما، و نیز بر سر 

مقابله با یک احنراف فکری در حد تروتسکیسم و مائوئیسم است. حاصل چنین احنرافی دفاع 

طوالنی مدت بخش عمده ای از آنان از نولیبرال ها از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی تا 

دستکم آغاز ریاست جمهوری دولت آقای رئیسی است.

اینان با رد این اصل بدیهی که عامل عمده در تکامل هر جامعه ای نیروهای داخلی آن 

هستند، چنین ابراز می دارند که: »از استدالل هایی که برای غیرعمده دانسنت شرایط جهانی و 

از جمله سیاست خارجی یک کشور در تعیین سرشت و سرنوشت حتوالت داخلی می شود یکی 

هم این است که بر اساس دیالکتیک، تضادهای درونی پدیده ها هستند که تعیین کننده جهت 

تکامل آنها هستند نه ارتباطات خارجی یک پدیده با پدیده های پیرامونی آن مثل امضای 

برجام یا عضویت در شانگهای، بریکس و. ...«

از گزاره »از استدالل هایی که برای غیر عمده دانسنت شرایط جهانی و از جمله سیاست 

جهانی  شرایط  بودن  عمده  منظور  که  دریافت  می توان  وضوح  به  کشور...«  یک  خارجی 

)بخوانید تناسب نیروهای جهانی و چگونگی تعامل حکومت ها با ساختار تغییر شکل داده 

فرضی جهانی( نسبت به شرایط داخلی است. آنگاه نتیجه گرفته می شود که: »این نگاه از 

بنیاد نادرست است و دیالکتیک درون را به معنای تضادهای درون یک قلمرو و در چارچوب 

مرزهای سرزمینی )بخوانید ملی( می فهمد نه درون جهان و قلمروها و جوامع در ارتباط با هم. 

در حالی که »بستر تاریخ و تکامل ارتباط و تضاد میان قلمروهاست.«

به عبارت دیگر نباید به جامعه به عنوان یک واحد نگریست ودرنتیجه به تضادهای آن 

به عنوان مسئله اصلی آن جامعه نگاه کرد، بلکه باید توجه خود را به جهان به مثابه یک کل و 

به تضادهای درون آن یعنی جهان معطوف منود.

آیا حاصل این اندیشه همانی نیست که تروتسکی بیان می کرد و معتقد بود که انقالب در 

یک واحد جغرافیایی)روسیه آن زمان( امکان پیروزی ندارد و باید در واحد جهانی به پیروزی 

برسد؟ و آیا این بدان معنی نیست که انقالبیون جهان، به جای آن که به تضادهای درون کشور 

خود توجه داشته باشند باید به تضادهای جهانی توجه کنند و در نتیجه به جای انقالب در 

داخل کشور خود، متامی توان و تالش خود را به سوی مبارزه با پدیده بیرونی و انقالب جهانی 

سوق دهند؟ آیا رهبران انترناسیونالیسم در جهان و کشور ما تا کنون بارها متذکر نشده اند 

هوادار  مبارزان  و  است  خود  کشور  در  انقالب  برای  تالش  معنای  به  انترناسیونالیسم  که 

سوسیالیسم علمی با شرکت و پیشبرد امر مبارزه در کشور خود وظایف انترناسیونالیستی خود 
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را اجنام می دهند؟ برای این که خوانند گان ما مطمئن شوند که مطلب به درستی نقل شده، 

الزم است که منونه های دیگری نیز نقل شود. مانند: »بنابراین نه تنها محیط تاریخی که در 

تکامل  در  آن  تضادهای  و  می کنند  تعبیر  بین املللی«  »شرایط  به  آن  از  مشخص  برش  یک 

جوامع و ملت ها درون مرزهای سرزمینی نقش فرعی ندارد بلکه نسبت به تضادهای داخل 

یک قلمرو یا کشور نقش تعیین کننده هم دارد. همه شرایط و تضادهای داخلی در ارتباط با 

شرایط و تضادهای جهانی است که معنا و مفهوم پیدا می کنند.« و یا: »از این جهت پیوسنت 

ایران به بریکس و شانگهای نه تنها اهمیتی بیش از تضاد کار و سرمایه در داخل ایران دارد، 

بلکه تعیین کننده سرشت آن است.«

تضاد اصلی کجاست؟ در درون یا بیرون جامعه؟

مقوله  به  نپرداخنت  جریانات،  و  افراد  این  استدالل  شیوه  در  توجه  قابل  موارد  از  یکی 

نیروهای طبقاتی درون حکومت هاست. حال آن که پیش از هر حتلیل سیاسی ای باید ماهیت 

طبقاتی دولت مذکور مشخص شود تا میزان انتظارات از آن تعیین گردد. بدون توجه به این 

اصل اساسی هرگونه حتلیلی بی حاصل و هرنوع انتظار و یا برنامه ریزی سیاسی، ریسک و 

قماری است که درست یا نادرست بودن آن به شانس و تصادف بستگی دارد. آیا اگر حکومتی 

مناینده طبقه سرمایه داری بود، در آن  حتت شرایط به هم خوردن موازنه جهانی ممکن است که 

این حکومت به حکومتی سوسیالیستی فرا روید؟ به عبارت دیگر آیا حکومت سرمایه داری، 

در نتیجه تفوق نیروهای پیرو سوسیالیسم در جهان می تواند بدون قدرت گیری طبقه کارگر وارد 

مرحله سوسیالیسم شود و طبقه حاکم تغییر ماهیت طبقاتی دهد؟ آیا در صورتی که پس از سال 

۲0۳0 چین به قدرت اقتصادی خنست جهان تبدیل شود، نظام حاکم همه کشورهای موسوم به 

جهان سوم، به رژیم های ملی و دموکراتیک و سپس سوسیالیستی فرا خواهند رویید؟

آیا این که کشوری مانند ایران، ترکیه یا عربستان و... به بریکس و شانگهای وارد شوند به 

راستی اهمیتی بیش از تضاد کار و سرمایه در داخل خود این کشورها )آنچنان که آقایان ادعا 

می کنند( دارد؟ به راستی تعیین کننده سرشت طبقه حاکمه چیست؟

)ملی(  جغرافیایی  سیاسی  واحد  یک  درونی  تضاد های  در  را  تکامل  اصلی  عامل  اگر 

آنگاه  کنیم،  تصور  تغییرات  اصلی  عامل  را  جهانی  مناسب  شرایط  آن  به جای  و  ندانیم 

رخدادهایی چون انقالب کبیر فرانسه، انقالب اکتبر، انقالب چین، انقالب کوبا و... را چگونه 

می توانیم توضیح دهیم؟ کدام یک از این انقالب ها با شرایط مناسب بین املللی پیروز شده اند 
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و در کدام یک از آنان نیروهای مترقی یا هوادار سوسیالیسم در مناسبات جهانی دست برتر را 

داشته اند؟

 انقالب کبیر فرانسه در سال ۱۷89 رخ داد، یعنی در شرایطی که همه دولت های اروپایی 

حتت اداره پادشاهان بودند وحتی یک کشور هم نبود که از انقالبیون حمایت کند. انقالب اکتبر 

نیز در شرایط مشابهی رخ داد و حتی ۱۳ کشور عضو آنتانت برای درهم شکسنت این انقالب به 

آن لشگرکشی کردند. انقالب چین فقط یک ماه پس از آزمایش امتی شوروی به پیروزی نهایی 

رسید، این درحالی بود که نیروهای انقالبی، مارش ظفرمنون خود را مدت ها پیش از آن، یعنی 

با پایان گرفنت جنگ جهانی دوم، آغاز کرده بودند و در متام این مدت احنصار مبب امتی در 

اختیار آمریکا قرار داشت. انقالب کوبا که در شرایط بسیار مناسب تری از دیگر انقالب ها تا آن 

روز پیروز شد، نیز در ۱959 رخ داد، یعنی زمانی که هنوز توازن نیروهای جهانی به نفع ایاالت 

متحده آمریکا و دیگر متحدانش بود.

البته این نکته صحیحی است که حداقل شرایط الزم بین املللی برای رخداد یک انقالب 

در عرصه ملی ضروری است اما این حداقل ها می تواند به معنای سرگرم بودن ضد انقالب 

جهانی با موضوعات دیگر و یا بی توجهی مقطعی آنان و یا کم اهمیت بودن کشور مورد نظر 

باشد. مواردی که در جهان امروز ما به هیچ وجه موضوعیت ندارند.

تفاوت امکان گذار مساملت آمیز با تغییر ماهیت طبقاتی

موضوع  سوسیالیستی  نظام  به  سرمایه داری  نظام  از  مساملت آمیز  گذار  احتمال  البته 

دیگری است. در چنین شرایط فرضی باز هم یک انقالب و یک جابه جایی طبقاتی صورت 

گرفته است و حاکمیت از یک طبقه به دست طبقه دیگری افتاده است. تنها تفاوت در عدم 

خشونت و یا حداقل خشونت ممکن است. اما دراصل مسئله تغییری حاصل منی شود. به 

عبارت دیگر تفاوت است بین جابه جایی طبقات حاکم )صرف نظر از شکل این جابجایی که 

خشونت آمیز است و یا مساملت آمیز( و تغییر ماهیت منایندگان سیاسی یک طبقه به طبقه 

دیگر؛آن هم وقتی که آنان در حکومت باشند.

این مسئله که قبایلی در آفریقا و یا استرالیا که از مجموعه جهان دور افتاده اند،روند 

بر سر سرعت  بسیار کندی را درتکامل خویش داشته اند نیز چیزی را تغییر منی دهد. سخن 

حتوالت نیست، بلکه سخن بر سر عامل اصلی تکامل و عوامل فرعی آن است. همچنان که 

در باال در مورد موج های گوناگونی که از زمان پیدایی امپریالیسم تا کنون رخ داده است، ذکر 
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شد؛ عامل خارجی بی گمان نقش مهمی در روند تکامل جوامع ایفا می کند. تأکید می کنیم که 

سخن بر سر عامل اصلی و عامل فرعی است. به عبارت دیگر عامل خارجی نقش کاتالیزور را 

بازی می کند.

البته در شرایط کاماًل معینی عامل خارجی می تواند برای مقطع معینی تأثیرات بسیار 

مهمی در روند تکامل جوامع داشته باشد: مانند تأثیرات ویرانگری که اشغال عراق و لیبی 

در روند تکامل این جوامع داشته اند، هرچند تأثیر این رفتار با توجه به عمر کوتاه انسانی، 

می تواند زمان زیادی باشد،اما منونه های تاریخی متعدد نشان می دهد که منی توان جلوی 

حرکت قانومنند تکامل جوامع را گرفت.

با پذیرش موارد باال، آنگاه این سؤال مطرح می شود که پس برخورد صحیح در رابطه با 

نقش نیروهای داخلی وخارجی چیست؟

رابطه مبارزه ضد امپریالیستی با تضادهای داخلی

آنچه گفته شد، به معنای نفی مبارزه با امپریالیسم به عنوان ضرورتی حاد نیست. آنچه 

در این میان اهمیت دارد، این است که به دیالکتیک به شکل پیچیده تری نگاه کنیم: جوامع 

موسوم به جهان سوم حتت دو شرایط کاماًل متفاوت قرار دارند؛ از یک سو تضادهای داخلی که 

عامل اصلی حرکت تکاملی آنهاست و از سوی دیگر تضادهایی که از بیرون با آن مواجه هستند. 

ندیدن هر یک از این تضادها به خطایی فاحش منجر می شود. مطلق کردن تضادهای داخلی 

بدون توجه به تضادهای خارجی به ندیدن خطر امپریالیسم منجر می شود و ندیدن تضادهای 

داخلی و یا کم توجهی به آنها به حتجر و قرار گرفنت در کنار نیروهای واپس گرا می اجنامد.

روشنگر  وحدتی  سوی  به  را  آن  پیچیده  درهم  دیالکتیک  و  تضاد  دو  این  که  نکته ای 

هدایت می کند، این است که توجه کنیم که امپریالیسم به مثابه نیروی خارجی، به دو شکل 

عمل می کند: یک شکل آن هجوم و لشگرکشی است، مانند آنچه در یوگسالوی و عراق و لیبی 

و کمی دورتر در ویتنام و کامبوج والئوس و...اجنام داد و شکل دیگر عملکرد امپریالیسم، 

غیروابسته،  کشورهای  میان  در  است.  خود  به  وابسته  بورژوازی  تشکیل  و  داخل  در  نفوذ 

امپریالیسم به شکل فشارهای اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک،هیاهوی رسانه ای و... در 

جهت هدایت یا مجبور کردن این کشورها به اجرای فرامین صندوق بین املللی پول و بانک 

جهانی و دیگر نهادهای حتت امر امپریالیسم عمل می کند. در اینجا ذکر این نکته ضروری 

است که امپریالیسم به صورت یک کل در نظر گرفته شود که به غیر از بازوی نظامی دارای 



ص 25، دانش و امید، دی ۱۴۰۱

مسایل ایران

بازوهای دیگری همچون دستگاه های جاسوسی گوناگون، بانک جهانی، صندوق بین املللی 

پول، رسانه های بی شمار و متنوع و...است.

در جوامع نامبرده مبارزه ضد امپریالیستی یعنی مبارزه داخلی با سیاست های نولیبرالی 

و این مبارزه پیوندی عمیق با مبارزه طبقاتی دارد؛ چرا که فرامین نولیبرالی چیزی نیست جز 

خصوصی سازی و از بین بردن قوانین حمایتی کارگران و زحمتکشان. چرا باید بین تضاد کار و 

سرمایه و تضاد ضد امپریالیستی تقابلی دید؟ اینجاست که احنراف این افراد و جریانات شکل 

خطرناکی به خود می گیرد.

بی توجهی به تضادهای داخلی به نفی مسئله ملی در انقالبات رهایی بخش و همچنین 

انقالبات ملی و دموکراتیک می اجنامد. چگونه در یک کشور دو خصیصه ملی و دموکراتیک 

می توانند جاری باشند، بدون آن که اقتصادی ملی بر آن کشور حاکم باشد؟ و چگونه ممکن 

است در کشوری، اقتصادی ملی حاکم باشد و در عین حال سیاست های نولیبرالی بر آن کشور 

حکومت کند.

کالم آخر این که: مبارزه ضد امپریالیستی بدون دستیابی به حقوق مردم )اعم از حقوق 
ملی یا دموکراتیک آنان( ممکن نیست. این که کدام وجه از این حقوق و در چه مرحله ای عمده 

می شود، موضوعی است که به شرایط معین جامعه و به سطح آگاهی مردم و البته به شکل رفتار 

حکومت گران در هر جامعه ای مر بوط می شود و از کشوری به کشور دیگر می تواند تغییر کند. این 

که در عمل تاکتیک های نیروهای سیاسی، نوک تیز حمله خود را متوجه کدام سویه سیاست های 

نادرست حاکم قرار دهند، موضوع دیگری است که به شرایط ویژه هر کشوری مربوط می شود.

بی شک همانطور که پیش تر اشاره شد، تغییر توازن نیروهای بین املللی به میزان هموار 

شدن راه تغییرات، )صرف نظر از این که این تغییرات به شکل رفرم یا انقالب باشد( در همه 

کشورها می افزاید. تضعیف امکان هجوم نظامی یا کودتا، تضعیف امکان محاصره اقتصادی، 

تضعیف بورژوازی وابسته، به وجود آمدن بازارهای جدید برای صادرات و واردات از جمله 

دریچه هایی هستند که امکان تنفس را برای نیروهای مترقی داخلی افزایش می دهند.

در اینجا ذکر این نکته نیز ضروری است که هرچند سخن بر سر تغییر شرایط بین املللی 

است، اما این تغییر نیز موضوعی نسبی است. امروز مطمئنا توازن نیروها در سطح بین املللی 

نسبت به سال های آغازین دهه 90 تغییر کرده است، اما جهان ما هنوز وارد مرحله چند قطبی 

نشده است. تغییر توازن واقعی وقتی رخ می دهد که ما از مرحله چند قطبی نیز گذر کرده و وارد 

دنیایی شویم که نیروهای هوادار صلح و سوسیالیزم دست برتر را داشته باشند.

فهرست
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غافالن همسازند
تنها توفان

کودکان ناهمگون می زاید
همساز، سایه سانانند

محتاط 
در مرزهای آفتاب

در هیئت زندگان
مردگانند

وینان دل به دریا افکنانند
به پای دارنده آتش ها

که تباهی از درگاه بلند خاطره شان
شرمسار و سرافکنده می گذرد.

ابیات فوق بخشی از شعر موسوم به »خطابه تدفین« از احمد شاملوست که در ستایش 

خسرو روزبه سروده بود. او در سال های دهه 60 و به دنبال حوادثی که مشهور است، احتاف این 

شعر به خسرو روزبه را بی مورد دانست و آن را از نام و خاطره او بازپس گرفت زیرا برایش مسجل 

شده بود که خسرو روزبه قاتلی بی رحم و فاقد مرام انسانی در سیاست و عاری از صفاتی بود 

که شعر او به روزبه نسبت می داد. در این میان عنصری که بیشترین تأثیر را در تغییر نگاه 

شاملو نسبت به روزبه داشته، اعترافات آنچنانی – چنانکه افتد و دانی - رهبران حزب توده 

ایران در جریان بازجوئی ها و محاکمات شان در سال ۱۳6۲ به نقش روزبه در ترور محمد مسعود 

بوده است. اینکه چرا رهبران حزب، ۳5 سال بعد از ترور محمد مسعود و بیست سال بعد از 

انتشار کتاب بی ارزش »کمونیسم در ایران« نوشته سرهنگ علی ژیان زیبائی )تهران، ۱۳4۳( 

چنین اتهامی را تائید کردند، محل مطالعه و گفتگوی این مقاله نیست. با این حال مراجعه 

نگاهی دوباره و متفاوت به تهمت
قتل محمد مسعود توسط خسرو روزبه

علی پورصفر )کامران(
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به مصاحبه سعید حجاریان از مدیران اطالعات و امنیت خنست وزیری در آن وقت با نشریه 

»اندیشه پویا« - مورخ تیر و مرداد ۱۳9۱ - و بخشی از خاطرات هاشمی رفسنجانی درباره روز 

۱۷ بهمن ۱۳6۱ برای دریافت روشن تری از پیامد های آن حتول معکوس و مظاملی که نصیب 

ایران و انقالب ایران کرد بی فایده خنواهد بود.

تقابل نیروهای ملی و غیر ملی و بخشی از بنیادگرایان مذهبی همه ادیان در ایران و نیز 

بنیادگرایان قومی با جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران و منایندگان آنها، به ویژه از فردای 

ضد  و  سیاسی  ضد  غلیظ  و  پیش رونده  روندهای  حاوی  همواره   ۱۲99 اسفند  سوم  کودتای 

از  مشحون  و  مردم  توده های  درازمدت  و  کوتاه مدت  منافع  و  مصاحل  از  به دور  و  اجتماعی 

تهمت ها و افتراهای عجیب و غریب بوده است. تا 

این تاریخ، هرچه از عمر این شیوه تقابل می گذرد، 

کمیات و کیفیات زشت و زننده آن افزایش یافته 

پیروان  از  و به سطوحی رسیده است که بسیاری 

پذیرای  داوطلبانه  اینکه  بر  عالوه  نیروها  همان 

نیز  خود  هستند،  مذکور  افتراهای  و  تهمت ها 

که  را  هرچه  تا  می کوشند  فشار  عامل  همچون 

آموزگاران شان، کم گذاشته اند، به حنوی پلیدتر از 

آنان جبران کنند.

علیه  ضدملی  نیروهای  و  دولت ها  رفتار 

جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران و منایندگان شان تقریبا هیچگاه مورد اعتراض نیروهای 

ملی قرار منی گرفت وازجانب همانان تقبیح و افشاء نشد و پیامد آن نیز بی اعتنائی بسیاری از 

طرفداران آن نیروها وحتی گهگاه سکوت رضایتمندانه شان دربرابر آن تبهکاری ها وسرگذشت 

و سرنوشت تلخ و غمبار بسیاری از انسان های شریف و میهن دوست انقالبی است که در شهرها 

و روستاها و در زندان ها به اشکال گوناگون شکنجه شدند و به قتل رسیدند. چه بسیار بودند و 

هستند از این مدافعان و پیروان دولت ها و نیروهای ضد ملی - و گهگاه حتی نیروهای ملی - 

که پس از وقوف به اعمال دستگاه های سرکوب و شکنجه دولت - به ویژه دولت پهلوی- علیه 

انقالبیون،با خونسردی شانه های خود را باال می انداختند و اظهار می داشتند:حق شان بود، 

سزای مزدوری برای بیگانگان همین است.

تهمت ها و افتراها علیه جنبش کارگری و سوسیالیستی و منایندگانش به ویژه علیه حزب 

تقابل	نیروهای	ملی	و	غیر	ملی	و	بخشی	
ادیان	 همه	 مذهبی	 بنیادگرایان	 از	
با	 قومی	 بنیادگرایان	 نیز	 و	 ایران	 در	
ایران	 سوسیالیستی	 و	 کارگری	 جنبش	
فردای	 از	 به	ویژه	 آنها،	 نمایندگان	 و	
همواره	 	1299 اسفند	 سوم	 کودتای	
حاوی	روندهای	پیش	رونده	و	غلیظ	ضد	
از	 مشحون	 و	 اجتماعی	 ضد	 و	 سیاسی	
غریب	 و	 عجیب	 افتراهای	 و	 تهمت	ها	

بوده	است.
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و  سیاسی  جمعی،  و  فردی  سطوح  همه  در  و  داشت  تصوری  غیرقابل  اندازه های  ایران  توده 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، ملی و بین املللی، خانوادگی و اخالقی تکرار می شد.از جمله 

تهمت ها و افتراهایی که سخت محل پذیرش و خشنودی مخالفان حزب توده ایران و دشمنان 

جنبش کارگری بوده و به دست آنان دائما بر شاخ و برگ آنها افزوده می شد و هنوز می شود، همانا 

اتهام قتل مخالفان و منتقدان حزب به دست اعضای سازمان نظامی حزب بوده است. یکی از 

بدترین تهمت ها از این گونه، انتساب ترور محمد مسعود، روزنامه نگار معروف به خسرو روزبه 

و ابواحلسن عباسی دوست همشهری و هم مسلک اوست. محمد مسعود در ساعت 9 شب روز 

۲۲ بهمن ۱۳۲6 و هنگام خروج از چاپخانه ابواحلسن عمیدی نوری، صاحب امتیاز و مدیر 

روزنامه »داد« و محل چاپ و انتشار روزنامه »مرد امروز« به دست مرد یا مردان ناشناسی به 

قتل رسید. به نوشته مصطفی لنکرانی، افکار عمومی از همان شب، قتل مسعود را به حساب 

نام و شغل  انتشار  و  به شناسائی سریع قاتالن  بود که  این دخالت چنان  شاه نوشت. وضوح 

نظامی قاتالن مسعود در همان روزها منتهی شد 

و برخی منایندگان مجلس نظیر حائری زاده ضمن 

نطقی در مجلس خطاب به دولت نسبت به قتل 

دو گروهبان ارتشی که از قرار معلوم قاتالن محمد 

مسعود بودند، اعتراض کردند. 

چند روزی بعد از این ترور، شیخ حسین لنکرانی و برادرانش احمد و حسام و مرتضی 

و مصطفی که همگی از فعاالن حزب توده ایران بودند به اتهام شرکت در ترور محمد مسعود 

بازداشت شدند و حتت بازجوئی قرار گرفتند. مکامله مصطفی لنکرانی با این بازجویان بسیار 

خواندنی و آموزنده است: 

مرا خواستند به بازپرسی، آصفی رئیس اداره آگاهی نشسته بود و سرتیپ زاده رئیس اداره 

کارآگاهی؛ گفتم، قضیه چیست؟ خوب به من بگو چه می خواهی از من بپرسی؟ گفت، مسئله 

قتل محمد مسعود است که دادستان مدعی است شما اخوان با استفاده از آشنایی عمیق که 

با محمد مسعود داشتید تصمیم به قتلش گرفتید تا به حساب دیگران بگذارید. گفتم قلمت را 

بردار... خودت را چرا گول می زنی؟ تو که می دانی کی کشته؟ من هم که می دامن. گفت، من 

به این احمق ها گفتم عوضی آمدید. گذشت.... مهدی پیراسته دادستان تهران آمد به دیدن 

من، وارد اطاق شد، بیرونش کردم... گفتم برو بیرون مرد حسابی. شاه گرفته کشته یقه من و 

برادرهایم را گرفتید؟ گفت، من دنبال قتل مسعود آمدم تا در خانه شما. گفتم، برو رد کارت... 

نظیر	 مجلس	 نمایندگان	 برخی	
مجلس	 در	 نطقی	 ضمن	 حائری	زاده	
دو	 قتل	 به	 نسبت	 دولت	 به	 خطاب	
گروهبان	ارتشی	که	از	قرار	معلوم	قاتالن	
کردند.	 اعتراض	 بودند،	 مسعود	 محمد	



ص 29، دانش و امید، دی ۱۴۰۱

مسایل ایران

احمد دهقان را بپرس. چرا سراغ من آمدی. برو سراغ میرزا یونس خانه زرندی...)تاریخ شفاهی 

دانشگاه هاروارد، مصاحبه با مصطفی لنکرانی، ۱۳64/۱985، بدون صفحه شمار( 

تا این روزها هنوز مقامات رمسی دولتی و مأموران حتقیق و بازجوئی، صحبتی از دخالت 

خسرو روزبه و ابواحلسن عباسی در قتل مسعود ندارند و این رفتار علیرغم تأکیدات مضحکی 

بود که روزنامه »آتش« به قلم شمس قنات آبادی از روز ۲۳ بهمن ۱۳۲6 بر دخالت روزبه در قتل 

محمد مسعود داشته است. در این باره بیشتر خواهیم گفت.

انتشار خبر قتل محمد مسعود، تعجب خاصی به همراه نداشت زیرا به تقریب جامعه منتظر 

چنین حادثه ای بود و افکار عمومی تردیدی در این باره نداشت که قتل او به دستور و بنا به 

خواسته شاه و خواهرش اشرف پهلوی صورت گرفته است. کیفیت حادثه چنان وضوحی داشت 

که حتی نام ضارب اصلی نیز فاش شده بود. به نوشته ابواحلسن عمیدی نوری در خاطراتش: 

...ساعت ۱۱ شب از چاپخانه به من تلفن کردند که محمد مسعود همچه که از چاپخانه بیرون 

می آمد ترور شد. بعد که رسیدگی شد معلوم گردید در آن یک ساعت اصاًل خیابان مربوطه را 

خلوت کرده بودند و از مأموران انتظامی هم کسی نبود تا توطئه به حنو احسن اجنام یابد و گفته 

شد مقاله شدیدی علیه واالحضرت اشرف و پالتوی پوست او تهیه کرده بود که موضوع به اطالع 

مقامات الزمه رسید و توطئه قتل او از طرف ستاد ارتش به وسیله گروهبان معینی اجنام شد 

و شخص رزم آرا دستوردهنده آن بود...دستگاه از وجود پیراسته که او را قباًل دادستان تهران 

منوده بودند استفاده بر لوث شدن آن پرونده کرد و اساس ترقی او که بعد ها دکتر پیراسته شد 

بر سر همین پرونده محمد مسعود شد که با اشرف و سپس با شاه ارتباط یافت. آن روز شتر را 

در خانه حزب توده خواباندند.حتی برادران لنکرانی را متهم منودند ولی عاقبت پرونده بدون 

تعیین قاتل بسته شد... )یادداشت های یک روزنامه نگار، ج ۲، ص ۲8۱ – ۲8۲(.

در جریان پلنوم چهارم کمیته مرکزی حزب توده )5 تا ۲6 تیرماه ۱۳۳6( فریدون کشاورز 

و همفکرانش ضمن اعتراضات خود علیه کیانوری او را به دخالت در ترور محمد مسعود متهم 

کرد و همان گونه که خود کیانوری می گوید این جنجال تا هنگام انتشار بازجوئی ها و دفاعیات 

خسرو روزبه ادامه یافت.

حتی  مسعود،  ترور  ماجرای  از  شوروی  احتاد  و  توده  حزب  مخالفان  گزارش های  برخی 

از زشتی و زنندگی تقابل دشمنان طبقاتی جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران نیز نازل تر و 

مضحک تر بود. انور خامه ای در یکی از نوشته هایش مدعی شده است که گویا محمد مسعود 

مقاله ای علیه احتاد شوروی نوشته بود و می خواست که فردای آن شبی که ترور شد در روزنامه 
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»مرد امروز« منتشر کند و شوروی ها به این علت او را کشتند. او در ادامه بی توجه به آنچه که در 

سطور پیشین نوشته است، احتمال می دهد که شاید رزم آرا مرتکب این ترور شده باشد. 

در سال ۱۳8۲ و بیست سال بعد از انتشار »اعترافات« رهبران حزب توده درباره ترور 

محمد مسعود به دست خسرو روزبه، کتاب خاطرات دکتر عباس منظرپور منتشر شد که حاوی 

گزارش ویژه ای از چگونگی آشنائی او با یکی از اعضای تیم ترور محمد مسعود است. دکتر 

منظرپور، افسر دندانپزشک وظیفه در سال ۱۳۳۳ مأمور خدمت در پادگان لشکر خراسان شد و 

در آن پادگان بنا به خصوصیات هر دوستدار مردم، مناسبات سازنده و ساملی با برخی اجزای 

ساده پادگان نظیر آشپز و کمک آشپز بهداری پادگان که چند ماهی پس از کودتای ۲8 مرداد 

از پادگان خاش به پادگان مشهد منتقل شده بود برقرار منود. پس از چندماه، شبی که آشپز در 

مهمانی شبانه حضور نداشت، کمک آشپز که بیش از دفعات قبل دمی به خمره زده بود به او 

گفت: نزدیک به ده سال است رازی را در سینه حفظ کرده ام که مثل خوره از درون مرا نابود 

می کند. دنبال کسی می گشتم که با فاش کردن این راز کمی از بار سنگین وجدان خود بکاهم. 

سه نفر پرسنل دژبان لشکر گارد بودیم که مأمور قتل محمد مسعود مدیر روزنامه »مرد امروز« 

شدیم. یک نفر راننده بود و ما دو نفر تیرانداز. به زودی فهمیدیم که این دستور از طرف اشرف 

پهلوی داده شده است. چندین بار به اداره روزنامه در خیابان فردوسی رفت و آمد کردیم و متام 

نقاط و ساعات ورود و خروج او را با دقت شناسائی کردیم. یک بار مارا نزد اشرف بردند که 

خیلی ما را تشویق کرد و به هرکدام از ما مبلغ نسبتًا قابل توجهی پول داد. یک بار هم اشرف 

خود با ما آمد و راهنمائی هائی هم کرد. تا روزی که مأموریت خودرا اجنام دادیم. من خود اصاًل 

تیر اندازی نکردم و فقط همکار من این کار را اجنام داد. پس از پایان مأموریت ما سه نفر را در 

یک محل مخفی نگه داشتند.به زودی فهمیدم که آن دو نفر را سر به نیست کرده اند )خوانندگان 

عزیز به خاطر بیاورند اعتراض حائری زاده مناینده مجلس را به دولت از بابت قتل دو گروهبان 

ارتش در ارتباط با ترور محمد مسعود که در سطور پیشین نقل شده است(.من همسر و یک 

دختر داشتم. شب و روز گریه می کردم و به هرکس که نزد من می آمد التماس می کردم از کشنت 

من صرف نظر کنند... باالخره مثل اینکه التماس های من اثر کرد و پس از حدود 6 ماه مرا به 

عنوان آشپز به پادگان خاش فرستادند و البته به من تفهیم کردند که اگر زبان باز کنم هم خود 

و هم همسر و فرزندم نابود خواهیم شد. باری نزدیک به هفت سال در خاش بودم بی آنکه از 

همسر و فرزندم خبری داشته باشم... وقتی دستگاه مطمئن شد که از من صدائی درمنی آید مرا 

به مشهد فرستادند و اکنون مدت کمی است که این جا به کمک آشپزی مشغولم... )در کوچه و 
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خیابان، ص ۲۲۷ – ۲۲8(.

نکته جالب توجهی که در این خاطره دیده می شود، تشابه برخی مسائل اساسی با مسائل 

دو  در  که  مسعود  قاتالن  از  دوتن  سرگذشت  مشابهت  نظیر  است.  دیگر  گزارش های  اساسی 

گزارش کاماًل بی خبر از یکدیگر منعکس شده است. اولین آن گزارش مصطفی لنکرانی است 

درباره اعتراض حائری زاده به کشنت دو گروهبان ارتشی و دومین آن نیز گزارش کمک آشپز 

بهداری پادگان مشهد از قتل دو عضو دیگر تیم ترور مسعود.

از قرار معلوم خنستین کسی که از فردای قتل محمدمسعود به دخالت خسرو روزبه در 

ترور او اشاره کرد، شمس الدین قنات آبادی در روزنامه »آتش« بود. او در شماره ۳58 روزنامه 

»آتش« مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۲6 نوشت که روزبه در شب ترور با قیافه مبدل و ناشناس در حوالی 

چاپخانه دیده شده بود و در شماره های بعد با صراحت از دخالت او در ترور محمد مسعود نوشت 

زیرا که مسعود اسنادی دایر بر همکاری روزبه با 

بعضی مقامات به دست آورده و قصد انتشار آن 

را داشته است. به همین سبب نیز روزبه او را به 

قتل رسانید. 

-و  روزبه  خسرو  آتش،  روزنامه  چرا  اینکه 

ترور محمد مسعود  به  را متهم  نه کس دیگری - 

نفرت  انعکاس  دیگری  هرچیز  از  بیشتر  می کند، 

در  روزبه  نقش  از  ملی  ضد  و  ارجتاعی  نیروهای 

حکومت  نظامی  تقویت  و  خراسان  افسران  قیام 

فرقه دموکرات آذربایجان و شهرتی است که از بابت مبارزه مخفی علیه حکومت به دست آورده 

بود. می دانیم که روزبه پس از شکست قیام افسران خراسان در تابستان ۱۳۲4 و آشکار شدن 

نقش او در آن قیام، حتت تعقیب دادستانی ارتش قرار گفت و مخفی شد. او در فروردین ۱۳۲6 

به دست مأموران افتاد و به زندان قصر منتقل شد اما پس از مدتی کوتاه به کمک رفقایش 

از زندان گریخت. روزبه در این سال ها به چهره ای سرشناس در مبارزات مخفیانه علیه دولت 

حاکم تبدیل شده بود و محافل ارجتاعی می کوشیدند تا او را موضوع درجه اول بسیاری از 

پرونده سازی ها و خیال پردازی های ضد ملی و ضد انقالبی قرار دهند. روزنامه آتش که خود از 

اجزای همان محافل ارجتاعی ضد ملی بود، به همین انگیزه و بی هیچ سند و دلیلی، ترور محمد 

مسعود را به خسرو روزبه انتساب داده بود.

روزبه،	 خسرو	 آتش،	 روزنامه	 چرا	 اینکه	
ترور	 به	 متهم	 را	 دیگری،	 کس	 نه	 و	
هرچیز	 از	 بیش	 می	کند،	 مسعود	 محمد	
ارتجاعی	 نیروهای	 نفرت	 انعکاس	
قیام	 در	 روزبه	 نقش	 از	 ملی	 ضد	 و	
نظامی	 تقویت	 و	 خراسان	 افسران	
آذربایجان	 دموکرات	 فرقه	 حکومت	
مبارزه	 بابت	 از	 که	 است	 شهرتی	 و	
مخفی	علیه	حکومت	به	دست	آورده	بود.
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توسط  دیگر  بار   ۱۳۲۷ فروردین   ۲۱ روز  در  روزبه  مجدد  بازداشت  از  پس  فرضیه  این 

قنات آبادی در روزنامه »آتش« تکرار شد و هشدار داد که ممکن است برخی عناصر مؤثر، خسرو 

روزبه را قبل از دادرسی از بین ببرند )آتش، ش 400، یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۲۷، ص ۱ و 4. خواندنی ها، س 

8، ش 66، سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۲۷، ص ۱0(.

این تهمت چنان بی اساس بود که هیچیک از طرفداران مسعود در جلسه بزرگداشت یاد 

و خاطره او کمترین اشاره ای به چنین احتمالی نکردند )نک: آتش، ش 4۲۷، چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت 

۱۳۲۷، ص 4( در این اثنا حتوالتی در اداره آگاهی تهران پیش آمد که بدگمانی جامعه و افکار 

عمومی را نسبت به نقش دربار و ارتش و دولت در ترور محمد مسعود تشدید می کرد و به همین 

جهت کوشش هائی برای تردید در عقاید جامعه و افکار عمومی ضروری شده بود و روزنامه 

»آتش« که تا پیروزی کودتای ۲8 مرداد دشمن همه روند های ترقی خواهی و  ترقی خواهان ملی 

بود، با انتساب آن ترور به خسرو روزبه، تردیدهائی را به جریان انداخت تا سایه خطر را از سر 

قاتالن واقعی محمد مسعود دور کند. 

اداره  مدیران  و  مسعود  محمد  قتل  پرونده  به  رسیدگی  مسئوالن   ۱۳۲۷ اردیبهشت  در 

آگاهی تهران به نام های سرهنگ آصفی رئیس اداره آگاهی و سپاسی رئیس شعبه اول این اداره 

و کیانی کارآگاه مسئول پرونده به دستور مقامات باالتر، منتظر خدمت شدند و پرونده قتل 

محمد مسعود به کسان دیگری محول شد )آتش، ش 4۲6، سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۷، ص ۲ و ش 4۲8، 

پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۷، ص ۱ و 4( می دانیم که آصفی در جریان گفتگو با مصطفی لنکرانی با 

صراحت فرضیه او را درباره قتل مسعود تائید کرده و اظهار داشته بود که: من به این احمق ها 

گفتم عوضی آمدید.

این حتوالت ناگهانی و غیر طبیعی در اداره آگاهی تهران بیش از پیش موجب بدگمانی 

افکار عمومی نسبت به جریان بررسی پرونده ترور محمد مسعود شد و همه کوشش هائی را 

که برای انتساب این ترور به روزبه صورت گرفته بود، نقش بر آب کرد. اخراج اینان از اداره 

آگاهی، آشکارا کوششی برای صیانت و محافظت از قاتالن محمد مسعود بود زیرا که اداره 

پرونده قتل  بر مسئوالن  اگر فشاری  و  بود  یافته  به حقیقت ماجرا دست  تقریبًا  آگاهی تهران 

مسعود وارد منی شد، امکان اینکه نام و نشان آمران و عامالن قتل مسعود به صورت رمسی 

در جامعه منتشر شود، هر دم افزایش می یافت.

از سال ۱۳۲6 تا بعد از کودتای ۲8 مرداد ۱۳۳۲دیگر هیچ شخص معتبر و نشریه سرشناسی 

او به میان می آمد، کمترین اشاره ای به مزخرفات  از مسعود و ترور  به هنگامی که صحبت 



ص 33، دانش و امید، دی ۱۴۰۱

مسایل ایران

روزنامه »آتش« نکرد و حتی همین نشریه نیز پس از چند شماره در بهمن ۱۳۲6 و فروردین 

۱۳۲۷ دیگر سخنی از دخالت روزبه در ترور مسعود نگفت.

چندی بعد و در روز ۲۱ فروردین ۱۳۲۷ خسرو روزبه و دوتن از رفقایش به نام های مهندس 

شریفی و مهندس رستگار که هردو از افسران سابق و اعضای سازمان نظامی بودند، در باغ امیر 

حکمت واقع در دزاشیب جتریش بازداشت شدند و بار دیگر روزنامه »آتش« اتهام سابق خود 

را تکرار کرد، اما این تکرار دوامی نداشت و نیز تأثیری. از این پس تا صدور احکام دادگاه های 

بدوی و جتدید نظر علیه روزبه در اردیبهشت و خرداد ۱۳۲۷، این نشریه کم ترین اشاره ای به 

اتهامات سابق نکرد و از این مهم تر سکوت ادعانامه و کیفرخواست دادستانی ارتش درباره 

دخالت روزبه در قتل محمد مسعود است. آیا دادستان ارتش، توده ای و از رفقای روزبه بود؟ 

و آیا کل اعضای دادگاه نظامی توده ای بودند و به همین سبب نیز اعتنائی به اتهامات روزنامه 

آتش و قنات آبادی علیه روزبه نکردند؟ آیا دادگاه نظامی چنان استقاللی داشت که حاضر 

نشد اتهامات ناموثق را بپذیرد؟ خیر، دالیل بی اعتنائی دادستانی ارتش به اتهامات منسوب 

به روزبه، جز این ها بود. دربار و دولت و ارتش منی خواستند که دو ماه پس از ترور مسعود بار 

دیگر صداهای مخالف دربار و اشرف پهلوی در تهران و شهرهای دیگر بلند شود و اتهاماتی 

که متوجه آنان بود، دوباره به میان آید. فاصله اندک میان آن ترور و بازداشت خسرو روزبه 

چنان پرده ساتری نبود که بتواند، جریان آن حادثه را در ذهن و زبان مردم تغییر دهد و به همین 

سبب نیز طرح مجدد پرونده قتل محمد مسعود، بار دیگر چشم ها و انگشت ها را متوجه دربار و 

به ویژه شاه و اشرف می کرد. بنا بر این، دادستانی ارتش که گماشته شخص شاه بود از یک حربه 

مؤثر برای مقابله با حزب توده ایران و تضعیف هرچه بیشتر آن منصرف شد و روزبه را علیرغم 

درخواست دادستان که خواهان اعدام او شده بود، تنها برای اتهامات دیگری به ۱5 سال زندان 

محکوم کرد. 

خسرو روزبه پس از ۳0 ماه حبس در روز ۲4 آذر ۱۳۲9 به همراه چند نفر دیگر از رهبران 

مأموران  دست  از  گریز  و  فرار  بار ها  از  پس  سراجنام  و  گریخت  زندان  از  توده  حزب  زندانی 

فرمانداری نظامی تهران با خیانت علی متقی که روزبه را برای حفظ خود به فرمانداری نظامی 

را  او  نظر  جتدید  و  بدوی  دادگاه های  و  شد  دستگیر   ۱۳۳6 مرداد   ۱5 روز  در  فروخت،  تهران 

محکوم به مرگ کردند و این حکم در ساعت 6 صبح روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۷ به اجراء 

درآمد. جامعه ایران از آنچه که در دادگاه های نظامی اول و دوم روزبه گذشت، اطالعی ندارد 

اما سرلشکر آزموده دادستان ارتش در همان روز اعدام روزبه، اعالمیه شماره ۱۱0 دادستانی 
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ارتش را در این باره منتشر کرد و خبر از اعدام روزبه داد. در این اعالمیه چنین می خوانیم: 

غیر نظامی خسرو فرزند حسین شهرت روزبه که به این اتهامات 

۱. فرار از زندان قصر در تاریخ ۱۳۲9/9/۲4... در حین اجرای رأی محکومیت.

۲. عضویت و اداره کردن دسته و جمعیت هائی با مرام و رویه اشتراکی و ضدیت با 

سلطنت مشروطه.

آن  در  توده، متشکل کردن نظامیان  ۳. عضویت در سازمان نظامی حزب منحله 

سازمان و فراهم کردن موجبات جتهیز و تسلیح مردم غیرنظامی به منظور مقابله با 

قوای انتظامی.

4. جاسوسی با تصدی شعبه اطالعات کل حزب منحله توده و جمع آوری اطالعات 

از سازمان های دولتی و قانونی کشور و تسلیم آنها به مقامات و اشخاصی که فاقد 

صالحیت اطالع بر آنها بودند.

5. شرکت و دخالت در قتل چند نفر به اسامی حسام لنکرانی و داریوش غفاری و 

محسن صاحلی و پرویز نوائی و فاطری.

6. مترد و مقاومت در برابر مأموران دولتی و تیر اندازی به قصد قتل آنها به هنگام 

مواجه در تاریخ ۱۳۳6/5/۱5.

۷. اخفاء مقصرین و متهمین به جنایت و فراری دادن آنها از تعقیب و کیفر.

قرار  تعقیب  حتت  حکومت،  اساس  زدن  هم  بر  منظور  به  سوءقصد  و  توطئه   .8

گرفته بود، به موجب احکام صادره از دادگاه های بدوی و 

جتدیدنظر محکوم به اعدام گردید و رأی صادره ساعت 6 

)روزنامه  شد  تیرباران  و  اجرا  اردیبهشت   ۲۱ یکشنبه  امروز 

فرمان، ش ۲05۱، دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۷، ص ۱ و 6(. 

چنانکه می بینیم، بند 5 این اعالمیه بدون کاربرد ادات متیز 

جزء از کل، اسامی همه کسانی را که به زعم دادگاه توسط خسرو 

هیچ  اما  است  شمرده  بر  تقلیل  بدون  بودند،  شده  کشته  روزبه 

اشاره ای به دخالت روزبه و یا حزب توده در ترور محمد مسعود 

ترور  در  او  نقش  از  اطالعی  هیچ  دادگاه  که  یعنی  این  و  ندارد 

محمد مسعود نداشته و سندی نیز در این باره به دست نیاورده 

بود و یا اینکه هنوز به صالح دربار نبود که آن داستان دوباره به 
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مذاکره کشیده شود. پس چگونه است که 6 سال بعد از اعدام خسرو روزبه، بازجوی جنایتکار 

و خوخنوار او، یعنی سرهنگ علی ژیان زیبائی، با کلیشه کردن چند صفحه از اعترافات خسرو 

اثبات  ایران«،  در  »کمونیسم  بی ارزش  و  مسخره  کتاب  در  مسعود  محمد  ترور  درباره  روزبه 

می کند که قاتل محمد مسعود کسی جز روزبه نبوده است. چنین امری فقط در سه حالت ممکن 

است. یا اینکه روزبه پس از اعدام از گور برخاسته و به قتل مسعود اعتراف کرده و اوراق 

اعتراف را به پرونده خود افزوده است. یا اینکه دادستانی ارتش همه »اعترافات« روزبه را در 

دست نداشته و یا اینکه جاعلی ماهر و متبحر در جعل خطوط - یا از فرمانداری نظامی سابق 

و یا از ساواک - آن چند صفحه را با تقلید از خط روزبه نوشته و آن صفحات جدید توسط 

سرهنگ زیبائی به »اعترافات« روزبه الصاق شده است. 

از هنگام انتشار شکنجه نامه سرهنگ زیبائی تا اعترافات رهبران حزب توده و از سال 

۱۳6۲ تا امروز، هیچ محقق و پژوهشگر تاریخ و سیاست متذکر این تناقض نشده که چرا در 

کیفر خواست دادستانی ارتش و حکم اعدام روزبه هیچ اشاره ای به نقش روزبه در ترور محمد 

مسعود نشده؟ اما در اعترافاتی که 6 سال بعد از اعدام او در کتاب کمونیسم در ایران کلیشه 

شده، روزبه خود را قاتل مسعود می نامد.

نکته تأسف بارتر اینکه علیرغم اصول قانونی ممنوعیت کاربرد شکنجه علیه متهمان و 

محکومیت هرگونه استناد به اقاریر ناشی از شکنجه و قوانین مجازات شکنجه گران و الغای 

کلیه احکام مستند به اقاریر شکنجه، هیچیک از مراجعان به آن سند جنایت یعنی کتاب »سیر 

کمونیسم در ایران« کم ترین هشداری درباره ماهیت ضد بشری چگونگی جمع آوری این گونه 

اعترافات و اقاریر نداده اند و چنان با احترام بدان می نگرند که گوئی مائده ای است که برای 

اعالم بیگانگی از جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران و منایندگانش و ابراز خصومت علیه 

آنها به دست شان رسیده است. همین امروز نیز انبوهی از مردم عالقمند به سیاست و بسیاری 

از اعضا و هواداران سابق حزب توده ایران که امروز در زمره منتقدان و مخالفان حزب و یا 

خارج از صفوف آن قرار دارند و حتی برخی اعضاء و هواداران کنونی آن با اعتماد به همین 

شکنجه نامه و اقاریر ناشی از شکنجه، پذیرفته اند که قاتل محمد مسعود و برخی دیگر که 

نام شان در کیفرخواست دادستانی ارتش آمده، خسرو روزبه و رفقای او بوده اند. با این تغافل 

چه باید کرد؟ آیا این تغافل بخشی از پیامد طرز به شدت ناسالم و زننده مقابله مخالفان جنبش 

کارگری و سوسیالیستی با این جنبش نیست؟ به قول حافظ: 

 جای آن است که خون موج زند در دل لعل / زین تغابن که خزف می شکند بازارش.

فهرست
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دقیقی  اطالع  دانشجو  روز  آذر   ۱6 پیشینه  از  جوانان  و  دانشجویان  مردم،  از  بسیاری 

ندارند. علیرغم آنکه ۱6 آذر در تقویم پیش از انقالب ثبت نشده بود، اما دانشجویان و جوانان 

پیش از انقالب این روز را می شناختند. پس از انقالب ۱۳5۷، این روز به رمسیت شناخته و 

در تقویم ملی ثبت شد و یکی دو سالی هم، کم و بیش، در برگزاری آن مزاحمتی ایجاد منی شد. 

اما پس از انقالب فرهنگی )اردیبهشت ۱۳59( بار دیگر این روز یا نادیده گرفته یا مصادره 

به مطلوب شد. حاکمیت دوست نداشت دانشجویان و جوانان از پیشینه این سه جان باخته 

جوان، مصطفی بزرگ نیا ۱9 ساله عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران، احمد 

قندچی ۲0 ساله، عضو جبهه ملی ایران و آذر )مهدی( شریعت رضوی، ۲۱ ساله عضو سازمان 
جوانان حزب توده ایران- و تعلق سیاسی آنها آگاه شوند. برای آنکه به اهمیت ۱6 آذر پی ببریم، 

الزم است که کمی درباره قراردادهای استعماری از جمله قرارداد استعماری کشف، پاالیش، 

استخراج و صدور نفت و مبارزه بزرگ ملت ایران برای ملی کردن نفت سخن بگوییم:

از نیمه سده سیزدهم خورشیدی، ایران به تدریج به کشوری نیمه مستعمره تبدیل می شد 

به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو

احتاد، مبارزه، پیروزی برای دستیابی به
استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی

خسرو باقری
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که به علت عقب ماندگی ناشی از تداوم نظام استبدادی ارباب و رعیتی، از یک طرف و ورود 

جهان سرمایه داری به عصر امپریالیسم و نیاز مبرم به مواد اولیه ارزان و رایگان از طرف 

دیگر، به ناچار چاره ای جز دادن امتیازهای استعماری پی در پی به قدرت های امپریالیستی، 

به ویژه روسیه و انگلستان نداشت: »بدین ترتیب، عصر شکار امتیاز که کرزن به درستی آن را 

شبیخون بین املللی توصیف می کند در سال ۱8۷۲/۱۲5۱ آغاز شد. بارون ژولیوس دو رویتر 
انگلیسی، با پرداخت 40هزار پوند و 60در صدسود حاصل از امتیاز گمرکات، امتیاز احنصاری 
تأسیس یک بانک دولتی، بهره برداری از معادن )به جز معادن طال، نقره و سنگ های قیمتی(، 

حق احداث راه آهن و تراموا، آبراه ها و قنوات و امور آبیاری، ایجاد جاده ها، خطوط تلگراف و 

کارخانه های صنعتی را به مدت هفتاد سال و اجاره متام گمرکات و صدور احنصاری هرگونه 

محصوالت به ایران را به مدت بیست و پنج سال، خریداری کرد. به نوشته کرزن، این قرارداد 

دربرگیرنده تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی هاست که مانند آن هرگز به وهم و گمان 

احدی درنیامده و در تاریخ سابقه نداشته است. البته افراد زیادی در ایران و روسیه با این 

قرارداد به مخالفت برخاستند و خواستار لغو آن شدند.

گرچه امتیاز رویتر لغو شد، فروش امتیازات همچنان ادامه داشت. رویتر امتیاز استخراج 

اداره  معادن و تأسیس بانک را که بعدها به بانک شاهنشاهی ایران تبدیل شد، حفظ کرد. 

تلگراف هند و اروپایی انگلیس به همراه شرکت انگلیسی تلگراف هند و اروپا، قراردادهایی 
مبنی بر گسترش خطوط تلگراف از اروپا به هند، از طریق ایران، با دولت ایران امضا کردند. 

و  گشودند  شوشتر  تا  را  کارون  رودخانه  در  کشتیرانی  خط  لینچ،  برادران  انگلیسی  شرکت 

چاپ  احنصاری  امتیاز  بریتانیا  بانک شاهنشاهی  دادند.  توسعه  را  اصفهان  تا  راه شوشتر 

اسکناس، اجازه توسعه شعبه ها در ایاالت و حق جمع آوری عوارض بیشتر جاده های جنوبی را 

به دست آورد. روس ها نیز امتیازات مشابهی به دست آوردند. دولت روسیه امتیاز گسترش 

و اداره خطوط تلگراف از مرز روسیه تا تهران را خریداری کرد. سای دوالروت، یک شرکت 

خصوصی روس، امتیاز الیروبی بندر انزلی و کشیدن راه از انزلی به قزوین، از قزوین به تهران 

و از قزوین به همدان و از مرزهای شمالی به تبریز را به دست آورد. به همین دلیل، این سال ها 

را دوره هموار کردن راه های ایران توصیف کرده اند. یک شرکت دیگر روسی، امتیاز احنصاری 

ماهیگیری در دریای خزر و شرکت دیگری احنصار بیمه حمل و نقل در ایاالت شمالی را به 

دست آوردند. افزون بر این، روس ها با خرید سهام یک کمپانی بلژیکی، در تأسیس خط آهن 

نوزده مایلی بین تهران و معادن عبدالعظیم نیز مشارکت کردند. بدین ترتیب، در نیمه دوم 
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سده نوزدهم )سیزدهم خورشیدی(، میزان سرمایه گذاری های خارجی از تقریبا صفر به بیش 

از 12،000،000 پوند رسید و مرزهای ایران به روی سرمایه داران و جتار اروپایی باز شد.« 
)آبراهامیان. ایران بین دو انقالب. ص۷۱( 

در پی این قراردادهای استعماری نوبت به نفت رسید. »در سال ۱90۱/۱۲80 ویلیام ناکس 

دارسی، حق احنصاری شصت ساله اکتشاف، استخراج، پاالیش و صدور کلیه فرآورده های 
نفتی را، در سرتاسر ایران به استثنای استان های مجاور روسیه، از مظفرالدین شاه خریداری 

کرد. دارسی در ازاء این امتیاز، 50،000 پوند استرلینگ نقدًا به شاه پرداخت و معادل ۲0،000 

داد و تعهد کرد مجموعًا برابر  رجال معروف  سهام منتشر کرد و به سایر  پوند استرلینگ هم 

۱6درصد از منافع خالص ساالنه خود را هم به عنوان حق االمتیاز به دولت بپردازد. به خاطر 

غارت حیرت آور این قرارداد استعماری برای انگلستان، یکی از رؤسای این شرکت بعدها 

دارسی را در زمره بزرگ ترین قهرمانان متامی دوران امپراطوری بریتانیا، همسنگ سسیل 

رودز، بنیامین دیزرائیلی و وینیستون چرچیل قرار داد. نفت در سال ۱908/۱۲8۷، دو سال 
کشف شد. در سال ۱۲88/ ۱909 شرکت نفت  مسجد سلیمان  پس از انقالب مشروطیت، در 

انگلیس و پارس- این شرکت در سال ۱9۳5/۱۳۱4 نام خود را به شرکت نفت انگلیس و ایران 

تغییر داد- تشکیل شد. در سال ۱۲9۱/ ۱9۱۲ هم زمان پاالیشگاه آبادان افتتاح شد و نیروی 

دریایی انگلستان به یمن این امتیاز استعماری سوخت کشتی های خود را از نفت به ذغال 

سنگ تبدیل کرد. چرچیل که آن موقع فرمانده نیروی دریایی بریتانیا بود، بعدها با افتخار 

درباره این قرارداد می گفت: این موهبتی بود خیلی باالتر از درخشان ترین رویاهایمان که از 

عالم غیب برایمان نازل شد. دولت بریتانیا به بهانه محافظت از تأسیسات نفتی، خنستین بار 

در جنگ جهانی اول، نیروهای نظامی خود را به جنوب غربی ایران و سپس به سرتاسر حدود 

جنوبی بین النهرین اعزام کرد و دیگر بار در جنگ جهانی دوم، در درجه اول برای تأمین امنیت 

این صنعت به ایران و عراق یورش آورد. شرکت نفت ایران و انگلیس که با کشف شش میدان 

نفتی جدید در نزدیکی مسجد سلیمان-آغاجاری، گچساران، نفت سفید، اللی، قصرشیرین 

و هفتگل- بزرگ ترین منطقه نفتی خارج از تگزاس بود، بیش از ۳5۷000 بشکه نفت در روز 
تولید می کرد و در کنار هفت خواهران نفتی- رویال داچ شل، گلف اویل، تگزاس )تگزاکو(، 

اویل  استاندارد  و  )اکسون(  نیوجرسی  اویل  استاندارد  )موبیل(  نیویورک  اویل  استاندارد 
شرکت  این  داشت.  سلطه  نفت  جهانی  بازار  بر  فرانسه،  نفت  شرکت  و  )شورن(  کالیفرنیا 
ساالنه بیش از 4۲میلیون پوند به عنوان مالیات و 9۲میلیون پوند به صورت ارز خارجی به 
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میلیون  از ۳4۷  بیش  ساالنه  به تنهایی  آبادان  پاالیشگاه  می کرد.  واریز  بریتانیا  خزانه داری 

پوند به حوزه مالی استرلینگ و در عین حال به طور منظم به سهامداران خود، که بیشتر آنها 

شهروندان بریتانیا بودند، سود سهامی تا حد ۳0درصد پرداخت می کرد. عملیات این شرکت 

در ایران ۷5درصد کل سود این شرکت را تأمین می کرد که مقدار زیادی از آن نه تنها به جیب 

سهامداران شرکت در بریتانیا می رفت، بلکه صرف دیگر فعالیت های خطرپذیر نفتی آن، در 

سرتاسر جهان می شد. نباید از خاطر برد که در این زمان ذخایر نفت ایران، سومین ذخایر نفتی 

جهان و سطح تولید آن، باالترین میزان تولید در خاورمیانه و چهارمین پس از آمریکا، احتاد 

در جهان و از نظر صادرات دومین کشور در جهان، پس از ونزوئال بود.«  شوروی و ونزوئال 
)آبراهامیان. کودتا. صص۳۲-۲9(

این قرارداد استعماری نفت، در زمان رضا شاه پهلوی هم نه تنها لغو یا بهتر نشد، بلکه 

برای ۳۲ سال دیگر هم متدید شد: »قرارداد نفتی جدیدی که در سال ۱۳۱۲ امضا شد، نه تنها به 

زیان شرکت نفت نبود، بلکه خیلی هم باب میل آن شرکت از آب درآمد. ایران پذیرفت که دیگر 

قرارداد جدید را یکطرفه نقض نکند یا در آن تغییر ندهد. به عالوه قرارداد را برای سی و دو 

سال دیگر پس از خامته مدت قرارداد قبلی یعنی از ۱96۱ تا ۱99۳ )۱۳40 تا ۱۳۷۲ خورشیدی( 

متدید کند.«)آبراهامیان. کودتا. ص5۳(

و  کارگران  با  انگلیس  و  ایران  نفت  شرکت  مناسبات  که  نداشت  تعجبی  ترتیب  این  به 

زحمتکشان از یک طرف و با نیروهای هوادار بورژوازی ملی از طرف دیگر بحرانی و در آستانه 

مقابله باشد. 

با ورود نیروهای متفقین به ایران در شهریور ۱۳۲0، رضا شاه پهلوی که به همکاری های 

او،  ساله   ۲۱ فرزند  و  شد  گذاشته  کنار  قدرت  از  بود،  زده  دست  نازی  آملان  با  گسترده ای 

محمدرضا شاه پهلوی، با وعده دست شسنت از میراث استبدادی پدر به قدرت رسید. استبداد 

گذشته فرو ریخته بود و استبداد جدید فرصتی برای جتدید حیات می خواست. در این فاصله 

مردم ستمدیده و سرکوب شده و نیروهای سیاسی مردمی و وطن دوست امکانی یافتند که هرچند 

محدود نفسی تازه کنند. در زمینه این حتوالت بود که حزب توده ایران و جبهه ملی ایران فرصت 

یافتند که شعار ملی شدن نفت را مطرح و در راه اجرای آن بکوشند: »حزب توده ایران به عنوان 

وارث حزب کمونیست ایران، در اول ماه مه )۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۲5( اعتصاب گسترده ای 

از  آبادان سازماندهی کرد که در آن 80،000 کارگر شرکت کردند. در این اعتصاب یکی  را در 

سخنرانان زن، شرکت نفت ایران و انگلیس را به باد انتقاد گرفت: »شرکت نفت آنچه صرف 
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غذای سگ ها می کند، بیش از دستمزدی است که به کارگران می دهد.« او خواهان ملی شدن 

صنعت نفت شد. این سخنان احتمااًل خنستین درخواست ملی شدن نفت بود که به طور عمومی 

مطرح و شنیده شد.«)آبراهامیان. کودتا. ص 4۲(

از طرف دیگر بر زمینه ستمگری های شرکت نفت و دشمنی های امپراطوری بریتانیا نسبت 

در ۲۳ مهرماه ۱۳۲8 در اعتراض به تقلب در انتخابات  دکتر محمد مصدق  به مردم ایران، 

حتصن  به  که  اعتراض  این  از  پس  بالفاصله  شد...  سیاست  وارد  دوباره  شانزدهم،  مجلس 

اجنامید، چهره های برجسته این معترضین در خانه مصدق گرد آمدند و جبهه ملی ایران را 

ایران  توده  حزب  پشتیبانی  از  غیرمستقیم  و  ناخواسته  طور  به  جبهه  این  دادند.  تشکیل 

را  این حمایت ها، در ۱۷ اسفند ۱۳۲9 ماده واحده ای  بر  با تکیه  برخوردار شد. دکتر مصدق 

پیشنهاد کرد که صنعت نفت ایران در متام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعالم شود یعنی 

متام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد. یک هفته بعد در ۲۳ 

اسفند، مجلس با اکثریت آرا پیشنهاد کمیسیون نفت را تصویب کرد.

سندیکاهای  رهبری  به  کارگری  گسترده  اعتصاب  که  بود  حساس  حلظه  این  در  درست 

ایران علیه شرکت نفت آماده کرد.  کارگری و حزب توده ایران، شرایط را برای پیروزی مردم 

در این اعتصاب سراسری که از اواخر فروردین ۱۳۳0 آغاز شد، بیش از 50،000 نفر از کارگران 

نیروی   ۲500 و  اعالم  نظامی  حکومت  خوزستان  در  که  ایران  دولت  بر  عالوه  کردند.  شرکت 

نظامی به منطقه اعزام کرد، انگلستان با این توجیه که »اهمیت نفت ایران برای اقتصاد و 

منی تواند  که  است  عظیم  قدر  آن  مشترک املنافع  کشورهای  جامعه  و  بریتانیا  دفاعی  امور 

از ۱4  آبادان مستقر و  کوچک ترین دردسرهای کارگری را حتمل کند«، ناو جنگی خود را در 

تانک، 6 خودروی زره پوش ارتش و 40 کامیون مملو از سرباز برای سرکوب اعتصاب استفاده 

کرد. پرفسور آبراهامیان معتقد است که این اعتصاب گسترده، کمک عمده ای به مبارزه برای 

ملی کردن نفت کرد.

دکتر مصدق با پشتوانه این جنبش عظیم کارگری در روز پنجم اردیبهشت- یک روز پس 

از اعتصاب عمومی- طرح تفضیلی تری را برای ملی کردن نفت تقدیم مجلس کرد. با استعفای 

عالء، دکتر مصدق در هشتم اردیبهشت ۱۳۳0 به خنست وزیری رسید. او تأکید کرد که اولین 

وظیفه اش اجرای کامل و بدون معطلی طرح ملی کردن نفت خواهد بود. از ۱00 مناینده مجلس، 

۷9 نفر به او و طرح او رأی موافق دادند. دو روز بعد مجلس سنا هم به اتفاق آرا طرح را تصویب 

و شاه ملی شدن نفت را در اول ماه مه )۱۱ اردیبهشت ۱۳۳0( امضا کرد. در ۲9 خرداد ۱۳۳0، 
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پرچم شرکت نفت ایران و انگلیس از مراکز نفتی پایین آورده شد و پرچم ملی ایران به اهتزاز 

درآمد و متام روند اکتشاف، پاالیش، استخراج و صدور نفت در اختیار دولت و ملت ایران 

قرار گرفت. به افتخار این اقدام بزرگ ملی، که در متام کشورهای زیر نفوذ امپریالیست های 

ایران  از انقالب ۱۳5۷، مردم  انگلستان و آمریکا، برای خنستین بار اجنام می گرفت، پس 

اصلی ترین خیابان تهران را که پهلوی نام داشت به خیابان دکتر محمد مصدق تغییر نام دادند. 

اما حاکمیت ایران پس از فاصله گرفنت از آرمان های انقالب نام او را از این خیابان برداشت.

از فردای ملی شدن نفت، توطئه های مشترک انگلستان، آمریکا، دربار وابسته به آنها 

و نیروهای ضد ملی و ارجتاعی آغاز شد: توقیف اموال ملی ایران در لندن، محدود و متوقف 

دکتر  برکناری  آبادان،  اشغال  برای  تفضیلی  طرح  ایران،  صادرات  دیگر  و  نفت  فروش  کردن 

سازماندهی  ایران،  ارتش  در  نظامی  شبکه  سازماندهی  قوام السلطنه،  جایگزینی  و  مصدق 

و  میوه  میادین  ناشناس،  سیاست مداران  روزنامه نگاران،  بین  در  حقوق بگیر  تشکیالت 

تره بار، زورخانه ها، روحانیون، اطرافیان شاه، سرلشکر زاهدی، استفاده از سفارت آمریکا 

برای برنامه ریزی و ... از زمره این توطئه ها بود. سراجنام سرجنبانان توطئه علیه ملت ایران 

به این نتیجه رسیدند که باید با یک کودتای نظامی به عمر این دولت ملی پایان دهند. نقشه 

کودتا خنستین بار در اواخر آوریل ۱95۳ )فروردین ۱۳۳۲( به صورت پیش نویس در واشنگنت 

تهیه و در اواخر ژوئن ۱95۳ )اوایل تیر ۱۳۳۲( در لندن نهایی شد.

در حدود 8 صبح روز ۲8 مرداد ۱۳۳۲، دسته ای مرکب از حدود سیصد نفر مجهز به چاقو 

و سنگ و چماق از جنوب تهران و از طریق بازار به مست مناطق شمالی تهران حرکت کردند. 

غارت  سرگرم  اوباش  که  هنگامی  پیوستند.  آنها  به  آزادشده  زندانیان  و  مزدوران  اوباش، 

بودند، فرماندهان نظامی ارتش با ۳۲ تانک همراه با کامیون های نفربر، پر از سرباز به مست 

هدف های استراتژیکی که در طرح اصلی کودتا تعیین شده بود، حرکت کردند و کودتای نظامی 

را به سرکردگی سرلشکر زاهدی به سراجنام رساندند.

روز ۳۱ مرداد، شاه که پس از عدم موفقیت مرحله خنست کودتا از کشور فرار کرده بود، 

به تهران بازگشت و در فرودگاه مورد استقبال زاهدی، نصیری، بامتانقلیچ، دفتری و شعبان 

جعفری معروف به شعبان بی مخ قرار گرفت. »آن شب زاهدی از کاشانی دیداری به عمل آورد. 
خود شاه هم روز بعد دیداری بی سر و صدا با کاشانی کرد. هفته بعد از آمدن شاه، روزنامه های 

اصلی کشور، عکس های بزرگی از زاهدی را با کاشانی، بقایی، مکی، حائری زاده و شمس 

قنات آبادی منتشر کردند« )آبراهامیان. کودتا. ص۲60(. با اجنام کودتا، زمینه لغو قانون ملی شدن 
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اکتشاف، پاالیش، استخراج و صدور نفت ایران، فراهم شد و امپریالیست ها با همکاری دربار 

و نیروهای ضدملی و ارجتاعی آماده انعقاد قراردادی شدند که شرایط پیش از ملی شدن نفت 

را بر مردم ایران حتمیل کند.

چند ماه پس از کودتا، شاه و دولت برآمده از کودتا اعالم کردند که به زودی روابط ایران 

و انگلستان که در دوره دکتر مصدق قطع شده بود، از سر گرفته خواهد شد و در ضمن برای 

ریچارد  آمریکا،  رئیس جمهور  معاون   ،۱۳۳۲ سال  ماه  آذر   ۱۷ روز  در  نفت،  مذاکرات  آغاز 

نیکسون، به ایران سفر خواهد کرد. در اعتراض به این دو اقدام و دیگر اقدامات کودتاگران، 
در روز ۱6 آذر تظاهراتی در دانشکده های دانشگاه تهران آغاز شد. سنت دانشگاه های جهان 

این است که نیروهای نظامی نباید وارد دانشگاه شوند، زیرا فرهنگ دانشگاه بر پرسش و چرا و 

متقاعد کردن استوار است اما در ارتش و نیروهای نظامی تنها قانون، اطاعت پایین دستی از 
باالدستی است و با صراحت گفته می شود که ارتش چرا ندارد. در روز ۱6 آذر نیروهای نظامی 

تهران  دانشگاه  وارد  دانشجویان  سرکوب  برای 

بازداشت  و  مجروح  را  دانشجو  صدها  و  شدند 

دانشکده  وارد  به ویژه  نظامی  نیروهای  کردند. 

و  قساوت  کمال  در  و  شدند  تهران  دانشگاه  فنی 

ددمنشی به سوی دانشجویان تیراندازی کردند. در 

اثر این تیراندازی سه جوان بین ۱9 تا ۲۱ ساله در 

صحن دانشگاه جان باختند: مصطفی بزرگ نیا، 

احمد قندچی و آذر )مهدی( شریعت رضوی. از آن 

سال به بعد دانشجویان سراسر کشور ۱6 آذر را به عنوان روز دانشجو، با شعار احتاد، مبارزه، 

پیروزی برای دستیابی به استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی، اعالم کردند. فردای ۱6 آذر 
نیکسون به ایران آمد و دکترای افتخاری در رشته حقوق را در دانشگاه تهران که در اشغال 

نیروهای نظامی بود، دریافت کرد.

جنبش  و  ایران  توده  حزب  ایران،  ملی  جبهه  سرکوب  از  پس  سال ۱۳۳۳،  اوائل  در  شاه 

آمریکا  امپریالیست های  با  جدیدی  استعماری  قرارداد  انعقاد  آماده  دانشجویی،  و  کارگری 

اربابان جهان فراهم می آورد: »او یک  را برای  و انگلستان می شد که همان شرایط پیشین 

موافقتنامه پیچیده تقسیم سود 50-50 با یک کنسرسیوم نفتی امضا کرد. در این کنسرسیوم، 

40درصد سهام متعلق به شرکت نفت انگلیس و ایران- که نام آن به بریتیش پترولیوم تغییر 
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یافته بود- ۱4درصد متعلق به رویال داچ شل؛ 6درصد متعلق به شرکت فرانسه و ۳5درصد 

متعلق به 5 شرکت بزرگ آمریکایی )یعنی به هریک از شرکای نفتی؛ گولف، تکزاکو، موبیل، 

استاندارد اویل نیوجرسی و استاندارد اویل کالیفرنیا، ۷درصد( و 5درصد باقیمانده هم به 

شرکت های آمریکایی کوچک تر که به مستقل ها معروف بودند، تعلق داشت. پیش از امضای 

وزارت  برای  هم  و  آمریکا  خارجه  وزارت  برای  را  موضوع  این  کنسرسیوم  موافقتنامه،  این 

خارجه انگلیس روشن کرده بود که باید به این کنسرسیوم حقوق و اختیارات معین مربوط به 

عملیات تولید و پاالیش، از جمله حق احنصاری اکتشاف، حفاری، تولید و پاالیش و همچنین 

حق حمل و نقل و صدور نفت و گاز و نیز حق کنترل و مدیریت مؤثر این عملیات واگذار شود. 

ناکس  را حتی ویلیام  چنین حقی  برای ۲5 سال کامل می خواست.  را  این حقوق  کنسرسیوم 

به  را که می خواست،  آنچه  کنسرسیوم همه  برای خود مطالبه کند.  دارسی هم منی توانست 
سر دنیس رایت، کاردار تازه سفارت بریتانیا و سفیر آینده این کشور در  دست آورد. به قول 
ایران، فرمولی یافت شد که ظاهرًا نشان دهد ایران حاکمیت مستقل خود را حفظ کرده است، 

اما در همان حال کنسرسیوم هم کنترلی که آن را برای پیشبرد و اداره عملیات خود ضروری 

می دانست، برای خود حفظ کرده باشد. هربرت هوور که از سال ۱۳۲۲ همواره توجه و عالقه 

شدیدی به نفت ایران داشت، به منایندگی از سوی کنسرسیوم توافقنامه را امضا کرد. رئیس 

شرکت شل به عنوان مدیرعامل کنسرسیوم تعیین شد. در عمل ملی کردن نفت ملغی و بی اثر 
شد. این توافقنامه در اکتبر ۱۳۳۳/۱954 در یک جلسه غیرعلنی مجلس هجدهم به تصویب 

رسید.« )آبراهامیان. کودتا. ص۲۷۱(

در واقع جان باختگان جوان ۱6 آذر شعله های فروزانی بودند که در پای اربابان نفت خوار 

جهان خاکستر شدند تا بار دیگر امپریالیست ها، دربار و نیروهای ضد ملی و ارجتاعی کنترل، 

اکتشاف، پاالیش، استخراج و صدور نفت مردم ایران را به دست بگیرند.

سرچشمه ها:
۱. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقالب. ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی. نشر نی. چاپ شانزدهم 

۱۳89. تهران.
۲. یرواند آبراهامیان. کودتا. ترجمه ناصر زرافشان. مؤسسه انتشارات نگاه. چاپ اول ۱۳9۳. تهران.

فهرست
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و  تاریخ حتوالت سیاسی  در  تبریز  به ویژه مردم شهر  و  آذربایجان  اهمیتی که مردم  و  نقش 

اجتماعی ایران در سه قرن اخیر داشته اند - جدا از گذشته های دورتر – روشن تر از آن است که الزم 

به بیان باشد، اما برخی از حتوالت سیاسی در این بخش از میهن ما که منفور طبقات حاکمه ایران 

بود، از همان جانب و پیروان آنان و همچنین از طرف امپریالیسم بین املللی و به ویژه امپریالیسم 

آمریکا چنان در لفافه دروغ گوئی ها و جعلیات و بزرگ منائی برخی اشتباهات و خطاهای نظری و 

عملی حکومت خودمختار آذربایجان پیچیده شده که جز هیبتی کاذب و مخوف از آن گونه حتوالت 

نشان منی دهند. یکی از این حتوالت، روند تشکیل فرقه دموکرات و استقرار دولت خودمختار 

آذربایجان ایران در آذر ماه ۱۳۲4به رهبری جعفر پیشه وری است. این یادداشت قصد ندارد که با 

تفصیل به کیفیت تشکیل و استقرارحکومت خودمختار آذربایجان ایران بپردازد، اما برای منایش 

طبیعت جنایتکار طبقه حاکمه سابق ایران و بیزاری آنان از توده های مردم و به ویژه زحمتکشان 

و بیگانگی عمیق و دامنه دارشان از مصاحل و منافع ملی، الزم است که همواره از کیفیت تسلط 

ارتش به اصطالح ملی شاهنشاهی ایران و تفنگ چیان مالکان و سرمایه داران بزرگ آذربایجانی و 

پیروان و همدستان شان و ملپن هائی که در آن حکومت یک ساله جرئت عرض اندام و اظهار وجود 

نداشتند و انتقام جوئی هولناک شان از توده های مردم و به ویژه زحمتکشان روستائی و شهری و 

روشنفکران یادی شود تا مبادا فراموشمان گردد که دشمنان مردم کیانند. 

یکی از شعارهای اصلی فرقه دموکرات این بود که اگر در آذربایجان چند مسئله اساسی 

وجود داشته باشد که هر دولتی باید در صدد حل و فصل آنها باشد، بی تردید، حل مسئله ارضی 

و مناسبات مالکانه و به طور خالصه مناسبات مالک و رعیت، از جمله بزرگ ترین آنهاست. این 

تضاد خطیر چنان برجسته و روشن بود که منتقد منصف و میهن دوست فرقه یعنی دکتر مصدق 

نیز بدان باور داشت )مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهاردهم، جلسه ۲4 آذر ۱۳۲4( و حتی برخی از 

مخالفان واقع بین فرقه نیز با آن موافق بودند. .

میرزا عبداللـه مجتهدی که خود از جمله مخالفان حکومت فرقه بود و در خاطرات خود طبقه 

مسئله   ... است:  نوشته  باره  این  در  می نامد  مردم  طبقات  مطلوب ترین  را  آذربایجان  مالکین 

بر آذربایجان ایران و بر زحمتکشان
و روشنفکران آن در آذر 1325چه گذشت؟

علی پورصفر )کامران(
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روابط مالک و رعیت، یکی از عظیم ترین مشکالت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آذربایجان 

می باشد )ص ۳۲6 و ۳48 – ۳49(. پیشبرد برنامه اصالحات ارضی و تعدیل وسیع مناسبات مالکانه 

در قلمرو دولت خود مختار آذربایجان، این طبقه مطلوب را به مخالفان ثابت قدم فرقه و رعایای 

اخری  عبارت  به  و  االخص  باملعنی  مالکیت  همو:  قول  به  که  چرا  بود  کرده  تبدیل  آذربایجانی 

دهداری که ممر معاش یک قسمت عمده از طبقه عالیه اهالی بود متزلزل شده است )ص ۳۲۲(.

برنامه اصالحات ارضی دولت خودمختار پیامد های با اهمیت دیگری هم داشت و برخی 

اجاره دار ها،  امور  اختالل  دهاتی ها،  شدن  لوس  می کند:  فهرست  چنین  همو  را  پیامد ها  این  از 

مباشر ها، دالل های واسطه در اجاره و خرید و فروش امالک )ص ۳۲۲( و به این فهرست اضافه کنید، 

حذف رباخواران و سلف خران و رشوه خواران و باج خوران و تلکه بگیران و برخی دیگر از عناصر 

و ملزومات شهری و روستائی نظام فئودالی. تصور چنین پیامدی برای همه صنوفی که نام شان 

آمد و همراهان شان، مرگبار بود و به همین سبب از حلظات اول تالشی شالوده دولت خودمختار، 

انگل هائی که به صنوف شان اشاره شد دشنه هائی را که از بیم واکنش دولت خودمختار بیش از 

یک سال در پستوها و یخدان ها و چاه ها و حفره ها پنهان کرده بودند، دوباره ظاهر کردند و انتقام 

یک سال بیکاری را در طول چند روز از توده های مردم گرفتند و دامنه انتقام جوئی را تا دو سه 

سال بعد نیز امتداد دادند. در این انتقام جوئی ها که اتفاقًا با حضور و تشویق آشکار فرماندهی 

واحد های نظامی به اصطالح آزادکننده آذربایجان و به ویژه شخص سرتیپ هاشمی و سرهنگ 

زنگنه فرماندار نظامی شهر شدتی بی اندازه گرفت، هیچ گروهی از اعضا و فعاالن و روشنفکران 

و مردم موافق برنامه های اجتماعی اقتصادی حکومت خودمختار، مصونیت نداشت و هرکس 

از اینان که به دست »قتله گویان« افتادند بی درنگ و درجا به قتل رسیدند. گریه آور اینکه متام 

آذربایجان و به ویژه شهر تبریز، به دستور فرقه دموکرات و حکومت آن از روز ۲0 آذر ۱۳۲5، عاری 

از سالح و ممنوع از هرگونه مقاومت شده بود و مردم بنا به دستور فرقه آماده استقبال از نظامیان 

دولتی بودند. بنابراین نظامیان و شبه نظامیان ایالتی و مالکی و اراذل و اوباش شهری که پیش تر 

بی دفاع  شهر  با  ارتش،  ورود  منتظر  فرصت طلبان  و  شده  گفته  سخن  پایگاه شان  و  جایگاه  از 

می جنگیدند و مردم غیرمسلح و بی دفاع را کشتار می کردند. اینکه نوشته اند شهر تبریز را ارتش و 

مردم آذربایجان آزاد کردند، مهمالتی بیش نیست.

به نوشته سالم اللـه جاوید که در فاصله میان روز۲0 تا ۲4 آذر همچنان با عنوان استاندار 

میان  فاصله  در  بکاهد،  تبهکاری ها  و  حوادث  گسترش  از  تا  می کوشید  قوام  دولت  منصوب 

۲0 تا ۲۳ آذر که هنوز قوای دولتی نیامده و یا هنوز به خوبی مستقر نشده بود، مردم خرده پا و 
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بسیاری از اوباش و اراذل که مسلح شده بودند، تکیه گاهی نداشتند و حتی از نام فدائیان فرار 

کرده می ترسیدند، اما پس از آمدن ارتش و توصیه علنی سرتیپ هاشمی دائر بر انتقام گیری از 

مهاجران، دیگر تکلیف مردم کوچه و بازار معلوم بود. به این ترتیب بود که قتل و غارت در ۲۳ 

آذرماه شدت زیادی گرفت )نک: ص 46۳(. در این کوران جنایت و تبهکاری تنها ارتش و ملپن هاو 

اراذل و اوباش و مأموران دولتی و تفنگ چیان ذوالفقاری ها و اسلحه دارباشی ها و یمینی افشارها 

دخالت نداشتند. شاید نتوان باور کرد اما مأموران رمسی سفارت آمریکا در تهران و به یژه کاپیتان 

گاگارین وابسته نظامی روسی تبار سفارت آمریکا که در این روزهای خوف و خون در تبریز حضور 

داشت و همچنین رابرت روسو کنسول تبهکار آمریکا در تبریز که از روز استقرار در محل مأموریت 

خود در تبریز از زمستان ۱۳۲4 جز فتنه انگیزی و دروغ گوئی و انتشار اخبار جعلی علیه فرقه 

دموکرات و احتاد شوروی و حزب توده ایران و انتقال همین گزارش های به شدت غیرواقعی به 

وزارت خارجه آمریکا کار دیگری نکرده بود )فاوست، ایران و جنگ سرد، ص ۲۲۲-۲۲۳( نقشی آشکار 

در تشویق مخالفان فرقه به انتقام جوئی و کشتار کسانی داشتند که در حکومت یک ساله فرقه 

دموکرات مانع از تعدیات ملپن هاو مالکان و مزدوران شان به مردم بودند. در این کشتارها حتی 

برخی از روحانیانی که عضو حکومت خودمختار و مأموران آن حکومت بودند، به قتل رسیدند 

)جاوید، خاطرات، ص 464 – 46۷( و چنین بود که در زمانی کوتاه، چندین هزار نفر از اهالی تبریز و سایر 

شهرها و روستاهای آذربایجان به قتل رسیدند. به گزارش فردوست که در اثنای آن خونریزی ها 

وارد تبریز شده بود تا آن روز فقط در این شهر، دو سه هزار نفر از طرفداران حکومت خودمختار به 

دست مخالفان کشته شده بودند )خاطرات، ص ۱5۱(.

آنان چنین  و عدالت خواهی  از مردم  انتقام گیری مخالفان فرقه  از حنوه  فقط یک صحنه 

بوده است: گرفتارشدگان را به عنوان اینکه به نظمیه می برندشان، به کوچه پس کوچه ها کشانده 

به بهانه اینکه قصد فرار داشتند، می کشندشان. در خیابان شاهپور، حمالی را به اتهام اینکه 

مهاجر بوده، کشتند. دو فرزندش »آه ده ده«گویان به طرفش می روند. آنها را هم می کشند...به 

متام فدائیان نام مهاجر داده، می کشندشان )جاوید، خاطرات، ص 466(.

امپریالیسم و طبقه حاکمه ایران و مزدوران فرهنگی و سیاسی آنان، این روزهای سیاه تاریخ 

ایران را به چیزی منی گیرند و تلفات آن را نیز ناچیز می شمرند چون که لقلقه دهان شان همواره این بود 

که حکومت پوشالی خودمختار فاقد پشتوانه اجتماعی بود و به همین سبب نیز ضرورتی نداشت که 

کسان ُپر شماری مجازات شوند. از همین روست که عباس میالنی در کتاب نگاهی به شاه، تلفات 

دو طرف حوادث روزهای ۲0 تا ۲۳ آذر را فقط 500 نفر نوشته است. زهی وقاحت و بی شرمی.

فهرست
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ادبیات و  ادبیاتهنر  و  ادبیاتهنر  و  هنر 

آنها سه تن بودند

اشعاری از شهنام دادگستر، سیاوش کسرایی و علی یزدانی

جو هیل: بر مرگ من زاری نکنید، متشکل شوید!

سخنی درباره رمان قاچاق نبی

اثری	از	یک	هنرمند	ناشناس	با	نام	»انقالب	چین«
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فهرست

این جا به زیر خاک، آرام و بی صدا

از کار مانده است، سه قلب پر از امید

خفته است دیدگان سه سیمای نورسید

این جا، در این مزار، در زیر خاک سرد،

ناگفته رازهای نهان مرده روی لب

آهنگ عشق و زمزمه گنگ نیمه شب

مانده است نامتام.

این جا، در این سکوت، در برگ های زرد،

که دامان همی کشند،

چون روح گمشده، به سراشیب گورها،

همراه بانگ شیون خاموش باد سرد

می افکند طنین:

الالی مادری که گمان می کند هنوز

رفته است نوجوان عزیزش به خواب خوش.

این جا به خواب ناز فرورفته »مصطفی«

این جا فروتپیده دل گرم »قندچی«

این جا »شریعت رضوی« بسته دیدگان

این جا به زیر خاک، نهان قلب ملت است

این جا، در این مکان، سه گل خون شکفته است

فرزند خلق در دل این گور خفته است

وان خلق بی شکست، با خون سرخ خویش،

این جا، در این مزار نوشته است یادگار!

این جا، به زیر سایه سرنیزه های سرد،

نورس جوانه ها،

کز بوستان خلق،

با دست دشمنان بشکسته است ساقه شان،

خوش آرمیده اند همه در کنار هم.

آنها سه تن بدند

سه شاخ از سه بوستان،

این جا سه تن، سه رجن، سه امید گمشده،

آرام خفته اند.

این جا،

میان پنجه دریای پر ز موج، در زیر ابر تار،

اندر غریو رعد، همراه باد و برق،

روزی، دمی، سه قطره شفاف و تابناک

آرام در دل صدف زندگی چکید،

تا آورد بهار

روز دگر سه گوهر پر بار افتخار.

آنها سه تن بدند و چو بسیار دیگران

هشتند پا به پهنه دنیای بیکران

اما زمان مرگ

آنها سه تن ُبدند که ُمردند قهرمان!

آنها سه تن ُبدند که ماندند جاودان!

آنها سه تن بودند
برای	جان	باختگان	16	آذر	1۳۳2،مصطفی	بزرگ	نیا،	

مهدی	شریعت	رضوی،	احمد	قندچی
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فهرست

گرچه شب تاریک،

گرچه شب موحش،

گرچه شب سرد است،

اما، می رسد پایان این شب هم.

می رسد بی شک،

پگاهی در پی این شب،

می دمد خورشید فرخنده.

لیک تا آن خجسته صبح آینده،

چشم من شاید،

خفته باشد تا ابد.

اما، ای گل بیدار من،

وقتی

میهنم پر شد ز آزادی،

جای من هم یک نفس برگیر.

بوسه ای را هم که پنهان است،

در میان دفتر شعرم،

نثارش کن.

بوسه پنهان من
علی	یزدانی

ریشه و جنگل
سیاوش	کسرایی

من شاخه ای ز جنگل سروم،

از ضربه تبر،

بر پیکر سالله من یادگارهاست.

با من مگو سخن ز شکسنت،

هرگز شکستگی به َبِر ما شگفت نیست،

بر ما عجب شکفتگی اندر بهارهاست.

صد بار اگر به خاک کشندم،

صد بار اگر که استخوان شکنندم،

گاه نیاز، باز،

آن هیمه ام که شعله برانگیزد،

آن ریشه ام که جنگل از آن خیزد.
آه ای آشفته از این گونه گون رخدادها،

هان نپرهیزی دگر از بازتاب دادها.

آه ای مانده درون پیله ات، بیرون بیا،

تا ببینی دردها و دادها، بیدادها.

آه ای گوشه گرفته، بسته گوش و چشم و رخ،

بند بردار از دلت تا بشنوی فریادها.

آه ای گویای خاموشی گزیده، لب گشا،

بازخوانی کن برای راه پویان، یادها.

آه ای ترسیده از بوران سرگردان دشت،

بی هراس از ابر و باران، بال زن در بادها.

آه ای اندوه گیتی سینه ات را کرده پر،

ناله بس کن، خوان نوای تازه چون دل شادها.

آه ای جان جوان، آهسته و پیوسته باش،

با امید و مهر بنگر تندی رخدادها.

آه ای...
شهنام	دادگستر

شود  نو  بیـشه  پیرهن  و  بهار  آید 

نو کاله  سبزت  کاکل  روی  زیباست 

شود نو  ریشه  اگر  گل  برآورد  نوتر 

زیباتر آنکه در سرت »اندیشه« نو شود
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مجموعه ای از واژه های کارگر، مبارزه، زندان، مقاومت، استعداد هنری، شاعر و...، 

ذهن را به سوی جستجوی یک سرشت مشترک و مشابه بین زنده یاد علی یزدانی و جو هیل 

روانه می کند. 

بر جهان، معنای شعار مانیفست  با جهانی سازی سرمایه داری و تسلط نئولیبرالیسم 

همبستگی  ضرورت  و  شوید!«  متحد  جهان  »کارگران  بر  مبنی  انگلس  و  مارکس  کمونیستی 

طبقاتی کارگران در سطح جهان بیش از همیشه احساس می شود. کارگران در اهواز و اراک و 

ورزقان گرفته تا بصره و بیروت و پاریس، آبوچا و تونس و دکا و کراچی و دهلی و سانتیاگو و 

سائوپولو و ریودوژانیرو ویسکانسین و کارولینا و همه جای جهان، مسائل و مشکالت مشابه 

داشته و از این رو چشم اندازها، آرمان ها و اهداف همسو و واحدی را دنبال می کنند. 

انسانی،  دغدغه های  همان  یزدانی  علی  زنده یاد  سروده های  ۲0۲۱،در  سال  در  امروز 

آرزوها، آرمان ها و جوهری را می توان یافت که در اشعار ماندگار بیش از یک قرن پیش از جو 

هیل قهرمان به یادگار مانده است.

•جو هیل: )Joe Hill( با نام اصلی جوزف واندر هلستروم  )۱9۱5–۱8۷9( کارگر ترانه سرا 

و انقالبی و آنارشیست سوئدی–آمریکایی بود که در ارتباط با اعتراضات کارگری در ژانویه 

سال ۱9۱4 توسط پلیس آمریکا دستگیر شد و توسط جوخه آتش در بامداد نوزهم نوامبر ۱9۱5 

جوهیل:برمرگمنزارینکنید،متشکلشوید!

برای زنده یاد علی یزدانی

مسعود امیدی

“Don’t mourn 
for me...

Organize!”
- Joe Hill
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در ایالت یوتا در آمریکا اعدام شد. در ساعت ۱0 شب ۱8 نوامبر ۱9۱5 هیل یک ورق کاغذ را 

با عنوان »آخرین آرزویم« به دست نگهبان داد که به عنوان آخرین وصیت جو هیل به شهرت 

بی نظیری در جهان رسیده است: 

در مورد میراث من به سادگی میشه تصمیم گرفت
چرا که آهی در بساط نداشته تا آن را قسمت کنم

خویشامن نیز آه و زاری نکنند
»خزه بر سنگ های روان منی روید«

جسدم را
آه

جسدم را اگر می توانستم تصمیم بگیرم
به سوختنش راضی بودم

و خاکسترش را
به نرم بادهای بهاری می سپردم

تا آن را به هرکجا که گلی در حال پژمردن است
بپاشند

شاید که دوباره به زندگی بازگردد
این آخرین وصیت من است

پیروز باشید.
 )Bill Haywood( جو هیل عالوه بر این وصیت، تلگرام کوتاهی هم برای بیل هی وود•

مسئول امور مالی سازمان کارگران صنعتی جهان فرستاده است که پیام روشن آن چنین است: 

»برای عزاداری من وقت تلف نکنید، متحد شوید.« 

هی بیل! حاال دیگه وقت رفتنه،
رفنِت راس راسی،

خب، واسه همیشه بدرود
من دیگه دارم میرم،

واسه م مجلس سوگواری نزار، وقتتو تلف نکن،
به راهت ادامه بده،

پرتالش و خستگی ناپذیر!
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•منی دامن از زنده یاد علی یزدانی به معنای خاص کلمه، وصیتی باقی مانده یا نه، اما 

به شعرها و سرودهای زنده یاد علی  با توجه  و  بودن هر دو  به فعال کارگری و شاعر  با توجه 

یزدانی، آرزوها و آرمان ها و توصیه  جوهیل به رفقای کارگرش، منطقًا می تواند توصیه این 

عزیز سفر کرده هم باشد. بنابراین برای گرامی داشت نام و یاد زنده یاد علی یزدانی هم باید بر کار 

سازماندهی متمرکز شد و البته هر سازماندهی نیز برای فراروئیدن به کنش اجتماعی و سیاسی 

اثربخش، نیازمند پیش نیاز حتلیل، هدف گذاری، برنامه ریزی، انتخاب استراتژی و تاکتیک 

است. شاید کلی ترین و مهم ترین محورهای مطرح در این زمینه را که به حتقق آرزوی جو هیل و 

نیز علی یزدانی یاری می رساند، بتوان در فهرست زیر دنبال کرد: 

• چاره جویی برای افزایش آگاهی طبقاتی طبقه کارگر در راستای تبدیل شدن به یک طبقه 

برای خود؛ 

• جستجوی راه های افزایش کنش گری و مبارزه طبقاتی به منظور افزایش وزن اجتماعی 

و سیاسی طبقه کارگر ؛

و  طبقاتی  مبارزه  بین  )ارتباط  دموکراسی  افزایش  برای  طبقاتی  مبارزه  بر  مترکز   •

دموکراتیک(؛

• جستجوی اشکال نوین و مؤثر سازمان یابی و تبلیغ و ترویج و مترکز بر آنها 

• توجه به به هم پیوستگی بین مبارزه صنفی و سیاسی 

• توجه و مترکز بر پیوستگی جنبش و مطالبه گری دموکراتیک و سوسیالیستی در شرایط 

جهانی سازی و نئولیبرالیسم.

1۹ آذر 1۴00، نقل از فیسبوک نویسنده 

فهرست
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و  شوروی  احتاد  نویسنده  ۱۳0۱/۱995ـ۱۳۷4(،  )۱9۲۲ـ  برگشاد  جالل  اثر  نبی،  قاچاق 
با  رمان،  این  است.  آگاهی بخش  و  اثرگذار  زیبا،  تاریخی  رمان  یک  آذربایجان،  جمهوری 

گشودن پنجره ای به سوی مبارزات و عصیان های دهقانی سده نوزدهم روسیه تزاری و ایران 

دوره قاجار، آگاهی خواننده را افزایش می دهد، دنیای درونی او را پهناورتر می کند و اراده اش 

ترجمه  با  تاریخی  رمان  این  می سازد.  استوارتر  خود  پیرامون  جهان  کردن  دگرگون  برای  را 

بسیار عالی ودود مردی و نشر پاکیزه انتشارات نگاه در بهار ۱40۱ در کنار رمان های تاریخی 

ارزشمندی که به زبان فارسی نوشته شده یا به فارسی ترجمه شده اند؛ رود پر خروش اثر استاد 

ابراهیم دارابی، مسرقند اثر امین مالوف با ترجمه های استاد محمد قاضی و دکتر کاظم شیوا 
رضوی، بابک خرمدین اثر جالل برگشاد و ترجمه استاد رحیم رئیس نیا و رضا انزابی نژاد... 

به دنیای کتاب های خوب پای گذاشته است.

یاغی گری یا مخفی و قاچاق شدن یکی از شیوه های عصیان در دوران فئودالیسم و از 

متشکل  سیاسی  سازمان  فاقد  و  تهیدست  زحمتکش،  دهقانان  قیام های  گوناگون  اشکال 

قاچاقی ال ساخالر*

سخنی درباره رمان
»قاچاق نبی«

خسرو باقری

برای	از	بین	بردن	ستم	نباید	به	ستمکار	پند	و	اندرز	داد،	بلکه	به	ستمکش	باید	گفت	تو	که	
در	قدرت	و	توانایی	از	ستمکار	بارها	نیرومندتری،	چرا	ایستاده	ای	و	ستم	را	تحمل	می	کنی؟

میرزا	فتحعلی	آخوندوف



ص 54، دانش و امید، دی ۱۴۰۱

هنر و ادبیات

بوده  آنها در جهان  و محلی  نیروهای سرکوب گر حکومتی  و  و خونریز  علیه مالکان غارتگر 

است. عصیان گرانی چون استپان رازین و پوگاچف در روسیه، دیاولوی در ایتالیا و رابین 

هود در انگلستان منونه ای از این قاچاق ها یا رهبران عصیان های دهقانی اروپا بوده اند. در 
اما  پوسیده  فئودالیسم  ستم  نتیجه  در  هم،  آذربایجان  در  بیستم  سده  اوایل  و  نوزدهم  سده 

قدرمتند و ریشه دار، و بورژوازی از راه رسیده با عطش بی پایان سود، عصیان های یاغی ها 

گنجه، باکو، خنجوان و حوزه های ماورای قفقاز  یا همان قاچاق ها، از هر سوی والیت های 

شعله می کشید. این عصیان ها زاییده شرایط معین آن دوران و ویژگی های جنبش های دهقانی 

بودند. گرچه دهقانان به شدت از شرایط زندگی خود ناراضی و خشمناک بودند و نظم حاکم را 

منی پذیرفتند اما به دلیل تهیدستی هولناک اکثریت دهقانان فاقد زمین و وابستگی شدید به 

اربابان قدرمتند و بی نهایت ستمگر و حکومت های بسیار خشن حامی ارباب ها، سوءاستفاده 

گسترده از قرائت معینی از دین برای عقب نگهداشنت توده های دهقانی و سراجنام محیط های 

کوچک روستاها و محروم بودن آنها از هر کانال آگاهی بخش، جنبش های دهقانی متشکل، 

سیمای  در  دهقانی  عصیان های  برای  تنها  زمینه  الجرم  می گرفتند.  شکل  به سختی  بسیار 

قاچاق ها باقی می ماند. قاچاق های آذربایجان هم چون یوسف، زاهد، یارعلی، قاندال نقی، 

دلی آلی، قره تانری وردی، قاتر ممد، فرهاد، آدی گوزل و نبی و... با دسته های کوچک به 
بیگ ها، بازرگانان، سلف خرها، اربابان روستا و مأموران حکومتی هجوم می بردند، امالک و 

اموال شان را به چنگ می آوردند و بین تهیدستان تقسیم می کردند.

یاغی ها معمواًل از حمایت روستائیان برخوردار بودند که در صورت امکان به آنها آذوقه، 

اسب و سالح می رساندند و در حلظات خطرناک به آنها پناه می دادند. آنها برای قاچاق ها نغمه 

و ترانه می سرودند و سینه به سینه منتقل می کردند. مترجم محترم در مقدمه آگاهی بخش و 

ضروری خود می نویسد که یاغی گری در سال های ۱906ـ۱90۷/ ۱۲85ـ۱۲86 یعنی در سال های 

پس از انقالب روسیه )۱905( و انقالب مشروطیت ایران )۱۲85( وسعت گرفت و به ویژه در 

مناطق گنجه و لنکران با قیام های دهقانی پیوند خورد. این عصیان ها و قیام ها حکومت های 

ارجتاعی روسیه و ایران را به واکنش واداشت. قاچاق های آذربایجان که نه تنها با اربابان 

خونریر، بلکه با نیروهای جنگی دستگاه های حکومتی روسیه و دادگاه های صحرایی آنها از 

سال ۱894/ ۱۲۷۳ روبرو بودند، گاه از مرزهای ایران عبور می کردند و در خانه مبارزان ایرانی 

پناه می گرفتند؛ اما در این جا نیز حکومت های ستمگر و جالد قاجار به آنان امان منی دادند. 

گفتاوردی می آورد که  امیرخیزی  امساعیل  اثر  آذربایجان و ستارخان  قیام  از کتاب  مترجم 



ص 55، دانش و امید، دی ۱۴۰۱

هنر و ادبیات

تکان دهنده است: »امساعیل برادر بزرگ ستارخان، سردار ملی، با قاچاقی به نام فرهاد آشنا 

بود و در کل با جنبش یاغی همکاری داشت. فرهاد هر وقت از رود ارس عبور کرده، به قره باغ 

می آمد، در منزل وی پنهان می شد. از قضا وقتی حکومت قره باغ مستحضر می شود که فرهاد 

را مأمور دستگیری وی می کند. سواران  در خانه امساعیل مخفی شده است، چندین سوار 

دولتی منزل وی را محاصره می کنند، خود فرهاد کشته می شود و امساعیل را دستگیر کرده به 

تبریز می برند و در آجنا به امر حاکم وقت سرش را می برند. وقوع این قضیه اسف انگیز حاجی 

حسن، پدر امساعیل و ستارخان را به کلی مستأصل کرد، چنان که همیشه از او یاد می کرد و 
اشک می ریخت و از کثرت تأثر می گفت: ستار باید انتقام خون امساعیل را از قاجاریه بگیرد! 

ستار هم این وصیت پدر را از یاد منی برد و می گفت: اگر یک روز از عمرم باقی باشد، باید 

انتقام امساعیل را از قاجاریه بگیرم.«)ص۱۳(

در  نبی  بود.  نبی  قاچاق  نوزدهم،  سده  در  آذربایجان  یاغیان  برجسته ترین  از  یکی 

در  ایالت گنجه  موللو در  سال ۱۲۲9/۱850 )در دوران سلطنت ناصرالدین شاه( در روستای 

را پیشه کرد  او در کودکی چوپانی و مزدوری  خانواده ای تهیدست و زحمتکش به دنیا آمد. 

و پس از مقاومت در برابر زمینداران بزرگ در سال ۱۲54/۱8۷5 مخفی و قاچاق شد. نبی 

با سازماندهی گروهی از دهقانان در منطقه خنجوان و زنگزور، مبارزه خود علیه اربابان را 

آغاز کرد. در میان گروه قاچاق نبی، ارمنی ها هم حضور داشتند. نبی و همسر دالورش، هجر، 

و یارانشان، علیه ارباب ها و حامیان آنها در حکومت روسیه تزاری، به مبارزه پرداختند و در 

چارچوب جهان بینی محدود خود از دهقانان ستمدیده دفاع کردند. برای نابودی این عصیان، 

عالوه بر ارباب ها حکومت های روسیه، عثمانی و ایران نیز همکاری کردند و آن را پس از بیست 

سال، در سال ۱۲۷5/۱896)سال پایان سلطنت ناصرالدین شاه( به خاک و خون کشیدند.

واقعیت های  بیان  است،  آمده  کتاب  مقدمه  در  و  شد  گفته  نبی،  قاچاق  درباره  آنچه 

تاریخی است اما جالل برگشاد در رمان تاریخی خود، قاچاق نبی، تنها از واقعیت بهره منی برد 

بلکه بنا بر منطق ادبیات تاریخی، با کمک قدرت ختیل هنری خود، زندگی، خانواده، یاران، 

فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نبی و شرایط محیطی این عصیان و خیزش دهقانی را 

بازآفرینی هنری می کند و از آن اثر ادبی پرشور و زیبایی می آفریند. رمان تاریخی، تاریخ مبتنی 

بر فاکت های علمی نیست، آفرینش هنری خالقانه ای است که هرگاه الزم باشد از واقعیت های 

تاریخی بهره می برد. این است که در رمان برگشاد، نبی، تنها نبی تاریخی مردم آذربایجان 

که  است  جهان  خلق های  مبارزان  از  یکی  درخشان  سیمای  بلکه  هست-  هم  آن  نیست-که 
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انسانی  سیمای  جهان  به  خود،  زمانه  فرهنگ  و  هنر  و  دانش  و  مکان  و  زمان  اندازه های  در 

بخشیدند، در روان انسان ها، انوار شجاعت، از خودگذشتگی و دیگردوستی را دمیدند؛ راه 

بشر را به سوی سعادت آینده گشودند و در سکویی قرار گرفتند که احسان طبری در رسای آنها 

سرود:

آن مرد را و سرنوشت واژگونش را از یاد نبریم!

سرود جان دارش را

بدرود دل آزارش را

آرمان پاکش را

تالش دردناکش را...

این است که نویسنده ارجمند، با آوردن گفتاوردهایی از فرهیختگان جهان، که در زمان ها 

و مکان های گوناگون زیسته اند، بر پیشانی هر فصل، بر این حقیقت تأکید می کند که قاچاق 

نبی تنها یک قهرمان ضد ستم در آذربایجان نیست بلکه به جهان انسان های آزادی خواه، 

ستم ستیز و عدالت خواه تعلق دارد.

نبی رمان برگشاد، در خانواده ای تهیدست، آن گاه که مادرش »از آغل گوسفندان ارباب 

به خانه برمی گشت، بر گرده اسب، روی زین به دنیا می آید«؛ مادرش گوزل )به معنای زیبا( 

اهل کار و زحمت است، خانه داری اش آن چنان زبانزد اهالی موللو است که می گویند »خانواده 

را او می چرخاند«. در جوانی، همسرش »آلو )کوتاه شده اهلل وردی( را با وقار و دلربایی خود 

و آن چشمان فروزان و آتشین زیر ابروانش فریفته بود«. و اما آلو مردی زحمتکش است که به 

قول خودش همیشه نانش را از سنگ در می آورد. آلو هم مانند بسیاری از دهقانان تهیدست از 

ریشه بدبختی ها و شوربختی های خود و خانواده اش آگاهی روشن و صریحی ندارد و آن را به 

روزگار و سرنوشت نسبت می دهد: »زن! به خدا من تقصیری ندارم. روزگار هم برای ما این طور 

خواسته. هر کجا فرار کنم، از جمع کردن تنه و هیزم رها منی شوم.« )ص۳۲(

وای از این نادانی سیاه معصوم! محمود دولت آبادی در رمان بزرگ خود، کلیدر، که اتفاقًا 

در آن هم رد پای عصیان های دهقانی و قاچاق ها پیداست، درباره این نادانی خامنان سوز که 

عمرها را به آتش می دهد، تعبیر زیبایی دارد: می گوید نادانی از دروازه وارد شده است و از 

سوراخ سوزن خارج می شود. چه مبارزات و چه فداکاری ها الزم است تا جهل از دروازه آمده 

را، بتوان از سوراخ سوزن بیرون راند!

اما گوزل به خاطر برادر شهیدش، ایلدیرم )به معنای آذرخش( که قربانی ارباب ها شده: 
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مثل  گردنش  به  کرد،  درازی  زبان  کمی  »ایلدریم 

انداختمش.  هکری  در  و  پیچیدم  طناب  سگ 

نه کسی خون بهایش را خواست و نه به دادگاهم 

کشید...« )ص۱09( آگاهی مه آلود و سرگردانی دارد 

روشنایی  سوی  به  و  می گیرد  را  او  دست  گاه  که 

می برد: »ما هم می نشینیم و از اربامبان، کربالیی 

جا  همه  بیگ های  نگو،  می گوییم،  بد  جعفر، 

خنستین  او  )ص44(  خوخنوارند.«  و  ستمگر 

برای  را  نبی  خود،  الالیی های  در  که  است  کسی 

این  »منی دامن  می کند:  مهیا  آینده  دالوری های 

فرزند سیاه چشم من کی راه خواهد رفت و کی بزرگ خواهد شد؟ و انتقام دایی اش ایلدریم را... 

بزرگ که شد، همه را برای او خواهم گفت...« )ص۳0( با این وجود این عثمان رویگر لزگی با آن 

چشمان بلوطی رنگش است که در هاله ای از خیال و واقعیت، نبی را حاجی مراد )از رهبران 

برجسته، دالور و آزادی خواه اواخر سال 90 سده ۱8 میالدی در داغستان( دیگری می بیند و 

آینده او را آن هنگام که نامش را در کنار دو برادر و خواهر بزرگ ترش، محرم و سکینه، بر مجمعه 

مسی حکاکی می کند، پیشاپیش بر زبان روانه می سازد: »می گویم دالوری خواهد شد. باور 

منی کنید؟« )ص40(

هفت سال گذشت، هفت نوروز و هفت چهارشنبه سوری گذشت. رودخانه های برگشاد و 

هکری طغیان ها کردند و فرونشستند؛ بارها و بارها »آفتاب دیگ های بزرگ رنگرزی اش را 

آویخت و ابرها را رنگارنگ کرد«، اما از تیره روزی و تهیدستی دهقانان و گوزل و آلو چیزی 

کاسته نشد. این است که روزی آلو، شرمگین و خرد شده، رو به گوزل کرد و گفت: »ماشاءاهلل 

بچه ها بزرگ شده اند. نانشان را منی شود رساند. می دانی بچه را باید از همان کودکی با کار 

و زحمت آشنا کرد. ارباب کربالیی جعفر آن روز می گفت نبی بچه خیلی زرنگی است... چه 

می دامن، می گویم راضی باشی، نبی را به کربالیی جعفر، نوکر بدهیم.« )ص6۳(

چقدر باید برای یک پدر بیان این سخنان دلهره آور، سخت باشد! روزگار انسان در یک 

بیرون  پدرها  دهان  از  ارباب ها  سخن  که  باشد  هولناک  باید  چقدر  فئودالی  طبقاتی  جامعه 

بیاید؟! این جمله های شوم هنوز هم، در مقیاسی بزرگ، صد و پنجاه سال بعد از آلو، از دهان 

استاد  می رسد.  گوش  به  سرمایه داری  مردساالر  طبقاتی  جامعه های  در  مستأصل  پدرهای 

در	این	رمان،	نبی،	تنها	نبی	تاریخی	مردم	
آذربایجان	نیست-که	آن	هم	هست-	بلکه	
سیمای	درخشان	یکی	از	مبارزان	خلق	های	
جهان	است	که	در	اندازه	های	زمان	و	مکان	
به	 خود،	 زمانه	 فرهنگ	 و	 هنر	 و	 دانش	 و	
جهان	سیمای	انسانی	بخشیدند،	در	روان	
انسان	ها،	انوار	شجاعت،	از	خودگذشتگی	و	
دیگردوستی	را	دمیدند؛	راه	بشر	را	به	سوی	

سعادت	آینده	گشودند.



ص 58، دانش و امید، دی ۱۴۰۱

هنر و ادبیات

محمد قاضی چه درست می گفت که: »هر وقت بچه های جامعه نه به یک فرد، بلکه به همه 
جامعه تعلق یافتند و کشور متامًا به صورت خانواده واحد درآمد، آن وقت می توان امیدوار 

بود که همه بچه ها در زیر چتر حمایت جامعه از بیماری و جهل رهایی خواهند یافت.« )نک: 

صاحلی. ص۷۳(

وقتی گوزل حرف های آلو را شنید، درخت سنجد حیاط خانه دور سرش چرخید و چون 

پلنگی به غرش درآمد: »بچه هفت ساله و نوکر؟! آن هم برای کی، خوخنوار برادرم، ارباب؟ 

هنوز دهان بچه بوی شیر می دهد. دندان شیری اش تازه ریخته. خراب شوی دنیا، فقر چه درد 

بزرگی است! نه! منی گذارم نبی از جلوی چشم هام دور شود...« گوزل همچون رود هکری به 

طغیان می آید: »به خدا از گرسنگی مبیرم، بچه ام را به نوکری منی دهم!... نبی را وقتی بزرگ 

شد به گله بانی گوساله های ایل می فرستم. ما به نان دشمن نیاز نداریم.« )ص6۳(

یادش سبز و نامش بلند استاد پرویز شهریاری که او هم درست همین داستان را از زندگی 

خودش حکایت می کرد: »با همه این ها، این واقعیت را که همه ما توانستیم به حتصیل خود 

ادامه بدهیم، مدیون روشن بینی و فداکاری مادرمان هستیم. بارها تاجرهایی از کرمان و مب 

برای دکان شاگردی به سراغ من آمدند، من هم ناراضی نبودم، چرا که دست کم امیدی برای 

تغذیه بهتر بود. ولی مادرم مقاومت کرد. او می گفت: تا جایی که الزم است جان می کنم، ولی 

اجازه منی دهم بچه هایم درس شان را رها کنند...« )نک: باقری. ص48(

می بینید ادبیات چه می کند؟ گلستان، مادر پرویز را با گوزل، مادر نبی، پیوند می دهد و 

نبی را با پرویز، تا داستان نبی اش داستان نبی ها باشد و داستان گوزل اش داستان گوزل ها. در 

میانه های گفتگوی گوزل و نبی است که آشکار می شود که گوزل پسرش نبی را با داستان های 

کوراوغلو و بابک خرمدین و یاد برادر جان باخته اش، ایلدریم، که مردم به او عنوان عقاب داده 
بودند، پرورده است: »مادر از کوراوغلو برایم بگو، از بابک بگو... دشمنان چطور به چنلی بئل 

نفوذ کردند؟ عرب ها چطور دژ بذ را تسخیر کردند؟« )ص6۳(

این است که نبی، خواب کورواغلو را می بیند. می بیند که او را در آغوش گرفته و سوار 

اسبش قیرات )به معنای اسب سیاه( کرده و می برد. )ص64( بی تردید خود جالل برگشاد هم 

مادری چون گوزل داشته که نوشته است: »ترانه ها و نغمه های سروده شده برای نبی و همسر 

هم رزمش هجر، زمانی با الالیی مادرم آمیخته و به گهواره من روان شده بود. اینک می خواهم 

این سرودها را از زبان خودم بخوامن.« )ص9(

باز هم بهار تازه فرا می رسد: »شاخه ها را که نگاه می کردید، اصاًل منی فهمیدید که این 
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جوانه ها کی مثل جوجه پرندگان، نوک های خود را 

باز کرده بودند. جنگل را که نگاه می کردید ، هیچ 

درمنی یافتید که طبیعت کی لباس زمستانی خود 

را به یغما داده و کی بهار، دامن تازه اش را رنگ 

کرده و به تنش آراسته است.« نبی کوچک هم با 

آمدن هر بهار بزرگ تر می شد، در برابر ارباب که در »ایلخی اش، ساالنه صد کره اسب به دنیا 

می آمد«، قد برافراشت و با زحمت طاقت فرسا و گستاخی جسورانه خود، اسبی چون قیرات 

کورواغلو را به دست آورد به نام بزات )به معنای اسب خاکستری( تا چون کوراوغلو به قهرمان 

خلق فراروید. 

مساحی  را  زمین ها  و  تنگ  را  آبی اش  »چشمان  که  بورتسوف  واسیلی  با  نبی  آشنایی 

می کرد«، بارقه آگاهی دودآگین طبقاتی را در نبی چوپان روشن می کند. »نبی شنیده بود که 

واسیلی بورتسوف هنگام نقشه برداری بیشتر جانب تهیدستان را می گیرد. سیمای زردگونه اش 

همواره دلسوز نشان می داد.« )ص 98( این واسیلی است که رو به نبی، از سیمای پلید طبقاتی 

ارباب کربالیی جعفر و رابطه او با صاحبان قدرت در مرکز ایالت پرده برمی دارد: »لنگه ارباب 

تو در زنگزور پیدا منی شود. پدرسوخته دنیا را با هزار دست قاپیده. برای یک مشت خاک 

چه بالهایی که سر مردم منی آورد. هر روز و هفته سوار اسب می شود برای شکایت به کوروس 

می آید.« )ص98( و به نبی می گوید که زحمتکشان نه فقط در روستای موللو که در سراسر روسیه 

در چنگال های موحش نظام ارباب و رعیتی اسیرند: »دوست من! وضعیت موژیک های روس 

هم خیلی اسفناک است. آنها هم مثل شما اسیر یک مشت خاک هستند. همه آنها به سوی 

قفقاز روانه شده اند. راه می کشند، پل می زنند و با عذاب و شکنجه نان در می آورند.« )ص99( 

او سپس به نبی یادآور می شود که انسان زحمتکش محکوم به حتمل نیست. او می تواند سر 

باز بزند و برای حقوق مسلم خودش مبارزه کند: »روستائیان روس منی توانند ستم را حتمل 

کنند. کارد به استخوانشان رسیده. در فرصت های مناسب دست به تفنگ برده و با زمین داران 

جنگیده اند. کاخ ها و کوشک های آنها را آتش می زنند و می سوزانند. ثروت و دارایی شان را 

به عقب نشینی می شوند.  نابسامانی، زمین داران هم مجبور  به یغما می برند. در چنین  هم 

سراجنام مسائل بنیادی را اسلحه حل خواهد کرد. باید محکم آن را در دست داشت.« )ص99(

نبی که از زبان واسیلی به درد مشترک دهقانان رجن دیده پی می برد، به نشان منک شناسی، 

»نی لبک آویخته به کمرش را درمی آورد و به دهانش نزدیک می کند. درودگران نزدیک، کمر 

سوراخ	 از	 و	 شده	 وارده	 دروازه	 از	 نادانی	
چه	 و	 مبارزات	 چه	 می	شود.	 خارج	 سوزن	
دروازه	 از	 جهل	 تا	 است	 الزم	 فداکاری	ها	
آمده	را،	بتوان	از	سوراخ	سوزن	بیرون	راند!
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راست کرده بودند و به صدای نی لبک گوش می دادند... آِه نی لبک، با خش خش کشتزارها 

درآمیخت. گویی کسی رجن و اندوه خلق را در این نی لبک چوبی انباشته بود.« کشتزارها، 

صخره های حنایی و خاک جوانه زده هم به زبان آمده بودند و به نبی می گفتند: »برای از میان 

برداشنت این درد و غم سنگین، تو تنها نیستی، تکیه گاهی بزرگ داری.« )ص۱0۱( نبی به احترام 

دوستی، نی لبکش را به واسیلی هدیه می کند. واسیلی در اندیشه فرو می رود که او چه چیزی 

را به نبی هدیه دهد: »آخر او چه داشت جز آینالی! تفنگش را با چاالکی از شانه اش در آورد 

و با متانت به سوی نبی دراز کرد: »بگیر برادر، امیدوارم به دردت بخورد.« )ص ۱0۲( اکنون 

نبی آرمانی داشت، هم چون آرمان کوراوغلو، اسبی داشت به نام بزات و تفنگی داشت به نام 

آینالی )به معنای آینه دار( و دوستی به نام واسیلی: »همدردیم برادر! بیا از نو آشنا شویم. اسم 

من نبی است، نبی چوپان. دوستش هم رو به او کرد و گفت: اسم من هم واسیلی است، واسیلی 

نقشه بردار.« )ص 98( 

در این تعامل چند سویه که میان نبی و مادرش و داستان های او درباره کواوغلو و بابک 

خرم دین، از یک طرف و نبی با واسیلی و خاطره دایی اش، ایلدیریم، از طرف دیگر و ظلم و ستم 

ارباب و نوکرانش و شرایط بسیار دشوار زندگی زحمتکشان روستایش موللو از جهت دیگر 

برقرار بود، بتدریج نبی رشد می کند و به زیور آگاهی آراسته می شود: »وقتی خشک سالی پا 

دراز کرد و متام دشت های حاصلخیز را درهم نوردید و مالی ده، مال احمد، خرافات در گوش 

مردم می کرد که: اگر سر خر شسته نشود و سنگ مزار شهدا به رودخانه انداخته نشود، از آمسان 

یک قطره باران هم خنواهد بارید«، این نبی است که می خندد و می گوید: »مگر با شسنت سر خر، 

باران می بارد؟ اگر می شد که، باغ و جالیز مال احمد سال گذشته منی سوخت. سر خر سیاهش را 

می شست و باران می بارید.« )ص ۱09(

نابود  دهقانان  بی برکت  و  کم حاصل  مزارع  خشکسالی،  همین  نتیجه  در  که  زمانی  یا 

می شود، و جز نانی خشک و آبی گل آلود برای آنها چیزی باقی منی ماند و ارباب از سر مهر 

می پذیرد که اندکی جو در اختیار آنها قرار دهد و کشاورزان هم آن را با سودش هنگام برداشت 

محصول سال آینده بپردازند، و دهقانان شاکرانه و حتقیر شده، با هزار زبان از ارباب تشکر 

می کردند، نبی با سرافرازی صدا بلند می کند که: » ای مردم، کربالیی جعفر مگر خدا خلق شده و 

ما بنده خلق شده ایم؟ چرا زمین خوب در دست کربالیی باشد، در دست ما نه؟ دیگر خاموشی 

بس است. چرا بهترین مرتع مال او باشد، مال ما نه! چرا او از هر رنگی صد ورزا داشته باشد، 

ما یک االغ هم نداشته باشیم به گاو آهن ببندیم؟ چرا رمه و گله او بی شمار باشد، ما یک االغ 



ص 61، دانش و امید، دی ۱۴۰۱

هنر و ادبیات

نداشته باشیم که به آسیاب دانه ببریم؟ چرا سیلوی کربالیی را شپش بگیرد و ما یک مشت آرد 

برای پخنت نداشته باشیم؟ چرا؟ چرا؟ چرا ساکت می نشینید هم والیتی ها؟ چرا به دهانتان آرد 

گرفته اید؟ ما همۀ زمین، گله، رمه، ایلخی و غله او را می گیریم!« )ص ۱۱6(

یا  بی زمین  دهقانان  از  ارباب ها  بهره وری  کنار  در  رعیتی،  و  ارباب  نظام های  در 

کم زمین، ستم بی شرمانۀ دیگر، حتمیل بیگاری به آنان بود: »عالوه بر این، مالک در بعضی 

مناطق از زارعان بیگاری می کشید و از آنها می خواست که سهم محصول او را حمل منایند، 

نیز  در مناطقی دیگر  کنند.  تعمیر  را  و قنات ها  و جاده ها، پل ها  گله بچرانند، خانه بسازند 

مالک عوارض جنسی نظیر هیزم مورد نیاز، ختم مرغ، مرغ، کره و محصوالت کشاورزی را 

به زارعان حتمیل می کرد. در مناطقی از کشور هم، مالک باج های فصلی مثاًل برای جشن 

سال نو، ازدواج دهقانان و پذیرایی از مهمانان متشخص را نیز به زارعان حتمیل می کرد.« 

)نک: آبراهامیان. ص۷۷(

رمان قاچاق نبی در دو جای داستان این بیگاری ستمگرانه را توصیف می کند و نشان 

از انگیزه های نبی چوپان در پیوسنت به جریان قاچاق ها همین پرخاشگری  می دهد که یکی 

علیه بیگاری بوده است. یکی از بیگاری های حتمیلی کربالیی جعفر، ارباب ستمگر و پرنفوذ 

منطقه بر دهقانان میانه حال و تهیدست، فرستادن مهمانانش به خانه دهقانان و وادار کردن 

آنان به پذیرایی اشراف مآبانه از این مهمانان قلدر است. در یکی از این بیگاری ها، ارباب، 

خودش و ارباب های دیگری چون ممد بیگ و آال محمود بیگ و فرمانده نظامی منطقه، سلیم 

بیگ، را به خانه خانعلی، دهقان میانه حال، دعوت کرده است. ارباب در عین حال، از باب 
خوش خدمتی، در نظر دارد که َهَجر )در فارسی هاجر( دختر بسیار جوان، زیبا و هنرمند خانعلی 

را هم به ازدواج فرمانده سلیم بیگ پنجاه ساله درآورد. اما هجر و نبی دلباخته یکدیگرند و 

هجر، »این دختر خالدار که شبیه گل کوهی است« دالوری است که تن به این حتمیل ها منی دهد: 

»پدرم چرا این طور به مهمان ها لطف نشان می دهد؟ برادرهایم لطیف و ممد را فرستاده که به 

اسب ها برسند و گوسفند نر بیاورند. منی دامن این ها کیستند؟ خودشان هم از جشن و عروسی 

صحبت می کنند... خوب، من به این مهمان ها چنان زهری بریزم که مزه اش در متام عمرشان 

از دهانشان نرود. به اسب های عرق کرده شان جو می دهم...« )۱56( این است که ساعتی بعد 

اسب سلیم بیگ دراز به دراز بر زمین افتاده بود »و روستا که به بستر رفت، مهمانان دست از 

پا درازتر از حیاط خانعلی خارج شدند. سگ سیاهی کله اسب پیشانی سفید سلیم بیگ را به 

سویی می کشید. سلیم بیگ بر گرده اسب سرخ موی کربالیی جعفر نشسته بود و اسب چهار نعل 
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می تاخت.« )ص۱6۲( بیهوده نیست که وقتی نبی به قاچاق تبدیل می شود، شیرزنی در کنار و 

همرزم اوست که نامش هجر است.

را به خانه  آقا  ژنرال حسن  ارباب چند گردن کلفت گرسنه  از بیگاری،  در منونه دیگری 

امساعیل، دهقان تهیدست، و همسرش، زهرا، که خاله نبی است، حتمیل کرده است تا از آنها 
پذیرایی شود: »آهای امساعیل، به اسب ها جو داده ای یا نه؟ به زنت بگو برو پلو بیاور، بویش 

آقا  ژنرال حسن  آدم های  از  »آنها  آگاه شده است:  آنها  از توطئه  اما امساعیل  را کشت!«  ما 

هستند... به گوشم خورد که از نبی حرف می زدند. می گویند نبی در ییالق با قاچاقی به نام شاه 

حسین خنجوانی و با اون جوان ارمنی، قاراپت، دست به یکی کرده و گله ای گوسفند نر کربالیی 
جعفر را سر به نیست کرده اند.« )ص۱49( وقتی نبی مطلع می شود، یک باره »به نگهبانان یورش 

نبی  می شود.  وارد  حتمیلی  مهمانان  سر  بر  تگرگ  چون  او  چوب دستی های  باران  و  می آورد 

نگهبانان را به تیرک می بندد و اسلحه هاشان را می گیرد. یکی از اسب های آنان را به برادرش 

محرم و آن دیگری را به برادر کوچکش مهدی می دهد.« )ص۱5۳(

به این ترتیب و با این خیزش، خنستین هسته عصیان دهقانی تشکیل می شود: نبی و 

برادرانش محرم و مهدی و دو برادر هجر، لطیف و ممد، خنست در خانه قاراپت و مادرش ، 

یعنی آرفه نیک، پنهان، سپس برای خنستین بار از روستا متواری و به طور موقت قاچاق 

می شوند. نبی و رفقایش از مرز ارباب ساختۀ تفاوت های دینی عبور می کنند و به همبستگی 

طبقاتی، هر چند با یک آگاهی غبارآلود، دست می یابند. این است که آرفه نیک رو به آلو 

می گوید: »رئیس نظمیه والیت خنجوان اسالوچینسکی چند بار پنهانی به خانه مان ریخته... 

خوشبختانه نتوانست بچه ها را پیدا کند. قاراپت، نبی و بچه ها را در چادر طویله مان پنهان 

کرده بود. جای امنی است... قاراپت برادر ندارد، تنهاست، به بچه های شما پناه آورده. نبی و 

مهدی و محرم هم برادران او هستند. بگذار چهار برادر باشند.« )ص ۱۷۱(

صورت  به  البته  و  گاه  آنها  که  است  این  یارانش  و  نبی  قاچاق  عصیان  ویژگی های  از 

کم رنگی از محدوده های عصیان می گذرند و پا در فراخنای دمکراتیسم می گذارند و به همین 

علت از دروازه قلب رعیت های فرودست، هم چون قهرمان عبور می کنند و در دنیای هوش ربای 

افسانه ها و ترانه های خلقی جاودان می شوند: »مادر با احتیاط به این سو و آن سو نگاه کرد و 

رو به پسرش نبی گفت: کنار چشمه، زن ها پچ پچ می کردند که می خواهید زمین های کربالیی 

جعفر را بگیرید و آن را در میان نیازمندان تقسیم کنید. تو را به روح دایی ات چنین چیزی 

حقیقت دارد یا نه؟ نبی یال اسب را گرفت و به سوی مادرش خم شد و گفت: اگر تقسیم کنیم 
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چه اشکالی دارد مادر؟ مگر زمین فقط به قامت ارباب بریده شده؟ کاشت از ما، برداشت از 

ما، خوردن از او؟« )ص۱8۳( این است که خانواده نبی و خانواده امساعیل و بعضی روستائیان 

دیگر بخش هایی از زمین های اربابی را به زیر کشت می برند. این زمین ها را که اساسًا متعلق 

به دهقانان بوده است ارباب ها در طی چند نسل به تدریج تصاحب کرده اند. ارباب ها »حتی به 

اصالحات ارضی جدید و نیم بند تزار روس که مقرر کرده در والیت خنجوان باید هر آدمی شش 

سوت زمین داشته باشد« )ص۲0۱( اهمیتی منی دهند و واسیلی بورتسوف نقشه بردار را که از 

طرف دولت مأمور تعیین مرزهای مالکیت های اربابان و دهقانان است، با تهدید و خشونت 

از ده می رانند: »واسیلی رو به علی اکبر دستیارش کرد و گفت: در گذشته دو درخت سقز اینجا 

بوده، یکی را بریده اند. همه چیز روشن است. یکی از مرزها را اینجا می گذاری. آن درخت 

سقز جدا کننده مرز کربالیی و امساعیل است. از سقز به آن طرف مال امساعیل است. کربالیی 

جعفر از کوره در رفت. مشتش را گره کرد و به سوی زمین سنج نشانه رفت: تو به چه حقی زمین 

آبا و اجدادی مرا می بری و به آن گور به گور شده می دهی؟ کربالیی جعفر خنجرش را کشید: 

پدرسوخته سرش به تنش زیادی کرده.« )ص۲00(

کربالیی جعفر که مانند دیگر اربابان دوران فئودالیسم و سرمایه داران امروز زحمتکشان 

را حیواناتی می بیند که باید دور گردنشان را طناب ببندند )۲0۲(، به اصالحات ارضی تزاری 

تن منی دهد و به آلو پدر نبی و امساعیل که بخشی از زمین اربابی یا در واقع زمین خود را 

کاشته اند، یورش می برد: »مارمولک، زمین مرا می کاری؟« اما پاسخ آلو دیگر مانند گذشته 

نوکرمآبانه و حقارت آمیز نیست. زیرا عصیان دهقانی، شرایط و تناسب نیروها را تغییر داده 

است. این است که با گستاخی جواب می دهد: »من کاشته ام و خواهم کاشت. زمین را خدا 

ناتوان  »پیرزنان  نتیجه  در  )ص۱9۲(  می خواهند.«  نان  هم  ما  بچه های  نداده،  شماها  به  فقط 

و رجنور موللو هم، سوار االغ شده و به دشت آمده بودند. هجر، زنان، عروسان و دختران را 

دور خودش جمع کرده بود. هر کس هر چیزی که به دستش رسیده بود، کلوخ، چوب، سنگ و 

غیره برداشته بود. روستائیان مسلح به شانه، دوسر و دیلم به سر بیگ های ستم گر ریختند. 

بیگ ها انتظار چنین مقاومت کمرشکنی را نداشتند. اینجا و آجنا خرمن آتش شعله ور می شد. 

مثل  کدخداها  و  نگهبانان  بیگ ها،  می داد.  کز  را  سیاه  ابرهای  دامن  آتش  سرخ  زبانه های 

شکارچیان وحشی چهارپایان را با تیر می زدند. یوغ ها و گاوآهن ها را تکه تکه می کردند و در 

خرمن آتش می ریختند. هجر تبر در دست، جلوی بیگ ها را سد کرده بود: »بی شرم ها! از دشت 

بیرون بروید.« )۱90(
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می آیند.  دهقانان  کمک  به  نبی  رهبری  به  قاچاق ها  و  می شود  آغاز  دهقانی  عصیان 

این  ارباب ها کشته و به خنستین جان باختۀ  تیراندازی  اثر  امساعیل در گرماگرم مبارزه در 

ریسمان  محمودبیگ  آال  و  جعفر  کربالیی  گردن  به  نبی  )ص۱9۳(  می شود.  تبدیل  عصیان 

می اندازد و آنها را پهلوی بزها می بندد. )ص۲۱۲( قاچاق ها، نبی، محرم، مهدی، قاراپت، ممد 

و لطیف، این بار برای همیشه از ده بیرون می زنند و برای همیشه به قاچاق تبدل می شوند. 

با مقاومت هجر و سراجنام گریزش از خانواده و اردوی سلیم بیگ در روز ازدواج )ص ۲۳۷( و 

پیوسنت او به گروه قاچاق های نبی در آشیانه عقاب، گروه عصیانگر نبی تکمیل می شود.

وقتی بچه بودیم، پدرم، زمستان ها به ده می رفت و عمه اش را -خدیجه خامن، که همه 

او را خجه خامن صدا می کردند- به خانه ما در شهر می آورد. این زن بی سواد، زنی هنرمند، 

قصه گو، طنزپرداز، شاعر و یک گوسان متام عیار بود که قصه های بلندی را که نقل آنها گاه 

متام شب های بلند و سرد زمستان ما را گرم و کوتاه می کرد، با استادی یک بازیگر تئاتر برای 

ما بازمی گفت و ما را غرق حیرت می کرد. او هر شب در نقطه اوج داستان، قصه را متام می کرد 

و در برابر اعتراض التماس آمیز ما می گفت: »بچه های عزیزم بقیه اش فردا شب.« 

نگارنده هم که آرزو می کند قصه گویی چون خجه خامن بود، این جا داستان زیبا و ژرف 

قاچاق نبی را قطع و شما را به خواندن رمان دعوت می کند.

مترجم هنرمند کتاب، ودود مردی، با انتخاب و ترجمه شیوا و درخشان این کتاب و معرفی 

آن به فارسی زبانان ایران، نه تنها آگاهی های آنها را ارتقا و عاطفه و جان زیبایی شناسی شان 

را صیقل می دهد، و به مبارزه با ستم و دفاع از عدالت و آزادی دعوت می کند، بلکه با معرفی 

ادبیات ژرف و زیبای مردم آذربایجان، به همبستگی خلق های ایران یاری می رساند.

چالیق چیا دئیین چالسین قاوالی )به نوازندگان بگویید که طبل رزم را به صدا درآورند(
قوی سنه دئسین لر ای قاچاق نبی )بگذار بگویند نبی عصیانگر است(
هجری اوزوندن ای قوچان نبی )بگذار بگویند هاجر عاصی تر از اوست(

* قاچاقی ال ساخالر: از عصیانگر مخفی مردم نگهداری می کنند. 

سرچشمه ها:
۱. جالل برگشاد. قاچاق نبی. ترجمه ودود مردی. انتشارات نگاه. چاپ اول ۱40۱. تهران.

۲. یرواند آبراهامیان. مقاالتی در جامعه شناسی سیاسی ایران. ترجمه سهیال ترابی. نشر شیرازه. چاپ سوم ۱۳9۳. 
تهران.

۳. سید علی صاحلی. کیست و چه کرد محمد قاضی. انتشارات ققنوس. چاپ اول ۱۳68. تهران.
4. خسرو باقری. جانب عدالت را نگه دار. انتشارات پژواک فرزان. چاپ اول ۱۳9۷. تهران.

فهرست
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درآمد

ویژگی های مناسبات پساسرمایه داری از موضوعاتی است که همواره مورد مناقشه بوده 

است. مارکسیست ها نیز به عنوان پیگیرترین و جدی ترین منتقدان نظام سرمایه داری به بحث 

و گفتگو پیرامون این مسئله پرداخته اند و طبیعتًا بسیاری از این مباحثات حول آثار کالسیک 

مارکسیستی اجنام گرفته است.

واقعیت این است که در بخش اندکی از مکاتبات و نوشته های مارکس و انگلس مستقیمًا 

به موضوع خصلت های بدیل نظام سرمایه داری پرداخته شده اما نقد کالسیک ها از ساختاِر 

سیاسی اقتصادی سرمایه داری، بنیان درک ما از بدیل مترقِی آن را تشکیل می دهد. به رغم 

این حقیقت، امروزه پس از ختریب احتاد جماهیر شوروی و برخالف دهه های ابتدایی قرن بیستم 

میالدی، در میان مدعیان مارکسیسم و حنله های گوناگون آن، توافق اندکی بر سر محتوای 

بدیل و شاخصه های آن وجود دارد؛ منونه ای از این عدم توافق و گسست از درک ُارُتدوکس 

ویژگی های بدیِل سوسیالیستی
شبگیر حسنی

با	 بدیل	سوسیالیستی	 با	 ارتباط	 در	 مقاله	ای	است	که	 دو	 از	 رو،	بخش	سوم	 نوشته	پیش	
عناویِن	»ضرورِت	تاریخی	بدیِل	سوسیالیستی؛	مسئلۀ	گذار	و	بغرنجی	های	آن«؛		به		ترتیب	در	
شماره	های	12	و	1۳	»دانش	و	امید«	)شهریور	و	آبان	14011(	منتشر	شدند.	در	این	نوشتار	

برخی	از	ویژگی	های	مناسبات	سوسیالیستی	به	صورتی	فهرست	وار	ارائه	می	گردند.
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و کالسیک از سوسیالیسم را می توان در مجموعه ای از مقاالت و سخنرانی ها یافت که در 

سال ۱995 در کنگرۀ بین املللی مارکس، در شهر پاریس، از سوی صاحب نظران »مارکسیست« 

مشارکت کننده در آن همایش ارائه شدند.

را  سوسیالیسم  از  سرشت نشان هایی  کوشیده اند  مارکسیست  نظریه پردازاِن  از  برخی 

در آثار مارکس بیابند: به عنوان منونه پیتر هیودیس با استناد به منت گروندریسه استدالل 

می کند که در جامعۀ پساسرمایه داری از تولید »ارزش« خبری خنواهد بود زیرا مفهوم ارزش 

به متأخرترین شکل مناسبات اقتصاد سیاسی )سرمایه داری( تعلق دارد و مناسبات پس از 

سرمایه داری نیز همانند مناسبات پیش از آن، تابع ارزش خنواهد بود )هیودیس، ۱۳94: ۲۱-۲0(. 

از مارکسیست های موسوم به هوادار »دیالکتیک دستگاه مند«  بعضی نیز همانند حنله ای 

از آن که بتوانیم جهان پساسرمایه داری را متصور شویم، الزم است  باورند که پیش  این  بر 

تا منطق عمل سرمایه را دریابیم. اما اینان با این مقدمۀ قابل پذیرش، و با قبول این پیش 

فرض که سرمایه داری متکی به بازارهای خود تنظیم گر و تولید بی نظم کاالهاست، نهایتًا - 

صرف نظر از میزان درستی یا نادرستی ادعایشان- به این نتیجه می رسند که از آجنایی که 

وجود نیروهایی فوق اقتصادی )دولت ها، احنصارات، احتادیه های کارگری و ...( موجب شده 

بازارهای تنظیم نشده و رقابت بی نظم مواجه نباشیم، لذا جامعۀ معاصر دیگر  با  تا امروزه 

جامعۀ سرمایه داری نیست )هیودیس، ۱۳94: ۲5-۲6( اما نکتۀ جالب تر آن که برخی از اینان نظیر 

آلبرایتون، نهایتًا از این مقدمات بعضًا نادرست به این نتیجۀ صحیح رسیده اند که کلید حل 

مسئله لغو مالکیت خصوصی است. 

خود  از  بحث  به  خوانش  این  که  کرده اند  متهم  را  سنتی«  مارکسیسِم   « دیگر،  بعضی 

بیگانگِی ناشی از شیوۀ کار در سرمایه داری بی اعتناست و در عوض مترکز خود را بر موضوع 

را  اینان خطای دیگر »چِپ سنتی«  بازار و مالکیت خصوصی نهاده است. همچنین  توزیع، 

در تأکیدش بر اهمیت مبارزه طبقاتی و نقش رهایی بخش طبقۀ کارگر دانسته اند زیرا از منظر 

این گروه از »مارکسیست ها« سوژۀ جامعۀ مدرن، نه انسان بلکه سرمایه است و نهایتًا از این 

افاضات این نتیجۀ مشعشع به دست می آید که نه طبقۀ کارگر و نه هیچ عامل انسانی دیگری 

بر  بنیادین،  تناقضات  به علت  این خود سرمایه است که نهایتًا  بلکه  مبنای رهایی نیست؛ 

سرمایه داری چیره می شود )هیودیس، ۱۳94: ۳5-۳۲(.

تعدادی از اینان سوسیالیسم را تا حد یک سرمایه داری »اصالح شده« ختفیف داده اند که 

در این مدل از سوسیالیسم مالکیت سرمایه حفظ شده اما محدود می گردد. این محدودیت 
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می تواند به عنوان منونه در قالب اجارۀ سرمایه به تعاونی های کارگران یا سایر انواع مدل های 

موسوم به »سوسیالیسِم بازار« باشد )هاروی و دیگران،۱۳86 : ۱۷۳- ۱8۲(.

اگر فارغ از تنوع و تکثر ظاهری این دست نظریه پردازی ها، که بعضًا به نتایج متناقضی 

نیز می رسند، نگاهی به اشتراکات موجود در میان آنان بیندازیم چند نکته جلب نظر می کند:

خنست، تاکید بسیار زیاد این گروه ها بر آثار ویژه ای از مارکس و به محاق بردن سایر نظرات 
وی؛ تا حدی که برخی از اینان فصل خنست کتاب سرمایه را نیز »مسئله دار« شناخته اند!

دوم، متایزگذاری میان آرای مارکس و انگلس تا حد کنار نهادن آثار تئوریک انگلس؛
سوم، توجه اندک به مسئلۀ توزیع؛

چهارم، ارزیابی آنان از بدیل بر اساس شاخص هایی نظیر رفع از خودبیگانگی، امحای 
دولت، خودگردانی جامعه و لغو تولید ارزش و ... بدیهی است که بعضی از این مشخصات 

تنها در فاز متکامل تر جامعۀ نوین یعنی در مناسبات کمونیستی و نه حتی سوسیالیستی از 

میان خواهند رفت. 

مسئلۀ بالنسبه مشترِک دیگر میان این طیف ناهمگون از »مارکسیست ها« موضع گیری 

از  لنینی  خوانش  نیز  و  شوروی  سوسیالیستی  جماهیر  احتاد  جتربۀ  به  نسبت  خصمانه شان 

مارکسیسم است. 

به هر روی، در این نوشتار کوشش می شود تا موضوع به شکلی اجمالی و از منظر خوانش 

لنینیستی از بدیل مورد بررسی قرار گیرد. 

دو مرحلۀ جامعۀ نوین پساسرمایه داری

سرمایه داری،  از  گذار  از  پس  نوین  جامعۀ 

و  سوسیالیسم  خنست  است؛  مجزا  فاز  دو  شامل 

سپس کمونیسم. اگرچه این دو مرحله شباهت های 

چشمگیری دارند اما تفاوت ها نیز بسیار مهم اند: 

اختالط ویژگی های این دو مرحله و عدم متایز میان 

خطاهای  می تواند  کمونیسم،  و  سوسیالیسم  این 

حتلیلی بسیاری را در هدف گذاری، تدوین برنامه 

به  منجر  حتی  و  آورد  پدید  الزم،  استراتژی های  و 

در  عماًل  اما  انقالبی  ظاهری  با  مواضعی  اختاذ 

اگرچه	 سوسیالیسم،	 ابتدایی	 مرحلۀ	 در	
و	 مادی	 نیازهای	 رفع	 برای	 حداقل	ها	
علت	 به	 اما	 می	شوند،	 تضمین	 معنوی	
نامکفی	بودن	میزان	تولید،	امکان	برآورده	
تمامی	 روزافزون	 نیازمندی	های	 کردن	
افراد	اجتماع	به	شکل	کامل	وجود	ندارد	
و	ملزومات	زندگی	و	رفاه	افراد	نه	مطابق	
با	نیاز	آنان	بلکه	برپایۀ	کمیت	و	کیفیت	
کار	انجام	شدۀ	افراد	توزیع	خواهد	شد	و	
بنابراین	میزانی	از	نابرابرِی	ناشی	از	مقدار	

کار	و	تقسیم	آن	باقی	خواهد	ماند.
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خدمت ضدانقالب گردد.

 از شباهت های اساسی دو مرحله، می توان به اجتماعی شدن مالکیت بر وسایل تولید 

اشاره کرد. همچنین نفی استثمار فرد از فرد نیز از خصلت های هر دو مرحله است. در این دو 

مرحله، رشد اقتصادی بر پایۀ برنامه ریزی متمرکز و در راستای تأمین نیازهای مادی و معنوی 

متامی توده ها تدارک دیده می شود. 

ابتدایی-  مرحلۀ  در  بارزند:  نیز  تفاوت ها  شباهت ها،  این  رغم  به  دیگر،  سوی  از  اما   

اما  و معنوی تضمین شده هستند،  نیازهای مادی  برای رفع  اگرچه حداقل ها  سوسیالیسم- 

متامی  روزافزون  نیازمندی های  کردن  برآورده  امکان  تولید،  میزان  بودن  نامکفی  علت  به 

افراد اجتماع به شکل کامل وجود ندارد و ملزومات زندگی و رفاه افراد نه مطابق با نیاز آنان 

بلکه برپایۀ کمیت و کیفیت کار اجنام شدۀ افراد توزیع خواهد شد و بنابراین کماکان میزانی 

از نابرابرِی ناشی از مقدار کار و تقسیم آن )کار یدی فکری؛ کار ساده کار پیچیده و ...( باقی 

خواهد ماند.

 به بیان دیگر از آجنایی که سوسیالیسم از درون سرمایه داری زاده شده لذا به گفتۀ مارکس 

»لکه های مادرزادی« مناسبات پیشین را بر چهره دارد: عالوه بر نابرابری و تقسیم کار، آثار 

مناسبات پیشین به ویژه در زندگی معنوی و اذهان مردم باقی خواهد بود و اگرچه به موازات 

تکامل جامعه و بسط خصلت های سوسیالیسم، شاهد کاهش تدریجی این آثاِر بازمانده از 

دوران های پیشین خواهیم بود اما محو کامل این بقایا تنها در سطح تکامل عالی تر جامعۀ 

نوین- کمونیسم- امکان پذیر است. 

که  می یابند  رشد  میزانی  به  تولیدی  شیوه های  و  کار  ابزار  کمونیسم،  یعنی  دوم  فاز  در 

شرایط مادی گذار از اصل سوسیالیستی »از هر کس به اندازۀ توانش، به هر کس به اندازۀ 

کارش« به اصل کیفیتًا متفاوت و کمونیستِی »از هر کس به اندازۀ توانش، به هر کس به اندازۀ 

نیازش« فراهم آید. در این مرحله، شاهد تغییر بنیادین سرشت کار نیز خواهیم بود و کار از 

امری الزامی برای تأمین معاش، به نیازی درونی برای پرورش و بروز استعدادها و از شکلی 

اجباری، به موضوعی داوطلبانه و از روی میل بدل خواهد شد و طبیعتًا تنها در این مرحله است 

که امکان از میان رفنت از خود بیگانگِی حاصل از مناسبات تولیدی پیشین، پدید می آید. 

ویژگی های اقتصاد سوسیالیستی

به منظور بررسی خصوصیات اقتصادی در مرحلۀ سوسیالیسم، باید چندین مؤلفه مورد 
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ارزیابی قرار بگیرند که ذیاًل بدان ها می پردازیم:

الف.	مسئله	تولید	و	بنیاد	مادی	آن
از آجنایی که پیشرفت هر جامعه در مرحلۀ خنست، پیشرفت پایه های مادی و فنی آن 

است لذا بر اساس آموزه های مارکسیستی، چگونگی تولید و ابزارهایی که تولید به واسطۀ 

آنها اجنام می گیرد، یکی از شاخص های سطح تکامل مادی هر جامعه هستند. مارکس در این 

زمینه اظهار می دارد که دوران های تاریخی نه با آنچه که تولید می شود، بلکه توسط ابزاری که 

برای تولید مادی به کار می روند از هم متمایز می شوند )آفاناسیف و دیگران، ۱۳60: ۲56(.

بدیهی است که امروز شاهد استفاده گسترده از ماشین آالت و هوشمندسازی در عرصۀ 

تولید در جهان سرمایه داری هستیم اما هم زمان نه فقط در جهان جنوب بلکه در پیشرفته ترین 

کشورهای سرمایه داری نیز در بسیاری از بخش ها، کار طاقت فرسا کماکان ادامه دارد و در 

حقیقت، ناموزونی در میزان گسترش ابزارهای پیشرفته در حوزه های مختلف کاماًل محسوس 

است: این عدم توازن به ویژه در بخش هایی از اقتصاد که امکان بهره گیری از نیروی کار ارزان 

قیمت در آنها فراهم است، قابل مشاهده است. 

نقاط  از  بسیاری  در  محیط زیست  آالینده  و  قدیمی  صنایع  از  استفاده  دیگر،  سوی  از 

از آجنایی که اصلی ترین مالک در نظام  جهان کماکان مقرون به صرفه است. به بیان دیگر 

سرمایه داری میزان سود حاصل از فرآیند تولید است، هر آن کجا که استفاده از نیروی کار ارزان 

قیمت و یا منابع انرژی آالیندۀ طبیعت، مقدور باشد، به رغم وجود ابزار، جتهیزات و شیوه های 

مدرن تر، همچنان به کارگیری تکنولوژی های قدیمی و استفاده از نیروی کار ارزان قیمت - به 

جای بهره گیری از ماشین آالت جدید- با صرفه تر است.

منطق  حذف  با  سوسیالیسم،  دوران  در 

و  شیوه ها  مدرن ترین  به کارگیری  امکان  سود، 

ابزارهای تولیدی شناخته شده فراهم می آید. بنابر 

منطق تکامل مادی تاریخ، اگر سوسیالیسم قادر 

کاالهایی  سرمایه داری،  با  مقایسه  در  تا  نباشد 

تولید  مکفی  مقیاس  در  و  ارزان تر  بهای  با  بهتر 

همچنین  بود.  خواهد  شکست  به  محکوم  مناید، 

و  حوزه ها  متام  در  پیشرفته  صنایع  کارگیری  به 

تا  می سازد  قادر  را  انسان  کشاورزی،  به ویژه 

از	آنجایی	که	اصلی	ترین	مالک	در	نظام	
سرمایه	داری	میزان	سود	حاصل	از	فرآیند	
تولید	است،	هر	جا	که	استفاده	از	نیروی	
کار	ارزان	قیمت	و	یا	منابع	انرژی	آالیندۀ	
طبیعت،	مقدور	باشد،	به	رغم	وجود	ابزار،	
تجهیزات	و	شیوه	های	مدرن	تر،	همچنان	
و	 قدیمی	 تکنولوژی	های	 به	کارگیری	
قیمت	 ارزان	 کار	 نیروی	 از	 استفاده	

باصرفه	تر	است.
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شرایط مادی زیست خود را ارتقا دهد و جایگزین کردن سوخت های فسیلی با انرژی های پاک 

و جتدیدپذیر - بدون محاسبات سودورزانۀ مختص سرمایه داری- فرصت تداوم حیات را بر 

روی سیاره زمین فراهم می کند.

تفاوتی  سوسیالیستی  اقتصاد  در  »برنامه ریزی«  موضوع  پیش گفته،  نکات  بر  افزون 

ارزیابی و اصالح در  اساسی را در ختصیص منابع و تولید ایجاد می کند و همچنین امکان 

ساختارها، شیوه های مدیریتی و ختصیص منابع را فراهم می آورد که خود بستر مناسب را برای 

افزایش ظرفیت های تولید ثروت مهیا می سازد.  

ب.	مالکیت	اجتماعی	بر	ابزار	تولید
برخالف مناسبات سرمایه داری که تفّوق مالکیت خصوصِی ابزار تولید، در مقایسه با 

سایر َاشکال مالکیت، پایۀ اقتصادی آن را شکل می دهد، مالکیت اجتماعی، در دو شکل 

تعاونی و دولتی، بنیان اقتصادی سوسیالیسم است. مالکیت دولتی )به منایندگی از متام 

خلق( از طریق ملی کردن ایجاد می گردد و مالکیت تعاونی نیز حاصل اجتماعی کردن وسایل 

تولید توسط گروه هایی از کشاورزان و صنعتگران است. اّما در سوسیالیسم، مالکیت دولتی، 

شکل مسلط مالکیت بر ابزاِر تولید است و بخش های کلیدی و اساسی اقتصاد نظیر صنایع 

سنگین، بانک ها، بازرگانی خارجی و ... در مالکیت عموم خلق هستند.

در اینجا تذکر این نکته نیز ضروری است که ابتنای اقتصاد سوسیالیستی بر مالکیت 

اجتماعی، به معنای الغای مالکیت شخصی نیست: دارایی شخصی افراد و مالکیت آنان 

بر اشیا و اموال خود نظیر خانه، اتومبیل، لوازم خانگی و ... کاماًل محترم شمرده خواهد شد و 

تنها مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و زمین )به عنوان بخشی از ابزار تولید( ملغی می گردد. 

 مالکیت جمعی بر زمین و ابزار تولید، امکان استثمار فرد از فرد را در مناسبات اقتصادی 

به  دولت  اما  ُبرد  خواهد  بین  از  سوسیالیستی 

منایندگی از طبقه، ارزِش افزودۀ حاصل از کار را 

متلک کرده و بخشی از آن را در َاشکاِل مختلِف 

و  بازمی گرداند  شهروندان  به  اجتماعی  خدمات 

برای توسعه و  انباشت  به عنوان  را  قسمت دیگر 

گسترش مقیاس تولید و ... به کار می گیرد. 

ج.	بهره	وری
سوسیالیسم  در  بهره وری  مداوم  بهبود 

ابتنای	اقتصاد	سوسیالیستی	بر	مالکیت	
مالکیت	 الغای	 معنای	 به	 اجتماعی،	
افراد	 دارایی	شخصی	 نیست:	 شخصی	
خود	 اموال	 و	 اشیا	 بر	 آنان	 مالکیت	 و	
	... و	 خانگی	 لوازم	 اتومبیل،	 خانه،	 نظیر	
کامالً	محترم	شمرده	خواهد	شد	و	تنها	
مالکیت	خصوصی	بر	ابزار	تولید	و	زمین	

ملغی	می	گردد.	
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یک الزام تاریخی است که بدون آن سوسیالیسم ناممکن خواهد بود زیرا برای ارتقای سطح 

افزایِش تولید وسایل زندگی است: طبیعتًا تولید را می توان  به  زندگِی متامی توده ها، نیاز 

برخالف  زیرا  داد؛  افزایش  رسیده اند  اشتغال  سن  به  که  افرادی  متامی  به کارگیری  طریق  از 

مناسبات سرمایه داری که همواره تعدادی از جمعیت به علت بحران های ادواری و یا ساختاری 

سرمایه داری، امکان اشتغال ندارند، در مناسبات نوینی که سود موتور محرکۀ آن نیست و 

نیز به علت تفاوت بنیادین دو ساختار و نظام، امکان از میان بردن معضل بیکاری وجود 

و  مادی  زندگی  سطح  مداوم  ارتقای  منظور  به  نیز  کامل  اشتغال  شرایط  در  حتی  اّما  دارد. 

معنوی انسان ها، افزایش بازدهی نیروی کار ناگزیر است. به بیان دیگر »تنها سرچشمۀ پایدار 

و همیشگی ارتقای سطح زندگی مردم، افزایش بازده کار است« )آفاناسیف و دیگران، ۱۳60: ۲6۳(. 

و  عینی  شرایط  کدامین  کار،  نیروی  بهره وری  مداوِم  افزایِش  »لزوم«  از  صرف نظر  اّما 

ذهنِی جامعه در دوران سوسیالیسم، ارضای این شرِط الزم را تضمین می کنند؟ خنست آن که، 

برخالف مناسبات مبتنی بر سرمایه که در چارچوب آن، منطق سود موجب می شود تا در برخی 

حوزه ها به رغم دستیابی به امکانات جدیدتِر تولید، همچنان تولید با شیوه ها و ابزارهای قدیمی 

اجنام گردد، بدیِل مترقی، فاقد محدودیت ناشی از ِاعمال منطق سود در این زمینه است. دیگر 

آن که در نظام سوسیالیستی برخالف مناسبات سرمایه داری، گسترش استفاده از فناوری های 

پیشرفته و اتوماسیون موجب بیکاری خنواهد شد و تنها اجنام کار را تسهیل کرده و اوقات 

فراغت بیشتری را در اختیار جامعه می گذارد که این موضوع نیز به شکوفایی استعدادهای 

مالکیت  فقدان  دیگر،  سوی  از  می کند.  کمک  کار  نیروی  بازده  افزایش  نتیجه  در  و  افراد 

خصوصی و در نتیجه رقابت ناشی از آن، موضوع »اسرار صنعتی« و حق مالکیت نوآوری ها 

نیز منتفی کرده و هرگونه خالقیت در به کارگیری 

مربوطه،  تکنولوژی های  و  کار  شیوۀ  تولید،  ابزار 

می تواند بدون محدودیت در مقیاس متام اقتصاد 

دربارۀ  دیگر  اهمیت  با  نکتۀ  شود.  گرفته  کار  به 

افزایش بهره وری به این حقیقت مرتبط است که در 

نظام سوسیالیستی افراِد جامعه مالک مشترک 

ابزار تولیدند و بنابراین متامی ثروت مادی حاصل 

از کار نیز به همگی آنان تعلق دارد و لذا برخالف 

کار  خود  برای  تولیدکنندگان  پیشین،  مناسبات 

در	نظام	سوسیالیستی	برخالف	مناسبات	
از	 استفاده	 گسترش	 سرمایه	داری،	
اتوماسیون	 و	 پیشرفته	 فناوری	های	
موجب	بیکاری	نخواهد	شد	و	تنها	انجام	
فراغت	 اوقات	 و	 کرده	 تسهیل	 را	 کار	
می	گذارد	 جامعه	 اختیار	 در	 را	 بیشتری	
شکوفایی	 به	 نیز	 موضوع	 این	 که	
افزایش	 نتیجه	 در	 و	 افراد	 استعدادهای	

بازده	نیروی	کار	کمک	می	کند.	
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می کنند نه برای استثمارگران و این موضوع درک آنان را از ماهیت کار دگرگون کرده و اشتیاقی 

واقعی را برای افزایش محصول در جامعه پدید می آورد.

با  شده  برنامه ریزی  اقتصاد  تفاوت  به  کار  نیروی  بازده  افزایش  زمینۀ  در  دیگر  مسئلۀ 

آنارشی ناشی از »بازار آزاد« و رقابت ُخردکنندۀ سرمایه داری مرتبط است که موجب اتالف 

منابع و نهایتًا بهره وری می شود. همچنین انضباط و سازمان کار ناشی از اجباِر موجود در 

مناسبات کهنه، با نظم نویِن مبتنی بر آگاهی جایگزین می گردد. 

د.	توزیع
نظام  با  آن  مقایسۀ  و  سوسیالیسم  ارزیابی  بحث  در  محوری  موضوعات  از  یکی 

چنین  موضوع  این  دربارۀ  انگلس  است.  جامعه  در  ثروت  توزیع  موضوع  سرمایه داری، 

آن  تعاقب  در  و  تولید  که  می کند  حرکت  حکم  این  از  تاریخ  ماتریالیستی  »بینش  می نویسد: 

که  جامعه ای  هر  در  اینکه  و  است  اجتماعی  نظام های  همۀ  شالودۀ  آن،  فرآورده های  مبادلۀ 

با آن تقسیم بندی اجتماعی به طبقات و  تاریخًا پدیدار می شود، توزیع محصوالت و همراه 

رسته ها بر این مبتنی است که چه و چگونه تولیدشده و محصول به چه حنو مبادله می شود« 

)انگلس، بی تا: ۲6۱(.

آن  توزیع  با  مستقیم  ارتباطی  که  سوسیالیستی  نظام  در  کاال  تولید  از  هدف  بنابراین 

متامی  کامل  تأمین  است؛  متفاوت  سرمایه داری  با  بنیان  از  دارد،  سوسیالیسم  سرشت  و 

گفتیم  پیش تر  که  چنان  اما  اجتماع.  اعضای  معنوی  و  مادی  گسترش یابندۀ  نیازمندی های 

میزان تولید در فاز سوسیالیستی به اندازه ای نیست که تأمین وسایل معاش همگان را به 

طور کامل مقدور سازد؛ به همین علت توزیع محصول کار نه بر مبنای نیازهای هر فرد، بلکه 

متناسب با میزان کار اجنام شدۀ افراد خواهد بود.

پیشین  مناسبات  کار  تقسیم  بقایای  همچنان  سوسیالیسم،  مرحلۀ  در  دیگر،  سوی  از 

به حیات خود ادامه می دهد و تفاوت میان کار یدی و فکری و همچنین متایز میان کارهای 

این  در  داشت.  خواهند  وجود  ساده تر  کارهای  با  ویژه اند،  مهارت های  نیازمند  که  پیچیده، 

مرحله، اگرچه در حنوۀ توزیع، پیشرفتی اساسی را نسبت به مناسبات پیشین شاهدیم، اّما 

نهایتًا میزانی از نابرابرِی ناشی از تقسیم کار و کمیت و کیفیت آن در جامعه باقی خواهد ماند.

ساختار طبقاتی و سازمان سیاسی سوسیالیسم

با الغای مالکیت خصوصی و اجتماعی شدن مالکیِت ابزار تولید در نظام سوسیالیستی، 
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طبقات استثمارگر و استثمارشونده وجود خنواهند داشت و لذا مبارزۀ طبقاتی از میان می رود. 

باقی  دهقان  و  کارگر  متحد  طبقۀ  دو  تنها  و  شده  تغییر  دستخوش  عمیقًا  طبقاتی  ساختار 

می مانند. نزدیکی و احتاد این دو طبقه برپایۀ منافع مشترک ناشی از مناسبات اقتصادی 

نوین پایه ریزی خواهد شد و طبقۀ کارگرنیروی رهبری کنندۀ جامعۀ سوسیالیستی خواهد بود. 

سوسیالیسم خصلت های طبقاتی و مناسبات این دو گروه را نیز دگرگون کرده و سطح مهارت ها 

و آگاهی های آنان را اعتال می بخشد و همچنین اندک اندک خصلت های منفی باقی مانده از 

روزگار پیشین نیز از ذهن آنان زدوده می شود.  در کنار این دو طبقه، قشر روشنفکر جامعه نیز 

نقشی پیوسته رو به تزاید دارد زیرا سوسیالیسم شرایط مساعدی را برای پرورش استعدادها و 

کار خالق روشنفکران ارگانیک طبقۀ کارگر پدید خواهد آورد.

هستند،  سیاسی  نهادهای  زیربنای  اقتصادی  شرایط  که  این  دلیل  به  دیگر  سوی  از 

شورایی  دموکراسی  می آورد.  پدید  را  خویش  ویژۀ  ساختارهای  و  نهادها  نیز  سوسیالیسم 

و  گذار  دوران  در  اگر  است.  خویش  سرنوشت  تعیین  در  توده ها  ارادۀ  جتلی  شکل  عالی ترین 

به  پرولتاریا  دیکتاتوری  ِاعمال  طریق  از  اکثریت  برای  دموکراسی  سوسیالیسم،  ساختمان 

مناسبات  تثبیت  هنگام  در  می شود،  اجرا  اقلیت،  مقابل  در  اکثریت  حقوق  تضمین  منظور 

سوسیالیستی و با از میان رفنت طبقات استثمارگر، دموکراسی از حق اعمال حاکمیت توسط 

اکثریت، به دموکراسی برای متام خلق حتول می یابد.

در چنین جامعه ای رعایت حقوق متام شهروندان اعم از آزادی ها و حقوق دموکراتیک 

فارغ از جنسیت، ملیت، شغل، باورهای مذهبی و ... تضمین می شود.

فرهنِگ سوسیالیستی

دگرگونی اساسی در حوزۀ اقتصاد و مناسبات اجتماعی در مرحلۀ سوسیالیسم، بازتاب 

هنر  و  فرهنگ  سپهِر  در  نیز  را  خویش  شایستۀ 

منایان می کند. خنستین تغییر در حوزۀ فرهنگ، 

ناشی از حذف تضاد آنتاگونیستی میان طبقات 

الغای  با  است:  استثمارکننده  و  استثمارشونده 

طبقات  حذف  و  استثمار  بر  مبتنی  مناسبات 

قسمت  دو  به  فرهنگ  تقسیم بندی  بهره کش، 

فرهنگ خواص )طبقات مسلط( و فرهنگ عوام 

و	 طبقاتی	 خصلت	های	 سوسیالیسم	
دگرگون	 نیز	 را	 گروه	 دو	 این	 مناسبات	
آگاهی	های	 و	 مهارت	ها	 سطح	 و	 کرده	
همچنین	 و	 می	بخشد	 اعتال	 را	 آنان	
اندک	اندک	خصلت	های	منفی	باقی	مانده	
از	روزگار	پیشین	نیز	از	ذهن	آنان	زدوده	

می	شود.
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)توده های زحمتکش( از میان می رود.

یگانگی  این  اّما  است  جهانی  و  واحد  ماهیتی  دارای  سوسیالیستی  فرهنگ  بنابراین 

به هیچ روی به معنای یکدستی و عدم تنوع نیست: زیرا این فرهنگ از حلاظ شکل، زبان 

و شیوه های بیان، بازتاب دهندۀ خصلت های ملِی خلق های گوناگون و مرّوج و نیز اعتالبخش 

طیف گسترده ای از فرهنگ هاست. 

آثار  با  گذشته  هنر  برتر  جلوه های  و  عناصر  از  تلفیقی  هم  هنری  مختلف  حوزه های  در 

ویژۀ جهان نوین را شاهد خواهیم بود. ویژگی شاخص هنر سوسیالیستی در محتوای عمیقًا 

انسان گرایانه و دفاع و ترویج فرهنگ سوسیالیستی توسط آن است: بازمنایی واقع گرایانه 

از جهان در دینامیک ترین و انقالبی ترین َاشکال آن. به بیان دیگر، هنر سوسیالیستی، هنری 

جانب دار است که در خدمت منافع متامی خلق ها و پرورش دهندۀ ذوق هنری و زیبایی شناسِی 

متام خلق است.

برخی از منابع:
- آفاناسیف، و./ ماکارووا،/ م. مینایف، ل.)۱۳60(؛ مبانی سوسیالیسم علمی؛ برگردان: جمعی از مترجمان؛ 

سازمان جوانان تودۀ ایران
- انگلس، فردریش)بی تا(؛ آنتی دورینگ انقالب آقای دورینگ در علم؛ ناشر نامشخص

- هاروی، دیوید،/ امین، مسیر و دیگران)۱۳86(؛ مجموعه مقاله هایی از کنگره بین املللی مارکس- مجلد اول؛ 
ویراستار: حسن مرتضوی؛ دیگر

- هیودیس، پیتر )۱۳94(؛ درک مارکس از بدیل سرمایه داری؛ برگردان: حسن مرتضوی و فریدا آفاری؛ روزبهان.

منوداری از رشد و گسترش منوداری از رشد و گسترش 

جهان سوسیالیستیجهان سوسیالیستی

از سال از سال ۱۹۱۹۱۹۱۹ تا  تا ۱۹۹۱۱۹۹۱،،

سال شوم ویرانی این جهان.سال شوم ویرانی این جهان.

فهرست
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درگیری  »جنگ«  اصلی  معنای  آری.  معنا  یک  به  است؟  یافته  پایان  سرد  جنگ  آیا 

مسلحانه بین دو یا چند کشور یا به طور کلی تر، بین مراکز قدرت است. جنگی که به مرحلۀ 

کشتار و شلیک اسلحه نرسد جنگ »سرد« نامیده می شود. به این معنی، رابطه ای که دربخش 

هم  و  شوروی  جماهیر  احتاد  و  سویی  از  و  متحده  ایاالت  بین  بیستم  قرن  دوم  نیمه  اعظم 

پیمانانش از سوی دیگر وجود داشته است، موردی کالسیک )و شاید کالسیک ترین منونۀ( 

جنگ سرد بود. و این جنگ با عقب کشیدن طرف شوروی در سال های ۱989 تا ۱990 به پایان 

رسید. کمتر کسی ممکن است این واقعیات مسلم را حاشا کند.

برای  است  مترادفی  عنوان  ویژه  به  می رود،  کار  به  نیز  دیگر  معانی  در  جنگ  واژه  اما 

توهم پایان جنگ سرد
نوشتۀ َهری مگداف و پل م. سوئیزی / ترجمۀ فرشید واحدیان

یادداشت سردبیری:

بروز	جنگ	سردی	جدید	در	زمان	ما	طبعاً	این	سؤال	را	مطرح	می	کند	که	آیا	جنگ	سرد	قبلی	واقعاً	
پایان	یافت؟	به	عبارت	دیگر	از	دید	امروز	ما،	چگونه	جنگ	سرد	جدید	از	خاکستر	گرم	جنگ	سرد	قبلی	
سربرآورد؟	آنچه	در	ادامه	می	آید،	باز	نشر	»یادداشت	سردبیری«	شماره	فوریه	1994	نشریۀ	مانتلی	

ریویو،	نوشته	هری	مگداف	و	پل	سویزی	است	که	با	هدف	پاسخ	به	این	سؤال	ها	نوشته	شده	بود.	
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از  آشنا  یا امکان وجود خشونت. دو منونۀ بسیار  با فرض وجود  توصیف اغلب تعارض ها، 
کاربرد این واژه را در تعاریف ناشیانه به اصطالح جنگ علیه مواد مخدر۱ و جنگ علیه فقر۲ 

می بینیم، که پدیده هایی واقعی و نه چندان بی ارتباط با یکدیگرند.

هستند کسانی که معتقدند جنگ سرد، با وجود آنچه در سال های ۱989-۱990 رخ داد، 

پایان نیافته است. آیا ممکن است به یک معنا، چنین چیزی حقیقت داشته باشد؟ چه چیزی 

آنها را به این باور می رساند؟ برای پاسخ به این سؤال، طرح سؤالی متفاوت مفید است: پایان 

واقعی جنگ سرد باید به چه نتایجی می اجنامید؟ مطمئنًا پاسخ این است که هر دو طرف از 

اجنام متام اقدامات پرهزینه، خطرناک و در نهایت فاجعه باری که در آن برهۀ زمانی ممکن بود، 

هر آن جنگ سرد را به جنگی داغ تبدیل کنند دست بردارند. در سوی احتاد جماهیر شوروی همین 

اتفاق افتاد. هرچند به طرزی آشفته، اما کاماًل قاطعانه. برای آنها جنگ سرد حقیقتًا خامته 

یافته بود. اما در طرف آمریکایی، ابدًا چنین اتفاقی نیفتاد. هزینه های »دفاع ملی« در سال 

۱989 به ۲90/4میلیارد دالر رسید. چهار سال بعد در سال ۱99۳ این رقم به ۳89/۳میلیارد 

دالر رسید۳. هنگامی که احتاد جماهیر شوروی ویران شد، در آمریکا صحبت های زیادی دربارۀ 

»منافع حاصل از صلح« و کاربرد آنها برای انواع کارهای خیر درگرفت. اما چنین نشد و به نظر 

می رسد برای ما جنگ سرد هرگز پایان نیافته است.

از آنچه با چشم غیرمسلح بتوان دید، ماهیت  همه این ها نشان می دهد که جنگ سرد 

عمیق تری داشته و دارد. اگر پایان بخشیدن به این جنگ تنها برای یک طرف ممکن بوده و نه 

برای هر دو، پس مطمئنًا از همان ابتدا می بایست اهداف دو طرف متفاوت بوده باشد. و چنین 

هم بود. احتاد جماهیر شوروی در جنگ آتشین جهانی دوم برنده شد و مصمم بود پیروزی به 

دست آمده را حفظ مناید. ایاالت متحده و هم پیمانانش نیز به همان میزان مصمم بودند که چنین 

نشود. اما این همۀ ماجرا نبود: آنها در ادامۀ ستیز با احتاد جماهیر شوروی چیزی را می جستند 

که از زمان انقالب روسیه در سال ۱9۱۷ به دنبال آن بودند، و آن یعنی فرصتی طالیی برای 

خالصی از »کمونیسم«، یعنی جامعه ای که بر اساس اصول غیرسرمایه داری سازمان یافته 

بنابراین  برای سرمایه داری در سرتاسر جهان به شمار می رفت،  بود. وجود شوروی تهدیدی 

هدف آنها عقب راندن شوروی ها و در این راستا هم زمان، نابودی آن شکل از جامعه بود. روش 

انتخاب شده برای این منظور حتمیل یک مسابقه تسلیحاتی بی پایان بر احتاد جماهیر شوروی 

بود. طبقات حاکم در غرب زیرکانه دریافته بودند که قدرت اقتصادی آنها نسبت به اقتصاد 

کمتر توسعه یافتۀ شوروی، از برتری بیشتری برای ادامۀ آن مسابقه برخوردار است.
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نقشه اجرا شد و اقتصاد شوروی از پا درآمد. رهبری ] شوروی[ از جنگ سرد دست کشید. 

نظام از هم پاشید، و یورش برای احیای سرمایه داری آغاز شد. ایاالت متحده منی توانست 

قاطع تر از این در جنگ سرد پیروز شود. پس چرا این کشور طوری رفتار می کند که گویی هنوز 

جنگ سرد ادامه دارد؟

دست کم به سه دلیل موجه.

اولین علت، خَلتی )اینرسی( و یا متایل به ادامۀ عادت پیشین است. نیرویی همه جا حاضر 
در تاریخ که ریشه در روانشناسی و منافع مسلط دارد. رفتاری که هرچه پیشینۀ طوالنی تری 

داشته باشد، قدرمتندتر است. بدون شک این عاملی مؤثر است، اما در تأثیر آن نباید غلو کرد. 

تقریبًا همه، از ته دل ادعا می کنند که خالصی از فشار و قربانی های برپایی جنگ سرد، موجب 

خشنودی آنها شده است. با این حال با گذشت چهار سال از تسلیم دشمن، در بهره برداری از این 

آزادی نو یافته، قدمی برداشته نشده است. بنابراین عاملی جز خَلتی باید در کار باشد.

دلیل دوم عبارت است از رسالت رهبری جهان که طبقۀ حاکم ایاالت متحده به عنوان 
تنها ابرقدرت باقی مانده، برای خود قایل است. داشنت قدرت نظامی برتر از هر قدرت دیگر 

کافی نیست. قدرت این نظام باید از هر ترکیب متصور میان قدرت های دیگر نیز برتر باشد. و 

این نه فقط در مورد وضعیت حاضر بلکه دربارۀ وضعیت محتمل پنج یا ده سال آینده نیز باید 

صدق کند. با توجه به همه این مالحظات مهم، جای شگفتی نیست که سیاست گذاران ایاالت 

متحده، تصمیم به حفظ بزرگ ترین ماشین نظامی جهاِن بر جا مانده از جنگ سرد گرفتند تا 

ببینند بعد چه خواهد شد. هرگز حتی از مخیله این سیاست گذاران هم منی گذرد که شاید پیشبرد 

فعاالنه سیاست کاهش تسلیحاتی عمومی، بدیل عاقالنه تری باشد.

دلیل سوم مکمل و مؤید دلیل دوم است. هدف اعالم شدۀ جنگ سرد شکست دادن تهدید 
خیالی توسعه طلبی شوروی بود. اما هدف واقعی خالصی از دنیای »کمونیستی« بود - یعنی 

خالصی از هر شکل از جوامع سامان یافته بر مبنایی جز »بازار آزاد«، یعنی روش سرمایه داری. 

پایان  به  کمونیسم  آیا  چطور؟  هدف واقعی  اما  است.  فراموش شده  اکنون  خیالی  تهدید  آن 

رسید؟ پاسخ منفی است. هنوز شماری از کشورها را احزاب کمونیست اداره می کنند )چین، 

کوبا، ویتنام، کره شمالی(. در حال حاضر همه آنها نشانه هایی از حرکت به مست سرمایه داری 

را نشان می دهند. اما به اعتقاد سرمایه داران دوآتشه ای مانند آنهایی که بر ایاالت متحده 

حاکم اند، تا زمانی که این کشورها بورژوازی خود را توسعه ندهند و قدرت را به آنها نسپارند، 

در حصار امن خود قرار دارند و باید با آنها همچون دشمنان دوران جنگ سرد رفتار شود. 
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با این حال، مشکل بتوان نتیجه گرفت که کمونیسم در دنیای امروز پایان یافته است. 

سرمایه داری هرگز تا این حد فراگیر و قدرمتند؛ و درعین حال هیچ گاه تا این حد مستعد بحران ها 

و بالیای بی مهار نبوده است. این ترکیب انفجاری همۀ جوامع جهان را در مقیاس بی سابقه ای 

قطبی می کند. ویروس کمونیسم که همیشه در عمق وجود سرمایه داری حضور دارد- هرچند 

که در سال های اخیر عمدتًا نهفته بوده است- در مسیر ها و مکان های غیرمنتظره ای دوباره 

سرمایه داری  قدرت  مسند های  بر  که  آنها  پنداشت  نباید  هم  حلظه  یک  حتی  می گیرد.  جان 

تکیه کرده اند از آنچه می گذرد بی خبرند، یا برای مقابله با آن، از تنها روشی که می شناسند، 

یعنی توسل به قدرت نظامی آشکار، غافل هستند. برای آنها جنگ سردی که چهار سال پیش 

)۱990( به پایان رسید، چیزی نیست بیش از پایان یک مرحله از مبارزه ای که به اندازه خود 

سرمایه داری دوام خواهد یافت.

 
https://monthlyreview.org/2022/11/01/end-of-cold-war-illusions/?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=end-of-cold-war-illusions

۱. جنگ علیه مواد مخدر )War on Drugs( در آمریکا به کارزار ممنوعیت مواد مخدر، کمک نظامی و 
مداخلۀ نظامی با هدف محدود کردن و کاهش جتارت غیرقانونی این مواد اطالق می شود. م.

۲. جنگ علیه فقر )War on Poverty( اصطالحی است برای مجموعۀ قوانینی که خنستین بار در زمان 
لیندون جانسون در ۱964، یرای مقابله با فقر در سطح کشور وضع گردید. م. 

۳. برای سال ۲0۲۳، بودجۀ نظامی ایاالت متحده به میزان 8۱۳ میلیارد دالر تصویب شده است. م.

مشکل	بتوان	نتیجه	گرفت	که	کمونیسم	در	دنیای	امروز	پایان	یافته	است.	سرمایه	داری	
هرگز	تا	این	حد	فراگیر	و	قدرتمند؛	و	درعین	حال	هیچ	گاه	تا	این	حد	مستعد	بحران	ها	
و	بالیای	بی	مهار	نبوده	است.	این	ترکیب	انفجاری	همۀ	جوامع	جهان	را	در	مقیاس	
بی	سابقه	ای	قطبی	می	کند.	ویروس	کمونیسم	که	همیشه	در	عمق	وجود	سرمایه	داری	
حضور	دارد-	هرچند	که	در	سال	های	اخیر	عمدتاً	نهفته	بوده	است-	در	مسیر	ها	و	

مکان	های	غیرمنتظره	ای	دوباره	جان	می	گیرد.	حتی	یک	لحظه	هم	نباید	پنداشت	آنها	که	
بر	مسند	های	قدرت	سرمایه	داری	تکیه	کرده	اند	از	آنچه	می	گذرد	بی	خبرند،	یا	برای	مقابله	
با	آن،	از	تنها	روشی	که	می	شناسند،	یعنی	توسل	به	قدرت	نظامی	آشکار،	غافل	هستند.	
برای	آنها	جنگ	سردی	که	چهار	سال	پیش	)1990(	به	پایان	رسید،	چیزی	نیست	بیش	

از	پایان	یک	مرحله	از	مبارزه	ای	که	به	اندازه	خود	سرمایه	داری	دوام	خواهد	یافت.

فهرست
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شود،  روبرو  سیاسی  مقاومت  با  یا  یابد  کاهش  امپراتوری  عمل  سرعت  که  هنگامی 

شرکت های امنیتی خصوصی و شرکت های نظامی خصوصی به طور فزاینده ای خواسته های 

برآورده  را  دارایی های شان  از  حمایت  در  جهانی  قدرت  خنبگان  و  فراملی  سرمایه دار  طبقۀ 

و  فراملی  سرمایه دار  طبقۀ  مدیران  شخصی  امنیت  شامل  حفاظتی  خدمات  این  می کنند. 

خانواده های شان، حفاظت از مناطق امن مسکونی و کاری، مشاورۀ تاکتیکی نظامی و آموزش 

پلیس و نیروهای مسلح ملی، جمع آوری اطالعات در مورد جنبش های دموکراسی خواهانه و 

و  تسلیحاتی  سیستم های  مدیریت  و  تسلیحاتی  خریدهای  )اپوزیسیون(،  مخالف  گروه های 

مستاصل،  توده های  بحران  گسترش  می شود.  ترورها  و  نظامی  عملیات  ضربت  نیروهای 

پناهندگان، نیروی کار خارجی و فرسودگی محیط زیست به معنای فرصتی نامحدود برای 

شرکت های نظامی خصوصی )PMCs(۱ است تا در خدمت حفاظت از خنبگان جهانی قدرت و 

اربابان جهان 

 و محافظان آنها
بخش سوم و پایانی:

شرکت های نظامی خصوصی

برگردان: ا.ص. پویا

این	نوشته	سه	بخشی،	تلخیصی	از	یک	فصل	کتاب	»غول	ها«،	نوشتۀ	پیتر	فیلیپس	نویسنده	آمریکایی	
است	که	در	سال	2018	منتشر	شد	و	مجلۀ	»دانش	و	امید«،	در	شمارۀ	سوم	خود	)آبان	1۳99(	آن	را	
معرفی	کرد:	مقاله	ای	دربارۀ	اربابان	جهان	)غول	ها(	و	محافظان	آنها	که	عبارتند	از	امپراتوری	نظامی	و	
ناتو؛	سازمان	های	اطالعاتی؛	شرکت	های	نظامی	خصوصی.	دو	بخش	نخست	این	مقاله	در	شماره	های	

12	و	1۳	»دانش	و	امید«	منتشر	شد	و	اینک	آخرین	بخش	آن	به	خوانندگان	تقدیم	می	شود.



ص 80، دانش و امید، دی ۱۴۰۱

خنبگانقدرتومحافظانشان

طبقۀ سرمایه دار فراملی باشند. 

 شرکت های نظامی خصوصی که به طور رمسی به عنوان مزدور شناخته می شوند، بخش 

مهمی از درگیری های مسلحانه حداقل از زمان امپراتوری روم بوده اند. با این حال، شکل 

وکار  کسب  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  شامل  خصوصی  نظامی  شرکت های  جدیدتر 

امنیتی حفاظت از منافع طبقۀ سرمایه دار فراملی و سرمایه داری جهانی در چند دهۀ گذشته 

پدیدار شده است. برآورد می شود که حداقل 200 میلیارد دالر، با پیش بینی مخارج ساالنۀ 

بیشتر برای امنیت خصوصی در سطح جهان خرج می شود. این رشته در حال حاضر حدود ۱5 

میلیون نفر را در سراسر جهان به خدمت گرفته است. بسیاری از این شرکت ها خدمات مختلفی 

ارائه می دهند، از محافظت از بانک ها و ساختمان های خصوصی گرفته تا امنیت مسلحانه و 

جنگ آشکار.

فراهم  را  خصوصی  نظامی  شرکت های  تعداد  سریع  افزایش  فرصت  عراق،  جنگ 

منود. ایاالت متحده با داشنت حدود ۱50 شرکت نظامی خصوصی در مناطق جنگی عراق و 

پیمانکاران   ،2008 سال  تا  کرد.  امنیتی  مسائل  صرف  دالر  میلیاردها  ساالنه  افغانستان، 

شرکت های نظامی خصوصی بیش از نیروهای رمسی دولت آمریکا در عراق حضور داشتند. 

نفر  و 64۲50  افغانستان  در  آمریکا[ 90339  ]ارتش  و 2011، وزارت دفاع  درسال های 2010 

در عراق پرسنل پیمانکار داشت. از سال ۲005 تا 2010، وزارت دفاع 146 میلیارد دالر برای 

شرکت های نظامی خصوصی در صحنه های جنگ افغانستان و عراق خرج کرد. با این که اکثر 

قراردادهای خصوصی در زمینه پشتیبانی و تدارکات بود ولی 18 درصد پیمانکاران خصوصی 

درعراق-تقریبًا 10هزار نفر- جزو فهرست کارکنان امنیتی بودند. یک سوم این قراردادهای 

امنیتی شامل شهروندان ایاالت متحده، 15درصدشان افراد محلی و مابقی از سایر ملیت ها 

سازمان های  خاورمیانه،  جنگ های  در  خصوصی  نظامی  شرکت های  از  بسیاری  بودند. 

فرصت طلبی بودند که با فروکش جنگ از کار کنار می کشیدند. با این حال، نه تنها بزرگترین 

شرکت های نظامی خصوصی امروز حضور خود را در خاورمیانه حفظ کرده اند، بلکه خدمات 

خود را به سایر کشورها و بنگاه های اقتصادی خصوصی در سراسر جهان گسترش داده اند.

 با آن که ایاالت متحده حضور نیروهای خود در منطقه خاورمیانه را کاهش می دهد، ولی 

مخارج واقعی دولت ایاالت متحده در ارتباط با شرکت های نظامی خصوصی همچنان زیاد 

پنهان کردن شهرت منفی شان،  به منظور  بزرگ ترین و مشهورترین شرکت ها  از  برخی  است. 

درهم ادغام و یا دارای پیکربندی جدیدی شده اند. آنها به طور فزاینده ای با شیوه هایی ادغام 
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می شوند که توانایی های شان در ارائه خدمات امنیت و ایمنی به طبقه سرمایه دار فراملی را 

موج  »جدیدترین  آمریکایی،  سیاسی  دانشمند  سینگر۲،  دبلیو  پی.  گفتۀ  به  کنند.  سودآورتر 

عوامل نظامی خصوصی، پیش از هر چیز و مقدم بر همه، مؤسسات جتاری اند. آنها کسب و 

کارهایی با سازماندهی سلسله مراتبی و ثبت شده اند که آشکارا جتارت و رقابت می کنند و 

)بیشتر شان( به طور عمودی در بازار گسترده تر جهانی ادغام شده اند«. 

بلک واتر )بخشی از کانستلس هولدینگز(۳

بلک واتر احتمااًل شناخته شده ترین شرکت امنیتی خصوصی در جهان است. این شرکت در 

سال 1997 توسط اریک پرینس4، عضو سابق نیروی دریایی موسوم به سیل )تیم های دریایی، 

هوایی و زمینی(5 برای ارائه آموزش های سطح باال به ارتش و نیروی انتظامی ایاالت متحده 

تاسیس شد. مرکز آموزشی آن دارای 6000 هکتار باتالق در مرز کارولینای شمالی و ویرجینیا 

بود. بلک واتر، اولین قرارداد دولتی خود را پس از رویداد مبب گذاری در کشتی جنگی یو اس 

اس کول6 در اکتبر 2000 دریافت کرد. این شرکت، مرکز آموزشی دیگری را در 2001 برای آموزش 

تیراندازی در فضای باز و بسته، مرمت شهری، دریاچه مصنوعی و چندین مسیر مسابقات 

اتومبیلرانی افتتاح کرد.

بلک واتر در اوایل سال 2002 شعبه ای ایجاد کرد که به طور خاص به اجنام قراردادهای 

امنیتی اختصاص یافته بود. یکی از اولین قراردادهای بزرگ آن، ارائۀ مجوزهای محرمانۀ 

امنیتی حتت عنوان حفاظت از مقر سازمان اطالعات مرکزی )سیا( در کابل، به بیست مردی 

بود که در واقع، وظیفۀ شکار اسامه بن الدن را به عهده داشتند.

بالفاصله پس از آن، بلک واتر جایگاه محکمی در کسب وکار آمریکا در ماورای بحار، 

به ویژه در عراق و افغانستان کسب کرد. بلک واتر عالوه برکسب و کار قراردادهای دولتی، 

دریافت کنندۀ چندین قرارداد خصوصی نیز بوده است که بیشتر آنها مخفی مانده اند. پس از 

طوفان کاترینا، 200 کارمند بلک واتر به مناطق ویران شده اعزام شدند. گزارش های متناقضی 

در مورد جتارت واقعی آنها در مناطق حتت تأثیر کاترینا وجود دارد. بلک واتر اصرار داشت که 

آنها برای ارائه کمک های بشردوستانه به صورت رایگان در آجنا حضور دارند، درحالی که 

برخی دیگر خاطرنشان می کنند که بسیاری از کارکنان بلک واتر برای حفاظت از ساختمان های 

دولتی قرارداد بسته بودند. درهرصورت، بلک واتردر رویدادهای پس از طوفان کاترینا حضور 

غیرقابل انکاری داشت. 
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در ماه مه سال ۲006 دولت ایاالت متحده قراردادهای دین کورپ وتریپل کانوپی۷ برای 

تأمین امنیت دیپلماتیک در عراق را به بلک واتر اعطا کرد و برای چنین منظوری با استخدام 

تعداد قابل توجهی از تفنگداران مزدور برای خارج کشور، عمال منونه جدید ]شرکت های نظامی 

خصوصی[ را ایجاد کرد.

شاید بدنام ترین رویداد مربوط به بلک واتر در میدان نسور8 در بغداد در ۱6 سپتامبر 2007 

رخ داده باشد؛ هنگامی که کارکنان بلک واتر 17 غیرنظامی عراقی را کشتند. در اکتبر 2014 

یک دادگاه منطقه ای فدرال آمریکا دریافت که این موضوع فاجعه ای اتفاقی در میدان جنگ 

نبوده، بلکه نتیجه اقدامات جنایتکارانه بوده است. دادگاه چهار نفر از نگهبانان بلک واتر را 

به اتهام قتل، قتل عمد با استفاده از مسلسل محکوم کرد. با این حال، یک دادگاه جتدیدنظر 

فدرال در ماه اوت 2017 حکم داد که چون سه نفر از این مردان اظهارکرده بودند که از حکم 

ناعادالنه شان خشمگین بودند و نفر چهارم، بازنشسته شد، الزم بود محکومیت بلندمدت 

حبس شان لغو شود. هیئت سه نفرۀ قضات، محکومیت پیمانکاران را »بطور شرم آورانه ای 

بی تناسب با مسئولیت آنها در استفاده از سالح های حکومتی در مناطق جنگی« اعالم کرد.

به دنبال حادثه میدان نسور، بلک واتر فرایند بازسازی تصویر عمومی خود را آغاز کرد. 

دراکتبر سال 2007 بلک واتر ایاالت متحده نام خود را به بلک واتر جهانی9 تغییر داد و لوگوی 

شرکت خود را نیز عوض کرد و تغییر جهت منابع خود از قراردادهای امنیتی صرف را آغاز 

منود. درسال 2009 بلک واتر جهانی، بار دیگر نام خود را به شرکت سهامی با مسؤولیت محدود 

اکسی سرویسز۱0 تغییر داد و دور جدید دیگری از بازسازی را آغاز کرد. اریک پرینس بنیانگذار 
و مدیرعامل، از مست مدیرعاملی استعفا داد و جوزف یوریو۱۱ فعالیت های روزانه را برعهده 

گرفت، در حالی که پرینس همچنان رئیس هیئت مدیره ماند. در سال 2010 یک گروه خصوصی 

آکادمی۱۲ گذاشتند. شرکت جدید  را  نام شرکت  و  را خریداری کردند  اکسی  از سرمایه گذاران، 

سیستم مدیریتی جدیدی ابداع کرد، برنامه ای برای انطباق و حاکمیت ایجاد کرد و یک تیم 

رهبری تشکیل داد که با »جتربۀ عمیق در مدیریت بحران« و جتربۀ قبلی در پست های عالی 

سپتامبر	 	16 	 در	 بغداد	 در	 نسور	 میدان	 در	 واتر	 بلک	 به	 مربوط	 رویداد	 بدنام	ترین	 شاید	
کشتند.	 را	 عراقی	 غیرنظامی	 	17 بلک	واتر	 کارکنان	 که	 هنگامی	 باشد؛	 داده	 رخ	 	2007
کرد.	 آغاز	 را	 خود	 عمومی	 تصویر	 بازسازی	 فرایند	 بلک	واتر	 نسور،	 میدان	 حادثه	 دنبال	 به	
داد. تغییر	 جهانی	 واتر	 بلک	 به	 را	 خود	 نام	 متحده	 ایاالت	 واتر	 بلک	 	2007 سال	 اکتبر	 در	
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دولتی مشخص می شود.

کانستلس هولدینگز در ماه ژوئن 2014 با ادغام آکادمی )بلک واتر( و تریپل کامپنی به 
وجود آمد. درآن زمان، این هولدینگ چند رشته ای، چندین شرکت برجسته دیگر را خریداری 

کرد که بخشی از گروه سابق کانستلس بودند، که از جملۀ آنها می توان به شرکت های خدمات 

اجتماعی۱۳، تایدواتر جهانی۱4، و خدمات ملی راهبردی حفاظتی۱5 اشاره کرد. 
در حالی که همه شرکت های گروه کانستلس، از جمله آکادمی و تریپل کامپنی، به طور 

قرار  هولدینگز  کانستلس  بزرگتر  چتر  کنترل  حتت  آنها  همگی  اما  هستند،  جدا  هم  از  رمسی 

با  می کنند.  خدمت  کانستلس  مدیرۀ  هیئت  در  همگی  آکادمی،  مدیرۀ  هیئت  اعضای  دارند. 

ادغام، همۀ این شرکت ها می توانند از منابع یکدیگر استفاده کنند، که مهمترین آنها امکانات 

آموزشی آکادمی در سطح جهانی است. ادارۀ کانستلس به عهدۀ هیئت مدیرۀ مردانه ای است 

بابی ری  جان اشکرافت۱۷ دادستان کل سابق،  میلیاردر،  رد مکیمز۱6  شامل اشخاصی چون 

اینمن۱8 دریاساالر بازنشسته، و جک کوئین۱9، مشاور دموکرات برجسته، رئیس ستاد ال گور، 
معاون رئیس جمهور و مشاور کلینتون رئیس جمهور.

مشاوران  در سال ۲0۱6 دو شرکت سرمایه گذاری خصوصی شهر نیویورک، یعنی شرکت 
منهننت۲۲  شرکای  شرکت  و  است(  آن  مدیریت  شریک  دیونکر۲۱  جیسون  )که  فورته۲0  سرمایه 
اصلی  سرمایه گذاران  مدیریتی(  شرکای  مکبراید۲۳  پاتریک  و  بوساکی  سی.  دین  که  )جایی 

کانستلس بودند.

طبق اخبار، اریک پرینس اخیرًا مشاور دونالد ترامپ بوده است. خواهر پرینس، بتسی 

دوواس۲4، وزیر آموزش و پرورش دولت ترامپ است. جدیدترین بخش کانستلس، هوانوردی 

ای پی۲5، یک نیروی هوایی از بالگردها بود که در آفریقا خدمات ارائه می دهد. مجموع منابع 
و نیروی انسانی کنونی کانستلس به احتمال زیاد، آن را به یکی از قدرمتندترین شرکت های 

حفظ	 به	 را	 فصلی	 بشری،	 بحران	 و	 جهانی	 سرمایه	داری	 درکتاب	 رابینسون	 آی.	 ویلیام	
اختصاص	 ارتش	 و	 پلیس	 توسط	 یکم	 و	 بیست	 قرن	 در	 جهانی	 سرمایه	داری	 آرامش	 و	 امنیت	
دموکراسی	خواهانه،	 جنبش	های	 به	 فراملی	 سرمایه	دار	 طبقۀ	 نخبگان	 واکنش	 وی	 می	دهد.	
خاطر	 به	 سرزنش	 و	 نژادپرستی	 مردانه	گرایی،	 نظامی	گری،	 به	 اتکای	شان	 هم	چنین،	
می	کند. توصیف	 دولتی	 پلیس	 سرکوب	 برای	 ایدئولوژیک	 توجیهی	 عنوان	 به	 را	 رفتار	
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نظامی خصوصی تبدیل کرده است. اریک پرینس در حال حاضر حامی »نزدیکی شرکت هند 

شرقی« به افغانستان است، که به موجب آن ایاالت متحده با شرکت های خود برای مدیریت و 

کنترل نظامی آن کشور قرارداد فرعی می بندد.

جی4 اس

دومین  قاره،  پنج  در  جهان  کشور   120 از  بیش  در  کارمند  6۲5هزار  حدود  با  جی4اس 

کارفرمای بزرگ بخش خصوصی در جهان است. برخی از مهمترین پیمانکاران آن، دولت های 

انگلستان، ایاالت متحده، اسرائیل و استرالیا هستند. در بخش خصوصی، با شرکت هایی 

مانند کرایسلر، اپل و بانک آمریکا همکاری کرده است.

جی4اس خدماتی همچون نگهبانی های امنیتی، آژیرهای هشداردهنده، مدیریت و حمل 

وجوه نقد و اشیای قیمتی، مدیریت زندان و نظارت الکترونیکی بر مجرمان در 120 کشور 

جهان را ارائه می دهد. درآمد ساالنه جی 4اس در سال 2014 نزدیک به 10/5 میلیارد دالر بود. 

جی4اس به طور فزاینده ای در »محیط های پیچیده« فعالیت می کند و مشاغلی را قبول می کند 

که ارتش های ملی برای اجنام آنها آموزش ندیده اند.

در نیجریه، شرکت ِشورون برای عملیات ضد شورش که شامل مزدوران واکنش سریع است 

با جی 4اس قرارداد می بندد. جی 4اس عملیات مشابهی را در سودان جنوبی اجنام می دهد 

و جتهیزات نظارتی را برای پاسگاه ها و زندان های اسرائیل و امنیت شهرک های یهودی نشین 

فلسطین فراهم کرده است. جی 4 اس یکی از چندین شرکت امنیتی خصوصی محافظ ساخت 

خط لولۀ داکوتا اکسس پایپالین۲6 بود. 

از ژوئیه ۲0۱۲ خنبگان قدرت جهانی در جی 4اس سرمایه گذاری های سنگینی کرده اند. 9 

غول درهولدینگ های جی 4اس سرمایه گذاری مستقیم کردند .

ویلیام آی. رابینسون درکتاب سرمایه داری جهانی و بحران بشری۲۷، فصلی را به حفظ 

امنیت و آرامش سرمایه داری جهانی در قرن بیست و یکم توسط پلیس و ارتش اختصاص 

پیمانکاران	نظامی	خصوصی	احتماالً	نقشی	اساسی	را	در	دنیای	سرمایه	داری	نئوفاشیستی	آینده	
از	 در	خارج	 و	 فوراً	 که	 آزاد	است	 ایفا	خواهند	کرد.	سرمایه	 پیش	بینی	کرده	است،	 رابینسون	 که	
با	 ملت	ها	 ـ	 دولت	 که	 درحالی	 کند،	 باشد	سفر	 آنجا	کسب	سود	ممکن	 در	 که	 به	هرجایی	 کشور	
شد. نخواهند	 مواجه	 جمعیت	 مهار	 مناطق	 در	 کار	 نیروی	 سرکوبگرانه	 کنترل	های	 جز	 چیزی	
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دموکراسی خواهانه،  جنبش های  به  فراملی  سرمایه دار  طبقۀ  خنبگان  واکنش  وی  می دهد. 

هم چنین، اتکای شان به نظامی گری، مردانه گرایی، نژادپرستی و سرزنش به خاطر رفتار را به 

عنوان توجیهی ایدئولوژیک برای سرکوب پلیس دولتی توصیف می کند. 

رابینسون این فرضیه را مطرح می کند که تداوم مترکز سرمایه و فقر گسترده، دولت ها را 

با بحران های مشروعیت روبرو می کند که مستلزم استفاده از انبوهی از مکانیسم های کنترل 

فزاینده  جداسازی  و  نظامی  حکومت  مختلف  سطوح  دسته جمعی،  حبس  جمله  از  اجباری، 

طبقات در مناطق محدودکنندۀ جغرافیایی است.

سرمایه داری  دنیای  در  را  اساسی  نقشی  احتمااًل  خصوصی  نظامی  پیمانکاران 

نئوفاشیستی آینده که رابینسون پیش بینی کرده است، ایفا خواهند کرد. سرمایه آزاد است که 

فورًا و در خارج از کشور به هرجایی که در آجنا کسب سود ممکن باشد سفر کند، درحالی که 

دولت ملت ها با چیزی جز کنترل های سرکوبگرانه نیروی کار در مناطق مهار جمعیت مواجه 

خنواهند شد. به این دالیل، بسیاری از محققان به این درک رسیده اند که شرکت های نظامی 

خصوصی به عنوان بخشی از امپریالیسم نئولیبرالی است که در حال حاضر، قدرت های پلیس 

در محدودۀ کشور آمریکا را تکمیل می کند و در نهایت می تواند جایگزین آنها شود.

شرکت هایی که ما بررسی کردیم طیف وسیعی از خدمات شرکت های نظامی خصوصی 

را ارائه می دهند. این شرکت های بزرگ تر به طور فزاینده ای در جهان سرمایه فراملی ادغام 

می شوند. هیئت مدیره و مشاوران شرکت های نظامی خصوصی-تقریبًا صرفًا مذکر- منایندۀ 

برخی از قوی ترین افراد در جهان، با پیوندهای متعدد اجتماعی سیاسی با دولت ها، ارتش، 

امور مالی وگروه های سیاسی اند. 

گرایش به مست خصوصی سازی جنگ، تهدیدی جدی برای حقوق بشر، روند قانونی، 

شفافیت و پاسخگویی دموکراتیک است. امپراتوری نظامی ایاالت متحده ناتو تعیین کنندۀ 

از هواپیماهای بدون سرنشین  معیارهای اخالقی برای زیرپا گذاشنت حقوق بشر با استفاده 

بدون خلبان ] پهپادها[ برای کشنت غیرنظامیان بی توجه به قوانین بین املللی است. با زدن 

برچسب شورشی ها و تروریست ها به غیرنظامیان کشته شده، امپراتوری نظامی، فقدان کامل 

روند قانونی و حقوق بشر را نشان می دهد که هر گونه معیار مشروعیت اخالقی دولتی را نقض 

نظامی  شرکت های  برای  را  معیارهایی  خود  نوبۀ  به  اخالقی  مشروعیت  فقدان  این  می کند. 

خصوصی تعیین می کند تا با همان بدخواهی در سایۀ این امپراتوری فعالیت کنند.

فراملی،  سرمایه گذاری  کنار  در  خصوصی  نظامی  شرکت های  عملیات  شدن  جهانی 
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توافق نامه های معاهدات بین املللی، و افزایش مترکز ثروت در طبقۀ سرمایه دار فراملی به این 

معنی است که اقدامات سرکوبگرانۀ شرکت های خصوصی امنیتی در خارج از کشور به ناچار به 

سر منزل خود، یعنی ایاالت متحده، احتادیه اروپا و سایر کشورهای توسعه یافته خواهد رسید. 

99 درصد ما بدون ثروت و نیروی خصوصی پلیس با تهدید قریب الوقوع سرکوب آشکار 

و از دست دادن کامل حقوق بشر و حمایت های قانونی روبرو هستیم. ما نشانه های این روند 

را روزانه با کشتار توسط پلیس )در حال حاضر نزدیک به 100 نفر در ماه در ایاالت متحده(، 

در  موردی  بازرسی  ایست های  دسته جمعی،  حبس های  حکم،  بدون  الکترونیکی  جاسوسی 

گذرگاه ها، امنیت فرودگاه ها و لیست مسافران پرواز ممنوع فرودگاه ها، و مجموعه اطالعات 

اقدامات  این  اینکه  درک  می کنیم.  مشاهده  داخلی  امنیت  مشکوک  اطالعاتی  پایگاه های 

سرکوبگرانه فقط ما و خانواده های ما را از امنیت کمتری برخوردار می کنند و این اقدامات در 

درجۀ اول برای حفاظت از خنبگان جهانی طبقۀ سرمایه دار فراملی وضع و مستقر می شوند، 

گامی مهم برای شناخت حنوه عملکرد قدرت امروز در جهان است.

1. private military companies 2. P.W. Singer
3. Blackwater (part of the Constellis Holdings)  4. Erik Prince
5. SEAL (Sea, Air, and Land teams)

6. مبب گذاری مزبور، یک حمله انتحاری توسط گروه تروریستی القاعده علیه یو اس اس کول، ناوشکن موشک 
هدایت شونده نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا، درحال سوخت گیری در بندر عدن یمن در 12 اکتبر 2000 بود.م.
7. DynCorp, and Triple Canopy contracts  8. Nisour
9. Blackwater Worldwide    10. Xe Services llc
11. Joseph Yorio  12. Academi  13. Strategic Social
14. Tidewater Global 15. National Strategic Protective Services
16. Red McCombs  17. John Ashcroft
18. Bobby Ray Inman 19. Jack Quinn
20. Forté Capital Advisors  21. Jason DeYonker
22. Manhattan Partners  23. Dean C. Bosacki and Patrick McBride
24. Betsy DeVos  25. EP Aviation 26. Dakota Access Pipeline
27. Global Capitalism and the Crisis of Humanity, William I. Robinson

گرایش	به	سمت	خصوصی	سازی	جنگ،	تهدیدی	جدی	برای	حقوق	بشر،	روند	قانونی،	شفافیت	
معیارهای	 تعیین	کنندۀ	 ناتو	 متحده	 ایاالت	 نظامی	 امپراتوری	 است.	 دموکراتیک	 پاسخگویی	 و	
بدون	 سرنشین	 بدون	 هواپیماهای	 از	 استفاده	 با	 بشر	 حقوق	 گذاشتن	 زیرپا	 برای	 اخالقی	
برچسب	 زدن	 با	 است.	 بین	المللی	 قوانین	 به	 بی	توجه	 غیرنظامیان	 کشتن	 برای	 ]پهپادها[	 خلبان	
شورشی	ها	و	تروریست	ها	به	غیرنظامیان	کشته	شده،	امپراتوری	نظامی،	فقدان	کامل	روند	قانونی	
می	کند. نقض	 را	 دولتی	 اخالقی	 مشروعیت	 معیار	 گونه	 هر	 که	 می	دهد	 نشان	 را	 بشر	 حقوق	 و	

فهرست
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دولت ها در سرتاسر جهان باید از موارد دیکته  شده از سوی سرمایۀ مالی -که از طریق 

مبادلۀ بدهی های آنها در بازارهای اوراق قرضه منتقل می شود- اطاعت کنند و از طریق کاهش 

عمیق هزینه های خدمات اجتماعی حیاتی، حمله به طبقۀ کارگر را سازمان دهند.

این پیامی است که در گزارش ناظر مالی صندوق بین املللی پول۳ که این هفته در نشست 

نیمه ساالنۀ آن در واشنگنت منتشر شد، ارائه شد.

البته این رهنمود به این زبان صریح بیان نشده است. این دستور به شیوۀ ویژۀ این گونه 

گزارش ها نوشته شده بود و هدف آن پنهان کردن محتوای اساسی طبقاتی آنها بود. اما با این 

وجود، همان طور که توسط مطبوعات مالی تشخیص داده شد، واضح است.

فایننشیال تایمز این گزارش را به این شرح خالصه کرد: صندوق بین املللی پول هشدار 

داده است: »دولت ها یا باید وزن بیشتری برای حفظ وضعیت مناسب تأمین منابع مالی خود 

قائل شوند، یا با مخاطرۀ تضعیف اعتماد سرمایه گذاران بازار اوراق قرضه که وام های آنها را 

گزارش صندوق بین املللی پول،
دیکتاتوری سرمایۀ مالی را آشکار می کند.۱

نیک بیمز۲، ۱4 اکتبر ۲0۲۲ / برگردان: مسعود امیدی 
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تأمین می کنند، مواجه شوند.«

تصمیم،  این  که  کرد  خاطرنشان  گزارش  این 

پول  بین املللی  صندوق  قبلی  موضع  برعکس 

واکنش  در  تا  بود  خواسته  دولت ها  از  که  است 

همه گیری  از  ناشی  اقتصادی  ویرانی های  به 

کووید-۱9 هزینۀ بیشتری را بپردازند. این تغییر، 

نتیجۀ ساختار نرخ بهرۀ باالست که از سوی بانک 

بانک های  سایر  و  متحده  ایاالت  رزرو  فدرال 

مرکزی اعمال شده است.

رئیس  آن گونه که به عنوان یک رهنمود در پیشگفتار گزارش که توسط ویتور گاسپار4 

سیاست مالی صندوق بین املللی پول نوشته شده است، این یک »رهنمود« نبود، بلکه یک 

دستورالعمل بود.

باال،  اطمینان  عدم  و  فزاینده  بهرۀ  نرخ های  باال،  بدهی  باال،  تورم  زمینۀ  »بر  گفت:  او 

سازگاری بین سیاست پولی و مالی5 بسیار مهم است. در بیشتر کشورها، این به معنای حفظ 

بودجه در مسیر انقباضی )ریاضتی( است.«

به عبارت دیگر، وقتی بانک های مرکزی در واکنش به تورم، نرخ های بهره را با هدف 

به رشد دستمزد طبقۀ کارگر،  رو  برای سرکوب جنبش  انقباض اقتصادی و حتی رکود  ایجاد 

افزایش می دهند، دولت منی تواند نقش محرکی را ایفا کند. در این جنگ طبقاتی، دو بازوی 

دولت سرمایه داری باید استراتژی واحدی را دنبال کنند.6 آن گونه که گاسپار تصریح کرد، اگر 

آنها منحرف شوند، پیامدهای بزرگی در پی خواهد داشت.

او نوشت: »با افزایش تورم و سخت تر شدن شرایط تأمین مالی، سیاست گذاران باید ثبات 

کالن اقتصادی و مالی را بیش از هر چیز دیگری در اولویت قرار دهند. این نکته به ویژه از این 

نظر معنادار است که حتوالت اخیر در بازارهای اوراق قرضه، حساسیت بازار را به وخامت 

وضعیت )یا بدتر شدن( بنیان ها افزایش داد. این امر چشم انداز بحران های مالی مخرب تر را در 

سراسر جهان افزایش داد.«

درحالی که گاسپار واضح سخن منی گفت، به بحران مالی در بریتانیا در پاسخ به بودجۀ 

حداقلی دولت محافظه کار ليز تراس در ۲۳ سپتامبر اشاره می کرد که متعهد شد 45 میلیارد 

پوند کاهش مالیات را برای شرکت ها و ابرثرومتندان اجرایی کند.

از	 باید	 جهان	 سرتاسر	 در	 دولت	ها	
موارد	دیکته		شده	از	سوی	سرمایۀ	مالی	
-که	از	طریق	مبادلۀ	بدهی	های	آنها	در	
بازارهای	اوراق	قرضه	منتقل	می	شود-	
اطاعت	کنند	و	از	طریق	کاهش	عمیق	
حیاتی،	 اجتماعی	 خدمات	 هزینه	های	
حمله	به	طبقۀ	کارگر	را	سازمان	دهند.
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لیرۀ استرلینگ در برابر دالر آمریکا به پایین ترین حد خود رسید و به نقطه ای نزدیک به 

برابری رسید و قیمت اوراق قرضه بلندمدت خزانه داری )به اصطالح گیلت۷( سقوط کرد و به 

سرعت بازدهی آنها را باال برد. )این دو در جهت مخالف حرکت می کنند.(8 اين بحران که به 
هیچ وجه حل نشده است، صندوق های بازنشستگی را به ورشکستگی تهدید می کند.9

به  بیشتر  پول  شدن  سرازیر  با  آنها  که  نبود  دلیل  این  به  مالی  بازارهای  شدید  واکنش 

شرکت ها و ثرومتندان مخالف بودند، بلکه به این دلیل بود که کاهش مالیات، بدون تأمین 

بودجه بود. به این معنا که آنها با کاهش گستردۀ مخارج دولتی، تأمین مالی نشدند، بلکه با 

هدف فقیر کردن بیشتر طبقۀ کارگر دنبال شدند.

آن گونه که در اظهارات گاسپار در مورد »حساسیت« بازار اوراق قرضه اشاره شده است 

این بحران، دستوری بود از سوی سرمایۀ مالی به دولت بریتانیا و به دولت های سراسر جهان، 

که با اقدام به حمالت علیه طبقۀ کارگر دنبال شده، و به آشفتگی مالی نیز منجر خواهد شد.

این پیام )از سوی دولت ها( دریافت و درک شده است. در بریتانیا، دولت تراس فهرست 

سیاهی از کاهش هزینه های خدمات حیاتی را تهیه کرده است که قباًل به حداقل های ممکن 

کاهش یافته اند. 

این حمالت اکنون حتت هر دولتی که به قدرت برسد ادامه خواهد یافت، خواه یک دولت 

محافظه کاِر پس از برکناری ديروز وزير دارايي -کواسی کوارتنگ۱0- باشد که تراس قرار شد 

مسئولیت و جور آن را بپذیرد، یا در یک کودتای درون حزبی دیگر، یا یک دولت کارگری حتت 

رهبری ِکیر استارمر۱۱ قربانی شود.

در استرالیا، جایی که دولت کارگر در حال آماده سازی بودجه ای کاهشی در ۲5 اکتبر است، 

جیم چاملرز۱۲، خزانه دار، مدام از بدتر شدن وضعیت اقتصادی و مالی جهانی و درس هایی از 

جتربۀ بریتانیا سخن می گوید. او به سه حوزۀ کلیدی که ظاهرًا مخارج دولت در آنها متمرکز 

شده است، اشاره کرده است: مراقبت های بهداشتی، مراقبت از ساملندان، و طرح بیمه از کار 
افتادگی.۱۳

در هر دو مورد، بریتانیا و استرالیا، مانند سایر دولت ها، هزینه های نظامی در راستای 

حرکت به مست جنگ جهانی سوم افزایش خواهد یافت.

گزارش صندوق بین املللی پول به وضوح نشان می دهد که اقدامات حمایتی شغلی که 

انقباض و رکود  به  ارائه شده اند، منی توانند در پاسخ  به دلیل همه گیری به میزان محدودی 

اقتصادی ادامه پیدا کنند.
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در این بیانیه آمده است: »تعهدات عمومی و طرح های حمایت از شغل منجر به اعوجاج 

بازار می شود که اگر کنترل نشود، می تواند مانع رشد اقتصادی شود.«

تغییر،  حال  در  چشم انداز  یک  با  مواجهه  »در  بود:  صریح تر  پیشگفتارش  در  گاسپار 

تعهدات  دهند.  پاسخ  غیرمنتظره  موارد  به  بتوانند  تا  مبانند  چابک  باید  سیاست گذاران 

برجای مانده از گذشته، چیزی بیش از یک تظاهر به اطمینان نیستند و می توانند به سرعت 

غیرقابل حتمل شوند.«

»چابک« ماندن به این معنی است که دولت ها باید آماده باشند تا فورًا به دیکته های 

از  بخشی  عنوان  به  که  اساسی  خدمات  ریشۀ  به  تیشه  و  دهند  پاسخ  مالی  بازارهای 

زیرساخت های اجتماعی ضروری تلقی می شوند، بزنند. در محیط جدید اقتصادی و مالی، 

چنین »تعهدات دیرپا«، چیزی مربوط به گذشته است.

در حالی که وظیفۀ دولت ها برآورده کردن خواسته های اربابان مالی شان است، این امر 

همچنین مستلزم اطمینان از سرکوب مبارزۀ طبقاتی است، چراکه هیچ خطری بزرگ تر از خطری 

که جنبش مستقل طبقۀ کارگر ایجاد می کند، وجود ندارد.

پاراگراف اول خالصۀ اجرایی گزارش به این موضوع اشاره می کند که »خانوارها با افزایش 

قیمت مواد غذایی و انرژی دست و پنجه نرم می کنند که خطر ناآرامی اجتماعی را افزایش 

می دهد.«

این گزارش سپس حنوۀ برخورد با این موضوع را مشخص کرد. در حالی که دولت ها به 

دنبال انداخنت تقصیر تورم به گردن روسیه هستند، حتلیل ها، به عنوان مثال در گزارش اخیر 

کنفرانس جتارت و توسعۀ سازمان ملل۱4، روشن می کند که عامل اصلی سفته بازی در کاالها، 

به صندوق های تأمینی۱5 و سودجویی از سوی شرکت های بزرگ مربوط است. با این حال، نبايد 

نازک تر از گل به آنها گفت.

می گوید:  پول  بین املللی  صندوق  گزارش 

و  عرضه  طوالنی مدت  با شوک های  »در مواجهه 

افزایش  کردن  محدود  برای  تالش  گسترده،  تورم 

قیمت ها از طریق کنترل قیمت، یارانه ها یا کاهش 

بی اثر  نهایت  در  و  پرهزینه  بودجه  برای  مالیات، 

خواهد بود«.

باید  »دولت ها  است:  آمده  گزارش  این  در 

برآورده	 دولت	ها	 وظیفۀ	 که	 حالی	 در	
مالی	شان	 اربابان	 خواسته	های	 کردن	
مستلزم	 همچنین	 امر	 این	 است،	
طبقاتی	 مبارزۀ	 سرکوب	 از	 اطمینان	
بزرگ	تر	 خطری	 هیچ	 چراکه	 است،	
طبقۀ	 مستقل	 جنبش	 که	 خطری	 از	
ندارد. وجود	 می	کند،	 ایجاد	 کارگر	
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اجازه دهند تا قیمت ها تعدیل شوند و انتقال های نقدی هدفمند موقت را برای آسیب پذیرترین 
قشرها فراهم کنند.«.۱6

به عبارت دیگر، همان گونه که سیاست در مورد کووید-۱9 مبنی بر »رها به امان خدا«۱۷ 

بود، همین دکترین باید در مورد تورم نیز اعمال شود. در حالی که مقادیر کاماًل ناکافی و موقتی 

از  انرژی،  و  انفجار اجتماعی صرف می شود، غول های غذا  از یک  پول نقد برای جلوگیری 

جمله، باید اجازه داشته باشند که به کسب سودهای فوق العاده ادامه دهند.

به موازات نبردهایی که طبقۀ کارگر درگیر آن است که اکنون در حال آشکار شدن است، 

کاوش در اقتصاد سیاسِی آنچه درگیر آن است، نیز ضروری است. 

در دنیای مالی، به نظر می رسد که پول به سادگی می تواند پول بیشتری به بار آورد. اما 

در نهایت سود هنگفت انباشته شده در این حوزه، از طبقۀ کارگر بیرون کشیده می شود. سرمایۀ 

مالی یک منبع مستقل ثروت نیست. این سرمایه، ساختگی است، که ادعایی بر کل حجم 

ارزش اضافی استخراج شده از طبقۀ کارگر حتت تولید سرمایه داری داشته و آن را تصاحب 
می کند.۱8

سرمایۀ مالی دو نفع اساسی دارد: ۱- افزایش روند ارزش اضافی از طریق کاهش دستمزدها 

و افزایش استثمار؛ ۲- کاهش هزینه های اجتماعی که در حتلیل نهایی، کسر از مخزن مازاد 

موجود جهت تصاحب برای خود است. هر دوی این فرآیندها اکنون در حال کار هستند.

که  بود  این  حاکم  مالی  محافل  در  ترس  شد.  مشاهده  همه گیری  شروع  با  مورد  اولین 

ارزش  جریان  بر  نامطلوبی  تأثیر  ویروس،  بردن  بین  از  برای  مهم  عمومی  بهداشت  اقدامات 

اضافی که آنها بر آن متکی هستند، داشته باشد.

این مبنای دستور کار »باز کردن« و »رها به امان خدا« بود. نباید اجازه داده شود که هیچ 

چیز - و قطعًا هیچ گونه اقداماتی برای جلوگیری از مرگ و بیماری - جریان ارزش اضافی به 

خزانۀ سرمایۀ مالی را متوقف کند.

حالی  در  استثمار  افزایش  برای  انگیزه  این 

دنبال  به  مرکزی  بانک های  که  است  شده  تشدید 

کارگر هستند.  سرکوب مبارزات دستمزدی طبقۀ 

دولت های  امتناع  از  ناشی  تورم  دلیل  به  این ها 

از بین بردن ویروس،  از اقدام برای  سرمایه داری 

توجهی  قابل  صورت  به  امر  این  اینکه  به رغم 

که	 می	رسد	 نظر	 به	 مالی،	 دنیای	 در	
بیشتری	 پول	 می	تواند	 به	سادگی	 پول	
به	بار	آورد.	اما	در	نهایت	سود	هنگفت	
طبقۀ	 از	 حوزه،	 این	 در	 شده	 انباشته	
بیرون	کشیده	می	شود.	سرمایۀ	 کارگر	
نیست. ثروت	 مستقل	 منبع	 یک	 مالی	
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ممکن بود، به وجود آمد.

اکنون، برای حفظ حجم فزایندۀ سرمایۀ ساختگی )سرمایۀ مالی( ایجاد شده توسط تزریق 

نه تنها  همه گیری،  طول دورۀ  در  مرکزی  بانک های  سوی  از  سیستم مالی  به  تریلیون ها دالر 

دستمزدها باید بیشتر سرکوب شود، بلکه یک حملۀ همه جانبه باید علیه هزینه های اجتماعی 

اجنام شود.

طبقۀ حاکم و سخن گویان آن در حوزۀ مالی، شبکه ای از توهمات را می تنند. و در سیاست 

و  رأی  طریق  از  مردم،  تودۀ  و  کارگر  طبقۀ  که  است  این  بزرگ  توهم  این  است.  همینطور  هم 

دموکراسی پارملانی بر ادارۀ جامعه کنترل اعمال می کنند. 

واقعی  روابط  که  است  این  بحرانی  هر  ارزش  است،  شده  اشاره  بارها  که  همانطور  اما 

پول نشان  بین املللی  که گزارش صندوق  را آشکار می کند. همان گونه  و سیاسی  اجتماعی 

می دهد، بازار اوراق قرضه و بحران مالی عریان کرده است که قدرت واقعی در کجا مستقر 

است. دموکراسی پارملانی پرده ای برای پنهان کردن دیکتاتوری سرمایۀ مالی است.

این درس ها باید به مبنای مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر تبدیل شود. طبقۀ کارگر با وظیفۀ 

گرفنت قدرت به دست خود مواجه است.

سرکوب  برای  که  صنفي  احتادیه های  از  مستقل  کارگران،  که  است  آن  مستلزم  امر  این 

مستقل  کمیته های  کرده اند،  اقدام  کارگر  طبقۀ 

خود را به عنوان پاسخی فوری به جنگ طبقاتی 

که توسط سرمایۀ مالی به راه افتاده است، ایجاد 

کنند. تشکیل آنها گامی حیاتی در جهت استقرار 

یک دولت کارگری برای پایان دادن به دیکتاتوری 

سازمان دهی  و  سرمایه داری  سودجویانۀ  و  مالی 

است.  سوسیالیستی  پایه های  بر  اقتصاد  مجدد 

این امر مستلزم ایجاد حزب انقالبی در طبقۀ کارگر 
برای رهبری این مبارزه است.۱9

یادداشت مترجم

دربردارندۀ  عام  مفهوم  یک  در  آزادی  واژۀ 

اندیشیدن،  حق  و  قدرت  از  برخورداری  مفهوم 

طبقۀ	حاکم	و	سخن	گویان	آن	در	حوزۀ	
می	تنند.	 را	 توهمات	 از	 مالی،	شبکه	ای	
در	سیاست	هم	همینطور.	توهم	بزرگ	
این	است	که	طبقۀ	کارگر	و	تودۀ	مردم،	
پارلمانی	 دموکراسی	 و	 رأی	 طریق	 از	
می	کنند.	 اعمال	 کنترل	 جامعه	 ادارۀ	 بر	
اما،	هر	بحرانی	روابط	واقعی	اجتماعی	
به	 می	کند.	 آشکار	 را	 سیاسی	 و	
بازار	 بین	المللی،	 صندوق	 گزارش	
آشکار	 مالی	 بحران	 و	 قرضه	 اوراق	
واقعی	 قدرت	 که	 می	دهد	 نشان	
دموکراسی	 است.	 مستقر	 کجا	 در	
کردن	 پنهان	 برای	 پرده	ای	 پارلمانی	
است. مالی	 سرمایۀ	 دیکتاتوری	
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سخن گفنت و کنش گری و اقدام دربارۀ چیزهایی است که مطلوب فرد یا گروهی از انسان هاست. 

برای  انسان ها  بازداشنت  برای  به نوعی اعمال قدرت  نیز  واژۀ دیکتاتوری  بر همین اساس، 

از  برخورداری  برای  انسان  حق  و  اختیار  قدرت،  از  وقتی  است.  حقوق  این  از  برخورداری 

چیزهایی سخن گفته می شود، این بیان به صورت پیش فرض دربردارندۀ این مفهوم است که از 

یک سو نیاز انسان به آزادی شامل چیزهای )حوزه های( مختلفی است و از سوی دیگر عوامل 

بازدارنده ای برای دستیابی انسان به آزادی های مختلف وجود دارد. بدین ترتیب انسان ناگزیر 

است تا برای دستیابی به آزادی های خود، موانع پیش روی خود را شناسایی منوده و آنها را از 

پیش رو بردارد.

با توجه به ساختارها و مناسبات حاکم بر جوامع انسانی، در طول تاریخ محدودیت ها 

و موانع مختلفی در برابر آزادی انسان ها شکل گرفته است. و البته برای محو این موانع و 

دستیابی به آزادی، جنبش ها و انقالب های بزرگی در جوامع انسانی روی داده است. برخی از 

محورهایی را که در جوامع انسانی حتت عنوان آزادی، موضوع نزاع و درگیری  است، می توان 

در موارد زیر مورد توجه قرار داد: آزادی دینی و مذهبی؛ آزادی قومی؛ آزادی سیاسی؛ آزادی 

مدنی؛ آزادی آکادمیک؛ آزادی بیان و پس از بیان؛ آزادی پوشش؛ آزادی اجتماعات؛ آزادی 

خواندن؛ آزادی رسانه؛ آزادی ایجاد تشکل های اجتماعی؛ آزادی اجتماعی.

بدین ترتیب در عمل برخی از محرومیت ها از حقوق اجتماعی هم در ارتباط تنگاتنگ با 

مفهوم آزادی قرار می گیرند. اگرچه برخی از آنها متعلق به حوزۀ زیربنایی بوده و برخی دیگر در 

حوزۀ روبنایی قرار دارند و به قول مارکس، هستی اجتماعی مقدم بر شعور اجتماعی است و 

انسان قبل از آنکه بخواهد فکرکند، آواز بخواند، دین و مذهبی داشته باشد، گرایش سیاسی 

خاصی را دنبال کند، پوشش خاصی را بپسندد و ...، باید وجود داشته باشد و از امکانات 

هستی اجتماعی چون نان و کار و معیشت و مسکن و ... برخوردار باشد، اما رشد ناموزون 

برخی جوامع از جمله کشور ما با روبنای سیاسی نامتعارف و واپس گرای پیش سرمایه داری 

از ارزش های مدرن سر ناسازگاری دارد، درهم تنیدگی ویژه ای بین مطالبات  با بسیاری  که 

دموکراتیک، آزادی خواهانه و عدالتخواهانۀ بخش های مختلف مردم از جمله زنان، جوانان، 

دانشجویان، معلمان، کارگران، ایجاد کرده و به دالیل فراوان درخواست لغو حجاب اجباری را 

به یکی از عمومی ترین و فوری ترین مطالبات جنبش »زن، زندگی، آزادی« تبدیل کرده است. 

وقتی در جامعه ای حاکمیتی می کوشد تا در همۀ حوزه های عمومی و خصوصی زندگی 

مردم مداخله کند و آن را حتت کنترل و رهبری خود درآورد، جامعه عماًل با مفهومی فراتر از 
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و  مفهوم متعارف دیکتاتوری مواجه شده و بدیهی است که دامنۀ مطالبات آزادی خواهانه 

حق طلبانۀ آن گسترده تر شود. چنین است که شعار آزادی به ویژه در شرایط امروز جامعۀ ما بسیار 

پرطنین تر از گذشته به گوش می رسد. رسانه های فارسی زبان در تکاپو برای ایجاد یک آلترناتیو 

و  اجباری  لغو حجاب  به مواردی مانند  را  آزادی خواهانه  تا مطالبات  در تالشند  ارجتاعی، 

برخی دیگر از آزادی ها و حقوق روبنایی تقلیل دهند. در حالی که این مطالبات بسیار وسیع تر 

بوده و دارای وجوه ملی، دموکراتیک، آزادی خواهانه، عدالت خواهانه و سکوالر است. آنچه 

می تواند مطالبات آزادی خواهانه و دموکراتیک را در جامعه نهادینه کند، آزادی های مربوط 

به حوزه های زیربنایی و اقتصادی و اجتماعی است. از این منظر، هیچ آلترناتیو مترقی در 

ایران منی تواند و نباید اجرای دستورکارهای نئولیبرالی چون خصوصی سازی، مقررات زدایی، 

حذف یارانه ها، آزادسازی جتارت و ... را دنبال کند. این در حالی است که همۀ شخصیت ها و 

نیروهایی که رسانه های فارسی زبان وابسته به امپریالیسم در تالشند تا آنها را بر امواج جنبش 

سوار کنند، نه تنها مخالف اجرای برنامه های نئولیبرالی نیستند، بلکه بی شک تداوم اجرای 

این برنامه ها را مدنظر دارند. 

از این منظر، پیام این مقاله برای فعاالن اجتماعی و سیاسی جامعۀ ما واجد اهمیت بسیار 

زیادی است و به درستی ضدمردمی بودن برنامه های نئولیبرالی و نقش مخرب سرمایۀ مالی 

را نشان داده و نیز ضرورت مترکز بر جهت گیری طبقاتی مبارزات اجتماعی و سیاسی و تدارک 

تشکیالتی مناسب برای مبارزه با آن را مورد تأکید قرار می دهد. بدیهی است که این تأکید 

و دموکراتیک  آزادی خواهانه  نافی اهمیت و قدرت بسیج گری گستردۀ شعارهای  منی تواند 

چون لغو حجاب اجباری و حمایت فعال از »جنبش زن، زندگی، آزادی« یا جنبش مهسا باشد.

1. https://www.wsws.org/en/articles/2022/10/15/igrl-o15.html
2. Nick Beams
3. the International Monetary Fund’s Fiscal Monitor Report
4. Vitor Gaspar (مدیر بخش امور مالی در صندوق بین المللی پول)

5. سیاست پولی )Monetary Policy( شامل تغییر نرخ بهره و تأثیرگذاری بر عرضۀ پول است. سیاست مالی 
)Fiscal Policy( شامل تغییر نرخ مالیات و میزان هزینه های دولت جهت تأثیرگذاری بر تقاضای کل در اقتصاد 
است. هر دو برای پیگیری سیاست های رشد اقتصادی باالتر یا کنترل تورم استفاده می شوند. سیاست های پولی 
معمواًل توسط بانک مرکزی و سیاست مالی توسط دولت اجرا می شود. البته فرض در جامعۀ سرمایه داری بر این 

است که بانک مرکزی مستقل از دولت عمل می کند یا باید عمل کند. )م(
6. در واقع بانک مرکزی و دولت دو بازوی حاکمیتی در جامعۀ سرمایه داری هستند و با فرض نادرست دست نامرئی 
اقتصاد یا عرضه و تقاضا، تالش می کنند تا در زمان تورم با افزایش نرخ بهره تقاضا را کاهش داده و با ایجاد رکود، 
تورم را کنترل کنند. اساسًا در اقتصاد کالسیک سرمایه داری می کوشند تا رکود را با تورم و تورم را با رکود کنترل 
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کنند که زنده یاد دکتر فریبرز رئیس دانا به این دلیل به آن اقتصاد االکلنگی لقب داده است. اگر چه سیاست های 
کینزی برای حتریک تقاضا از طریق حمایت از قدرت خرید مردم، برای مدت محدودی این چراحه را مختل کرد، اما 
با حاکمیت نئولیبرالیسم و جمع کردن بساط دولت های رفاه و سیاست های حمایت از تقاضا، همچنان سیاست های 
حمایت از عرضه یعنی سرمایه داران حاکم شد. از مهم ترین دالیل فروبستگی اقتصادی یا رکود تورمی حاکم بر 
اقتصاد کشورمان را نیز باید در همین چارچوب دید. از یک سو با افزایش دائمی نرخ تورم و عدم افزایش حقوق 
کارگران به اندازۀ آن برابر مادۀ 4۱ قانون کار طی چند دهۀ گذشته، تقاضا کاهش می یابد و از سوی دیگر با اجرای 
برنامه های نئولیبرالی و جتارت آزاد و ...کشور با ورود بی رویۀ انواع کاالهای وارداتی مواجه شد که انگیزۀ تولید 

و توان رقابت در تولیدکنندگان داخلی و ظرفیت های اقتصاد ملی را حتلیل برد. )م( 
gilt .۷

8. وقتی قیمت اوراق قرضه پایین می آید، خرید آن با قیمت پایین افزایش می یابد. از آجنا که این نوسان قیمت 
ادامه دارد، با افزایش بعدی قیمت آن، خریداران می توانند سود زیادی به دست آورند، چرا که آن را در پایین ترین 
قیمت خریده اند. و البته مشخص است که این افزایش بازدهی برای خریداران آن است و در عوض فروشندگان آن با 

زیان بزرگ مواجه می شوند. )م(
9. سازوکار پاندولی و االکلنگی این اقتصاد، از قابلیت حل این تعارضات برخوردار نیست و در هر گام خود ناگزیر 

به خلق یک بحران جدید است. )م(
10. Kwasi Kwarteng 

Keir Starmer .۱۱ )یک سیاستمدار و وکیل دادگستری بریتانیایی و از سال ۲0۲0 به عنوان رهبر مخالفان و رهبر 
حزب کارگر(

12. Jim Chalmers
۱۳. تأکید از مترجم است. 

14. the United Nations Conference on Trade and Development
يا صندوق های تأمینی، نوعی از مشارکت محدود از سوی سرمایه گذاران خصوصی است که   hedge fund .۱5
پول خود را برای به دست آوردن سود بیشتر به صندوق هایی می سپارند که توسط مدیران حرفه ای و با استفاده 

از استراتژی های متعدد و از جمله سفته بازی برای کسب بازده باالتر از میانگین در بازار، مدیریت می شوند. )م( 
۱6. معنی روشن دستور کار نئولیبرالی تعدیل قیمت ها و همزمان انتقال نقدی یارانۀ هدفمند به اقشار آسیب پذیر 
در طی دهه های گذشته در ایران نیز جتربه شده است. بر اساس شواهد و آمارهای رمسی که بسیار پایین تر از ارقام 
واقعی است، در چارچوب این به اصطالح تعدیل قیمت ها همواره شاهد تورم فزاینده بوده ایم و در مقابل آن، هیچ گاه 
ارقام افزایش دستمزدها در طی دهه های گذشته به تورم نرسیده است. بنابراین نتیجۀ فالکت بار این روند، همواره 
کاهش قدرت خرید توده های گسترد ۀ مردم بوده است. در مورد بی خاصیت بودن یارانه های نقدی نیز کافی است 
در نظر گرفته شود که طی بیش از یک دهۀ گذشته تورم ده ها برابر شده است، در حالی که رقم 45 هزار تومانی 
یارانه هر فرد در ایران همچنان ثابت مانده است. و از سوی دیگر اقشار هرچه وسیع تری از مردم از این مبلغ یارانۀ 

قطره چکانی نیز حذف شده اند. )م( 
let it rip .۱۷: در واقع همان دیدگاه مسلطی که با مطرح کردن بحث ایمنی گله ای، عمال از اجنام اقدامات بهداشتی 
و بازدارندۀ مؤثر در توسعۀ کرونا طفره رفت که به مرگ میلیون ها انسان در جهان اجنامید، امروز با طرح این رویکرد 
در حوزۀ اقتصاد و معیشت به معنای »بذار بره جلو« و ...، توده های وسیع مردم را در برابر ویروس سرمایه داری 
و نئولیبرالیسم، بی دفاع رها می کند! تنها تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی به نفع کارگران و زحمتکشان و 

توده های وسیع مردم می تواند مانع تداوم اجرای دستورکارهای نئولیبرالی شود. )م(
۱8. آنچه در تعریف لنین از امپریالیسم به ویژه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، ادغام سرمایۀ بانکی با 
سرمایۀ صنعتی و ایجاد سرمایۀ مالی است. نقش سرمایۀ مالی در اقتصاد امروز جهان، عامل اصلی سفته بازی و 
استخراج ارزش اضافی روزافزون از طبقۀ کارگر و توده های وسیع زحمتکشان است. واقعیتی که تأکیدی است بر 

اهمیت تبیین لنینی مفهوم امپریالیسم و کارکرد آن در جهان امروز. )م( 
۱9. تأکید از مترجم است.

فهرست
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پروژه دو حزبی نابودی دموکراسی ما، که در چند دهه گذشته به منایندگی از شرکت ها و 

ثرومتندان اجنام شد، تنها پوسته بیرونی دموکراسی را باقی گذاشته است. دادگاه ها، نهادهای 

مقننه، قوه مجریه و رسانه ها، از جمله انتشارات عمومی، اسیر قدرت شرکتی هستند. هیچ 

نتیجه  به  شرکتی  کودتای  دانست.  دموکراتیک  اصالتًا  را  آن  بتوان  که  منانده  باقی  نهادی 

رسیده است. آنها برنده شدند. ما باختیم.

برای  بیهوده  و  بی پایان  جنگ های  است:  وحشتناک  نئولیبرالی  پروژه  این  ویرانه های 

را  آمریکا  خزانه داری  عمومی  هزینه های  از  نیمی  که  صنعتی  نظامی  مجتمع  توانگر سازی 

می بلعد؛ صنعتی زدایی که شهرهای ایاالت متحده را به خرابه های پوسیده تبدیل کرده است؛ 

خصوصی سازی و تقلیل برنامه های اجتماعی از جمله آموزش، خدمات شهری و مراقبت های 

یک پنجم  یعنی  کشاند،  مرگ  به کام  را  آمریکایی  میلیون  یک  از  بیش  -که  بهداشتی 

مرگ ومیرهای جهانی ناشی از کووید، اگرچه ما تنها چهار درصد از جمعیت جهان را تشکیل 

می دهیم-؛ اشکال وحشیانۀ کنترل اجتماعی که در پلیس نظامی جتسم یافته است و به عنوان 

ارتش اشغالگر قاتل در مناطق شهری فقیر عمل می کند؛ بزرگ ترین سیستم زندان در جهان؛ 

سیاستمدارانی که دموکراسی ما را نابود کردند،
از ما می خواهند که با آرای مان، جنات شان دهیم۱

کریس هجز / ترجمۀ کورش تیموری فر
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حتریم مالیاتی مجازی توسط ثرومتندترین افراد و شرکت ها؛ انتخابات اشباع شده از پول که 

علیه  دولتی  جاسوسی  فضوالنه ترین  و  می بخشد؛  تداوم  را  ما  قانونی  رشوه خواری  سیستم 

شهروندان، در طول تاریخ مان.

شرکتی  مطبوعات  ویدال(  گور  از  گرفته  وام  )اصطالح  نسیان زده۲  متحدۀ  ایاالت  در 

و هیئت حاکمه، تصاویری کاذب و خوشایند از نامزدهای انتخابات خلق می کنند، و با متام 

کارزارهای سیاسی برخورد یکسانی دارند و این واقعیت را مخفی می کنند که در متام عرصه ها 

-از معامالت جتاری گرفته تا جنگ- تفاوت بسیار کمی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان 

وجود دارد. حزب دموکرات و جو بایدن، »شر کمتر« نیستند، بلکه همانطور که گلن فورد اشاره 

کرد، »شر مؤثرتر« اند.
بایدن از کمپین بی اعتبار کردن و حتقیر آنیتا هیل۳ حمایت کرد تا انتصاب کالرنس توماس۳ 

به دادگاه عالی را تسهیل کند. او یکی از معماران اصلی جنگ های بی پایان در خاورمیانه بود 

که پنج سال قبل از حمله به عراق، خواهان »سرنگونی صدام« شد. او محمد بن سلمان، ولیعهد 

عربستان سعودی را پس از آن که کشورش به دلیل ترور جمال قاشقچی، ستون نویس روزنامه 

واشنگنت پست، منفور شده بود، تطهیر کرد. بایدن از حامیان سرسخت اسرائیل است و دولت 

»من  می کند  اعالم  و  می خواند  خاورمیانه«  در  آمریکا  قدرت  بازوی  »بزرگ ترین  را  آپارتاید 

صهیونیست هستم. برای صهیونیست بودن الزم نیست یهودی باشید.« کمپین های او حداقل 

برای دو دهه، به طور هنگفتی توسط البی اسرائیل حمایت مالی شده است.

برای  جداسازی  که  کرد  استدالل  و  مخالفت،  مدرسه«  »اتوبوس  با  او   ،۱9۷0 دهه  در 

سیاه پوستان مفید است. او و استروم تورموند، سناتور نژادپرست کارولینای جنوبی، از قانون 

جامع کنترل جرم حمایت کردند. قانونی که آزادی مشروط را برای زندانیان فدرال حذف کرد 

و مدت زمان کاهش محکومیت در قبال خوش رفتاری زندانیان را کاهش داد. بایدن از الیحه 

جنایی سال ۱994 حمایت کرد و با شدت آن را به اجرا درآورد. خود او به تدوین آن الیحه کمک 

کرده، و خواستار تصویب آن شده بود: »ما در خیابان های خود درندگانی را داریم که در واقع تا 

حدی به دلیل بی توجهی جامعه، تکثیر شده اند«. این الیحه، مجازات اعدام را برای ده ها جرم 

موجود، یا جدیدًا تعریف شده فدرال گسترش داد. این قانون، مجرمان را در صورت ارتکاب به 

سومین جرم خشونت آمیز، به حبس ابد محکوم می کند. به این ترتیب، جمعیت زندانیان کشور 

دو برابر شده است. این الیحه بودجه ای را برای افزایش ۱00،000 افسر پلیس تازه نفس و ساخت 

زندان های جدید، با این فرض که زندانیان متام دوران محکومیت شان را متام و کمال خواهند 
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گذراند، ختصیص داد. او قانون مبارزه با تروریسم و مجازات اعدام مؤثر در سال ۱996 را اجرا 

کرد که علیه حکم فدرال امنیت قضایی4 است. حقوق زندانیان محکوم به اعدام را لغو کرد و 

قوانین سختگیرانه مجازات فدرال را الزامی کرد.

است.  داشته  نقش  سال ۲00۱  در  پرستی5  میهن  قانون  تدوین  در  که  است  مفتخر  بایدن 

این قانون توانایی دولت را برای نظارت بر ارتباطات تلفنی و ایمیلی افراد، جمع آوری سوابق 

برنامه های  از  او  داد.  افزایش  اینترنت  در  فعالیت ها  ردیابی  و  اعتباری،  و  بانکی  عملیات 

ریاضتی شامل ختریب زیرساخت های رفاهی و کاهش تأمین اجتماعی حمایت کرد. او برای 

NAFTA6 و سایر مقررات »جتارت آزاد« جنگید، که به نابرابری، صنعتی زدایی، کاهش قابل 

در  که  شد  منجر  کم درآمدی  کارگران  به  تولیدی  شغل  میلیون ها  واگذاری  و  دستمزدها  توجه 

کارهای پرزحمت در کشورهایی مانند مکزیک، مالزی، چین یا ویتنام مشغول هستند.

او همچنین از قانون اصالح مهاجرت غیرقانونی و مسئولیت مهاجران حمایت کرد که 

همانطور که دیده بان حقوق بشر می نویسد: »حمایت های بنیادی در برابر اخراج از کشور را 

را در معرض بازداشت و  از مهاجران -از جمله ساکنان دائم قانونی-  حذف کرد و بسیاری 

اخراج قرار داد«.

بایدن مدت ها با سقط جنین مخالف بود و در نامه ای به یکی از رأی دهندگان نوشت: 

»آنان که مخالف سقط جنین هستند، نباید مجبور 

به پرداخت هزینه آنها شوند. همانطور که می دانید، 

علیه  مورد-   50 از  بیش  -در  مداوم  طور  به  من 

کمک مالی فدرال برای سقط جنین رأی داده ام.«

صنعت  از  مقررات زدایی  مقدم  خط  در  او 

بانکداری و لغو قانون گلس ـ استیگال۷ قرار داشت 

فروپاشی  جمله  از  جهانی،  مالی  بحران  به  که 

 ۲008 و   ۲00۷ سال های  در  بانک،   500 به  نزدیک 

و  بیمه  صنعت  سودجویان  محبوب  او  اجنامید. 

داروسازی است. آنها 6.۳ میلیون دالر به کمپین 

ریاست جمهوری ۲0۲0 وی کمک کردند، تقریبًا چهار 

برابر بیشتر از مبلغی که به ستاد انتخاباتی دونالد 

دموکرات ها  و  بایدن  دادند.  اختصاص  ترامپ 

بایدن،	 مانند	 سیاست	مدارانی	 تصمیمات	
نه	 انسانی	سرسام	آوری	دارد؛	 هزینه	های	
تنها	برای	فقرا،	کارگران	و	طبقه	متوسط	
رو	به	سقوط؛	بلکه	برای	میلیون	ها	نفر	در	
خاورمیانه؛	میلیون	ها	خانواده	از	هم	پاشیده	
در	نتیجه	زندان	های	طوالنی؛	میلیون	ها	نفر	
پول	دوست	 پزشکی	 سیستم	 ورشکستۀ	
به	مواد	 نفر	معتاد	 و	سودمحور؛	میلیون	ها	
افیونی	و	صدها	هزار	مرگ	ناشی	از	اعتیاد؛	
میلیون	ها	نفرمحروم	از	کمک	های	رفاهی؛	و	
همه	ما	که	به	دلیل	امتناع	از	مهار	حرص	و	
طمع	و	قدرت	مخرب	صنعت	سوخت	های	
سود	 دالر	 میلیارد	 	2/8 روزانه	 با	 فسیلی	

داشته	است،	رو	به	انقراض	هستیم.	
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ساالنه بودجه نظامی را افزایش می دهند و می روند تا 8۱۳ میلیارد دالر برای سال مالی ۲0۲۳ 

تصویب کنند. او و دموکرات ها بیش از 60 میلیارد دالر کمک نظامی و مشارکت در جنگ 

اوکراین تأمین کرده اند، که چشم اندازی هم برای پایان آن وجود ندارد. در سنا، بایدن به طرز 

مفتضحانه ای به منافع MBNA، بزرگ ترین شرکت مستقل خدمات کارت اعتباری مستقر در 

ایالت ِدالِور خدمت کرد، که پسر بایدن، هانتر را نیز به خدمت گرفته است.

تصمیمات سیاست مدارانی مانند بایدن، هزینه های انسانی سرسام آوری دارد؛ نه تنها 

خاورمیانه؛  در  نفر  میلیون ها  برای  بلکه  کاهش؛  به  رو  متوسط  طبقه  و  کارگران  فقرا،  برای 

میلیون ها خانواده که در اثر حبس طوالنی انبوهی از جمعیت از هم پاشیده اند؛ میلیون ها نفر 

ورشکستۀ سیستم پزشکی پول دوست و سودمحور که در آن شرکت ها به طور قانونی اجازه 

آنها  جنات  برای  خشمگین شان  والدین  که  حالی  در  بگیرند  گروگان  را  بیمار  کودکان  دارند 

ورشکست می شوند؛ میلیون ها نفر که به مواد افیونی معتاد شده اند و صدها هزار نفر از آنها که 

جان خود را از دست داده اند؛ میلیون ها نفر که از کمک های رفاهی محروم شده اند؛ و همه ما که 

به دلیل امتناع از مهار حرص و طمع و قدرت مخرب صنعت سوخت های فسیلی که در 50 سال 

گذشته روزانه ۲.8 میلیارد دالر سود داشته است، رو به انقراض هستیم. 

رجن  مسئول  ترامپ  دونالد  از  بیش  ناچیز-  هوشی  با  اخالق  از  تهی  فرد  –یک  بایدن 

و مرگ در داخل و خارج از کشور است. اما قربانیان در برنامه های رسانه ای دروغ پرداز ما 

محو می شوند. به همین دلیل است که قربانیان کل روبنا را حتقیر می کنند و می خواهند آن را 

متالشی کنند.

آنها  منصوب  قضات  و  حاکم  طبقۀ  سیاستمداران  این   ،RAND شرکت  حتقیقات  طبق 

می داد  اجازه  باالیی  ۱درصد  به   ،۲0۲۲ تا   ۱9۷5 سال  از  که  رساندند  تصویب  به  را  قوانینی 

پایین  90درصد  از  دالر  تریلیون   54 حدود  تا 

غارت  سال  در  دالر  تریلیون   ۲.5 نرخ  با  را 

سیاسی،  ویرانه های  حاصل خیز  زمین  کنند. 

مجموعه ای  ما،  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 

نژادپرست ها،  کاله برداران،  نئوفاشیست ها،  از 

توطئه،  نظریه پردازان  شارالتان ها،  جنایتکاران، 

شبه نظامیان راست گرا و عوام فریبی را پرورش داد 

که به زودی قدرت را در دست خواهند گرفت.

زمین	حاصل	خیز	ویرانه	های	سیاسی،	
اقتصادی،	فرهنگی	و	اجتماعی	

ما،	مجموعه	ای	از	نئوفاشیست	ها،	
کاله	برداران،	نژادپرست	ها،	جنایتکاران،	
شارالتان	ها،	نظریه	پردازان	توطئه،	
شبه	نظامیان	راست	گرا	و	عوام	فریبی	
را	پرورش	داد	که	به	زودی	قدرت	را	در	

دست	خواهند	گرفت.
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جوامع رو به زوال، مانند وایمار آملان یا یوگسالوی سابق -که من برای نیویورک تایمز 

گزارشش را تهیه می کردم- همواره موجد بدقوارگی های سیاسی بودند که بیانگر احساس نفرت 

عمومی ناشی از خیانت طبقه حاکم فاسد و لیبرالیسم ورشکسته است. غروب امپراتوری های 

یونان، روم، عثمانی، هابسبورگ و روسیه یکسان بود.

این بدقوارگی های سیاسی نقش، یادآور قبیله اسنوپس در سه گانۀ ویلیام فاکنر به نام های 

هملت، شهر، و عمارت هستند. اسنوپس ها کنترل را در جنوب از دست یک خنبه اشرافی منحط 

گرفتند. فِلم اسنوپس و خانواده بزرگ او -شامل یک قاتل، یک منحرف جنسی، یک مرد دو 

زنه، یک آتش افروز، یک مرد ذهنًا علیل که با یک گاو معاشرت می کند، و یکی از بستگانش 

که بلیط متاشای این حیوان آزاری را می فروشد- بازمنایی خیالی تفاله هایی هستند که حزب 

جمهوری خواه را ربودند.

ایروینگ هاو منتقد دربارۀ اسنوپس ها می نویسد: »اشاره معمول به  »بی اخالقی« اگرچه 

دقیق است، اما به اندازه کافی متمایز نیست و به خودی خود به ما اجازه منی دهد آنها را آنطور 

که شایسته است، در یک حلظه تاریخی قرار دهیم. شاید مهم ترین چیزی که باید گفت این باشد 

که آنها همان چیزی هستند که بعدًا ظاهر می شوند: موجوداتی که از ویرانی سر برمی آورند، با 

لبانی آلوده به جلن.«

هاو نوشت: »بگذار جهانی در جنوب یا روسیه فرو ریزد و چهره های عمیقًا جاه طلب ظاهر 

باال می گشایند، مردانی که مضامین  به  پایین ترین سطوح اجتماعی  از  را  راه خود  شوند که 

اخالقی برای آنها آنقدر پوچ نیستند که غیرقابل درک باشند، پسران پهلوان پنبه ها یا موژیک ها 

که از ناکجاآباد می آیند و از راه اعمال ظلم محض نیروی یکپارچۀ خود، تسلط می یابند. آنها 

رئیس بانک های محلی و کمیته های منطقه ای حزب می شوند، و بعدًا، در یک چشم به هم زدن، 

می کنند.  باز  سیاسی  دفتر  یا  کنگره  به  را  خود  راه 

الشخوران مهار گسیخته، نیازی به باور به قوانین 

آنها  ندارند.  خود  جامعۀ  فروپاشی  حال  در  رمسی 

فقط باید یاد بگیرند که ادای آن را در بیاورند«.

حاکمه  هیئت  سیاست مداران  دیگر  و  بایدن 

در واقع خواهان دموکراسی نیستند. آنها خواستار 

بیرون  برای  قصدی  هیچ  آنها  هستند.  مدنیت 

کشیدن خنجری که به پشت ما فرو رفته، ندارند. 

بایدن	و	دیگر	سیاست	مداران	هیئت	
حاکمه	در	واقع	خواهان	دموکراسی	

نیستند.	آنها	خواستار	مدنیت	هستند.	آنها	
هیچ	قصدی	برای	بیرون	کشیدن	خنجری	
که	به	پشت	ما	فرو	رفته،	ندارند.	آنها	

امیدوارند	درد	و	رنج	ناشی	از	سیاست	های	
نئولیبرالیستی	را	در	زرورق	سخنان	مؤدبانه	

و	نجیبانه	بپوشانند.
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آنها امیدوارند درد و رجن ناشی از سیاست های نئولیبرالیستی را در زرورق سخنان مؤدبانه 

و جنیبانه بپوشانند. متأسفانه عادت تصحیح سیاسی و جامعیت حتمیل شده توسط خنبگان 

حتصیل کردۀ دانشگاهی، اکنون با یورش شرکتی همراه شده است، گویی که یک مدیر عامل 

زن یا یک افسر پلیس سیاه پوست قرار است استثمار یا سوءاستفاده را کاهش دهند. اقلیت ها 

خدمت  در  اگر  بودند-  استعمار  گونه های  دیگر  در  که  -همانطور  احترامند  مورد  همیشه 

دیکتاتوری اربابان قرار گیرند. این گونه بود که باراک اوباما -که کورنل وست او را »طلسم 

سیاه وال استریت« نامید، رئیس جمهور شد.

آزادی  نیست،  نفرت  آزادی  جز  چیزی  آزادی  خشمگین،  آمریکایی  میلیون ها  برای 

استفاده از کلماتی مانند »کاکاسیاه«، »یهودی کثیف«، »التینوی بی سروپا«، »چینی عوضی«، 

زنان،  مدرک،  بدون  کارگران  مسلمانان،  به  فیزیکی  حملۀ  آزادی  غیره؛  و  احمق«  »عرب 

آفریقایی تبارها، همجنس بازان و هر کسی که جرأت انتقاد از فاشیسم مسیحی آنها را داشته 

باشد؛ آزادی بزرگداشت جنبش ها و شخصیت های تاریخی که خنبگان حتصیل کرده دانشگاهی 

آنها را محکوم کرده و می کنند از جمله کوکلوکس کالن و کنفدراسیون نژادپرست ایاالت جنوبی؛ 

آزادی متسخر و طرد روشنفکران، عقاید، علم و فرهنگ؛ آزادی ساکت کردن کسانی که در مورد 

بدرفتاری اینان، تذکر می دهند؛ آزادی افراط در منایش مردانگی، نژادپرستی، تبعیض جنسی، 

خشونت و مردساالری.

محرومیت  اما  بوده اند،  آمریکا  چشم انداز  از  بخشی  همیشه  پنهان،  فاشیست های  این 

است.  کرده  شعله ور  را  نفرت ها  این  آمریکایی،  سفیدپوستان  به ویژه  آمریکایی،  میلیون ها 

سیاسی  فیلسوف  آنچه  معماران  به  دادن  رای 

سیستم  وارونه  »توتالیتاریسم  وولین  شلدون 

از بین خنواهد برد. در  ما« می نامد، این نفرت را 

بیش  را  دموکراسی  لیبرال  و  لیبرال  عقاید  واقع، 

لیبرال ها  امر  این  کرد.  خواهد  بی اعتبار  پیش  از 

حق  آنها  می دهد.  قرار  وحشتناکی  تنگنای  در  را 

سناریوهای  همه  بترسند.  افراطی  راست  از  دارند 

ناامیدکننده امکان پذیرند. اما با حمایت از بایدن 

را  خود  سیاسی  بیهودگی  حاکم،  شرکتی  حزب  و 

تضمین می کنند.

خشمگین،	 آمریکایی	 میلیون	ها	 برای	
نیست،	 نفرت	 آزادی	 جز	 چیزی	 آزادی	
»کاکاسیاه«،	 کلمات	 از	 استفاده	 آزادی	
بی	سروپا«،	 »التینوی	 کثیف«،	 »یهودی	
آزادی	 احمق«؛	 »عرب	 عوضی«،	 »چینی	
حملۀ	به	مسلمانان،	کارگران	بدون	مدرک،	
جرأت	 آنکه	 هر	 و	 آفریقایی	تبارها،	 زنان،	
انتقاد	از	فاشیسم	مسیحی	آنها	را	داشته	
باشد؛	آزادی	تمسخر	و	طرد	روشنفکران،	
عقاید،	علم	و	فرهنگ؛	آزادی	ساکت	کردن	

معترضین	به	بدرفتاری	اینان؛	....
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خرج  افراطی  راست  نامزدهای  از  مالی  حمایت  برای  را  دالر  میلیون ها  دموکرات  حزب 

کرده است، با این فرض که شکست دادن آنها آسان تر است، تاکتیکی که احمقانه از مبارزات 

نامزدی  در  پیروزی،  امید  به  مخفیانه  را  ترامپ  آنها  است.  شده  کپی  کلینتون  انتخاباتی 

رسانه های  در  راست  و  چپ  منتقدان  سانسور  به  دست  آنها  بردند.  »باال«  جمهوری خواهان 

اجتماعی زدند. آنها ادعا می کنند که آخرین سنگر در برابر استبداد هستند. هیچکدام از این 

حیله ها کارساز خنواهد بود. آمریکا بدون اصالحات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به 

اقتدارگرایی از نوع ویکتور اوربان فرو خواهد رفت.

پس از گند زدن در جنگ عراق، از من به عنوان فردی که علنًا با تهاجم مخالفت می کردم 

و رئیس دفتر خاورمیانه نیویورک تایمز بودم، غالبًا می پرسیدند که اکنون چه کنیم. من پاسخ 

می دادم که دیگر منی توان عراق را دوباره جمع کرد. درهم شکسته است. ما آن را شکسته ایم. 

کسانی که می پرسند آیا ما باید از دموکرات ها به عنوان تاکتیکی برای جلوگیری از سقوط خود 

به دامان استبداد حمایت کنیم، در یک دوراهی مشابه هستند. جواب من همان است: ما باید 

تا زمانی که هنوز فرصت داشتیم از حزب دموکرات خارج می شدیم.

1. https://scheerpost.com/2022/11/06/the-politicians-who-destroyed-our-democracy-want-us-
to-vote-for-them-to-save-it/

روشنفکر   )۲0۱۲-۱9۲9( ویدال  گور  فعالیت های  و  زندگی  پیرامون  مستندی   ،United States of Amnesia.۲
ترقی خواه آمریکایی. )م(

۳. آنیتا هیل، حقوق دان، نویسنده، و استاد دانشگاه، که در سال ۱99۱، کالرنس توماس –مدیر ارشد خود- را به آزار 
جنسی متهم کرد. علیرغم جنجال فراوان، توماس به مست قاضی دستیار دیوان عالی فدرال آمریکا برگزیده شد. )م(

Habeas Corpus. مفهوم  از اصل تاریخی معروف  یا احضار زندانی، ترجمانی است  4. قانون امنیت قضایی 
حقوقی هی بی اس کورپس در واقع حق توسل به قاضی و حق درخواست »ذکر دالیل برای توقیف« است. حق تکلیِف 
ایراد اتهام به او( است.  دادن فرصت به فرد بازداشتی برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت )قرار احضار و 
از قضات  او، حق دارند که  و دوستان  یا کسان  به سر می َبرد  بر اساس هی بی اس کورپس، متّهمی که در توقیف 
صاحل درخواست رسیدگی به قانونی بودن توقیف را بنمایند. این قانون از سال ۱689 میالدی )۱068 شمسی( در 
انگلستان رمسیت یافته است. به مضمون آن، در اعالمیه های آمریکا از ۱۷۷6 تا ۱۷80 اشاره شده و در فرانسه بعد 
از سال ۱۷89 )سال انقالب کبیر( نیز پذیرفته شده است. هی بی اس کورپس در قانون جزائی آمریکا هم درج گشته 
و در اکثر اسناد بین املللی جهانی و منطقه ای حقوق بشرمورد تأکید قرار گرفته و در شمار قوانین بین املللی در 

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق مدنی و سیاسی )۱966( است. )ویکی پدیا( )م(
 USA PATRIOT اصل  در  کرده اند.  انتخاب  را  پرستی«  »میهن  نام  رذیالنه ای  به طرز  قانون،  این  واضعان   .5
ACT، قانون ضد تروریستی مصوب اکتبر ۲00۱، مرکب از حروف اول ده کلمه، به معنای »احتاد و تقویت آمریکا 
به وسیلۀ تأمین ابزارهای مناسب برای انسداد و ممانعت از تروریسم« است. این قانون ابزاری در دست الیگارشی 

حاکمۀ آمریکا است، برای اعمال محدودیت شدید بر آزادی های دموکراتیک. )م(
6. مقاوله نامه برای حذف تعرفه های جتاری آمریکای شمالی، شامل سه کشور کانادا، ایاالت متحده، و مکزیک. )م(

۷. قانون معروف سال ۱9۳۳ که توسط دو سناتور به نام های کارتر گلس و هنری استیگال پیشنهاد و وضع شد تا با 
جداسازی بانک های جتاری از بانک های سرمایه گذاری، سامانی به فعالیت های بانک های مقصر در ایجاد بحران 

۳۳-۱9۲9 بدهند. )م(

فهرست
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را  نوامبر   8 میان دوره ای  انتخابات  نتایج  بسیار،  پرگویی  بدون  ژورنال،  استریت  وال 

از  بیش  متحده،  ایاالت  رأی دهندگان  میان  در  جمهوری خواهان  از  ترس  کرد:  خالصه  چنین 

نارضایتی آنها از دموکرات ها بود.

حزب  از  مردم  منفی  نظرسنجی های  و  مریض  اقتصاد  که  می دهد  نشان  تاریخی  جتربۀ 

رئیس جمهور وقت، این حزب را در انتخابات میان دوره دچار شکست بزرگی می کند، اما 

امسال این اتفاق نیفتاد. همانطور که وال استریت ژورنال با زبانی دیپلماتیک می گوید:

در  تغییر  برای  آنها  متایل  دهنده  نشان  معمواًل  دهندگان  رای  ناراضی  »روحیۀ 

که  را  تغییری  آنها  موارد،  از  بسیاری  در  اما  است.  ایالتی  مقامات  و  واشنگنت 

نامزدهای جمهوری خواه عرضه می کردند خنواستند.«

ژاکوبین  ]مجلۀ[  در  که  نیز  دمکرات  سوسیال  صاحب نظران  از  برخی  می رسد  نظر  به 

می نویسند با این ارزیابی موافقند: 

انتظار دموکرات ها در سطح ملی،  از حد  نتایج بیش  از عوامل مهم  »ظاهرًا یکی 

انتظارات پایین رأی دهندگان آنها باشد. نتیجۀ نظرسنجی رسانۀ ان بی سی از مردمی 

که رأی خود را به صندوق ریخته بودند، نشان دهندۀ یأسی عمیق از تأثیر صندوق رأی 

ایاالت متحده:

مسیر پیش رو بعد از انتخابات میان دوره ای
ِگِرگ گوِدلز / برگردان: فرشید واحدیان
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بود. دموکرات ها در میان رأی دهندگانی پیروز شدند که -بر اساس نظرخواهی  ها- 

خروجی  نظرسنجی های  اساس  بر  بودند.  بایدن  جو  عملکرد  مخالف  حدودی«  »تا 

اجنام شده توسط ادیسون ریسرچ، در مجموع، بیش از هفت نفر از هر ده رأی دهنده از 

»نارضایتی« و یا »خشم« خود سخن گفتند.«

چنین نتایجی نشان می دهد که رأی دهندگان دموکرات چندان اشتیاقی به نامزدهای 

خود نداشتند. آنها فقط منی توانند گزینه های دیگر را حتمل کنند.

و  کثیف  انتخاباتی  مبارزۀ  شاهد  آنها  دارند؟  احساسی  چنین  این  رأی دهندگان  چرا  و 

بی محتوایی بودند که با وقاحت متام مبلغ سرسام آوری پول جمع آوری و صرف آن شد )ظاهرًا 

یک چهارم میلیارد دالر در پنسیلوانیا، و بیش از ۳0 دالر برای هر نفر در جورجیا در رقابت های 

مربوط به سنا(. جمهوری خواهان، دموکرات ها را سوسیالیست نامیده و در پاسخ، دموکرات  ها 

از  از طرفین کم ترین درکی  آنکه هیچ یک  را »فاشیست« می خواندند. بی  جمهوری خواهان 

سوسیالیسم یا فاشیسم داشته باشند.

دموکرات ها متقاعد شده بودند که با استفاده از موضوع سقط جنین و حمله به ترامپ 

رئیس جمهور سابق، برای شکست طرف مقابل به چیزی زیادتری نیاز ندارند. آنها حتی در 

امید که در  این  با  ترامپ حمایت کردند  نامزدهای  از  از نظر مالی  اولیه  انتخابات  از  برخی 

انتخابات عمومی راحت تر بتوانند این نامزد ها را شکست دهند.

جمهوری خواهان نیز حیله های متعارف خود -رشد جنایت، مسایل نژادی، خطر کمونیسم 

و مدیریت اقتصادی- را به کار بردند.

حزب  مبلغین  و  نامزد ها  از  کدام  هیچ 

دموکرات اشاره ای به مهم ترین مسائل پیش روی 

رأی دهندگان ایاالت متحده نکردند. مجموعه ای 

و  درهم شکسته  اقتصاد  مانند  فوری  مسائل  از 

کمی درآمدها، افزایش هزینه های بهداشتی، رشد 

بدهی های  مسکن،  و  غذا  هزینه های  انفجاری 

اصالح  پرهزینه،  و  ناکارآمد  آموزش  هنگفت، 

مهم تر  همه  از  و  نابرابری؛  مهاجرت،  قوانین 

گسترش جنگ ایاالت متحده و ناتو با روسیه در 

اوکراین، هرگز مطرح نشد. اما ارزیابی آنها درست 

آمریکایی	ها	شاهد	یک	مبارزۀ	انتخاباتی	
کثیف	و	بی	محتوا	بودند	که	با	وقاحت	

تمام	مبلغ	سرسام	آوری	پول	جمع	آوری	
و	صرف	آن	شد:	یک	چهارم	میلیارد	دالر	
در	پنسیلوانیا،	و	بیش	از	۳0	دالر	برای	
هر	نفر	در	جورجیا	در	رقابت	های	مربوط	
به	سنا.	جمهوری	خواهان،	دموکرات	ها	
را	سوسیالیست	نامیدند	و	دموکرات		ها	
جمهوری	خواهان	را	»فاشیست«	

می	خواندند.	بی	آنکه	هیچ	یک	کم	ترین	
درکی	از	سوسیالیسم	یا	فاشیسم	داشته	

باشند.
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بود که بسیاری از رأی دهندگان میانه رو از لفاظی ها و مبالغه گویی های طرفداران ترامپ به 

ستوه آمده و مشتاق نفی او بودند.

به همین ترتیب، آنها به درستی از هشدار در مورد رأی مخالفت با سقط جنین دیوان عالی 

انتخابات  موضوع  مهم ترین  جنین  سقط  می کردند  فکر  که  رأی دهندگانی  تعداد  بردند.  سود 

است نسبت به دو انتخابات گذشته، سه برابر شده و به ۱0درصد رسید.

دموکرات ها علیرغم از دست دادن یکی از قابل اعتمادترین متحدان خود در انتخابات 

اخیر، یعنی زنان مرفه حومۀ شهر های بزرگ، مواضع خود را حفظ کردند.

التین تبارها  و  سیاه پوستان  رأی  همیشه  اینکه  از  دموکرات ها  بی محابای  پیش فرض 

-به ویژه رأی دهندگان جوان سیاه پوست- را در جیب دارند، به آنها زیان می رساند. نظرسنجی 

به   ۲0۲۲ سال  در  سیاهپوست  جوان  »رأی دهندگان  می دهد:  نشان  پرس  آسوشیتد  توسط  آرا 

میزان قابل توجه ۲۲درصد به مست جمهوری خواهان متمایل شده اند.« رهبری دموکرات تا 

کی می تواند نیازهای مبرم سیاهان، سایر اقلیت ها و نابرابری های فزاینده ای که آنها از آن رجن 

می برند را نادیده بگیرد؟

پنج نویسنده برجسته ژاکوبین در مقالۀ »هشت درس از انتخابات میان دوره ای« به درستی 

شکاف رو به تزاید میان نیازها و خواسته های اکثر رأی دهندگان آمریکایی و برنامه ای را که 

رهبری حزب دموکرات و ماشین انتخاباتی آن ارائه می کند، تشخیص می دهند. عالوه بر این، 

آنها به درستی استدالل می کنند که هر جا که دموکرات ها برنامۀ مردمی تری عرضه می کنند، 

عملکرد بهتری دارند. 

اما نویسندگان مقاله در عین حال درک منی کنند که حتی در موارد نادری که وعده های 

از انتخابات به فراموشی سپرده می شوند و اغلب  تبلیغاتی مترقی داده شده، وعده ها بعد 

»پیشروگرایی« دموکرات ها ناشی از فرصت طلبی حلظه ای آنها است.

به عنوان مثال، فترمن، برنده سنا در پنسیلوانیا، زمانی که برای جلب مخاطبانش مناسب 

بود، با متام قوا علیه فراکینگ ]روش بسيار مخرب استخراج نفت[ شعار می داد، اما زمانی 

دیگر برای نیل به اهداف سیاسی اش ضرورت داشت که طرفدار فراکینگ شود. حمایت او از 

خدمات بهداشتی برای عموم هرگز به حد حمایتی قاطع از بهداشت دولتی برای عموم نرسید. 

باقی  است«  بشری  حق  یک  بهداشتی  »خدمات  شعار  تکرار  حد  در  همیشه  او  لفاظی های 

ماند. مسیر حرکت او در میان »پیشرو« های حزب دموکرات داستانی مکرر است )وقتی به 

یاد می آورم چگونه دموکرات ها در دام طرفداران ریگان افتاده و با وحشت کلمه »پیشرو« را 
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جایگزین کلمۀ »لیبرال« کردند، دچار چندش می شوم(.

تصور اینکه این انتخابات موجب تغییری فاحش شود، نامحتمل است. چرا که با در  دست 

داشنت ریاست جمهوری، مجلس منایندگان، و برتری بسیار اندک در سنا، همیشه دموکرات ها 

دستاوردهای بسیار ناچیزی داشته اند. حتی همانطور که در مورد سال های اوباما شاهد بودیم، 

زمانی که آنها به مدت دو سال اکثریت کامل را داشتند، بسیار کمتر از آنچه که وعده داده 

بودند اجنام دادند. حزب دموکرات در ده سالی که از چهارده سال گذشته در قدرت بود، به 

سیاست های میانه رو خود ادامه داده و هیچ مخالفت جدی با قدرت شرکت های بزرگ از خود 

بروز نداد.

کار  از زمان روی  ایاالت متحده بسیار بیشتر  اما دشواری های پیش روی مردم  اکنون 

آمدن اوباما در سال ۲008 است. در مواجهه با شکست های اقتصادی و نابرابری رو به رشد، 

دموکرات ها تنها به خواست سرمایه داری احنصاری عمل کرده و درعین حال از مردم می خواهند 

که فداکاری کنند: حامت بخشی به سود یک طبقه، و ریاضت برای دیگران.

و  ریاضت  نابرابری،  استیصال،  بر  غلبه  برای  مبرم  مبارزه  که  گفت  باید  اطمینان  با 

جنگ، اکنون باید با حضور توده های مردم در خیابان ها محقق شود و نه با نتایج حاصل از 

صندوق های رأی.

zzsblogml@gmail.com
https://zzs-blg.blogspot.com/2022/11/after-election-road-ahead.html

فهرست

اکنون	اما	دشواری	های	پیش	روی	مردم	ایاالت	متحده	بسیار	بیشتر	از	زمان	روی	کار	آمدن	
رشد،	 به	 رو	 نابرابری	 و	 اقتصادی	 با	شکست	های	 مواجهه	 در	 است.	 سال	2008	 در	 اوباما	
مردم	 از	 حال	 درعین	 و	 کرده	 عمل	 انحصاری	 سرمایه	داری	 خواست	 به	 تنها	 دموکرات	ها	
دیگران. برای	 ریاضت	 و	 طبقه،	 یک	 به	سود	 بخشی	 حاتم	 کنند:	 فداکاری	 که	 می	خواهند	
با	اطمینان	باید	گفت	که	مبارزه	مبرم	برای	غلبه	بر	استیصال،	نابرابری،	ریاضت	و	جنگ،	اکنون	
باید	با	حضور	توده	های	مردم	در	خیابان	ها	محقق	شود	و	نه	با	نتایج	حاصل	از	صندوق	های	رأی.
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به منودار باال بنگرید. همه چیز را توضیح می دهد.

این منودار توضیح می دهد که چرا واشنگنت تا این حد از رشد انفجاری چین نگران است. 

توضیح می دهد که چرا ایاالت متحده همچنان به تهدید چین پیرامون مسائل تایوان و دریای 

چین جنوبی ادامه داده است. توضیح می دهد که چرا واشنگنت با نادیده گرفنت درخواست های 

صریح پکن، هیئت های کنگره را به تایوان می فرستد. توضیح می دهد که چرا پنتاگون همچنان 

به اعزام کشتی های جنگی ایاالت متحده از طریق تنگه تایوان و ارسال مقادیر انبوه تسلیحات 

ائتالف های  ایجاد  ادامه می دهد. توضیح می دهد که چرا واشنگنت در حال  تایپه  به  کشنده 

ضد چین در آسیا با هدف محاصره و حتریک پکن است. توضیح می دهد که چرا دولت بایدن 

بر  را  طاقت فرسایی  اقتصادی  حتریم های  می کند،  تشدید  چین  علیه  را  خود  جتاری  جنگ 

کسب وکارهایش اعمال می کند، و نیمه رساناهای با فناوری پیشرفته را که برای هر جنبه ای 

منوداری که کلید درک همه چیز است

نوشتۀ مایک ویتنی )سوم نوامبر- 7 آبان 1401(

ترجمۀ کورش تیموری فر

افول نسبی آمریکا و صعود چین 

تولید ناخالص داخلی به تریلیون دالر

 ،۲04۹ سال  در  که  می شود  بینی  پیش 
درآمد سرانه چین به ۵0درصد آمریکا برسد
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تا طراحی  الکترونیکی و حمل ونقل گرفته  از محصوالت  از جامعه مدرن ضروری هستند، 

انواع کاال، ممنوع می سازد. توضیح می دهد که چرا چین در استراتژی امنیت ملی  و تولید 

ایاالت متحده )NSS( به عنوان »تنها رقیب مصمم -و به طور فزاینده ای توانا- برای تغییر 

نظم بین املللی« معرفی شده است. توضیح می دهد که چرا واشنگنت اکنون چین را به عنوان 

بزرگ ترین و مهیب ترین دشمن استراتژیک خود می داند که باید منزوی گردد، شیطان منایانده 

شود و درهم بشکند.

منودار باال همه چیز را توضیح می دهد، نه فقط ضربات دیپلماتیک خصمانه ای را که 

برای بی اعتبار کردن و حتقیر چین طراحی شده اند، بلکه سیاست های آشکارا خصمانه ای که 

روسیه را نیز هدف قرار می دهد. مردم باید این را بفهمند. آنها باید ببینند واقعًا چه خبر است 

تا بتوانند رویدادها را در زمینه ژئوپلیتیک مناسب خود قرار دهند. این زمینۀ ژئوپولیتیک 

کدام است؟

زمینۀ یک جنگ جهانی سوم؛ جنگی که توسط واشنگنت و نایبانش کاماًل برنامه ریزی، 

حتریک و )اکنون( پیگیری می شود. این چیزی است که واقعًا در جریان است. آتش افروزی های 

خشونت آمیز فزاینده ای که شاهد وقوع آن در اوکراین و آسیا هستیم، نتیجه »جتاوز روسیه« یا 

»پوتین خبیث« نیست. نه! آنها به فعلیت رساندن یک استراتژی ژئوپلیتیکی شوم برای خنثی 

کردن روند صعودی چین و حفظ نقش مسلط آمریکا در نظم جهانی هستند. آیا می توان در این 

مورد شک کرد؟ نه!

به همین دلیل است که ما شاهد تقسیم مجدد جهان به بلوک های متخاصم هستیم. به 

همین دلیل است که ما شاهد عقب گرد 30 سال »جهانی شدن« و اختالل گسترده در زجنیرۀ 

تأمین هستیم. و به همین دلیل است که اروپا به تاریکی سرد، و صنعتی زدایی اجباری رانده 

شده است. همه این سیاست های خودکشی برای یک هدف، و تنها یک هدف: حفظ جایگاه 

عالی آمریکا در نظام جهانی، طراحی شده اند. به همین دلیل است که متام بشریت در حال 

حاضر درگیر خطر جنگ جهانی سوم شده است. جنگی که برای جلوگیری از تبدیل شدن چین به 

بزرگ ترین اقتصاد جهان طراحی شده است. جنگی که برای حفظ برتری جهانی ایاالت متحده 

طراحی شده است. این گزیده از مقاله ای در وب سایت جهانی سوسیالیست را مطالعه کنید:

مقاله 19 اکتبر فایننشال تایمز توسط ادوارد لوس با عنوان »محاصرۀ چین، هدف 

صریح بایدن است« زنگ خطر زیر را به صدا درآورد: »در نظر داشته باشید که یک 

ابرقدرت به یک قدرت بزرگ دیگر اعالم جنگ کرده و کسی توجه نکرده است. 
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جو بایدن در این ماه یک جنگ اقتصادی متام عیار را علیه چین به راه انداخت 

موارد،  بیشتر  در  و  باشد-  داده  کشور  آن  ترقی  از  جلوگیری  به  تعهدی  -بی آنکه 

آمریکایی ها واکنشی نشان ندادند.

وی ادامه داد:

وجود  اذهان  اشتغال  برای  داخل  در  تورم  و  اوکراین  علیه  روسیه  جنگ  »مطمئنًا، 

این حرکت بایدن را به عنوان حلظه ای ثبت می کند که در آن،  دارند، اما تاریخ احتماال ً

غول رقابت آمریکا و چین از چراغ بیرون آمد«.

عالوه بر این، هفته گذشته، یکی از مقامات ارشد دولت بایدن اعالم کرد که ایاالت 

متحده در حال آماده سازی ممنوعیت های جدیدی برای چین در زمینه های کلیدی 

آلن  از  آمریکا،  جدید  امنیت  مرکز  در  سخنرانی  جریان  در  است.  پیشرفته  فناوری 

ایاالت  آیا  که  شد  پرسیده  امنیت،  و  صنعت  برای  بازرگانی  وزیر  معاون  استیوز، 

متحده چین را از دسترسی به علوم اطالعات کوانتومی، بیوتکنولوژی، نر م افزارهای 

هوش مصنوعی یا الگوریتم های پیشرفته منع می کند؟ استیوز اعتراف کرد که این 

موضوع قباًل به طور فعال مورد بحث قرار گرفته است. »آیا ما نهایتًا در آن حوزه ها 

اقدام خواهیم کرد؟ اگر اهل شرط بندی بودم، حتمًا روی آن پول می گذاشتم«.

لوس مقاله خود در فایننشال تایمز را با این جمله به پایان رساند:

»آیا قمار بایدن کارساز خواهد بود؟ من از دورمنای حتقق آن خوشحال منی شوم. چه 

بخواهیم و چه خنواهیم، دنیا نه با یک چرخش ناگهانی، بلکه به تدریج در حال تغییر 

است و چه بهتر که به همین منوال باقی مباند.«... )مقالۀ »جنگ فناوری بایدن علیه 

چین«، وب سایت سوسیالیست جهانی(

یک بار دیگر به منودار نگاه کنید. به شما چه می گوید؟

اولین چیزی که به شما می گوید این است که خصومت هایی که در اوکراین )و در نهایت 

تایوان( می بینیم، می تواند به یک چرخش اساسی در اقتصاد جهانی بیاجنامد. چین قوی تر 

می شود. این کشور در مسیر سبقت از اقتصاد ایاالت متحده طی یک دهه قرار دارد. و این 

رشد، مزایای خاصی به همراه خواهد داشت. چین به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان، به طور 

طبیعی به هژمون منطقه ای آسیا تبدیل خواهد شد. و به عنوان هژمون منطقه ای آسیا، می تواند 

»اختالفات منطقه ای را به نفع خود حل و فصل، و از رهبری منطقه ای و جهانی ایاالت متحده 

مشروعیت زدایی کند«.
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آیا می توانید مشکل را در اینجا بیابید؟

برای نزدیک به دو دهه، ایاالت متحده سیاست خارجی خود را حول یک استراتژی »تعادل 

مجدد نیروها« به نام »چرخش به سوی آسیا« جهت دهی کرده است. به طور خالصه، ایاالت 

متحده قصد دارد بازیگری مسلط در پرجمعیت ترین و شکوفاترین منطقه جهان -آسیا- باشد. 

آیا می توانید ببینید که چگونه ظهور چین، برنامه واشنگنت را برای آینده به هم می ریزد؟

ایاالت متحده اجازه خنواهد داد که بدون نزاع این اتفاق بیفتد. واشنگنت قصد ندارد به 

چین اجازه دهد تا او را از بازارهایی که قصد تسلط بر آنها را دارد بیرون کند. این اتفاق خنواهد 

افتاد. و اگر فکر می کنید که قرار است این اتفاق بیفتد، بهتر است دوباره فکر کنید. ایاالت 

متحده برای جلوگیری از سناریویی که در آن ایاالت متحده در برابر چین نقش »ویولون دوم« 

بازی می کند، وارد جنگ خواهد شد. در واقع، نهاد سیاست خارجی پیشاپیش تصمیم گرفته 

است که ایاالت متحده برای حتقق همین هدف، چین را به صورت نظامی درگیر کند.

بنابراین، نظریۀ ما ساده است: ما فکر می کنیم جنگ جهانی سوم در حال حاضر آغاز شده 

است. این متام چیزی است که ما می گوییم. خرابی هایی که در اوکراین می بینیم، صرفًا اولین 

آثار جنگ جهانی سوم است که هم اکنون باعث ایجاد یک بحران انرژی بی سابقه، ناامنی 

عظیم غذایی در سراسر جهان، یک فروپاشی فاجعه بار در زجنیرۀ عرضه جهانی، تورم گسترده 

بلوک های  به  جهان  مجدد  تقسیم  و  افراطی،  ناسیونالیسم  مداوم  ظهور  کنترل،  از  خارج  و 

متخاصم شده است. چه مدرک بیشتری می خواهید؟

این وضعیت، متامًا اقتصادی است. ریشه های این درگیری را می توان به تغییرات لرزه ای 

در اقتصاد جهانی، ظهور چین و افول اجتناب ناپذیر ایاالت متحده جستجو کرد. انتقالی به 

این بزرگی، به طور طبیعی باعث ایجاد تغییرات بنیادین در توزیع جهانی قدرت می شود. و 

همراه با این تغییرات، نقاط اشتعال بیشتر، ویرانی های بیشتر، و دورمنای جنگ هسته ای در 

دیدَرس است. و این دقیقًا همان چیزی است که در حال رخ دادن است.

خوب، این منودار آنچه را که در اوکراین اتفاق می افتد چگونه توضیح می دهد؟

هدف جنگ نیابتی واشنگنت در اوکراین، چین است نه روسیه. روسیه یک رقیب هم وزن، 

و برخوردار از امکانات اقتصادی برای جانشینی ایاالت متحده در نظم جهانی نیست. با این 

حال، نورد استریم با تقویت روابط اقتصادی مسکو با احتادیه اروپا و به ویژه با قدرت صنعتی 

اروپا، یعنی آملان، خطر قابل توجهی برای ایاالت متحده ایجاد کرد. احتاد مسکو و برلین 

-که برای دو طرف سودمند و کلید شکوفایی آملان بود- باید شکسته می شد تا از یکپارچگی 
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اقتصادی بیشتر که قاره ها را به یکدیگر نزدیک، و تبدیل به بزرگ ترین منطقه جتارت آزاد 

از  بر اروپا و دفاع  جهان می کند، جلوگیری شود. واشنگنت برای حفظ برتری اقتصادی خود 

دالر به عنوان ارز ذخیره جهان، مجبور بود این کار را متوقف کند. با این حال، هیچ کس انتظار 

نداشت که ایاالت متحده خودش خط لوله را منفجر کند. اقدامی که به نظر می رسد بزرگ ترین 

تروریسم صنعتی در تاریخ باشد. این واقعًا تکان دهنده بود.

و  انزوا  برای محاصره،  برابر طرح محوری خود  را مانعی در  در اصل، واشنگنت روسیه 

تضعیف چین می داند. اما روسیه بزرگترین تهدید برای برتری جهانی ایاالت متحده نیست. 

حتی نزدیک هم نیست. این عنوان متعلق به چین است.

در  جنگ  که  آنچه  است.  افتاده  راه  به  روسیه  نه  و  چین  مهار  برای  سوم  جهانی  جنگ 

اوکراین نشان می دهد این است که -در میان خنبگان سیاست خارجی- توافق کلی وجود دارد 

که راه به پکن، از مسکو می گذرد. به نظر می رسد که اجماعی روی این صورت گرفته است. 

به عبارت دیگر، قدرمتندان آمریکا می خواهند روسیه را تضعیف کنند تا پایگاه های نظامی 

آمریکا را در سراسر آسیا گسترش دهند. در نهایت، از ارتش خواسته خواهد شد تا حاکمیت 

اقتصادی واشنگنت را بر اتباع جدید آسیایی خود اعمال کند. اگر آن روز برسد!

ما فکر می کنیم بسیار بعید است که طرح جاه طلبانه واشنگنت موفق شود، اما شکی نداریم 

که در عین حال برای آن اقدام خواهند کرد. ده ها میلیون نفر احتمااًل در تالشی ناامیدانه برای 

برگرداندن ساعت به »دوران تک قطبی« زودگذر و به همان اندازه کوتاه مدت قرن آمریکایی 

جان خود را از دست خواهند داد. و این یک تراژدی وحشتناک است.

https://www.unz.com/mwhitney/the-one-chart-that-explains-everything/

هدِف	جنگ	نیابتی	واشنگتن	در	اوکراین،	چین	است	نه	روسیه.	روسیه	یک	رقیب	هم	وزن،	و	برخوردار	

از	امکانات	اقتصادی	برای	جانشینی	ایاالت	متحده	در	نظم	جهانی	نیست.	واشنگتن	روسیه	را	مانعی	در	

برابر	طرح	محوری	خود	برای	محاصره،	انزوا	و	تضعیف	چین	می	داند.	اما	روسیه	بزرگ	ترین	تهدید	برای	

برتری	جهانی	ایاالت	متحده	نیست.	حتی	نزدیک	هم	نیست.	این	عنوان	متعلق	به	چین	است.

جنگ	جهانی	سوم	برای	مهار	چین	و	نه	روسیه	به	راه	افتاده	است.	...و	احتماالً	ده	ها	میلیون	نفر	در	تالشی	

ناامیدانه	برای	برگرداندن	ساعت	به	»دوران	تک	قطبی«	زودگذر	و	به	همان	اندازه	کوتاه	مدت	قرن	

آمریکایی	جان	خود	را	از	دست	خواهند	داد.	و	این	یک	تراژدی	وحشتناک	است.

فهرست



ص 112، دانش و امید، دی ۱۴۰۱

دو بررسی از واقعیت حتوالت در چین

بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین برای مطبوعات غربی پیام هایی داشت که اگر 

با حسن نیت نگاه می شد، می توانست حامل نشانه های اطمینان بخشی باشد. اما رسانه های 

امپریالیستی با چسبیدن به روایت های آشنا پیرامون استراتژی چین برای کاهش کووید، آنها 

را به پیش بینی های تازه ای درباره فاجعه اقتصادی که از مدت ها قبل پیش بینی می شد، گره 

زدند؛ فاجعه ای که در نتیجه تصمیم دولت چین مبنی بر کنار گذاشنت تئوری بازار آزاد در این 

کشور به طور اجتناب ناپذیری اتفاق خواهد افتاد.

مترکز رسانه های امپریالیستی بیش از هر چیز بر خروج »هو جین تائو« از سالن کنگره و 

پخش گمانه زنی های پر سر و صدا درباره سرنوشت سلف ۷9 ساله شی جین پینگ، دبیر کل 

حزب کمونیست چین بود.

روایت افسانه پاکسازی رسانه هایی مانند نیویورک تایمز و سی ان ان مبتنی بر این ادعا 

بود که شی برای حتکیم قدرت خود کنگره را دستکاری کرده است. با این حال، رسانه های 

امپریالیستی برای اثبات اینکه شی، خروج »هو« را به عنوان بخشی از روند تصاحب قدرت 

طراحی کرده بود، »شواهد« قانع کننده در دست نداشتند.

رسانه های ایاالت متحده در جستجوی بحران
در کنگره حزب کمونیست چین

اریک هورویتس )fair.org*، ۱۱ نوامبر ۲0۲۲( / برگردان: طلیعه حسنی
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حتوالت اساسی

اگر رسانه های امپریالیستی که کنگره را پوشش می دادند، در عوض تالش بیهوده برای 

یافنت دستاویزهایی جهت تطبیق با داستان های پیش ساخته شان، به دنبال حتوالت اساسی ]در 

حیات آینده چین[ بودند، می توانستند آنها را پیدا کنند.

علیرغم موضع ستیزه جویانه دولت بایدن در قبال تایوان، که در تشدید تنش  ناشی از سفر 

نانسی پلوسی به جزیره و وعده شخِص بایدن برای اعزام نیروهای آمریکایی در صورت وحدت 

پیرامون  خود  خویشنت  دارانه  رویکرد  به  چین  که  داد  نشان  شی  شد،  مشاهده  مجدد  اجباری 

رابطه سرزمین اصلی با تایوان ادامه خواهد داد.

اظهارات  درباره  استرالیا  دولتی  دانشگاه  در  سیاسی  علوم  دانشمند  تی،  ون  سونگ 

دقیق تنظیم شده شی در مورد وحدت دوباره، گفت: »فقدان »چطورها« نشانه خواست او برای 

حفظ سیاستی انعطاف پذیر و عدم متایل به تعهد به یک مسیر خصمانه  برگشت ناپذیر است« 

)گاردین،۱6 اکتبر ۲0۲۲(. لیم جان چوان ـ تینگ، محقق سابق آکادمی سینیکای تایوان، پیام 

شی به مردم تایوان را »متوازن و غیر جنگنده« ارزیابی کرد )SCMP، ۱6 اکتبر ۲0۲۲(. به نظر 

می رسد این برای همه کسانی که خواهان اجتناب از یک جنگ هسته ای بالقوه هستند، خبر 

خوبی باشد.

عالوه بر این، گزارش افتتاحیه شی به کنگره بر وظیفه مبارزه با تغییرات آب و هوایی 

تأکید خاصی داشت. بخش حتت عنوان »تعقیب توسعه سبز و ترویج هماهنگی بین بشریت و 

این  در  برای هدایت تالش های سیاست گذاری چین  را  طبیعت« یک چارچوب چهار بخشی 

زمینه ارائه می کند. حتی شورای آتالنتیِک آشکارا طرفداِر غرب نیز مجبور به اعتراف شد که: 

»چین ]جایگاه[ رهبری خود در توسعه سبز را از راه های گوناگون نشان می دهد.«

از آجنایی که چین محل سکونت یک پنجم جمعیت جهان است و در حال حاضر منتشرکننده 

بیشترین دی اکسید کربن روی زمین است، تصمیم دولت این کشور برای اولویت دادن به یافنت 

پاسخی جامع به بحران آب و هوایی، حتول مثبتی به نظر می رسد.

خبرهای  هستند،  بشر  حقوق  به  دادن  اهمیت  مدعی  که  کسانی  برای  حتی  کنگره 

رویکرد  دلیل  به  که  را  کوانگو  چن  غافلگیرانه،  اقدامی  در  کنگره  داشت.  دلگرم کننده ای 

تندروانه خود در مقام دبیر حزب در تبت و سین کیانگ مورد حتریم های آمریکا نیز قرار گرفته 

بود، از کمیته مرکزی اخراج کرد.

اما رسانه های امپریالیستی ایاالت متحده اساسًا توان انعکاس این حتوالت را به عنوان 
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اخباری مثبت نداشتند. آنها گزارش هایی از اظهارات شی پیرامون تایوان منتشر ساختند که در 

آنها بجای نشان دادن رویکرد همراه با حسن نیت چین، عمدتًا با ارائه اخبار نادرستی از مواضع 

این کشور، آن را تهدیدآمیزتر از آنی جلوه دادند که واقعًا می تواند باشد. در واقع، رسانه های 

خبری ایاالت متحده در مورد محتوای اخبار کنگره پیرامون تایوان به طور قابل توجهی حرف 

چندانی برای گفنت نداشتند.

روایت های بازسازی شده

همانطور که »Fair«* )در تاریخ های ۲4 مارس ۲0۲0، ۲9 ژانویه ۲0۲۱ و 9 سپتامبر ۲0۲۲( 

در موارد مختلف این بیماری همه گیر یادآور شده است، رسانه های امپریالیستی که ظاهرًا از 

عدم متایل چین به قربانی کردن جان میلیون ها انسان در محراب رشد اقتصادی برآشفته اند - 

تقریبًا همگی به شکلی متحد منتقد استراتژی کاهش کووید دولت چین بوده اند.

در واقع، رسانه های حاکم علیرغم موفقیت های سیاست »کووید صفر« - هم از نظر جنات 

جان انسان ها و هم از نظر توسعه اقتصادی - دائمًا کوشیده  اند تا این سیاست را شیطانی جلوه 

دهند. آشفتگی رسانه های امپریالیستی پس از تذکر شی به کنگره مبنی بر ادامه همان سیاست 

در چین، قابل پیش بینی بود.

نیویورک تایمز )۱6 اکتبر ۲0۲۲(، برخالف شواهد، با استفاده از شیوه معمول خود مدعی 

شد که تصمیم چین برای اولویت دادن به سالمت عمومی، اقتصاد آن را ویران خواهد کرد:

برای  همه جانبه ای  مردمی  »جنگ  کمونیست  حزب  که  کرد  استدالل  شی  »آقای 

متوقف کردن شیوع ویروس« به راه انداخته است. او گفت که رهبری چین هرآنچه 

را می توانست برای محافظت از سالمت مردم اجنام داده است و »مردم و جان آنها 

را باالتر از هر چیز دیگری قرار داده است.« ]اما[ او به اینکه چگونه این اقدامات 

سختگیرانه مانع رشد اقتصادی و سرخوردگی مردم شده است، هیچ اشاره ای نکرد.«

مطالعات  مرکز  در  چین«  »کارشناس  بالنشت«،  »جود  از  نقل  به  مقاله  این  ادامه  در 

صفر  کووید  درباره  تشویق آمیز  یا  مثبت  چیز  »هیچ  نوشت:   )CSIS( بین امللل  و  استراتژیک 

وجود ندارد«. اینکه CSIS - در هم صدایی کامل تایمز- چنین موضعی را منتشر می کند، جای 

تعجب ندارد، زیرا ولی نعمتان ارشد این اندیشکده همراه تایمز در ختریب چهره چین منافع 

مشترکی دارند.

فهرست کمک کنندگان اصلی CSIS شامل پیمانکاران نظامی نورتروپ گرومن۱، جنرال 
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که  می شود  گاز  و  نفت  کمپانی های  همچنین  و  بوئینگ4،  و  مارتین۳  الکهید  داینامیکس۲، 

همگی از تقویت نظامی آمریکا در اقیانوس آرام سود مالی می برند.

CSIS همچنین میلیون ها دالر از دولت های تایوان، ژاپن و کره جنوبی دریافت کرده است. 

فیبی نواکوویچ5، رئیس و مدیرعامل جنرال داینامیکس، و لئون پانه تا6، وزیر دفاع آمریکا در 

دولت اوباما که به ایجاد »محور آسیایی۷« در وزارت دفاع آمریکا کمک کرد، در هیئت امنای 

آن حضور دارند.

»نه به اصالحات بازار«

»سخنرانی شی جین پینگ: آری به کووید صفر، نه به اصالحات بازار؟«

حزب  که  کرد  منعکس  گونه  این  به  را  جین پینگ  شی  بیانیه  نوامبر،   ۱۷ روز  سی ان ان 

کمونیست چین، به عنوان بخشی از مخالفت گسترده با بازار آزاد، اجازه خنواهد داد تا ویروس 

مهلک کرونا آزادانه در میان همه مردم انتشار یابد.

از بی اعتنایی آشکار به چارچوبی که سیاست های بهداشت عمومی  سی ان ان، گذشته 

را بر پایه های رابطه آن با رشد اقتصادی ارزیابی می کند، باز شدن بازارهای چین به روی 

سرمایه های خارجی را به عنوان عامل مثبتی معرفی کرد که کنار گذاشنت آن چشم انداز بدی را 

برای اقتصادی چین رقم خواهد زد.

از مقاالت اختصاصی ۲4 اکتبر ۲0۲۲ فوربس و ۱۱ جوالی ۲0۲۲ نیویورک تایمز پیرامون 

نگرانی بازارهای جهانی در برابر گفته شی مبنی بر »بازگشت به مارکسیسم« چنین برمی آید، 

در حالی که »اصالحات و باز کردن بازارها« چین برای کمپانی ها بسیار سودآور بوده است، 

اما حداقل می توان دید که حاصل آن برای کارگران چینی نابرابری بوده است. استانداردهای 

زندگی به طور کلی بهبود یافته اند، اما شرایط کار همچنان بد و نابرابری در حال افزایش است.

سی ان ان مانند نیویورک تایمز، با نقل قولی از کریگ سینگلتون، کارشناس ارشد چین در 

»بنیاد دفاع از دموکراسی ها8«، همان راه و رسم اندیشکده ای را در حمایت از تز خود در پیش 

گرفت:

از ناظران اوضاع چین  »سخنرانی دیروز، آنچه را که مدت ها مورد تردید بسیاری 

بود، تأیید می کند: شی حداقل به این زودی ها، قصدی برای استقبال از آزادسازی 

بازار یا کاهش دادن سیاست کووید صفر در چین ندارد. در عوض، او مصمم است تا 

سیاست های مربوط به امنیت و اتکای به خود را به بهای ]کاهش[ رشد اقتصادی 
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درازمدت چین دوچندان مناید.«

علی رغم  آورد،  یاد  به  می توان  که  آجنا  تا 

بر  مبنی  چین  ناظران  پیش بینی  که  واقعیت  این 

است،  نشده  محقق  هنوز  چین  اقتصاد  فروپاشی 

ختیالت  در  همچنان  امپریالیستی  رسانه های 

بی پایه قدیمی خود غرق مانده اند.

از دموکراسی ها، که سی ان ان به  بنیاد دفاع 

شکلی نامحسوس برچسب »اندیشکده مستقر در 

]واشنگنت[ دی سی« را بر آن زده، به نوبه خود یک 

گروه مدافع نئوکان ها است که َتَبری برای خرد کردن 

چین در دست دارد. مت پوتینگر، رئیس مطالعات 

چین این »بنیاد«، معاون سابق مشاور امنیت ملی 

دونالد ترامپ بود. در شرح حالی از پوتینگر که واشنگنت پست در اوایل همه گیری منتشر کرد 

)۲9 آوریل ۲0۲0(، گفته می شود که وی »بر این باور است که شیوه پکن در مدیریت ویروس 

»فاجعه بار« بوده« و »کل جهان حتت تأثیر آسیب های جانبی مشکالت حاکمیت داخلی چین 

قرار خواهد گرفت.« این مقاله از قول اچ. آر. مک مستر ،دومین مشاور امنیت ملی ترامپ، که 

او هم در حال حاضر به عنوان »کارشناس چین« در همین بنیاد مشغول است، می نویسد که وی 

مانند پوتینگر »مترکز بزرگ ترین تغییر در سیاست خارجی ایاالت متحده از زمان جنگ سرد را 

رویکرد رقابتی با چین« می داند.

تالش مأیوسانه برای ساخنت سناریوی تصفیه

تنها در جریان یک داستان درباره کنگره  امپریالیستی  اگر مصرف کنندگان رسانه های 

]حزب کمونیست چین[ قرار گرفته باشند، آن احتمااًل یک اقدام علنی و ساده بود: در جلسه 

پایانی کنگره، کسانی با کمک به هو جین تائو، سلف شی، به عنوان رهبر عالیقدر چین، او را 

برای بیرون رفنت از تاالر بزرگ خلق اسکورت کردند.

در پایان همان روز، خبرگزاری دولتی چین، شینهوا اعالم کرد که علت بیرون رفنت هو در 

رابطه با سالمت جسمی او بوده است. این توضیح منطقًا منی تواند دور از ذهن باشد چرا که 

مدت هاست گفته می شود هوی ۷9 ساله از یک بیماری رجن می برد و برخی ناظران چین در 

دفاع	 بنیاد	 در	 چین	 ارشد	 کارشناس	
دیروز	 سخنرانی	 دموکراسی	ها:	 از	
مورد	 مدت	ها	 که	 را	 آنچه	 چین،	 رهبر	
تردید	بسیاری	از	ناظران	اوضاع	چین	
به	 حداقل	 شی	 می	کند:	 تأیید	 بود،	
استقبال	 برای	 قصدی	 زودی	ها،	 این	
دادن	 کاهش	 یا	 بازار	 آزادسازی	 از	
سیاست	کووید	صفر	در	چین	ندارد.	در	
عوض،	او	مصمم	است	تا	سیاست	های	
را	 خود	 به	 اتکای	 و	 امنیت	 به	 مربوط	
اقتصادی	 رشد	 ]کاهش[	 بهای	 به	

درازمدت	چین	دوچندان	نماید.
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اوایل سال ۲0۱۲، احتمال  می دادند که رهبر پیشین 

به بیماری پارکینسون مبتال باشد.

اما از آجنا که کل این حرکت فیلمبرداری شده 

ساده  گزارش  از  امپریالیستی  رسانه های  بود، 

چین درباره این اتفاق راضی نبودند. بنابراین آنها 

را به یک منایش  از فرصت، خروج هو  با اغتنام 

دراماتیِک مملو از افکار شیطانی تبدیل کردند. 

گمانه زنی های بعد از این منایش نیز ماهیتی تقریبًا 

عقده گشایانه داشت. نیویورک تایمز در تاریخ ۲۷ 

اکتبر ۲0۲۲، در مقاله ای با عنوان »چه اتفاقی برای 

هو جین تائو افتاد« چنان به جتزیه و حتلیل ویدیو و صحنه مورد نظر پرداخت که تنها از عهده 

طراحان حرفه ای توطئه برمی آید. علیرغم پذیرش اینکه »سند و مدرکی برای خروج برنامه ریزی 

شده آقای هو وجود ندارد و بسیاری از حتلیلگران نسبت به طرح گمانه زنی ها هشدار داده اند« 

اما تایمز همچنان به این تعبیر و تفسیرهای خود ادامه داد. این مقاله با مترکز بر 9 برش ویدیویی 

و سه عکس، حلظه به حلظه خروج هو را از زوایای مختلف و در تصاویر بزرگ شده به منایش 

از ویدئو به سبک گزارش های  از تصاویر حتی شامل اجزای برجسته شده ای  گذاشت. برخی 

فوتبال دوشنبه شب بود که سر برخی از کادرهای حزب کمونیست چین مانند هاله ای در یک 

تابلوی نقاشی دوره رنسانس آن را احاطه کرده بود.

تایمز با اشاره به چهره های در هاله قرار داده شده حزب که هنگام بدرقه هو »رفتارشان 

تغییر نکرد«، به نقل از وو گوگوانگ، استاد دانشگاه ویکتوریا در کانادا می نویسد:

»این شخص، هو جین تائو، باالترین رهبر سابق حزب شما و مردی است که به بسیاری 

رفتار  چگونه  او  با  حاال  و  است.  کرده  کمک  سیاسی  جایگاه  ارتقای  در  شما  از 

وجدان  اساسی  فقدان  و  چین  سیاست  غم انگیز  واقعیت  حادثه،  این  می کنید؟... 

انسانی در حزب کمونیست را نشان داد.«

تایمز با وجود اشاره به اینکه وو گفت »منی خواهد درباره آنچه رخ داده است گمانه زنی 

کند«، اما در عمل آشکارا این جمله محتاطانه را در تقابل با روش خود در محکوم کردن حزب 

کمونیست در گسترده ترین ابعاد ممکن، منی بیند.

در واقع، این روزنامۀ مرجع هیچ مشکلی با نسبت دادن اشتباه همکاران هو در واکنشی 

را	 هو	 خروج	 امپریالیستی	 رسانه	های	
به	یک	نمایش	دراماتیِک	مملو	از	افکار	
گمانه	زنی	های	 کردند.	 تبدیل	 شیطانی	
تقریباً	 ماهیتی	 نیز	 نمایش	 این	 از	 بعد	
تایمز	 نیویورک	 داشت.	 عقده	گشایانه	
در	تاریخ	27	اکتبر	2022،	در	مقاله	ای	
با	عنوان	»چه	اتفاقی	برای	هو	جین	تائو	
و	تحلیل	ویدیو	 به	تجزیه	 افتاد«	چنان	
و	صحنه	مورد	نظر	پرداخت		که	تنها	از	
عهده	طراحان	حرفه	ای	توطئه	برمی	آید.
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مناسب تر )هر چه که می توانست باشد( به »واقعیت غم انگیز سیاست چین« و »فقدان اساسی 

وجدان انسانی« از طرف حزب کمونیست چین منی بیند.

این تصویر کوچکی از رویکرد متناقض رسانه های امپریالیستی به این ماجرا بود: اعالم 

انتقال  برای  از یک سو و در سوی دیگر شوق وافر  برای درگیر حدس و گمان شدن  بی میلی 

انگیزه های منفی. در این راستا، تایمز با توسل به کنایه، یک سوال فرضی طرح کرد:

آیا آقای هوی ۷9 ساله، همانطور که رسانه های دولتی چین بعدًا گزارش دادند، دچار 

ضعف جسمانی بود؟ یا منایشی بود تکان دهنده از تصفیۀ او توسط شی جین پینگ رهبر کنونی 

چین در برابر چشم جهانیان؟

تایمز به جای اینکه صراحتًا مدعی قربانی شدن هو در یک پاکسازی شود، این روایت آشنای 

وحشت از سرخ ها را با قرار دادن دو عکس از انقالب فرهنگی پیش می برد که در یکی از آنها پدر 

شی در یک جلسه بحث و جدل مورد حتقیر قرار می گیرد. تایمز با این تصاویر، خوانندگان را به 

ایجاد یک رابطه ساختگی بین خروج هو و سرکوب های سیاسی سال های گذشته سوق می کند.

کالفگی از نداشنت سند و مدرک 

در همان روزی که تایمز »حتلیل« خود را منتشر کرد، وال استریت ژورنال )۲۷ اکتبر ۲0۲۲( 

مقاله مشابهی را حتت عنوان »حذف هو جین تائو از کنگره حزب چین، یک شکست مرحله به 

مرحله« منتشر کرد.

به طور خالصه در اصل، از آجنا که هیچ سند و مدرک واقعی مبنی بر تصفیه یا حتقیر 

علنی این پیرمرد ۷9 ساله  وجود نداشت، کسی که در یک دهه اخیر در قدرت حضور نداشته 

و هرگز هم شایعه ای از مخالفت او با شی جین پینگ شنیده نشده است، وال استریت ژورنال 

تصمیم گرفت تا از جزء به جزء ویدئو حداکثر استنتاج ممکن را ارائه دهد.

سیرک  این  در  نیز  چین  ناظران  و  تلویزیونی  شبکه های  می رفت،  انتظار  که  همان طور 

»آوت  برنامه  در  سی ان ان،  بین املللی  خبرنگار  وانگ،  سلینا  جستند.  شرکت  گمانه زنی ها 

فرانِت9« ارین برنت گفت: من تا این حلظه با چند کارشناس، از جمله استیو تسانگ از مؤسسه 

چینی SOAS۱0، صحبت کرده ام که ]همگی[ فکر می کنند چیزی بیش از توضیح صاف و ساده 

سالمتی در میان است. او به من گفت که این حتقیر هو جین تائو پیامی روشن است که در حال 

حاضر در چین تنها یک رهبر مطرح است و آن شی جین پینگ است.

او به این واقعیت که تسانگ یکی از اعضای اندیشکده »َچِتم هاوس۱۱« است که بخش 
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فهرست

قابل توجهی از بودجه خود را از وزارت امور خارجه ایاالت متحده و دولت های بریتانیا و ژاپن 

دریافت می کند، اشاره ای نکرد.

روز قبل در ۲4 اکتبر ۲0۲۲، وانگ در اتاق خبر سی ان ان گفت: »هو جین تائو. . . در مراسم 

اختتامیه کنگره حزب علنًا حتقیر شد.« تنها چیزی که وانگ در پشتیبانی از ادعای خود ارائه 

داد، حدس ویکتور شی، یکی دیگر از ناظران چین از CSIS فوق الذکر بود:

»من توضیح صاف و ساده سالمت را قبول ندارم. ]هو[ علی الظاهر کاماًل سرحال 

نشسته بود. ناگهان از او خواسته می شود که آجنا را ترک کند. مطمئن نیستم که او 

چیزی را زیر لب زمزمه یا به شی جین پینگ گفته باشد«.

وانگ با ایجاد شبهه پیرامون اینکه توضیحات شی از ماجرا قابل اعتنا نیست، نتیجه 

می گیرد: »به هر حال، این یک حلظه منادین بود. بیرون کردن هو همراه با رهبری دسته جمعی 

دوران او.« برای وانگ و چگونگی رویکرد رسانه های امپریالیستی در نوشنت این سناریوی 

فوق العاده، کلمه »به هرحال« کلمه تعیین کننده ای است - با آنکه آنها صرفًا دنبال گمانه زنی های 

بی اساس بودند، بازهم همان مسیر رسیدن به خبیثانه ترین نتیجه ها را در پیش گرفتند.

https://fair.org/home/us-media-searched-for-crisis-at-china-party-congress/
بنیاد »فیر« یک بنیاد فعال در حقوق مدنی و عدالت اجتماعی است که در سال ۲0۲0 شعبۀ ویژه ای برای جمع آوری 

داده ها در مورد کنترل بیماری کووید-۱9 طبق استانداردهای سازمان جهانی بهداشت، تأسیس کرد.
1. Northrop Grumman  2. General Dynamics
3. Lockheed Martin  4. Boeing
5. Phebe Novakovic  6. Leon Panetta
7. pivot to Asia   8. Foundation for Defense of Democracies
9. CNN’s Erin Burnett Out Front 
10. Steve Tsang of [the] SOAS China Institute  11. Chatham House
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آملان به یکی از اقمار اقتصادی جنگ سرد تازه آمریکا با روسیه، چین و بقیه اوراسیا 

جنگ  ادامه  برای  تا  است  شده  گفته  ناتو  کشورهای  دیگر  و  آملان  به  است.  شده  تبدیل 

نیابتی امروز در اوکراین، علیه خود حتریم های جتاری و سرمایه گذاری اعمال کنند. بایدن، 

رئیس جمهور ایاالت متحده و سخنگویان وزارت خارجه اش توضیح داده اند که اوکراین تنها 

از  متضاد  مجموعه  دو  به  را  جهان  که  است  گسترده تری  بسیار  عملیات  برای  میدان  اولین 

احتادهای اقتصادی تقسیم می کند. هدف این تقسیم جهانی، مبارزه ای ده بیست ساله برای 

تعیین این مهم است که آیا اقتصاد جهان، یک اقتصاد دالری تک قطبی با محوریت ایاالت 

متحده باقی خواهد ماند یا جهانی چند قطبی و چند ارزی با اقتصادهای مختلط دولتی و 

خصوصی با محوریت مرکز اوراسیا.

این شکاف واقعیتی بین دموکراسی ها و خودکامگی ها است.  بایدن  پرزیدنت  به گفته 

]ادبیات به کار رفته در این عبارت همان[ ادبیات دو پهلوی معمول اورولی است. منظور او از 

جایگاه آملان در نظم نوین جهانی آمریکا

نویسنده: مایکل هادسون / برگردان: طلیعه حسنی

Information Clearing House, November 07, 2022

عکس هوایی از انفجار خط لوله نورداستریم
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»دموکراسی ها« ایاالت متحده و الیگارشی های مالی غربی، و هدف آنها انتقال برنامه ریزی 

اقتصادی از دست دولت های منتخب ]مردم[ به وال استریت و دیگر مراکز مالی حتت کنترل 

ایاالت متحده است. دیپلمات های آمریکایی از صندوق بین املللی پول و بانک جهانی برای 

خصوصی سازی زیرساخت های جهان و وابستگی به فن آوری، نفت و صادرات مواد غذایی 

ایاالت متحده استفاده می کنند.

منظور بایدن از »خودکامه«، کشورهایی است که در برابر تسلط مالی و خصوصی سازی 

و  اقتصادی  رشد  ارتقاء  معنای  به  عمل،  در  متحده  ایاالت  لفاظی  می کنند.  مقاومت 

استانداردهای زندگی خود، حفظ امور مالی و بانکی به عنوان خدمات عمومی است. مسئله 

اساسی مورد بحث این است که آیا اقتصاد کشورها توسط مراکز بانکی با هدف خلق ثروت 

زیرساخت های  خصوصی سازی  راه  از  مالی 

اجتماعی  و  عمومی  خدمات  انتقال  و  اساسی 

احنصارها  به  بهداشتی  مراقبت های  مانند 

برنامه ریزی می شوند یا با باال بردن استانداردهای 

خلق  و  بانکداری  کنترل  وسیله  به  رفاه  و  زندگی 

و  نقل  و  حمل  آموزش،  عمومی،  بهداشت  پول، 

ارتباطات در دستان مردم.

این  جانبی«  »آسیب  بیشترین  که  کشوری 

است.  آملان  می شود،  متحمل  را  جهانی  تقسیم 

و  خودروها  فوالد، مواد شیمیایی، ماشین آالت، 

سایر کاالهای مصرفی آملان، به عنوان پیشرفته ترین اقتصاد صنعتی اروپا، دارای بیشترین 

پاالدیوم  و  تیتانیوم  تا  گرفته  آلومینیوم  از  روسیه  فلزات  و  نفت  گاز،  واردات  به  وابستگی 

هستند. با این حال و علیرغم ساخت دو خط لوله نورداستریم برای تأمین انرژی ارزان قیمت 

آملان، به این کشور گفته شده است که گاز روسیه را قطع کند و صنعتی زدایی کند. این به 

معنای پایان برتری اقتصادی آن است. مشخصه رشد تولید ناخالص داخلی در آملان، مانند 

سایر کشورها، مصرف انرژی به ازای هر کارگر است.

این حتریم های ضد روسیه، به جنگ سرد کنونی ماهیتی ضد آملانی می بخشد. آنتونی 

بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که آملان باید گاز ارزان قیمت خط لوله روسیه را با 

گاز گران قیمت LNG آمریکا جایگزین کند. آملان برای واردات این گاز آمریکا، باید به سرعت 

اقتصاد	 آیا	 که	 است	 این	 اساسی	 مسئله	
هدف	 با	 بانکی	 مراکز	 توسط	 کشورها	
خصوصی	سازی	 راه	 از	 مالی	 ثروت	 خلق	
خدمات	 انتقال	 و	 اساسی	 زیرساخت	های	
مراقبت	های	 مانند	 اجتماعی	 و	 عمومی	
برنامه	ریزی	 انحصارها	 به	 بهداشتی	
استانداردهای	 بردن	 باال	 با	 یا	 می	شوند	
زندگی	و	رفاه	به	وسیله	کنترل	بانکداری	و	
خلق	پول،	بهداشت	عمومی،	آموزش،	حمل	

و	نقل	و	ارتباطات	در	دستان	مردم.
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بیش از 5میلیارد دالر برای ایجاد ظرفیت بندری برای حمل تانکرهای LNG هزینه کند. نتیجه 

این کار غیررقابتی کردن صنعت آملان خواهد بود. ورشکستگی ها گسترش خواهند یافت؛ 

اشتغال کاهش خواهد یافت و رهبران هواداِر ناتِو آملان رکودی مزمن و سقوط استانداردهای 

زندگی را ]بر مردم[ حتمیل خواهند کرد.

فرض بیشتر نظریه های سیاسی این است که ملت ها در راستای منافع شخصی خود عمل 

خواهند کرد، و گرنه کشورهایی اقماری خواهند بود که کنترلی بر سرنوشت خود ندارند. آملان 

صنعت و استانداردهای زندگی خود را تابع دستورات سیاست های ایاالت متحده و منافع 

بخش خصوصی نفت و گاز آمریکا می کند. آملان این کار را نه زیر فشار نظامی بلکه به دلیل 

متحده،  ایاالت  سرد  جنگ  برنامه ریزان  توسط  جهان  اقتصاد  کنترل  به  ایدئولوژیک  باور 

داوطلبانه اجنام می دهد.

بعضی مواقع برای درک حتوالت امروز بهتر است با فاصله گرفنت از موقعیت بالفصل خود، 

به مثال های تاریخی از نوعی دیپلماسی سیاسی 

که در حال تقسیم جهان امروز است، رجوع کنیم. 

نزدیک ترین مورد مشابهی که می توان پیدا کرد، 

توسط  سیزدهم  قرن  در  وسطی  قرون  اروپای  نبرد 

امپراتورهای   - آملان  پادشاهان  علیه  ُرم  پاپ 

مقدس رومن - است. آن نبرد، اروپا را در امتداد 

خطوطی تقسیم کرد که بسیار شبیه چیزی است که 

امروز وجود دارد. گروهی از پاپ ها با تکفیر فردریک دوم و دیگر پادشاهان آملان، متحدان خود 

را برای جنگ با آملان و کنترل آن بر جنوب ایتالیا و سیسیل بسیج منودند.

آشتی ناپذیری غرب علیه شرق توسط جنگ های صلیبی )۱۲9۱-۱095( برانگیخته شد، 

سلطه  که  است  اقتصادهایی  علیه  صلیبی  جنگی  امروزین  سرد  جنگ  که  همان گونه  درست 

ایاالت متحده بر جهان را تهدید می کنند. جنگ قرون وسطایی علیه آملان بر سر این بود که 

چه کسی باید اروپای مسیحی را کنترل کند: پاپ ها با تبدیل شدن شان به امپراتورهای این 

دنیایی، یا حاکمان سکوالر پادشاهی های جداگانه با ادعای قدرت برای مشروعیت بخشیدن 

اخالقی به آنها و پذیرفنت شان.

»انشقاق  روسیه،  و  چین  علیه  آمریکا  جدید  سرد  جنگ  با  وسطی  قرون  اروپای  تشابه 

بزرگ۱« سال ۱054 است. لئو نهم برای اعمال کنترل تک قطبی بر مسیحیت، کلیسای ارتدکس 

آشتی	ناپذیری	غرب	علیه	شرق	توسط	
جنگ	های	صلیبی	)109۵-1291(	
برانگیخته	شد،	درست	همان	گونه	که	
جنگ	سرد	امروزین	جنگی	صلیبی	علیه	

اقتصادهایی	است	که	سلطه	ایاالت	متحده	
بر	جهان	را	تهدید	می	کنند.
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با مرکزیت قسطنطنیه و کل جمعیت مسیحی متعلق به آن را تکفیر کرد. ُرم ]به عنوان[ یگانه 

قلمرو اسقفی، خود را از کل دنیای مسیحیت آن زمان، از جمله دولت های موروثی باستانی 

اسکندریه، انطاکیه، قسطنطنیه و اورشلیم جدا کرد.

متام  می توان  چگونه  کرد:  ایجاد  ُرم  دیپلماسی  برای  سیاسی  مشکل  یک  جدایی  این 

پادشاهی های اروپای غربی را به زیر کنترل خود درآورد و مدعی داشنت حق دریافت خراج مالی 

از آنها بود. این هدف مستلزم منقاد کردن پادشاهان سکوالر توسط اتوریته مذهبی پاپ بود. 

در سال ۱0۷4، هیلدبراند، گریگوری هفتم، ۲۷ فرمان پاپ را اعالم کرد که اصول استراتژی 

اداری ُرم برای تثبیت قدرت خود بر اروپا بودند.

این فرمان های پاپ به شکل عجیبی در هم ترازی با دیپلماسی امروز ایاالت متحده قرار 

دارند. در هر دو مورد، منافع نظامی و این دنیایی مستلزم ]ادعایی[ متعالی در قالب یک روحیه 

را  همبستگی  حس  تا  است  ایدئولوژیک  صلیبی 

که هر نظام سلطه امپریالیستی نیازمند آن است، 

تقویت مناید. این منطقی مستقل از زمان و جهانی 

است.

بود.  رادیکال  جهت  دو  از  پاپ  فرمان های 

اول آنکه، آنها با قرار دادن اسقف ُرم باالتر از متام 

اسقف های دیگر، پاپ مدرن را ایجاد کردند. بند 

۳ فرمان می دهد که پاپ به تنهایی دارای قدرت 

انتصاب، عزل یا بازگرداندن اسقف ها است. برای تقویت این ]قدرت احنصاری[، بند ۲5 حق 

انتصاب )یا خلع( اسقف ها را نه به حاکمان محلی بلکه به پاپ داد. و بند ۱۲ حق برکناری 

امپراطوران را به پاپ داد، و در ادامه جهت مشروعیت بخشیدن به حاکمان، بند 9 »صراحتًا 

همه شاهزادگان را موظف به بوسیدن پای پاپ« منود.

امروز هم دیپلمات های آمریکایی به همین شکل مدعی این حق هستند که تعیین کنند 

که چه کسی می تواند به عنوان رئیس یک کشور به رمسیت شناخته شود. در سال ۱95۳ با 

سرنگون کردن رهبر منتخب ایران، دیکتاتوری نظامی شاه را جایگزین او کردند. این اصل به 

دیپلمات های آمریکایی این حق را می دهد تا از »انقالب های رنگی« برای تغییر رژیم حمایت 

کنند، مانند حمایت آنها از دیکتاتوری های نظامی آمریکای التین با ایجاد الیگارش های حتت 

فرمان خود در خدمِت منافع مالی و کمپانی های ایاالت متحده. کودتای ۲0۱4 در اوکراین تنها 

در	 عجیبی	 شکل	 به	 پاپ	 فرمان	های	 	
هم	ترازی	با	دیپلماسی	امروز	ایاالت	متحده	
قرار	دارند.	در	هر	دو	مورد،	منافع	نظامی	
و	این	دنیایی	مستلزم	]ادعایی[	متعالی	در	
قالب	یک	روحیه	صلیبی	ایدئولوژیک	است	
تا	حس	همبستگی	را	که	هر	نظام	سلطه	
امپریالیستی	نیازمند	آن	است،	تقویت	نماید.	
این	منطقی	مستقل	از	زمان	و	جهانی	است.
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آخرین مورد از ِاعمال این حق ایاالت متحده برای انتصاب و خلع رهبران است.

همین چندی پیش، دیپلمات های آمریکایی با انتصاب خوان گوایدو به عنوان رئیس دولت 

به جای رئیس جمهور منتخب ونزوئال، ذخایر طالی این کشور را به او واگذار کردند. پرزیدنت 

بایدن با صراحت گفته است که روسیه باید پوتین را کنار بزند و به جایش رهبری طرفدار آمریکا 

بگذارد. این »حِق« انتخاب سران کشورها در سیاست ایاالت متحده در طول تاریخ طوالنی 

مداخله سیاسی در امور سیاسی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، ثابت بوده است.

دومین ویژگی رادیکال فرمان های پاپ، طرد هرگونه ایدئولوژی و سیاستی بود که مغایر 

قدرت پاپ باشد. بند ۲ می گفت تنها ]فرمان[ پاپ را می توان »جهانی« دانست. بنا به تعریف، 

هر گونه مخالفت، بدعت گذاری محسوب می شد. بند ۱۷ تصریح می کرد که هیچ رساله یا کتابی 

بدون اجازه پاپ منی تواند حائز مشروعیت باشد.

امروز تقاضای مشابهی بنا بر ایدئولوژی مورد حمایت ایاالت متحده مبتنی بر »بازارهای 

آزاد« مالی شده و خصوصی شده وجود دارد، و این 

به معنی مقررات زدایی از ارکان قدرت دولت ها 

منافعی  راستای  در  اقتصادی  به  دادن  در شکل 

مغایر با منافع قدرت های مالی و احنصارات با 

محوریت ایاالت متحده است.

درخواست جهانی سازی در جنگ سرد جدید 

است.  شده  پوشیده  »دموکراسی«  لفافه  در  امروز 

متحده«  ایاالت  »هوادار  معنای[  ]به  تنها  امروز  جدید  سرد  جنگ  در  دموکراسی  تعریف  اما 

بودن و به ویژه خصوصی سازی نئولیبرالی به عنوان دین اقتصادی جدید حتت حمایت ایاالت 

متحده است. این اخالق )دین(، مانند جایزه مثاًل یادبود نوبل برای علوم اقتصادی، »علم« 

تلقی می شود. این تعبیری نو برای اقتصاِد به دردخنور نئولیبرال مکتب شیکاگو، برنامه های 

ریاضت اقتصادی صندوق بین املللی پول و حمایت مالیاتی برای ثرومتندان است.

معین  را  سکوالر  قلمروهای  بر  تک قطبی  قاطعانه  کنترل  استراتژی  پاپ  فرمان های 

می کرد. ]این فرمان ها[ مدعی برتری پاپ بر پادشاهان این جهانی، بیش از همه بر امپراتوران 

رومن مقدس آملان بودند. بند ۲6 به پاپ ها این اختیار را می داد که هر کس را که »با کلیسای 

ُرم در صلح نیست« تکفیر کنند. این اصل متضمن بند پایانی ۲۷ بود که پاپ را قادر می ساخت 

تا »رعایا را از وفاداری آنها به مردان شریر معاف مناید«. »انقالب های رنگی« متأثر از این 

روسیه	 که	 است	 گفته	 با	صراحت	 بایدن	
جایش	 به	 و	 بزند	 کنار	 را	 پوتین	 باید	
رهبری	طرفدار	آمریکا	بگذارد.	این	»حِق«	
انتخاب	سران	کشورها	در	سیاست	ایاالت	
مداخله	 طوالنی	 تاریخ	 طول	 در	 متحده	
زمان	 از	 اروپا	 سیاسی	 امور	 در	 سیاسی	
است. بوده	 ثابت	 دوم،	 جهانی	 جنگ	
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نسخه قرون وسطایی برای عملی ساخنت تغییر رژیم است.

آنچه کشورها را حول این درد مشترک متحد کرد، تضاد با مردمانی بود که حتت کنترل 

کاتارهای۲  نیز  و  داشتند،  اختیار  در  را  اورشلیم  که  مسلمانی  کافران   - نبودند  پاپ  متمرکز 

به  از همه، دشمنی نسبت  به نظر بدعت گذار می آمدند. مهم تر  فرانسوی و کسان دیگری که 

مناطقی که آنقدر قوی بودند تا در برابر تقاضاهای پاپ برای خراج مالی مقاومت منایند.

برابر  در  که  بدعت گذارانی  تکفیر  برای  ایدئولوژیک  قدرت  چنین  امروزی  همتای 

تقاضاهای اطاعت و خراج مقاومت می کنند، سازمان جتارت جهانی، بانک جهانی و صندوق 

بین املللی پول اند که اقدامات اقتصادی ]معینی[ را دیکته می کنند؛ »شرط هایی« را برای همه 

دولت های عضو مقرر می کنند تا آنها از ترس حتریم های ایاالت متحده وادار به پیروی شوند - 

این نسخه مدرن تکفیر کشورهایی است که حاکمیت ایاالت متحده را منی پذیرند.

را مورد قضاوت قرار دهد -  بند ۱9 فرمان ها حکم می دهد که هیچ کس منی تواند پاپ 

از  متحده  ایاالت  امروز،  که  همان گونه  درست 

به  جهانی  دادگاه  در  گرفنت  قرار  قضاوت  مورد 

همین  به  می زند.  باز  سر  خود  اقدامات  دلیل 

اوامر  که  دارد  وجود  انتظار  این  امروز  ترتیب، 

آن  بازوهای  سایر  و  ناتو  طریق  از  متحده  ایاالت 

جهانی(  بانک  و  پول  بین املللی  صندوق  )مانند 

بدون هیچ پرسشی از جانب اقمار ایاالت متحده دنبال شود. همانطور که مارگارت تاچر درباره 

خصوصی سازی نئولیبرالی خود که بخش عمومی اقتصاد بریتانیا را نابود کرد، گفت: »هیچ 

جایگزینی وجود ندارد۳«.

از  که  است  کشورهایی  همه  علیه  آمریکا  امروز  حتریم های  تشابه  بر  تأکید  من  منظور 

خواسته های دیپلماتیک آن پیروی منی کنند. حتریم های جتاری نوعی تکفیر است. آنها اصل 

معاهده وستفالن ۱648، مبنی بر استقالل هر کشور و حاکمان آن از مداخله خارجی را وارونه 

کرده اند. پرزیدنت بایدن مداخله ایاالت متحده را تضمین کننده تضاد جدید او بین »دموکراسی« 

و »خودکامگی« توصیف می کند. منظور او از دموکراسی، الیگارشی گوش به فرمان زیر کنترل 

ایاالت متحده است که هم زمان با مخالفت با اقتصادهای مختلط دولتی/خصوصی با هدف 

ارتقای استانداردهای زندگی و همبستگی اجتماعی، با کاهش استانداردهای زندگی برای 

نیروی کار، ثروت مالی خلق می کند.

بند	19	فرمان	ها	حکم	می	دهد	که	هیچ	کس	
نمی	تواند	پاپ	را	مورد	قضاوت	قرار	دهد	-	
درست	همان	گونه	که	امروز،	ایاالت	متحده	
دادگاه	 در	 گرفتن	 قرار	 قضاوت	 مورد	 از	
جهانی	به	دلیل	اقدامات	خود	سر	باز	می	زند.
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همانطور که اشاره کردم، »انشقاق بزرگ« با تکفیر کلیسای ارتدکس با مرکزیت قسطنطنیه 

و جمعیت مسیحی آن، خط تقسیم مذهبی سرنوشت سازی را ایجاد کرد که در هزار سال گذشته 

در  پوتین  والدیمیر  که  داشت  اهمیت  آنقدر  انشقاق  این  است.  کرده  جدا  شرق  از  را  »غرب« 

توصیف جدایی امروز از ایاالت متحده و اقتصادهای غربی با محوریت ناتو به عنوان بخشی 

از سخنرانی خود در ۳0 سپتامبر ۲0۲۲ از آن یاد کرد.

فاحتان نورمن انگلستان، فرانسه و سایر کشورها به همراه پادشاهان آملانی بارها در قرون 

دوازدهم و سیزدهم دست به اعتراض زدند، بارها تکفیر شدند، اما در نهایت تسلیم فرمان های 

پاپ شدند. ]این وضع[ تا قرن شانزده ادامه داشت تا سراجنام مارتین لوتر، زوینگلی و هنری 

هشتم با ایجاد یک جایگزین پروتستانی برای ُرم، مسیحیت غربی را چند قطبی کردند.

چرا این َقدر طول کشید؟ پاسخ این است که جنگ های صلیبی یک جاذبه ایدئولوژیک 

و  شرق  بین  امروز  جدید  سرد  جنگ  با  وسطی  قرون  تشابه  این  می کرد.  فراهم  بسیج کننده 

نفرت  بسیج  با  صلیبی  جنگ های  است.  غرب 

مخالفان  و  مسلمان،  شرق   - »دیگری«  علیه 

حتت  اروپایی  مسیحی  و  یهودی  فزاینده  مذهبی 

»اصالحات  معنوی  کانون  یک  رومن ها،  کنترل 

وسطایی  قرون  شباهت  این  کرد.  ایجاد  اخالقی« 

آزاِد«  »بازار  نئولیبرالی  امروزی  دکترین های  با 

چین،  با  آن  دشمنی  و  آمریکا  مالی  الیگارشی 

روسیه و دیگر کشورهایی است که از این ایدئولوژی پیروی منی کنند.

را  »دیگری«  از  نفرت  و  ترس  امروز،  جدید  سرد  جنگ  در  غرب  نئولیبرال  ایدئولوژی 

»رژیم های  به عنوان  می کنند  دنبال  را  مستقلی  مسیر  که  را  ملت هایی  و  می کند  سازماندهی 

می شود،  ترویج  مردمان  کل  به  نسبت  آشکار  نژادپرستی  می دهد.  جلوه  شیطانی  خودکامه« 

همان طور که در فرهنگ حذف و روس هراسی که هم اکنون غرب را فرا گرفته است، می بینیم.

درست به همان گونه که انتقال چند قطبی مسیحیت غربی به جایگزین پروتستان قرن 

شانزدهم نیاز داشت، گسست مرکز اوراسیا از ناتوی بانک محوِر غرب باید با یک ایدئولوژی 

و  عمومی/خصوصی  مختلط  اقتصادهای  سازماندهی  چگونگی  با  رابطه  در  جایگزین 

زیرساخت های مالی آنها تثبیت شود.

کلیساهای قرون وسطی در غرب از صدقات و موقوفات خود برای مشارکت به خیریه 

علیه	 نفرت	 بسیج	 با	 صلیبی	 جنگ	های	
»اصالحات	 معنوی	 کانون	 یک	 »دیگری«	
قرون	 شباهت	 این	 کرد.	 ایجاد	 اخالقی«	
وسطایی	با	دکترین	های	امروزی	نئولیبرالی	
»بازار	آزاِد«	الیگارشی	مالی	آمریکا	و	دشمنی	
آن	با	چین،	روسیه	و	دیگر	کشورهایی	است	
نمی	کنند. پیروی	 ایدئولوژی	 این	 از	 که	
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»پنی پیتر«۳ و سایر خراج ها به پاپ برای جنگ علیه حاکمانی که در برابر خواسته های پاپ 

کرد  ایفا  انگلیس  را  اصلی  قربانی  نقش  جنگ ها[  این  ]در  شدند.  خالی  می کردند،  مقاومت 

نقشی که امروز آملان بازی می کند. مالیات های سنگین انگلیسی که ظاهرًا برای تأمین مالی 

جنگ های صلیبی وضع شده بود، برای جنگ با فردریک دوم، کنراد و مانفرد در سیسیل تغییر 

مسیر دادند. این تغییر مسیر توسط بانکداران پاپ از شمال ایتالیا )لومباردها و کاهورسین ها( 

تأمین مالی می شدند و به بدهی های سلطنتی که به سرتاسر اقتصاد سرایت یافت، تبدیل شد.

بارون های انگلستان در دهه ۱۲60 جنگ داخلی علیه هنری دوم را به راه انداختند و به 

همدستی او در قربانی کردن اقتصاد در برابر خواسته های پاپ پایان دادند.

بود.  آن علیه شرق  یافنت جنگ  پایان  داد،  پایان  بر دیگر کشورها  پاپ  به قدرت  آنچه 

هنگامی که صلیبیون عکا، پایتخت اورشلیم را در سال ۱۲9۱ از دست دادند، پاپ کنترل خود 

برای  »شر«ی  دیگر  داد.  دست  از  را  مسیحیت  بر 

مبارزه وجود نداشت و »خوب« مرکز ثقل و انسجام 

خود را از دست داده بود. در سال ۱۳0۷، فیلیپ 

در  متپالرها5  ثروت  )»دادگر«(  فرانسوی  چهارم 

معبد پاریس، ثروت نظام بانکی بزرگ کلیسا را 

ملی  را  متپالرها  نیز  حاکمان  سایر  کرد.  تصاحب 

خارج  کلیسا  دست  از  پولی  نظام های  و  کردند 

شد. ]بدین ترتیب[ پاپ بدون دشمن مشترکی که 

توسط ُرم تعریف و بسیج شده بود، قدرت ایدئولوژیک تک قطبی خود را بر اروپای غربی از 

دست داد.

معادل مدرن کنار زدن متپالرها و امور مالی پاپ، خارج شدن کشورها از جنگ سرد جدید 

آمریکا است. آنها به استاندارد دالر و سیستم بانکی و مالی ایاالت متحده پشت می کنند زیرا 

کشورهای بیشتر و بیشتری روسیه و چین را نه به عنوان دشمن، بلکه به عنوان فرصت های 

بزرگی برای مزایای اقتصادی متقابل می بینند.

ُخلف وعده ُبرد متقابل بین آملان و روسیه

احنالل احتاد جماهیر شوروی در سال ۱99۱ نوید پایان جنگ سرد را داد. پیمان ورشو 

منحل شد، آملان دوباره متحد شد و دیپلمات های آمریکایی قول پایان ناتو را دادند، زیرا دیگر 

چند	 انتقال	 که	 همان	گونه	 به	 درست	
جایگزین	 به	 غربی	 مسیحیت	 قطبی	
داشت،	 نیاز	 شانزدهم	 قرن	 پروتستان	
گسست	مرکز	اوراسیا	از	ناتوی	بانک	محوِر	
جایگزین	 ایدئولوژی	 یک	 با	 باید	 غرب	
سازماندهی	 چگونگی	 با	 رابطه	 در	
و	 عمومی/خصوصی	 مختلط	 اقتصادهای	
شود. تثبیت	 آنها	 مالی	 زیرساخت	های	
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رئیس جمهور  چنانکه  تا  بودند  امیدوار  روسیه  رهبران  نداشت.  وجود  شوروی  نظامی  تهدید 

پوتین گفت، یک اقتصاد پان اروپایی جدید از لیسبون تا والدی وستوک ایجاد شود. انتظار 

می رفت آملان به ویژه در سرمایه گذاری در روسیه و جتدید ساختار صنعت خود در مسیرهای 

کارآمدتر پیشقدم شود. ]در این صورت[ روسیه هزینه انتقال این فن آوری را با تأمین گاز و نفت 

همراه با نیکل، آلومینیوم، تیتانیوم و پاالدیوم پرداخت می کرد.

کسی فکر منی کرد که ناتو گسترش یابد تا جنگ سرد جدیدی ]جهان[ را تهدید کند، چه رسد 

به اینکه از اوکراین، که به عنوان فاسدترین دزدساالری در اروپا شناخته می شود، حمایت شود 

و رهبری آن به دست احزاب افراطی که خود را با نشان های نازی آملان معرفی می کنند، بیفتد.

چگونه می شود توضیح داد که چرا پتانسیل به ظاهر منطقی منافع متقابل بین اروپای 

غربی و اقتصادهای شوروی سابق به حمایت از دزدساالری های الیگارشی تبدیل شده است. 

استریم  نورد  لوله  خط  ختریب  خالصه  طور  به 

حتولی را در نطفه خفه کرد. تقریبًا یک دهه است 

که خواست ثابت ایاالت متحده از آملان این بوده 

بردارد.  روسیه  انرژی  به  خود  اتکای  از  دست  تا 

گرهارد شرودر، آجنال مرکل و رهبران جتاری آملان 

منطق  بر  آنها  کردند.  مخالفت  تقاضاها  این  با 

کارخانه های  متقابل  جتارت  اقتصادی  روشن 

آملانی در برابر مواد خام روسیه تأکید داشتند.

استریم ۲  نورد  لوله  خط  تصویب  از  را  آملان  چگونه  که  بود  این  متحده  ایاالت  مسئله 

بازدارد. ویکتوریا نولند، رئیس جمهور بایدن و دیگر دیپلمات های آمریکایی نشان دادند که راه 

اجنام این کار برانگیخنت نفرت از روسیه است. جنگ سرد جدید به عنوان یک جنگ صلیبی 

جدید شکل گرفت. جورج دبلیو بوش حمله آمریکا به عراق را برای تصرف چاه های نفت این 

کشور همین گونه توصیف کرده بود. کودتای ۲0۱4 با حمایت ایاالت متحده رژیم دست نشانده 

اوکراین را به وجود آورد که هشت سال را صرف مبباران استان های روسی زبان در شرق کرده 

است. ناتو به این شکل، واکنش نظامی روسیه را حتریک کرد. این حتریک موفقیت آمیز بود و 

پاسخ درست روسیه، طبق معمول به عنوان یک خشونت بی دلیل معرفی شد. حمایت این کشور 

از غیرنظامیان در رسانه های حتت حمایت ناتو چنان خشونت آمیز به تصویر درآمد که مستحق 

حتریم های جتاری و اقتصادی که از فوریه اعمال شده است، باشد. جنگ صلیبی یعنی همین.

امور	 و	 تمپالرها	 زدن	 کنار	 مدرن	 معادل	
از	جنگ	 مالی	پاپ،	خارج	شدن	کشورها	
سرد	جدید	آمریکا	است.	آنها	به	استاندارد	
دالر	و	سیستم	بانکی	و	مالی	ایاالت	متحده	
بیشتر	 کشورهای	 زیرا	 می	کنند	 پشت	
و	بیشتری	روسیه	و	چین	را	نه	به	عنوان	
دشمن،	بلکه	به	عنوان	فرصت	های	بزرگی	
می	بینند. متقابل	 اقتصادی	 مزایای	 برای	
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نتیجه اینکه جهان در حال تقسیم به دو اردوگاه است: ایاالت متحده با محوریت ناتو، 

و ائتالف در حال ظهور اوراسیا. یکی از پیامدهای جانبی این حتول، سلب توانایی آملان در 

پیگیری سیاست اقتصادی روابط متقابل جتاری و سرمایه گذاری سودآور با روسیه )و شاید 

هم چین( بوده است. اوالف شولتز، صدراعظم آملان، این هفته به چین می رود )این مقاله 

در ۷ نوامبر اندکی پیش از این سفر نوشته شده است. -م( تا خواهان برچیدن بخش دولتی 

اقتصاد چین و متوقف کردن تزریق یارانه به اقتصاد خود در این کشور شود، وگرنه آملان و 

اروپا حتریم هایی را بر جتارت با چین اعمال خواهند کرد. امکان ندارد که چین قادر به برآوردن 

این تقاضای مضحک باشد، پیش از آنکه ایاالت متحده یا هر اقتصاد صنعتی دیگر یارانه 

تراشه های کامپیوتری خود و سایر بخش های کلیدی را متوقف کند. »شورای روابط خارجی 

آملان« یک بازوی نئولیبرال »آزادی خواه« ناتو است که خواهان صنعتی زدایی آملان، بیرون 

خود  جتارت  برای  متحده  ایاالت  به  وابستگی اش  و  آنها،  متحدان  و  روسیه  چین،  کردن 

است. این یعنی وعده زدن آخرین میخ بر تابوت 

اقتصادی آملان.

سرد  جنگ  جانبی  پیامدهای  از  دیگر  یکی 

بین املللی  طرح  هر  به  دادن  پایان  آمریکا،  جدید 

یکی  است.  جهانی  گرمایش  از  جلوگیری  برای 

اقتصادی  دیپلماسی  اصلی  سنگ پایه های  از 

جهان  گاز  و  نفت  عرضه  کنترل  متحده  ایاالت 

توسط شرکت های نفتی آمریکایی و متحدانش است - این یعنی ممانعت از کاهش وابستگی به 

سوخت های مبتنی بر کربن. جنگ ناتو در عراق، لیبی، سوریه، افغانستان و اوکراین به همین 

دلیل بود. این به اندازه »دموکراسی ها در برابر خودکامگی ها« انتزاعی نیست و دقیقًا درباره 

قدرت ایاالت متحده برای ضربه زدن به دیگر کشورها از طریق ایجاد اختالل در دسترسی آنها 

به انرژی و سایر نیازهای اساسی است.

دلیل  متحده  ایاالت  حتریم های  جدید،  سرد  جنگ  شِر«  برابر  در  »خوب  روایت  بدون 

بین  متقابل  جتارت  و  زیست  محیط  حفظ  به  متحده  ایاالت  حمله  برای  را  خود  وجودی 

اروپای غربی با روسیه و چین از دست خواهد داد. این میدان جنگ امروز در اوکراین، تنها 

اولین گام در جنگ ۲0 ساله ای است که توسط ایاالت متحده برای جلوگیری از چند قطبی 

شدن جهان پیش بینی شده است. این روند، آملان و اروپا را در وابستگی به عرضه گاز مایع 

بود	که	چگونه	 این	 ایاالت	متحده	 مسئله	
آلمان	را	از	تصویب	خط	لوله	نورد	استریم	2	
بازدارد.	ویکتوریا	نولند،	رئیس	جمهور	بایدن	
و	دیگر	دیپلمات	های	آمریکایی	نشان	دادند	
که	راه	انجام	این	کار	برانگیختن	نفرت	از	
روسیه	است.	جنگ	سرد	جدید	به	عنوان	
گرفت. شکل	 جدید	 صلیبی	 جنگ	 یک	
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ایاالت متحده اسیر خواهد کرد.

حقه بازی اینجاست که تالش کنیم آملان را متقاعد سازیم که برای امنیت نظامی خود 

آن  برابر  در  را  خود  تا  دارد  احتیاج  آملان  واقعًا  که  چیزی  باشد.  وابسته  متحده  ایاالت  به 

محافظت کند، جنگ ایاالت متحده علیه چین و روسیه است که اروپا را »اوکراینی سازی« 

و به حاشیه  می راند.

هیچ درخواستی از طرف دولت های غربی برای پایان دادن به این جنگ از طریق مذاکره 

وجود نداشته است، زیرا هیچ جنگی در اوکراین اعالم نشده است. ایاالت متحده در هیچ کجا 

اعالن  مستلزم  متحده،  ایاالت  اساسی  قانون  موجب  به  امر  این  زیرا  منی کند،  اعالم  جنگ 

کنگره است. بنابراین ارتش های ایاالت متحده و ناتو مبباران می کنند؛ انقالب های رنگی را 

سازماندهی می کنند؛ در سیاست داخلی ]دیگران[ )با نقض توافقنامه ۱648 وستفالیا( مداخله 

می کنند؛ و حتریم هایی را اعمال می کنند که آملان و همسایگان اروپایی اش را از هم بپاشد.

استراتژی  هم  و  نشده  اعالم  هم  که  دهد  »پایان«  را  جنگی  می تواند  چگونه  مذاکرات 

بلندمدت سلطه کامل تک قطبی بر جهان است؟

با  کنونی  بین املللی  نهادهای  مجموعه  برای  جایگزینی  که  زمانی  تا  است:  این  پاسخ 

محوریت ایاالت متحده به وجود نیاید، چنین پایانی متصور نیست. این امر مستلزم ایجاد 

در  که  دهند  ارائه  نئولیبرالی  بانک محور  دیدگاه  برای  جایگزینی  که  است  جدیدی  نهادهای 

آن اقتصادها باید با برنامه ریزی مرکزی توسط مراکز مالی خصوصی شوند. رزا لوکزامبورگ 

انتخاب را بین سوسیالیسم و بربریت توصیف کرد. من در کتاب اخیرم »سرنوشت متدن«، 

پویایی سیاسی یک جایگزین را ترسیم کرده ام.

مایکل	هادسون	اقتصاددان	آمریکایی،	استاد	اقتصاد	در	دانشگاه	میسوری-کانزاس	سیتی	و	محقق	مؤسسه	اقتصاد	
لوی	در	کالج	بارد،	تحلیلگر	سابق	وال	استریت،	مشاور	سیاسی،	مفسر	و	روزنامه	نگار	است.

 https://michael-hudson.com/2022/11/germanys-position-in-americas-new-world-order/
1. the Great Schism

۲. کاتارها، معتقد به خوانشی از مسیحیت بودند که بسیار شبیه خوانش مانی ایرانی از دین زرتشتی بود. پیدایش 
این گرایش، ریشه در بحران های ناشی از جنگ های صلیبی و درگیری های ژئوپلتیک اروپا بود. در جریان قلع و قمع 

کاتارها در مرکز پیدایششان –النگ دوک در جنوب فرانسه- بین ۲00،000 تا یک میلیون نفر کشته شدند.
3. There Is No Alternative (TINA)
4. Peter's Pence:

پنی پیتر، مالیات ساالنه ای معادل یک پنی که رمسًا برای حفظ دستگاه فرمانروایی پاپ وضع شده بود و این نام 
برگرفته از امامی به نام سنت پیتر است که برای اولین بار چنین خراجی را وضع کرد.

5. واحدهای نظامی صلیبیون

فهرست
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فرانسه،  آملان،  ریاکارانه  بازی  آملان،  سابق  صدراعظم  مرکل،  آجنال  اخیر  اظهارات 

اوکراین و ایاالت متحده را که پیش از حمله روسیه به اوکراین در فوریه اجنام دادند، َبرَمال 

 )G7 و  اروپا  احتادیه  ناتو،  متحده،  )ایاالت  غرب«  »مجموع  اصطالح  به  که  حالی  در  کرد. 

بود، واقعیت  اوکراین یک »جتاوز حتریک نشده«  به  ادعا می کنند که حمله روسیه  همچنان 

بسیار متفاوت است: روسیه را فریب داده بودند تا باور کند برای خشونتی که پس از کودتای 

میدان سال ۲0۱4 در کیف با پشتیبانی ایاالت متحده در منطقه دونباس در شرق اوکراین به راه 

انداخته بودند، راه حل دیپلماتیکی وجود دارد.

اما در واقع، اوکراین و شرکای غربی آن تنها در پی ایجاد فرصتی بودند تا ناتو بتواند در 

مرکل نقشه غرب را رو کرد
ظاهرًا، جنگ، از روز اول تنها انتخاب دشمنان روسیه بوده است.

اسکات ریتر، کنسرسیوم نیوز، ۵ دسامبر ۲0۲0
برگردان: طلیعه حسنی

اظهارات	اخیر	آنجال	مرکل،	صدراعظم	سابق	آلمان،	بازی	ریاکارانه	آلمان،	فرانسه،	اوکراین	و	
ایاالت	متحده	را	که	پیش	از	حمله	روسیه	به	اوکراین	در	فوریه	انجام	دادند،	بَرَمال	کرد.	اوکراین	
و	شرکای	غربی	آن	تنها	در	پی	ایجاد	فرصتی	بودند	تا	ناتو	بتواند	در	اوکراین	ارتشی	بسازد	که	

قادر	به	تصرف	کامل	دونباس	و	بیرون	راندن	روسیه	از	کریمه	باشد.
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اوکراین ارتشی بسازد که قادر به تصرف کامل دونباس و بیرون راندن روسیه از کریمه باشد.

مرکل هفته گذشته در مصاحبه ای با اشپیگل به توافق مونیخ در سال ۱9۳8 اشاره کرد. او 

تصمیم هایی را که نویل چمبرلین، خنست وزیر سابق بریتانیا با توجه به آملان نازی باید اختاذ 

می کرد، با تصمیم خود برای مخالفت با عضویت اوکراین در ناتو که در نشست سال ۲008 ناتو 

در بخارست مطرح شد، مقایسه کرد.

توافق  بر  فشار  با  سپس  و  ناتو  در  اوکراین  عضویت  با  موافقت  از  خودداری  با  مرکل 

بتواند خود  تا  اوکراین است  برای  فراهم کردن فرصتی  در پی  که  بود  باور  این  بر  مینسک، 

بود  معتقد  چمبرلین  که  همانطور  سازد،  آماده  بهتر  روسیه  حمله  برابر  در  مقاومت  برای  را 

که برای بریتانیا و فرانسه زمانی را فراهم می سازد تا بتوانند قوای خود را در مقابل آملان 

هیتلری جمع  کنند. 

چشم  واقعیت  این  بر  حلظه ای  برای  است.  حیرت انگیز  گذشته  به  نگاه  از  دریافت  این 

ببندید که مرکل خطر رژیم نازی هیتلری را هم تراز 

تهدید روسیه والدیمیر پوتین قرار می دهد، بلکه 

به جای آن بر این واقعیت متمرکز شوید که مرکل 

محرک  ناتو  به  اوکراین  از  دعوت  که  می دانست 

پاسخ نظامی روسیه خواهد بود.

برداشنت  میان  از  برای  تالش  جای  به  مرکل 

چنین احتمالی، سیاستی را دنبال کرد تا اوکراین 

قادر به مقاومت در برابر چنین حمله ای شود. بدین ترتیب، بنا بر ظواهر امر، جنگ تنها گزینه ای 

بود که مخالفان روسیه تا آن زمان در نظر داشتند.

پوتین: مینسک یک اشتباه بود

اظهارات مرکل در راستای همانی است که پترو پوروشنکو، رئیس جمهور سابق اوکراین 

در ماه ژوئن به چندین رسانه غربی گفت. پوروشنکو اعالم کرد: »هدف ما این بود که اواًل تهدید 

را متوقف کنیم یا حداقل جنگ را به تعویق بیندازیم - تضمینی هشت ساله برای احیای رشد 

اقتصادی و ایجاد نیروهای مسلح قدرمتند«. پوروشنکو تصریح کرد که اوکراین پای میز مذاکره 

برای توافقنامه مینسک با حسن نیت نیامده بود.

این همان نتیجه ای است که پوتین هم به آن رسیده است. پوتین در دیدار اخیر خود با 

پوروشنکو:	»هدف	ما	این	بود	که	اوالً	تهدید	
را	متوقف	کنیم	یا	حداقل	جنگ	را	به	تعویق	
برای	 ساله	 هشت	 تضمینی	 	- بیندازیم	
نیروهای	 ایجاد	 و	 اقتصادی	 رشد	 احیای	
تصریح	 پوروشنکو	 قدرتمند«.	 مسلح	
برای	 مذاکره	 میز	 پای	 اوکراین	 که	 کرد	
توافقنامه	مینسک	با	حسن	نیت	نیامده	بود.
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همسران و مادران سربازان روسی که در اوکراین می جنگند، از جمله چند بیوه سربازان کشته 

شده، اذعان کرد که موافقت با قرارداد مینسک اشتباه بود و مشکل دونباس می بایست همان 

زمان با زور حل می شد، به ویژه با توجه به اختیاری که در آن زمان دومای روسیه برای مجوز 

استفاده از نیروهای نظامی روسیه در »اوکراین« و نه فقط کریمه را به وی داده بود.

این درِک دیرهنگام پوتین باید هشدار تکان دهنده ای برای همه کسانی باشد که در غرب 

بر اساس این خیالبافی رفتار می کنند که هنوز به شکلی امکان مذاکره برای رسیدن به توافقی 

برای مناقشه روسیه و اوکراین وجود دارد. هیچ یک از طرفین دیپلماتیک روسیه، زمانی که 

از حوادث  نژادی که  برابر خشونت  توافق صلح آمیز در  به یک  پای نشان دادن تعهد واقعی 

خونین فوریه ۲0۱4 میدان آغاز شد، کم ترین صداقتی از خود نشان نداده اند. حوادثی که طی 

آن رئیس جمهور منتخب و مورد تأیید سازمان برای امنیت و همکاری اروپا را برکنار کردند.

پاسخ به مقاومت

انتخابات  از  دفاع  و  کودتا  برابر  در  مقاومت  با  دونباس  در  روسی زبانان  که  زمانی 

دموکراتیک خود، استقالل خود از اوکراین را اعالم کردند، پاسخ رژیم کودتایی کی یف، دست 

بود که هزاران غیرنظامی کشته  آنها  به یک حمله نظامی وحشیانه هشت ساله علیه  زدن 

شدند. پوتین هشت سال صبر کرد تا استقالل آنها را به رمسیت بشناسد و سپس در فوریه به 

دونباس حمله کرد.

پیش از این او انتظار داشت تا توافقنامه مینسک که توسط آملان و فرانسه تضمین و به 

اتفاق آرا توسط شورای امنیت سازمان ملل )از جمله ایاالت متحده آمریکا( تأیید شده بود، 

با دادن خودمختاری به دونباس در حالی که بخشی از اوکراین باقی می ماند، بحران را حل 

مناید. اما کی یف هرگز این توافق ها را اجرا نکرد و هرگز هم از طرف غرب برای اجنام آن زیر هیچ 

فشاری قرار نگرفت.

ستون های  فروپاشی  معنای  به  داد  نشان  خود  از  روسیه[  ]علیه  غرب  که  پشت کردنی 

مشروعیت آنها بود - از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا )که به گفته روسیه، برخی 

از آنها اطالعات نیروهای جدایی طلب روسیه را برای هدف گیری به ارتش اوکراین می دادند( 

از اجرای  تا دوگانه آملان و فرانسه در فرمت نرماندی* که متعهد به حصول اطمینان  گرفته 

توافقنامه مینسک بودند؛ تا ایاالت متحده، با کمک خودخوانده نظامی »دفاعی« به اوکراین 

از سال ۲0۱5 تا ۲0۲۲، ]همه این ها[ چیزی بیش از گرگی در لباس گوسفند بود. همه این واقعیات 
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اصلی  مسائل  برای  مساملت آمیز  فصل  و  حل  یک  نبوده  قرار  هرگز  که  می دهند  نشان  تلخ 

درگیری روسیه و اوکراین وجود داشته باشد. و هرگز وجود خنواهد داشت.

به نظر می رسد جنگ ]همان[ راه حلی است که »مجموع غرب« به دنبال آن بود و جنگ راه 

حلی است که امروز روسیه به دنبال آن است.

باد بکار، توفان درو کن.

عنوان  به  مونیخ،   ۱9۳8 توافق نامه  به  اشاره  در  مرکل  گفت[،  ]باید  ترتیب  بدین 

پیش زمینه وضعیت امروز اوکراین اشتباه نکرد. تنها تفاوت اینجاست که این بار آملانی های 

سخاومتند به دنبال جلوگیری از روس های خونریز نبودند، بلکه آملانی های ریاکار )و سایر 

غربی ها( قصد فریب دادن روس های ساده لوح را داشتند. این نه برای آملان، نه برای اوکراین 

و نه برای هیچ یک از کسانی که خود را زیر عبای دیپلماسی پنهان کرده اند، عاقبت خوبی 

خنواهد داشت، همه آنانی که تالش می کنند تا شمشیری را که پشت سر خود نگه داشته اند از 

دیدگان مردم پنهان سازند.

* فرمت نرماندی که به نام »گروه متاس نرماندی« هم شناخته می شود، شامل کشورهایی است که برای حل و فصل 
جنگ در دنباس و جنگ گسترده میان روسیه و اوکراین گرد هم آمدند. چهار کشوری که این گروه را تشکیل می دهند، 

آملان، روسیه، اوکراین و فرانسه، برای اولین بار در نرماندی فرانسه، به صورت غیر رمسی باهم مالقات کردند.

خرید مخفیانه گاز روسیه توسط آملان
آلمان	برای	فرار	از	تحریم	ها	علیه	روسیه،	مخفیانه	و	از	کشورهای	واسطه	گاز	طبیعی	مایع	مسکو	را	
خریداری	می	کند.	شبکه	زد.دی.اف	)ZDF	(	آلمان	به	نقل	از	ا.	کوتس	معاون	دانشگاه	اقتصادی	کیل	خبر	
داد:	گاز	روسیه	همچنان	از	طریق	بلژیک	به	سوی	کاربر	آلمانی	سرازیر	است.	آلمان	ساالنه	حدود	۵	
میلیارد	مترمکعب	گاز	طبیعی	مایع	از	روسیه	می	خرد	که	تقریبا	۵	الی	6درصد	از	کل	نیاز	آن	است.	
1۳درصد	از	واردات	گاز	طبیعی	کشورهای	اتحادیه	اروپا	از	روسیه	خریداری	می	شود	و	بلژیک،	فرانسه	
و	هلند	کشورهایی	هستند	که	بیشترین	میزان	استفاده	از	گاز	روسی	را	دارند.	اروپایی	ها	برای	کاهش	
وابستگی	خود	به	منابع	انرژی	روسیه،	به	خرید	گاز	مایع	از	قطر	و	آمریکا	و	تمرکز	بر	منابع	دیگر	روی	
آورده	اند.	کالوس	ارنست،	رئیس	کمیته	انرژی	بوندستاگ	پارلمان	آلمان	8	آذرماه	هشدار	داد	که	این	
کشور	هنوز	راهی	برای	جایگزینی	کامل	گاز	طبیعی	روسیه	پیدا	نکرده	است	و	حتی	قرارداد	گازی	با	قطر	
نیز	این	نقض	را	جبران	نخواهد	کرد.	وی	در	توییتر	نوشت:	دولت	فدرال	برای	قرارداد	گازی	خود	با	قطر	
جشن	گرفته	است	ولی	واقعیت	این	است	که	دو	میلیون	تن	گاز	مایع	قطر	تنها	۳درصد	از	مصرف	گاز	

آلمان	است	و	هنوز	هیچ	جایگزینی	برای	گاز	روسیه	وجود	ندارد.

فهرست
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شرکت کنندگان در بیست ویکمین نشست آنالین احزاب کمونیست و کارگری که در اسفند 

ماه ۱400 در لیسبون پایتخت پرتغال برگزارشد، تصمیم گرفتند که بیست و دومین نشست به 

صورت حضوری در کوبای سوسیالیستی برگزار شود. این نشست در روزهای بین ۲۷ تا ۲9 

اکتبر ۲0۲۲ )5 تا ۷ آبان ۱40۱( با حضور ۱45 مناینده از ۷8 حزب کمونیست و کارگری از 60 

احزاب  حضوری  نشست  آخرین  پرداخت.  جهان  اوضاع  بررسی  به  و  شد  برگزار  جهان  کشور 

کمونیست و کارگری در پاییز ۱۳98 در ترکیه و به میزبانی حزب کمونیست ترکیه برگزار شده 

احتاد  ضرورت  و  برادر  کمونیست  احزاب  میان  تئوریک  اختالف نظرهای  بعضی  بروز  بود. 

استراتژیک در میان این احزاب، در شرایط حساس کنونی، برگزاری این نشست را آن هم در 

متحد و قوی، علیه امپریالیسم
گزارش بیست  و دومین نشست احزاب کمونیست و کارگری در کوبای سوسیالیستی

خسرو باقری

و	 احزاب	 میزبان	 رنج	دیده،	 کوبای	 و	 شده	 محاصره	 و	 تحریم	 کوبای	 اهریمن	شده،	 کوبای	 	...

سازمان	هایی	است	که	مانند	کوبا	آرمان	های	مشترک	دارند	و	برای	اجرای	آنها	می	رزمند.	ما	در	این	

جا	جمع	شده	ایم	تا	برای	اجرای	این	آرمان	ها:	تشکیل	جبهه	متحد	علیه	امپریالیسم،	ظهور	راست	

افراطی	و	چگونگی	مبارزه	با	آن،	برآمدن	دوباره	فاشیسم	و	برخاستن	جنون	جنگ،	حمایت	از	صلح	

جهان،	 خلق	های	 همبستگی	 تحکیم	 و	 زحمتکشان	 و	 کارگران	 حقوق	 از	 دفاع	 و	 زیست	 محیط	 و	

همفکری	کنیم،	متحد	شویم	و	برزمیم.
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کوبای سوسیالیستی که حزب کمونیست آن از اعتبار ویژه ای در میان احزاب برادر برخوردار 

است، ضروری می کرد.

به  ریس،  آرزواگا  آخنل  سخنان  با  کارگری  و  کمونیست  احزاب  نشست  بیست و دومین   

منایندگی از بخش روابط بین املللی حزب کمونیست کوبا آغاز شد: »این نشست در شرایط حادتر 

شدن بحران های بین املللی برگزار می شود. چالش های معین کشورهای گوناگون در مواجهه با 

این بحران های رو به افزایش ایجاب می کند که احزاب کمونیست و کارگری با وحدت نظر و 

احتاد عمل با این چالش های بغرجن برخورد و آنها را حل و فصل کنند. آنچه ما کمونیست ها، 

سوسیالیست های انقالبی و کارگران و زحمتکشان جهان را متحد می کند، همانا آرمان های 

مشترک ماست: مبارزه با امپریالیسم، مبارزه برای برقراری صلح، عدالت اجتماعی، توسعه 

پایدار و ساخت جهانی همراه با رفاه و خوشبختی برای همه مردمان زحمتکش و حفظ محیط 

زیست. اگر با وحدت نظر و احتاد عمل در راه نیل به این آرمان ها نکوشیم، این آرمان ها به 

رؤیاهای دست نیافتنی تبدیل می شوند.«

در بیانیه ای که احزاب کمونیست و کارگری حاضر در این نشست منتشر کردند، حتلیلی 

از اوضاع جهان ارائه شده است. در بخش هایی از این حتلیل آمده است: »در نتیجه سلطه 

کرده  حتمیل  جهان  سراسر  مردم  بر  را  شکننده ای  و  ناعادالنه  شرایط  که  امپریالیسم  کنونی 

است، استثمار زحمتکشان شدیدتر، وضعیت طبقه کارگر و خلق های جهان بدتر و درگیری ها و 

خصومت ها و جنگ های میان خلق ها فزاینده تر می شود و ریشه کنی قطعی بیماری کووید ـ ۱9 به 

تعویق می افتد. کشورهای سوسیالیستی از جمله کوبا در عمل نشان دادند که با نظام بهداشتی 

سوسیالیستی تا چه اندازه مؤثر، علیه این بیماری مبارزه کردند. ما کمونیست ها خواستار 

مناسباتی در جهان هستیم که استثمار انسان از انسان را لغو و صلح پایدار را تضمین کند؛ 

دولت ها به راستی مناینده خلق های کشور خود باشند و همبستگی بشری بنیان روابط انسانی 

را تشکیل دهد.

 در پیامد تهاجم فزاینده امپریالیسم و نقشه های جدید ژئوپلتیک آن، مسابقه تسلیحاتی 

تشدید می شود و ناتو تقویت و گسترش می یابد. احتادیه های جدید نظامی سر برمی آورند و 

درگیری های نظامی از جمله و به ویژه در اوکراین شدت می گیرند. فاشیسم در سراسر جهان 

وظیفه  می شود.  تشدید  هسته ای  تهدیدهای  و  سرد  جنگ  و  می یابد  حیات  جتدید  دوباره 

کمونیست ها قد برافراشنت در برابر این روند بسیار خطرناک است.

و  طرف  یک  از  متحدانش،  و  آمریکا  سرکردگی  به  امپریالیسم  سرشتی  بحران های 
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پیشرفت های فزاینده کشورهای سوسیالیستی و خلق هایی که در مقابل امپریالیسم مقاومت 

است.  اجنامیده  جهان  مقیاس  در  امپریالیسم  تدریجی  افول  به  دیگر،  طرف  از  می کنند 

امپریالیسم می کوشد با مداخله های نظامی، دخالت های غیر قانونی در امور داخلی کشورها، 

تشدید فعالیت های خرابکارانه تبلیغاتی به ویژه رسانه ای و در پیش گرفنت سیاست تبعیض آمیز 

نسبت به دولت های ترقی خواه، این روند افول را متوقف یا تضعیف کند.

مبارزه طبقه کارگر با نظام مبتنی بر استثمار سرمایه داری جهانی، بیش از هر چیز دیگر به 

وحدت جنبش کمونیستی و کارگری جهان و احتاد آن با جنبش های اجتماعی، دهقانی، بومیان، 

زنان و جوانان نیازمند است. تنها با تشدید مبارزه طبقاتی است که خلق های جهان می توانند با 

ترفندهای امپریالیستی و سرمایه داری مبارزه کنند، و صلح، آزادی های دموکراتیک، عدالت 

و برابری اجتماعی را تأمین منایند و محیط زیست بشر را از دست اندازی های سرمایه داری 

جنات دهند.« 

میگل دیاز کانل، دبیر اول حزب کمونیست و رئیس جمهور کوبا در نشست پایانی طی 
سخنانی گفت: »زمانه ای که در آن زندگی می کنیم، برای اکثریت مردم، دشوار و یأس آور است. 

اکثریت مردم جهان قربانی بحران های گوناگون سرمایه داری هستند که رو به احنطاط است 

و الجرم جهان را به سوی بربریت سوق می دهد. درست در این شرایط است که ارزش نشست 

احزاب کمونیست و کارگری روشن می شود؛ زیرا ما در این نشست می کوشیم با واقع بینی 

آنچه را که ناممکن می مناید، ممکن کنیم. به عبارت بهتر همان کاری را می کنیم که بنیان 

گذاران سوسیالیسم علمی یعنی مارکس و انگلس کردند و خشم استثمارگران را برانگیختند. 

ما هم مانند آن ها بر این باوریم که آفرینش دنیای بهتر، شدنی و ممکن است. کوبا با عمل 

به آرمان های سوسیالیسم، این باور را اثبات کرده و درستی آن را به مردم جهان نشان داده 

است. بار دیگر تأکید می کنیم که حتی پس از نابودی احتاد شوروی و اردوگاه سوسیالیستی 

زمانه	ای	که	در	آن	زندگی	می	کنیم،	برای	اکثریت	مردم،	دشوار	و	یأس	آور	است.	اکثریت	مردم	جهان	
قربانی	بحران	های	گوناگون	سرمایه	داری	هستند	که	رو	به	انحطاط	است	و	الجرم	جهان	را	به	سوی	
بربریت	سوق	می	دهد.	درست	در	این	شرایط	است	که	ارزش	نشست	احزاب	کمونیست	و	کارگری	
روشن	می	شود؛	زیرا	ما	در	این	نشست	می	کوشیم	با	واقع	بینی	آنچه	را	که	ناممکن	می	نماید،	ممکن	کنیم.	
به	عبارت	بهتر	همان	کاری	را	می	کنیم	که	بنیان	گذاران	سوسیالیسم	علمی	یعنی	مارکس	و	انگلس	کردند	

و	خشم	استثمارگران	را	برانگیختند.
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و به رغم تبلیغات زهرآگین ضد کمونیستی که رسانه های کشورهای سرمایه داری بی محابا بر 

طبل آن می نواختند و می نوازند، آرمان ما همچنان سوسیالیسم است. علیرغم اهریمن سازی 

سرمایه داری منحط از سوسیالیسم و جنبش کمونیستی و لگدمال کردن حقوق و آزادی های 

دمکراتیک مردم، آن هم به نام آزادی، و در شرایطی که جهان یکی از تیره ترین ادوار تاریخی 

خود را از سر می گذراند، مایه سربلندی است که کوبای سوسیالیستی میزبان نشست احزاب 

کمونیستی و کارگری است که در آن ۱45 مناینده از ۷8 حزب کمونیست و کارگری از 60 کشور 

جهان حضور دارند. 

باری، کوبای اهریمن شده، کوبای حتریم و محاصره شده و کوبای رجن دیده، میزبان احزاب 

و سازمان هایی است که مانند کوبا آرمان های مشترک دارند و برای اجرای آنها می رزمند. ما 

در این جا جمع شده ایم تا برای اجرای این آرمان ها: تشکیل جبهه متحد علیه امپریالیسم، 

ظهور راست افراطی و چگونگی مبارزه با آن، برآمدن دوباره فاشیسم و برخاسنت جنون جنگ، 

حمایت از صلح و محیط زیست و دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان و حتکیم همبستگی 

خلق های جهان، همفکری کنیم، متحد شویم و برزمیم.

کوبا از هیچ حزب کمونیستی منی خواهد که از الگوی کوبا عینًا پیروی کند. ما از همه 

می خواهیم حتلیل خود را داشته باشند اما متحد مبانند و هماهنگ عمل کنند. کوبا منونه ای از 

یک کشور کوچک و در حال توسعه است که مورد سخت ترین و شدیدترین حمالت و حتریم ها از 

سوی بزرگ ترین قدرت امپریالیستی قرار گرفته است که تنها ۱40 کیلومتر با آن فاصله دارد. 

همه ما در یک چیز مشترکیم: باید سلطه سرمایه را از هر جهت به چالش بگیریم و هم زمان با 

پیش گرفنت روند توسعه، تغییرات سوسیالیستی را به پیش ببریم و به مقابله با امپریالیسم 

بپردازیم. باید با هوشیاری مسیری را بپیماییم که آنچه را که ممکن و شدنی است به گونه ای 

اجنام دهیم که در تضاد با پروژه آینده سوسیالیستی قرار نگیرد. به بیان بهتر گزینه ممکن 

نفی کننده گزینه مطلوب نباشد، بلکه آن را تدارک ببیند، بسازد و به پیش براند.

مارکسیسم دانش است و الجرم همواره با چالش درک حتوالت نوین و جتهیز علمی خود با 

مارکسیسم	دانش	است	و	الجرم	همواره	با	چالش	درک	تحوالت	نوین	و	تجهیز	علمی	خود	با	آخرین	
پیشرفت	های	علمی	و	هنری	روبروست.	در	عین	حال	جوهر	سوسیالیسم	عدالت	اجتماعی	است.	اما	
درک	عدالت	اجتماعی	و	اجرای	آن	جاده	ای	هموار	نیست	و	مرتبا	پرسش	های	تازه	ای	مطرح	می	شود	که	

پاسخ	های	علمی	و	متقاعدکننده	می	طلبد.
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آخرین پیشرفت های علمی و هنری روبروست. در عین حال جوهر سوسیالیسم عدالت اجتماعی 

است. اما درک عدالت اجتماعی و اجرای آن جاده ای هموار نیست و مرتبا پرسش های تازه ای 

مطرح می شود که پاسخ های علمی و متقاعد کننده می طلبد.

نظام  قانومنند  بحران های  که  باوریم  این  بر  کارگری،  و  کمونیستی  احزاب  همه  ما، 

سرمایه داری که همه گیری بیماری کووید ۱9 آن را تشدید کرده است، به افزایش بیگانگی در 

میان مردمان، گسترش محرومیت و نابرابری های اجتماعی، تقویت خودپسندی و روند فزاینده 

سیاست گریزی در میان خلق های جهان با قصد قدرت گرفنت راست افراطی محافظه کار، تشدید 

افراطی گری و سر برآوردن دوباره فاشیسم، منجر شده است. بسیاری از احزاب شرکت کننده در 

این نشست بر این باورند که برای دست یافنت به سوسیالیسم و عدالت اجتماعی، بیش از 

هر چیز دیگر به احتاد میان احزاب کمونیست و کارگری، سندیکاها و احتادیه های کارگران و 

زحمتکشان و جنبش های اجتماعی و انقالبی مخالف با سلطه امپریالیسم نیازمندند.

با  ما  ماست.  اصلی  دشمن  امپریالیسم  که  می دانیم  کارگری  و  کمونیستی  احزاب  ما 

سیاست های مداخله جویانه امپریالیسم، مصرف گرایی جنون آمیز سرمایه داری، غارتگری، 

بیگانه سازی خلق ها و حتمیل ارجتاعی ترین و محافظه کارترین ضد ارزش ها در عرصه سیاسی 

و ایدئولوژیک که امپریالیسم نیروی پیشران است، مخالفیم و با آن قاطعانه مبارزه می کنیم. 

بیایید اول خود متحد شویم و سپس با دیگر احزاب، سازمان ها و جنبش های اجتماعی دست 

احتاد بدهیم و برای اصولی چون برابری، حق طلبی، عدالت اجتماعی و گسترش هر چه بیشتر 

دموکراسی و همبستگی مبارزه کنیم.

بیایید هم اصل قدرِت تنوع و گوناگونی را بپذیریم و هم هدف های استراتژیک مشترک 

خود را اولویت ببخشیم. جتربه ها و دستاوردهای مبارزات گذشته را ارج بگذاریم و فراموش 

نکنیم که به برکت مبارزات گذشته، بسیاری از خلق ها، از بند امپریالیسم و سرمایه داری رها 

شدند و استقالل و آزادی خود را باز یافتند. 

بیائید اشکال گوناگون سازماندهی مبارزه را که احزاب کمونیستی و کارگری بنا بر شرایط 

بحران	های	قانونمند	نظام	سرمایه	داری	که	همه	گیری	بیماری	کووید	19	آن	را	تشدید	کرده	است،	به	
افزایش	بیگانگی	در	میان	مردمان،	گسترش	محرومیت	و	نابرابری	های	اجتماعی،	تقویت	خودپسندی	و	
روند	فزاینده	سیاست	گریزی	در	میان	خلق	های	جهان	با	قصد	قدرت	گرفتن	راست	افراطی	محافظه	کار،	

تشدید	افراطی	گری	و	سر	برآوردن	دوباره	فاشیسم،	منجر	شده	است.
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مشخص کشور خود برمی گزینند، بپذیریم و به آنها با دیده احترام بنگریم.

بیایید از جتربه های گران سنگ برآمده از تاریخ و مقاومت همه خلق های جهان بیاموزیم و 

بر تفاهم، همگرایی و زبان و عمل مشترک تاکید کنیم.

بیایید فردگرایی، تفرقه و فرقه گرایی را که عامل بی اعتمادی و تشدید اختالف در میان 

احزاب کمونیست و کارگری است، طرد و نفی کنیم. این عوامل همواره به نفع سرمایه مالی 

بین املللی، ضد انقالب و امپریالیسم عمل می کنند. 

موضوع جوانان یکی از مسائل مهم و تاریخی احزاب کمونیست و کارگری است. وظیفۀ 

ماست که مشارکت آنها در احزاب چپ و پیکار آنها را تأیید و تقویت کنیم. حضور آنها در 

مبارزات احزاب کمونیست و کارگری به آنها این امکان را می دهد که در آینده در مسئولیت های 

حزبی و کشوری با جتربه و دانش بیشتری مشارکت کنند. 

جمهوری  چین،  خلق  جمهوری  کمونیست  احزاب  کوشش های  از  سوسیالیستی  کوبای 

سوسیالیستی ویتنام، جمهوری دموکراتیک خلق کره و جمهوری دموکراتیک الئوس در بنای 

به حزب  به ویژه  آنها می کند. ما  نثار  را  و درودهای گرم خود  ساختمان سوسیالیسم حمایت 

کمونیست چین که اخیرًا کنگره بیستم خود را با موفقیت برگزار کرد، شادباش می گوییم.

کوبای سوسیالیستی همبستگی انترناسیونالیستی خود را با مقاومت و مبارزه خلق ها 

جمهوری  و  فلسطین  پورتوریکو،  خلق های  مبارزات  از  و  نیکارگوئه  و  ونزوئال  دولت های  و 

دموکراتیک عربی صحرا اعالم می کند. 

اجازه بدهید سخنان خود را با گفتاوردی از رفیق فیدل کاسترو، رهبر انقالب کوبا، به 

پایان ببرم که در اوایل سال ۱960 ایراد کرد:

نوآورانه، راهکارهای دموکراتیک،  راهکارهای  انقالبی،  راهکارهای  با  باید  »ما 

زیرا  کنیم.  عمل  و  مبارزه  کارگری  و  انقالبی  دموکراسی  با  هماهنگ  راهکارهای 

سوسیالیسم چیزی جز این ها نیست. سوسیالیسم دقیقًا یعنی حکومت اکثریت مردم 

بر میهن خود و اکثریت، یعنی آنهایی که کار و تولید می کنند و قوانین انقالبی خود را 

با نیروی خرد و با قدرت و مقاومت به اجرا در می آورند.«

در پایان این نشست سه روزه، احزاب کمونیست و کارگری برنامه عملی خود را برای دوره 

بیایید	از	تجربه	های	گران	سنگ	برآمده	از	تاریخ	و	مقاومت	همه	خلق	های	جهان	بیاموزیم	و	بر	تفاهم،	
همگرایی	و	زبان	و	عمل	مشترک	تاکید	کنیم.
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زمانی میان بیست و دومین و بیست و سومین نشست به تصویب رساندند:

۱. دفاع عملی و قاطعانه از صلح، مخالفت با جنگ ها و مداخله های امپریالیستی، مخالفت 

پایگاه های  ناتو،  با  مخالفت  جمعی،  کشتار  سالح های  دیگر  و  هسته ای  سالح های  با 

نظامی امپریالیستی و دیگر احتادهای امپریالیستی از جمله پیمان آکوس.

۲. بزرگداشت روز جهانی صلح مصادف با ۲۱ سپتامبر )۳0 شهریور(، تدارک راهپیمایی ها 

و همایش ها در مخالفت با جنگ.

۳. کوشش برای برگزاری موفقیت آمیز نشست شورای جهانی صلح.

4. کوشش برای یافنت راه حلی جدی، سازنده و واقع گرایانه برای پایان جنگ در اوکراین 

مبتنی بر گفت و گو و مذاکره.

5. تشویق جوانان به حضور در مبارزات سیاسی به منظور تضمین تداوم مبارزات گذشته و 

انتقال دانش و جتربه های نسل های پیشین به نسل جوان.

6. گرامیداشت روز جهانی جوانان در ۱۲ آگوست )۲۱ مرداد(.

۷. گرامیداشت روز جهانی دانشجو در ۱۷ نوامبر )۲6 آبان(.

انتشار  و  حتلیل  ارائه  هم اندیشی،  منظور  به  آنالین  و  حضوری  نشست های  برگزاری   .8

مفاهیم نظری مارکسیسم لنینیسم و نشان دادن برتری سوسیالیسم بر سرمایه داری در 

حتقق عدالت اجتماعی. برای تضمین حتقق این ایده ها، پیشنهاد می شود:

۱-8. گرامیداشت صدمین سال تاسیس احتاد جماهیر شوروی در ۳0 دسامبر )9 دی ۱40۱(.

۲-8. گرامیداشت صدوچهلمین سالگرد درگذشت کارل مارکس در ۱4 مارس ۱88۳ )۲۳ 

اسفند ۱40۱(.

۳.8. گرامیداشت صد و هفتاد و پنجمین سال انتشار مانیفست کمونیسم اثر کارل مارکس و 

فریدریش انگلس در ۲۱ فوریه ۱848 )۲ اسفند۱40۱(.

9. برگزاری خنستین نشست بین املللی انتشار آثار نظری احزاب کمونیستی و چپ در کوبا 

در ۱0 تا ۱۲ فوریه ۲0۲۳ )۲۱ تا ۲۳ اسفند۱40۱(.

 ۱0. محکومیت ضد کمونیسم و فاشیسم و افشای سیاه منایی درباره نقش تاریخی احتاد 

شوروی و سوسیالیسم در نابودی فاشیسم. افشای نقش امپریالیسم در کودتای فاشیستی 

پینوشه در شیلی )۱۳5۲/۱9۷۳( و نابودی دولت وحدت ملی به رهبری زنده یاد سالوادور 

آلنده به مناسبت پنجاه سالگی این کودتای سیاه.

۱۱. ابراز همبستگی با آرمان های خلق های جهان و با کمونیست هایی که در سراسر جهان 
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علیه دیکتاتوری، سرکوب، تبعیض و برای اجرای حقوق و آزادی های دموکراتیک مبارزه 

می کنند و حتت شدیدترین دشواری ها قرار می گیرند.

۱۲. برگزاری کارزارهای بین املللی برای همبستگی با مبارزات کارگران، دهقانان، زنان و 

مهاجران، حقوق سندیکایی، حقوق دموکراتیک زحمتکشان و مزد و شرایط کار بهتر.

۱۳. برگزاری شکوهمند 8 مارس )۱۷ اسفند( روز جهانی زن و اول ماه مه، روز جهانی کارگر 

)۱۱ اردیبهشت(.

نواستعمار  فرهنگی  هجوم  برابر  در  جهان  خلق های  ملی  هویت  و  فرهنگ  از  دفاع   .۱4

امپریالیستی.

۱5. مشارکت فعال در جنبش های خلق های جهان برای مراقبت از محیط زیست و مبارزه با 

الگوی تولید و مصرف گرایی نظام سرمایه داری.

با خلق کوبا برای لغو فوری و بی قید و شرط  ۱6. مشارکت فعال در روزهای همبستگی 

محاصره و حتریم های اقتصادی، جتاری و مالی امپریالیسم آمریکا، مخالفت با قراردادن 

خودسرانه و یک جانبه کوبا در فهرست دولت های حامی تروریسم و مخالفت با دخالت 

خودسرانه امپریالیست ها در امور داخلی این کشور.

حتقق  اسرائیل،  اشغالگری  علیه  آنها  مبارزه  در  فلسطین  خلق  با  همبستگی  تقویت   .۱۷

حق قانونی خلق فلسطین در برخورداری از کشوری به پایتختی بیت املقدس )اورشلیم 

با  مطابق  خود  مادری  سرزمین  به  فلسطینی  پناهندگان  بازگشت  حق  از  دفاع  شرقی(، 

جنایتکارانه  سیاست  و  قرن  معامله  محکومیت  متحد،  ملل  سازمان  قطعنامه های 

امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل در رفتارهای استعماری و مبتنی بر آپارتاید، 

از جمله ساخت و گسترش شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی سرزمین فلسطین.

۱8. برگزاری کارزار بین املللی در روز جهانی همبستگی با خلق فلسطین در ۲9 نوامبر )8 

آذر ماه(.

ابزارهای  از  استفاده  و  غربی  صحرای  برای  پایدار  و  عادالنه  حل  راه  درخواست   .۱9

و  متحد  ملل  سازمان  منشور  با  مطابق  بین املللی،  مناقشات  حل  برای  مساملت آمیز 

قوانین بین املللی.

۲0. برگزاری کارزار جهانی در همبستگی با خلق صحرای غربی، به مناسبت روز بنیان گذاری 

جبهه خلق پولیساریو در ۱0 ماه مه )۲0 اردیبهشت(.

۲۱. ابراز همبستگی با جمهوری بولیواری ونزوئال در برابر مداخله های امپریالیست های 
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آمریکایی و اروپایی، لغو حتریم های غیرقانونی و درخواست برای بازگرداندن دارایی های 

خلق و دولت ونزوئال.

۲۲. حمایت از حق قانونی خلق پورتوریکو برای کسب استقالل و تعیین آزادانه سرنوشت 

خود.

۲۳. حمایت از خلق های آمریکای التین و کارائیب در برگزاری:

۱ـ۲۳. دویستمین سالگرد استقالل کشورهای آمریکای التین.

۲ـ۲۳. هفتادمین سال یورش انقالبیون کوبایی به پادگان مونکادا و پادگان کارلوس مانوئل 

دوسسپدوس.

مناسبت  به  کارائیب  و  التین  آمریکای  در  امپریالیستی  دخالت های  محکومیت  ۳ـ۲۳. 

سالگرد  چهلمین  و   )۱۲0۲ ۱8۲۳)۱۱آذر  دسامبر   ۲ در  مونرو  دکترین  سالگرد  دویستمین 

جتاوز نظامی امپریالیسم آمریکا به کشور گرانادا.

۲4. تقویت احزاب کمونیست و کارگری و سازمان های هم بسته با این احزاب بویژه فدراسیون 

جهانی سندیکاهای کارگری، شورای جهانی صلح، فدراسیون جهانی جوانان دموکرات و 

فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان.

۲5. حتکیم وحدت، تعامل و همکاری میان احزاب کمونیست و کارگری جهان برای برگزاری 

موفقیت آمیز بیست و سومین نشست بین املللی احزاب کمونیست و کارگری در ترکیه.

Solidnet.org

دموکراتیک،	 راهکارهای	 نوآورانه،	 راهکارهای	 انقالبی،	 راهکارهای	 با	 باید	 ما	 کاسترو:	 فیدل	
راهکارهای	هماهنگ	با	دموکراسی	انقالبی	و	کارگری	مبارزه	و	عمل	کنیم.	زیرا	سوسیالیسم	
چیزی	جز	این	ها	نیست.	سوسیالیسم	دقیقاً	یعنی	حکومت	اکثریت	مردم	بر	میهن	خود	و	اکثریت،	
یعنی	آنهایی	که	کار	و	تولید	می	کنند	و	قوانین	انقالبی	خود	را	با	نیروی	خرد	و	با	قدرت	و	مقاومت	

به	اجرا	در	می	آورند.«

فهرست
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در سوگ مادری آزادیخواه و بزرگوار
مادر هبه بونافینی

بنیان گذار جنبش مادران روسری سفید یا مادران میدان مایو

مادر هبه بونافینی، بنیان گذار جنبش مادران روسری سفید یا مادران میدان مایو، در 

۲0 نوامبر ۲0۲۲/ 6 آذرماه ۱40۱ در سن 9۳ سالگی در آرژانتین درگذشت. جنبش مادران 

کردن  نیست  به  سر  و  ربودن  دولتی،  تروریسم  علیه  مبارزه  و  اعتراض  مناد  سفید،  روسری 

بی رحمانه  کشتار  و  فرمایشی  های  محاکمه  ساختگی،  اعتراف های  و  شکنجه  مخفیانه، 

مبارزان سیاسی بدون محاکمه و نقض آشکار متام اصول اعالمیه جهانی حقوق بشر و زیر پا 

نهادن بیشرمانه اولیه ترین حقوق انسان ها بود و هست.

مارس   ۲4 در  آرژانتین،  قانونی  رئیس جمهور  پرون،  ایزابل  علیه  کثیف  کودتای 

۱۳55/۱9۷6 به وقوع پیوست. نظامیان آرژانتین به رهبری خورخه رافائل ویدال در مدت 

۷ سال دیکتاتوری خود یعنی تا سال ۱98۳/ ۱۳6۲، نزدیک به ۳0هزار نفر از نیروهای مترقی 

آرژانتین را کشتند یا سربه نیست کردند. نظامیان کودتاگر در این جنایت هولناک و کم سابقه، 

از همکاری اطالعاتی سازمان سیا و دیگر سازمان های اطالعاتی کشورهای ضدمردمی آن 

زمان آمریکای التین برخوردار بودند. این رژیِم جانیان سراجنام در نتیجه بحران اقتصادی، 

و  فالکلند  جنگ  در  نکبت بار  شکست  گسترده،  فساد  زحمتکش،  توده های  خامنانسوز  فقر 
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بی اعتباری متام عیار در آرژانتین و سراسر جهان فرو ریخت و بخشی از جنایات آن بر همه 

مردم جهان آشکار شد.

مادر هبه بونافینی یکی از هزاران مادری بود که دو فرزند، خورخه عمر و رائول آلفردو، 

از سه فرزندش را نظامیان فاشیست ربودند و کشتند. اسناد پس از شکست کودتاگران نشان 

جنوبی  اطلس  اقیانوس  داخل  به  هواپیما  از  را  آزادی خواه  مبارزان  نظامیان،  که  می دهد 

پرتاب و ناپدید می کردند. این جانیان زنان باردار را هم پس از زایمان به شیوه های گوناگون 

می کشتند یا سر به نیست می کردند و فرزندان آنها را به عنوان فرزندخوانده در اختیار نظامیان 

و هواداران شان قرار می دادند.

مادر هبه بونافینی در سال ۱۳56/۱9۷۷ همراه سیزده مادر دیگر ناپدید شدگان، شجاعانه 

در میدان مایو در مرکز بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین گرد آمدند و خواستار روشن شدن وضعیت 

فرزندان خود شدند. این مادران که همواره روسری سفید بر سر داشتند بعدها به »مادران میدان 

خود،  دادخواهی های  ادامه  در  مادران  این  شدند.  مشهور  سفید«  روسری  »مادران  یا  مایو« 

خواستار محاکمه رهبران کودتا، مسببان کشتار و نابودی مبارزان سیاسی و افشای همه جانبه 

این دوران سیاه یا کثیف شدند. این مبارزه منجر به قتل چند مادر و دستگیری شماری از آنها شد.

مادر بونافینی از مبارزان سرسخت علیه سرمایه داری، امپریالیسم و دخالت های ناتو 

و از حامیان برجسته کوبای سوسیالیستی، فیدل کاسترو، یاسر عرفات، آگوستو ساندینو، 

کریستینا فرناندز کرشنر و هوگو چاوز و سازمان های چریکی فارک و ایتا بود. او تا پایان عمر 

پرمثرش به مبارزه علیه نولیبرالیسم، جهانی شدن امپریالیستی، صندوق بین املللی پول و 

بانک جهانی ادامه داد و همواره از حقوق بشر، عدالت اجتماعی و آزادی های دمکراتیک 

حمایت کرد.

دولت آرژانتین به مناسبت درگذشت مادر بونافینی، سه روز عزای عمومی اعالم کرد و 

رهبران کشورهای پیشروی جهان و سازمان های سیاسی چپ و مترقی دنیا از او و جنبش او به 

عنوان مناد حقیقت و عدالت و نفی ستمگری و آزادی کشی جتلیل به عمل آوردند. نام و یاد او 

جاودانه و فرخنده باد.

در یکدیگر شدن،
با سوز و شور و شادمانی هم سر به سر شدن،

این است آدمی.
سیاوش کسرایی

فهرست
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در روزهای اخیر به نظر می رسد در پرو پروژه ای مشابه آنچه که با حمایت آمریکا در سال 

۲0۱9 در بولیوی و ونزوئال اجرا شد، در حال اجراست. پروژه ای که از سوی طبقات حاکم و با 

حمایت آمریکا با رئیس جمهورتراشی در برابر رؤسای جمهور انتخابی مردم، تالش می کند تا 

مستگیری به چپ در آمریکای التین را خنثی و یا به ضد آن بدل کند. مخالفت های جناح راست 

با پدرو کاستیلو، رئیس جمهور چپ گرای پرو، موجب عزل او از ریاست جمهوری توسط مجلس 

راست گرای آن کشور و بازداشت او گردید.

خوزه پدرو کاستیلو ترونس )José Pedro Castillo Terrones(، معلم سابق و سیاستمدار 

پرویی است که در ۲8 ژوئیه ۲0۲۱ به مقام ریاست جمهوری پرو انتخاب شد. او که در یک خانواده 

دهقانی فقیر زاده شده بود در اعتصاب معلمان در سال ۲0۱۷، از جمله رهبران اصلی اعتراضات 

مطالباتی معلمان بود. کاستیلو که حتت تاثیر فقر و فالکت گسترده شاگردان خود قرار داشت، برای 

تأمین رفاه عمومی مردم پرو و ازجمله شاگردان خود و به منظورمقابله با نابرابری های طبقاتی و 

برقراری عدالت اجتماعی، خود را نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال ۲0۲۱ کرد. وی در 

کارزار انتخاباتی اعالم کرده بود درصورت پیروزی، این مردم هستند که بر سیاست ها و عملکرد 

او نظارت خواهند کرد و حقوق ماهانه او همان حقوق معلمی خواهد بود و حقوق منایندگان مجلس 

کودتا در پرو

محکوم به

شکست است

محمد سعادمتند
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به نصف کاهش خواهد یافت. این مواضع مسئوالنه و تالش صادقانه برای حتقق آنها بعد از 

پیروزی، همان چیزی بود که دشمنان کاستیلو را برای توطئه برکناری او متحد کرد.

برخی معتقدند یکی از دالیلی که جناح راست توانست به راحتی رئیس جمهور منتخب 

مردم را برکنار کند، پراکندگی نیروها و احزاب چپ و نبود موضعی مشترک بین آنها بوده است. 

آنچه نشانگر پراکندگی چپ در پرو است حضور ده ها حزب و گروه چپ در پرو، از جمله سه حزب 

با نام کمونیست است که هریک در ائتالف هایی جداگانه مشارکت دارند: حزب کمونیست پرو 

)وحدت(، حزب کمونیست پرو )سرزمین پدری سرخ( و حزب کمونیست پرو )راه درخشان(. 

حزب کمونیست پرو )وحدت( که قدیمی ترین حزب چپ پرو می باشد و در سال ۱9۲8 بنیان 

نهاده شده عضو ائتالف انتخاباتی »با هم برای پرو« است که در دور اول انتخابات ۲0۲۱ به 

کاندیدای خاص خود رأی داد، اما در دور دوم از پدروکاستیلو حمایت کرد. مذاکرات حزب »پرِو 

آزاد« و ائتالف »باهم برای پرو« برای حمایت از یک کاندیدای واحد در انتخابات به علت 

اختالفات نظری به نتیجه نرسید.

از زمان بازداشت پدرو کاستیلو، تظاهرات اعتراضی گسترده ای در کشور به راه افتاده 

و  زحمتکشان  پیوسنت  هستند.با  خود  منتخب  رئیس جمهور  آزادی  خواستار  مردم  و  است 

روستائیان به این تظاهرات اعتراضی، ابعاد گسترده تری به خود گرفته و تا کنون حداقل ۲5 

نفر کشته و چند صد نفر زخمی در پی داشته است. 

چرایی کودتا در پرو و پیشینه آن

در آستانه انتخابات عمومی پرو در سال ۲0۲۱، این کشور با بحران و ناآرامی روبرو بود. 

پرو در6 سال گذشته شش رئیس جمهور داشته که سه رئیس جمهور این کشور در سال ۲0۲0 و تنها 

در یک هفته جانشین یکدیگر شدند. گسترش ناآرامی های قبیله ای در سال  ۲0۲0موجب گردید 

که مارتین ویزکارا۱، که در سال ۲0۱8 جانشین رئیس جمهور فاسد قبلی شده بود، خود به علت 

فساد برکنار شود و مانوئل مرینو۲ به جای او گمارده شود که او هم در کمتر از یک هفته کنار 

گذاشته شد و فرانسیسکو ساگاستی۳ جانشین وی گردید.

پرو کشوری ثرومتند به شمار می رود. بنا بر آمار سال ۲0۱9 پرو دومین تولیدکننده مس، نقره 

و روی، سومین تولید کننده سرب، چهارمین تولیدکننده قلع و مولیبدون و هشتمین تولیدکننده 

این  عمده ترین صادرات  نیز  پودر ماهی  و  روی، منسوجات  طال،  است. مس،  جهان  طال در 

کشور است و مهم ترین شرکای جتاری آن آمریکا، چین، برزیل و شیلی می باشند. با این وجود 
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این کشور ثرومتند با چنین منابع غنی زیرزمینی، در سال ۲0۲0، هشتمین کشور آلوده جهان 

از  زیادی  تعداد  روز  هر  که  بیدادی  کرد  چنان  کشور  این  در  همه گیری  و  بود  کرونا  ویروس  به 

شهروندان پرویی جان خود را ازدست می دادند و تصاویر تکان دهنده اجساد آنها در خیابان ها 

حکایت از عمق بحران و عدم سالمت اقتصادی این کشور داشت. برای منونه بودجه خدمات 

بهداشتی و  درمانی پرو بسیار پایین و تنها نصف مبلغ توصیه شده سازمان بهداشت جهانی بود. 

رکوداقتصادی، نظام بهداشتی از هم پاشیده، مجموعه ای از رسوایی های مالی و فقر یک سوم 

پرویی ها، از دیگر نشانه های بحران در این کشور آمریکای جنوبی بود. این وضع جوانان را با 

تقاضای قانون اساسی جدید به تظاهرات خیابانی کشاند. با نزدیک شدن به انتخابات آوریل 

۲0۲۱، این امید در دل ها دمیده شد که با پیروزی چپ در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات 

مجلس قانون گذاری، کشور از این بحران ها جنات پیدا خواهد کرد.

 در جریان مرحله اول انتخابات عمومی پرو که در ۱۱ آوریل ۲0۱۱ برگزار شد هیچ یک از 

۱8نامزد ریاست جمهوری رأی الزم را به دست نیاورد. پدرو کاستیلو نامزد حزب چپ گرای 

»پرِو آزاد«4  که بیشترین رأی را به دست آورده بود و کیکو فوجیموری نامزد جناح راست به 

دور دوم راه یافتند. در این انتخابات حزب »پرِو آزاد« موفق شد تا با ۳۷ کرسی نسبت به 

احزاب دیگر بیشترین کرسی های مجلس را از آن خود مناید، اما اکثریت ۱۳0 کرسی مجلس 

نصیب احزاب راست شد.

در مرحله دوم انتخابات در 6 ژوئن ۲0۲۲، پدرو کاستیلوکه با شعار »بازسازی اقتصاد به 

نفع فقرا« و »کشور ثرومتند بدون فقیر« وارد کار زار انتخاباتی شده بود با کسب 50.۱۷9درصد 

آرا به پیروزی رسید، در حالی که نامزد رقیب او صاحب 49.8۲۱درصد آرا شد. پیروزی او با 

استقبال رهبران سابق و رهبران فعلی آمریکای التین، به ویژه رهبران چپ گرای آن واقع شد. 

لوال داسیلوا رئیس جمهوری اسبق و رئیس جمهوری آتی برزیل از اول ژانویه ۲0۲۳ پیروزی او را 

ضربه بزرگی به محافظه کاران خواند و اوو مورالس رئیس جمهوری سابق بولیوی پیروزی او را 

پیروزی مردم بولیوی نامید و به وی تبریک گفت.

پیروزی پدرو  از  نه پس  آن  نامزدهای  و  آزاد«  »پرِو  مخالفت های جناح راست علیه حزب 

کاستیلو، بلکه قبل از انتخابات آغاز شده بود، طوری که والدمیر سرون5 دبیرکل این حزب و نامزد 

معاونت ریاست جمهوری رد صالحیت شد. راست گرایان فریبکارانه با انتساب پدروکاستیلو به 

گروه چریکی تندرو »راه درخشان« تالش کردند از پیروزی او جلوگیری به عمل آورند.

پس از پیروزی پدروکاستیلو اتهام تقلب را در انتخابات مطرح کردند اما در نهایت پس از 
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شش هفته، با رأی کمیته ملی داوری انتخابات، وی پیروِز انتخابات شناخته شد. در حالی که 

به اعتراف نیویورک تایمز، پیروزی او نشانه روشنی از نه بزرگ مردم به حاکمیت ناکارآمد در 

پرو بود و فاینشیال تایمز نیز پیروزی او را »امید فقرا« توصیف کرد، اما مخالفت راست گرایان 

با وی همچنان ادامه یافت.

رسانه های آمریکایی از همان روز اعالم پیروزی پدروکاستیلو و حتی پیش از آن بیکار 

نبودند و در واقع کارزار رسانه ای آشکار و پنهانی علیه او به راه انداختند. شبکه سی.ان.ان، 

8 روزپیش از اعالم پیروزی کاستیلو با تأکید بر اینکه آرا دو رقیب بسیار نزدیک و »اختالف 

آرا کمتر از 6۳000 رای« است، کوشید تا تصمیم کمیته ملی داوری انتخابات را حتت تأثیر قرار 

دهد تا با توسل به اتهام تقلب، انتخابات را ابطال یا نامزد راست گرایان را پیروز اعالم مناید. 

این شبکه با اشاره به بی جتربگی سیاسی پدروکاستیلو، پیشاپیش در صدد ایجاد این توهم در 

مردم پرو بود که در صورت اعالم پیروزی کاستیلو، او قادر به حل مشکالت کشور خنواهد بود. 

واشنگنت پست در روز اعالم پیروزی کاستیلو در حتلیلی از انتخابات پرو با تکرار همان 

مسئله بی جتربگی سیاسی که سی.ان.ان مطرح کرده بود، نوشت که پدرو کاستیلو هیچ سابقه 

کار اجرایی ندارد و »اصاًل معلوم نیست که بتواند به قول هایی که در جریان کارزار انتخاباتی 

داده جامه عمل بپوشاند« و یا اینکه »اصال روشن نیست تا پایان دوره 5 ساله ریاست جمهوری 

خود بتواند دوام بیاورد.« واشنگنت پست در مقاله خود برخی از طرح های اقتصادی مد نظر 

پدروکاستیلو را به »مصادره اموال«تعبیر کرد و پیشاپیش این اقدامات را خالف قانون اساسی 

شمرد. به عالوه با اشاره به نام والدمیرسرون رهبر حزب »پرِو آزاد« به عنوان خط دهنده اصلی 

به پدروکاستیلو و اینکه او یک پزشک جراح آموزش دیده در کوباست، در واقع به غارتگران 

پرویی و سلطه گران جهانی هشدار داد که مراقب تشکیل کوبایی دیگر باشند. 

نیویورک تایمز نیز در روز اعالم پیروزی پدرو کاستیلو در مقاله ای که به انتخابات پرو 

اختصاص داده بود، با وجود ذکر نکات واقعی و درست از اوضاع پرو، اتهامات خامن فوجیموری 

نامزد شکست  خورده جناح راست مبنی بر تقلب در انتخابات را بسیار بزرگ جلوه داد و از زبان 

فوجیموری خطاب به هوادارانش نوشت: »ما وارد فاز جدیدی شده ایم که به حلاظ سیاسی باید 

فعال باشیم و از قانون اساسی پاسداری کنیم و نگذاریم که کمونیسم در کشور ما قدرت گیرد.«

با اینکه در اثر فشارهای داخلی و خارجی کاستیلو چهار بار اعضا کابینه خود را تغییر 

داد و افرادی از احزاب راست و راست میانه را وارد کابینه خود کرد؛ و علیرغم کناره گیری او 

ادامه یافت. پدروکاستیلو سه  با وی همچنان  آزاد در ژوئن ۲0۲۲، مخالفت ها  »پرو  از حزب 
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بار در مجلس قانون گذاری مورد استیضاح واقع شد که در دوبار اول به دلیل عدم احراز رأی 

کافی برای برکناری او، پروژه استیضاح مخالفین با شکست روبرو شد. بعد از ناکامی دومین 

اسیتضاح در مارس ۲0۲۲، پرو با مجموعه ای از اعتراضات در سطح کشور روبرو شد که گفته 

می شود دلیل آن افزایش قیمت سوخت در نتیجه جنگ در اوکراین بوده است. در اول دسامبر 

استیضاح سوم از سوی منایندگان مخالف کلید خورد.

پدرو کاستیلو در ۷ دسامبر با انتشار اعالمیه ای، کنگره را منحل کرد و با اعالم دولت 

تنظیم  و  مؤسسان  مجلس  تشکیل  خواستار  و  کرد  برقرار  شبانه  آمد  و  رفت  منع  موقت، 

قانونی  اختیارات  چارچوب  در  را  خود  اقدامات  او  شد.  جدید  اساسی  قانون  پیش نویس 

ریاست جمهوری اعالم کرده بود، در حالی که از سوی مخالفان به تالش برای کودتا تعبیر شد. 

هم زمان و در همان روز مجلس کاستیلو را استیضاح و از کار برکنار و سپس به اتهام خیانت 

بازداشت شد. بالفاصله دینا بولوارته6 معاون اول کاستیلو با معرفی از طرف مجلس به عنوان 

شصت و چهارمین رئیس جمهور پرو سوگند یاد کرد. 

آزادی  خواست  با  گسترده  اعتراضی  تظاهرات  او،  بازداشت  و  کاستیلو  پدرو  برکناری 

رئیس جمهور منتخب را به دنبال داشته است. آزادی پدرو کاستیلو، استعفای دینا بولوارته 

رئیس جمهور انتصابی از سوی مجلس، احنالل مجلس و برگزاری انتخابات جدید مهم ترین 

خواسته های معترضان هستند. 

یکی  هستند.«  تو  پشتیبان  مردم  نیستی،  تنها  »کاستیلو  می زنند  فریاد  تظاهرکنندگان 

از منایندگان مجلس از حزب »پرو آزاد« می گوید: »ریاست جمهوری دینا بولوارته مشروعیت 

ندارد چرا که او منتخب مردم نیست.«

دینا بولوارته اعالم کرده که قصد ندارد تا تابستان ۲0۲6 یعنی پایان دوره قانونی و مقرر 

ریاست جمهوری پدروکاستیلو در قدرت مباند و در ۲0۲4 انتخابات زودهنگام برگزار خواهد 

شد. علیرغم این گفته دینا بولوارته، تظاهرات اعتراضی فروکش نکرده و با ورود روستاییان 

در مناطق حاشیه ای و بسنت راه ها و جاده ها اعتراضات گسترش بیشتری پیدا کرده است. امید 

می رود که حمایت گسترده مردمی از پدروکاستیلو، پروژه برکناری او را در نهایت با شکست 

روبر سازد و حتی اگر آن طور که در خبرها آمده وی تقاضای پناهندگی از مکزیک کرده باشد و 

حتی به آن کشور پناهنده شود، دیر یا زود پیروزی از آن مردم پرو خواهد بود و همان طور که اوو 

مورالس یک سال پس از کودتای مورد حمایت آمریکا، پیروزمندانه به کشور بازگشت، پدرو 

کاستیلو و یارانش نیز به قدرت بازخواهند گشت.
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 تا کنون هفت رئیس جمهور آریکای التین متفقًا کودتای پارملانی علیه پدرو کاستیو در پرو 

را محکوم کردند: گوستاو پترو )کلمبیا(، لوئیس آرسه )بولیوی(، آلبرتو فرناندس )آرژانتین(، 

)هندوراس(و  کاسترو  سیومارا  )کوبا(،  دیازکانل  میگل  )مکزیک(،  اوبرادور  لوپز  مانوئل 

نیکالس مادورو )ونزوئال(.

1. Martin Vizcarra  2. Manuel Merino  3. Francisco Sagasti
4. حزب »پرِو آزاد« با نام رمسی »حزب سیاسی ملی آزاد پرو«، یک حزب مارکسیستی است که ابتدا در سال ۲008 
با نام »جنبش سیاسی منطقه ای پرو آزاد« بنیان نهاده شد و در سال ۲0۱۲با نام »پرو آزادی خواه« و در سال ۲0۱6 حتت 
عنوان یک حزب سیاسی به ثبت رسید، و نام فعلی را در سال ۲0۱9 برای خود برگزید. این حزب خود را یک حزب 
سوسیالیست و پیرو اندیشه های مارکس، لنین و خوزه کارلوس ماریاتگوی فیلسوف انقالبی پرویی و پدر معنوی 

گروه چریکی »راه درخشان« می داند.
برنامه این حزب، بر پایه سیاست ضدامپریالیستی، استقالل و حاکمیت ملی، استقرار دمکراسی، مترکززدایی و 
فدرالیسم، همبستگی بین املللی و همبستگی بین کشورهای آمریکای التین استوار است. حزب همچنین مخالف 
سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی است و خواهان »جنات کشور از سلطه دیکتاتوری بازار« می باشد. حزب از 

مست گیری سوسیالیستی در کوبا و از اقدامات مترقی و انقالبی در بولیوی و نیکاراگوا و ونزوئال حمایت می کند.
5. والدمیر سرون، رهبر حزب »پرِو آزاد«، از سال ۲0۱۱ تا ۲0۱4 فرماندار منطقه خونین )Junin( بود و در سال ۲0۱8 
نیزمجددًا انتخاب شد، اما با محکومیت دادگاه به اتهام فساد روبرو شد و مست فرمانداری او در منطقه تعلیق شد 
و از ادامه کار او جلوگیری به عمل آمد. جالب است که همین محکومیت بهانه ای شد تا نامزدی او برای معاونت 

ریاست جمهوری در انتخابابت ۲0۲۱ رد شود.
6. خامن دینا بولوارته، معاون اول رئیس جمهور که جانشین پدرو کاستیلو شده است، قبال عضو حزب »پرِو آزاد« بود 

اما در ژانویه ۲0۲۲ به علت اظهار نظری مبنی بر عدم پذیرش ایدئولوژی حزب، از این حزب اخراج شد.

منابع: 
https://www.humanite.fr/monde/perou/perou-les-dessous-de-la-destitution-de-pedro-castil-
lo-774145
https://en.wikipedia.org/wiki/Peru#Economy
https://www.cnn.com/2021/06/11/americas/peru-election-intl/index.html
https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/19/castillo-wins-peru-election/
https://www.nytimes.com/2021/07/19/world/americas/peru-election-pedro-castillo.html

فهرست



ص 152، دانش و امید، دی ۱۴۰۱

در چشم انداز جهان

کرد در شمال سوریه در هفته  ترکیه علیه شبه نظامیان  سلسله حمالت هوایی جت های 

گذشته، در بحبوحۀ افزایش نگرانی ها نسبت به تهدید آنکارا برای آغاز عملیات زمینی اجنام 

شد. چنین اقداماتی بی سابقه نیستند، اما تاکنون دستاوردهای کمی در زمینه ریشه کن کردن 

چالش های امنیتی ناشی از جنگجویان کرد مورد حمایت ایاالت متحده داشته اند. 

که  روبروست  خود  حاکمیت  و  ملی  امنیت  حفظ  برای  حیاتی  چالشی  با  امروز  ترکیه 

ناشی از شبه احتاد ایاالت متحده با گروه های کرد در سوریه در طول یک دهۀ گذشته است. 

گروه هایی که آنکارا از خیلی پیش تر با آنها درگیر بوده است. با این حال، این موضوع امروز 

اکنون در سوریه  در حال اجنام است. روسیه  در یک پس زمینۀ منطقه ای بسیار گسترده تر 

حضور دائمی دارد و خود درگیر مبارزه ای حیاتی با آمریکا در اوکراین و دریای سیاه است. 

خواستار  آشکارا  آمریکا  رئیس جمهور  بایدن،  جو  و  شده  حاد  نیز  آمریکا  و  ایران  تنش های 

سرنگونی دولت ایران شده است.

مخالفت با اشغال سوریه توسط آمریکا

کافی است که بگوییم، دولت سوریه که برای سال ها خواستار پایان حضور غیرقانونی 

جدال آمریکا و ترکیه
به نقطه بی بازگشت خنواهد رسید

نوشتۀ م. ک. بادراکومار؛ دی کریدل، ۱40۱/۹/7 / ترجمۀ کورش تیموری فر

تقابل	منافع	بین	آنکارا	و	واشنگتن	بر	سر	سوریه،	به	همراه	نزدیکی	بیشتر	
ترکیه	به	قدرت	های	اوراسیا،	احتماالً	منجر	به	جدایی	این	دو	کشور	خواهد	شد.
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نیروهای آمریکایی از یک سوم خاک خود بوده است، اشتراک منافع بی سابقه ای با ترکیه، 

به ویژه در مخالفت با حضور نظامی آمریکا در سوریه پیدا کرده است.

از سوی دیگر، برای ایاالت متحده، تداوم اشغال سوریه از نظر ژئوپلیتیک بسیار مهم 

که  دارد  قرار  آسیا  غرب  منطقه  شمالی  بخش  در  کشور  این  جغرافیایی،  نظر  از  زیرا  است؛ 

با ایران و قفقاز از شرق و شمال، با ترکیه و دریای سیاه در شمال، با اسرائیل در جنوب، و 

مدیترانه شرقی در غرب، مرزهای مشترکی دارد. همۀ این ها تأثیر زیادی بر نتیجۀ مبارزۀ 

مکیندر  جی.  هالفورد  ِسر  مهیج  توصیف  با  -یا  اوراسیا  خشکی  کنترل  برای  دوران سازی 

»قلب جهان و محور جغرافیایی تاریخ«- توسط واشنگنت و ناتو برای مقابله با جتدید حیات 

روسیه و ظهور چین خواهد داشت. 

مشارکت چین در روند مذاکرات آستانه۱

پکن  است که  آن  دارد  حد  از  بیش  اهمیتی  و  داد  رخ  میانه  این  در  که  غریبی  اتفاق 

پیام هایی مبنی بر عالقه اش به پیوسنت به روند »مذاکرات آستانه« در مورد سوریه می فرستد. 

الکساندر الورنتیف، فرستاده ریاست جمهوری مسکو در امور سوریه، اخیرًا اعالم کرد که 

روسیه متقاعد شده که مشارکت چین به عنوان ناظر در توافقات آستانه ارزشمند خواهد بود.

اظهارات الورنتیف پس از نوزدهمین نشست بین املللی سوریه در قالب توافق آستانه 

با همتایان خود از ترکیه و ایران، در ۱5 نوامبر )۲4 آبان( بسیار تعجب آور بود:

ما معتقدیم که مشارکت چین در توافق آستانه بسیار مفید خواهد بود. البته ما این 

گزینه را فعاًل پیشنهاد کرده ایم. ایرانی ها با این موضوع موافقت کردند، در حالی 

که طرف ترکیه ای در حال بررسی است و قبل از تصمیم گیری مکث کرده است... 

پکن می تواند به عنوان یک عامل، به حل و فصل مسائل سوریه، بهبود زندگی 

شهروندان سوری و بازسازی آن کشور کمک کند.

وزارت خارجه چین بالفاصله به دعوت روسیه پاسخ داد و تأیید کرد که پکن »اهمیت 

زیادی برای این توافق قائل است و آماده است با همۀ شرکت کنندگان، به منظور بازگرداندن 

صلح و ثبات در سوریه همکاری کند«.

الورنتیف فرصت طعنه زنی به واشنگنت را از دست نداد و گفت: »البته من معتقدم که 

اگر آمریکایی ها هم به توافق آستانه بازمی گشتند، بسیار مفید می بود. اگر دو کشور مانند 

آمریکا و چین به عنوان ناظر در توافق آستانه حضور داشته باشند، گامی مؤثر و پیامی مثبت 
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برای جامعۀ جهانی، و به طور کلی در جهت حل و فصل مسئلۀ سوریه خواهد بود«.

با این حال، در حال حاضر بحثی از همکاری دولت بایدن با روسیه، ترکیه، ایران و چین 

که  است  آن  از  حاکی  مستمر  بطور  گزارش ها  ندارد.  وجود  سوریه  معضل  فصل  و  حل  برای 

ایاالت متحده جنگجویان داعش را از سوریه به اوکراین برای مبارزه با نیروهای روسی، و به 

افغانستان برای ایجاد بی ثباتی در آسیای مرکزی منتقل می کند. سه کشور متفق در آستانه، 

به خوبی  نیز  مسکو  هستند.  سوریه  از  آمریکا  اشغالگر  نیروهای  خروج  خواستار  هم صدا 

می داند که ایاالت متحده با امید بسنت پایگاه های روسیه در سوریه تالش می کند. 

ترکیه در تعقیب متحدان ُکرد آمریکا

به دنبال  گذشته،  یکشنبه  روز  در  آنکارا  به دستور  سوریه  در  هوایی  عملیات  واقع،  در 

آن حمله  تروریستی یک هفته پیش در استانبول توسط جدایی طلبان کرد اجنام شد.  حملۀ 

منجر به کشته شدن حداقل شش نفر و مجروح شدن بیش از 80 نفر دیگر گردید. رجب طیب 

نیروهای  و  بوده  آغاز«  »فقط  هوایی  حمالت  که  است  گفته  ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان، 

مسلح او »تروریست ها را در مناسب ترین زمان و از طریق زمین قلع و قمع خواهند کرد«.

آژانس های امنیتی ترکیه مبب گذار را دستگیر کرده اند؛ یک زن سوری به نام احالم البشیر 

کاخ  سخنگوی  پیر،  ژان  کارین  است.  دیده  آموزش  آمریکا  ارتش  توسط  می شود  گفته  که 

سفید، با عجله بیانیه ای برای آرام کردن این طوفان صادر کرد: »ایاالت متحده شدیدًا اقدام 

قهرآمیز امروز در استانبول ترکیه را محکوم می کند«.

اما سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه واکنش تندی به پیام آمریکا نشان داد و گفت که 

پیام تسلیت واشنگنت مانند »قاتلی است که قبل از همه در صحنه جنایت ظاهر می شود«.

است،  مواجه  سرنوشت ساز  انتخاباتی  با  آتی  ماه های  در  اردوغان  اینکه  به  توجه  با 

دولت بایدن متام تدابیر را برای جلوگیری از به قدرت رسیدن دوبارۀ حزب عدالت و توسعه 

به کار گرفته است.

»چرخش دولت« در ترکیه، امری مهم برای اهداف ایاالت متحده

ایاالت متحده از اردوغان خشمگین است، چرا که او سیاست خارجی مستقلی را در 

پیش گرفته که می تواند منجر به پیوسنت ترکیه به بریکس و سازمان همکاری شانگهای، و 

تعمیق روابط استراتژیک خود با روسیه و چین شود. مهم تر آنکه، از سیاست استراتژیک 
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واشنگنت و ناتو علیه روسیه و چین فاصله گرفته است.

ترکیه در این مرحله از دوران پسا جنگ سرد، به یک »دولت نوسانی« بسیار مهم تبدیل 

شده است. تالش اردوغان برای تقویت خودمختاری استراتژیک این کشور، استراتژی غرب 

برای حتمیل هژمونی جهانی خود را به طرز مهلکی تضعیف می کند.

در زمانی که اردوغان مدام واشنگنت را در حالت حدس و گمان پیرامون اقدام بعدی 

خود نگه می دارد، حمالت هوایی او در شمال سوریه به اهدافی بسیار نزدیک به پایگاه های 

ایاالت متحده صورت گرفت. پنتاگون هشدار داده است که این حمالت امنیت پرسنل نظامی 

آمریکایی را تهدید می کند. این، شدیدترین بیانیۀ پنتاگون در محکومیت متحد آمریکا در 

ناتو توسط ایاالت متحده در سال های اخیر است.

دیپلماسی روسیه از تهاجم زمینی به سوریه جلوگیری کرد

جای تعجب نیست اگر روسیه را به عنوان یک عامل تعدیل کنندۀ حرکات ترکیه بدانیم. 

اجنام  از  که  کند  متقاعد  را  آنکارا  کرده  تالش  مسکو  که  گفت  گذشته  چهارشنبه  الورنتیف 

عملیات زمینی متام عیار در داخل سوریه خودداری کند. منافع روسیه در تشویق اردوغان 

برای تعامل با بشار اسد رئیس جمهور سوریه، و جتمیع تالش های آنها برای مهار فعالیت  

تروریست های کرد نهفته است.

در واقع، احتمال اینکه اردوغان دستور حمله زمینی به سوریه را صادر کند، کم است. 

به نظر می رسد ارزیابی گروه های محلی کرد نیز همین باشد.

حمایت  مورد   )SDF( سوریه  دموکراتیک  نیروهای  فرمانده  عبدی،  کوبانی  مظلوم  از 

اطالعات  علیرغم  که  است  شده  نقل  سوریه،  شمال  در  پنتاگون  کلیدی  رابط  و  آمریکا، 

دریافتی خود مبنی بر فرمان آماده باش ترکیه به نیروهای نیابتی خود در محل برای حملۀ 

زمینی، دولت بایدن همچنان توانایی اقناع اردوغان برای انصراف را دارد.

حتی  که  وادارد  را  او  و  کند  سخت  متحده  ایاالت  برای  را  وضعیت  می تواند  اردوغان 

900 نفر نیروی نظامی خود را خارج ساخته، عملیات پرسود پنتاگون در قاچاق نفت سوریه 

را متوقف، و اردوگاه های آموزشی برای جنگجویان سابق داعش در شمال و شرق سوریه را 

رها کند.

اما بعید است که ایاالت متحده اوضاع را به نقطه ای بی بازگشت برساند. تعدیل نیرو 

در سوریه در مقطع کنونی، استراتژی های منطقه ای ایاالت متحده را نه تنها در غرب آسیا، 
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تضعیف  اوراسیا،  خشکی  جنوبی  حاشیه  در  مجاور،  قفقاز  و  سیاه  دریای  منطقه  در  بلکه 

خواهد کرد. 

ختریب پل های ارتباطی با غرب نیز به نفع اردوغان نیست. حتی یک پل مخروبه، پلی 

است که در دوران جهان چند قطبی آینده، مورد استفاده اردوغان قرار خواهد گرفت.

https//:thecradle .co/Article/Columns18899/
۱. توافق آتش بس در سوریه، بین ایران، روسیه و ترکیه، که در اردیبهشت ماه سال ۱۳96 در آستانه –پایتخت 

قزاقستان- به دست آمد و به 6 سال جنگ در سوریه پایان داد.

هرچند هرگز پدربزرگم را ندیدم،

اما هر روز می توامن او را

نزدیک چاهی در یافا

در حالی که عرق از پیشانی

- نقشی چروکیده  و روشن از گذشته-

 پاک می کند، ببینم.

عصای از چوب زیتونش

به درخت پرتقالی تکیه دارد.

وقتی باران می بارد،

می توامن پرندگان را به رنگ زمین ببینم

برداشت پرتغال ها، 

]و[ چیدن شان در اردوگاه آوارگان

روی پشت بام خانه ها.

- کجا بودی؟ 

پدربزرگ از من می پرسد. 

صدایش چنان خسته است که گویی

زمین سختی را شخم می زند، 

فهرست

با زبانی خاک گرفته و گل آلود.

دست های آویزان من،

چنان خسته اند که

حتی برای سالم گفنت تکانی منی خورند.

در جستجوی کلماتی برای شرح رجن و رزَم،

سطل های آب را از چاه اردوگاه پر می کنم.

پدربزرگ، همان جا نزدیک چاه ایستاده است

او هرگز آجنا را ترک نگفته است،

حتی بعد از روز نکبت

حتی بعد از مرگ

دستان او هنوز در این چاه آب می ریزند

جایی که ]گویی[ زمین تکه تکه زباله است

با هوای خفه آلودی از خشم،

هنوز ]نوبت[ برداشت من نشده است

]و[ دانه های من تنها بر این ورق جوانه می زنند.

یادگارپدربزرگم

شعری	از	شاعر	فلسطینی،	»موساب	ابو	توها«	/	برگردان:	طلیعه	حسنی

https://thecradle.co/Article/Columns/18899
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و تأثیرات بلندمدت آن بر سالمت انسان و محیط زیست   CS۲ در مورد ویژگی های گاز

اطالعات چندانی در دست نیست. از تاریخ ۲5 ماه مه ۲0۲0 تقریبًا هر شب پلیس از این گاز 

برای متفرق کردن معترضان به تبعیض نژادی استفاده کرده است. آژانس دولتی محیط زیست 

ایالت پورتلند، آبی را که باد و توفان به همراه خود می آورد، آزمایش کرده و به وجود کروم، کروم 

شش ظرفیتی، سرب، روی، مس، باریم، پرکلرات، و مواد شیمیایی مضر برای انسان، پی برده 

است. از آجنا که پورتلند تنها شهری است که چندین روز مورد هجوم گاز اشک آور بوده است، 

تأثیرات مخرب آن همچنان مورد پژوهش است، اما مواد ناشناخته و مقادیر قابل توجه گاز 

اشک آور موجب نگرانی آژانس های محلی محیط زیست شده است. 

گاز CS چیست؟

گاز CS ماده ای شیمیایی است که موجب ریزش اشک غیرقابل کنترل، مشکالت بینایی، 

 CS سرگیجه، مشکالت تنفسی، حساسیت های پوستی و مشکالت جدی دیگر می شود. گاز

پودری است که مانند مه وارد هوا می شود. هدف اصلی آن پراکندن جماعت های بزرگ است؛ 

اما به قیمت از دست رفنت هوشیاری در کودکان، سقط جنین زنان باردار و صدمات جدی به 

افراد آسیب پذیر جامعه متام می شود. 

پلیس بی مهابا از گاز اشک آور در محیط های پرجمعیت شهری که بدون گاز اشک آور هم 

به دلیل آلودگی هوا برای گروه های حساس خطرناک است، استفاده می کند. مقامات مجری 

قانون محتویات قوطی ها را افشا منی کنند و خطراتی که در بلند مدت سالمت انسان ها را 

تهدید می کند هنوز ناشناخته است. این عدم شفافیت موجب می شود به طور جدی به تأثیر 

مخرب گاز CS بر محیط زیست بیندیشیم. 

CS چگونه می تواند محیط زیست محل را حتت تأثیر قرار دهد؟

رودخانه ویالمت۳ از جنوب شهر پورتلند می گذرد و از طریق رودخانه کلمبیا به اقیانوس 

آرام می ریزد. به این طریق متام مواد شیمیایی انباشته در آب این رودخانه به اقیانوس سرازیر 

گاز اشک آور: آالیندۀ اصلی 

رودخانه پورتلند آمریکا
منبع: وبالگ خبری نویسنده، ماریا بروژایت۱

برگردان: ناهید صفایی
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می شوند و زندگی موجودات دریایی را در معرض خطر قرار می دهند. هم زمان با حتقیق در 

مورد تأثیرات گاز CS، مسئوالن محیط زیست محل و منایندگی های حفاظت از محیط زیست 

رسانه های  و  ارتباطات  دانشیار  فایگنبام4  آنا  دکتر  درآورده اند.  صدا  به  را  خطر  زنگ های 

دیجیتالی در دانشگاه بورمنوث5 می گوید: »گاز اشک آور زمین های کشاورزی و آب های زیر 

زمینی را آلوده می کند. این گاز مواد غذایی را مسی می کند. مواد غذایی که در معرض گاز 

اشک آور قرار گرفته  و مسی شده اند، باید نابود شوند. این گاز جانوران را هم مسموم می کند، 

مسمومیتی که غالبا موجب مصدومیت شدید و حتا مرگ آنها می شود«. در طول سالیان، 

فرایند  این  آمده اند.  وجود  به  قوی تری  محرک های  و  شده  داده  ارتقا   CS شیمیایی  ترکیبات 

غالبًا با افزودن مواد شیمیایی صورت می گیرد که کند تر جتزیه می شوند و تا چندین روز بر روی 

سطوح باقی می مانند. انواع مواد شیمیایی مقاوم، به رودخانه ای راه می یابند که مواد غذایی 

و آب حیات وحش محل را تأمین می کند. این آالینده های آزمایش نشده، متام خیابان های 

پورتلند را توسط گاز های اشک آور مسی تری که به طور مرتب استفاده می شود، می پوشانند.

CS، دو مناینده -ارل بلومناور6 منایندۀ دولت از  پس از دو ماه استفاده بی وقفه از گاز 

ایالت اورگان، و کارین پاور۷ منایندۀ ایالتی- رمسًا از سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا 

و اداره کیفیت محیط زیست اورگان، خواستار حتقیق در مورد تأثیرات مخرب گاز اشک آور 

بر سالمت عموم مردم، حیات وحش، کیفیت هوا و آب شدند. مسئوالن در اواخر ماه جوالی 

منونه هایی از آب رودخانه گرفتند تا مشخص کنند چه مقدار از این مواد شیمیایی ته نشین شده 

وارد رودخانه ویلمونت شده است. اداره خدمات محیط زیست شکایت های متعددی دریافت 

کرد مبنی بر این که بقایای گاز را به طور غیرقانونی وارد رودخانه کرده اند. 

این حتقیق همچنان در جریان است، اما اکنون دیگر مشخص شده است که هم ساکنان و 

هم محیط زیست، مدت مدیدی در معرض ترکیبات شیمیایی ناشناخته قرار گرفته اند، بدون 

این که دولت نظارتی بر این امرداشته باشد و یا شفاف سازی کند. این که در آینده چه اتفاقی 

روی خواهد داد و مسئوالن محلی چه شیوه هایی به کار خواهند برد تا این آسیب را از بین ببرند، 

هنوز روشن نیست.

۱. نویسنده و از فعاالن محیط زیست در لس آجنلس:
https://mariabruzhayte.com/writing/oceanblueprojects 
 Ben Corson & ۲. نام این مادۀ شیمیایی، برگرفته از حروف اول نام فامیل دو دانشمند آمریکایی مخترع این گاز

Roger Stoughton است.
3. Willamette   4. Anna Feigenbaum  5. Bournemouth
6. Earl Blumenauer  7. Karin Power

فهرست
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ما به اشتباه فکر می کردیم که فلسطین مسئله مرکزی برای همه اعراب است. چنین زبانی 

با دیگر مبارزات گروهی  آن در مقایسه  از مرزهای  فراتر  آن است که فلسطین موضوعی  بر 

است که اکثریت اعراب در هر جایی از آن استفاده می کنند. بزرگداشت پی در پی فلسطین و 

پرچم فلسطین در جام جهانی ۲0۲۲ قطر توسط میلیون ها هوادار عرب، ما را وامی دارد تا در 

تصورات پیشین خود پیرامون رابطه مردم عرب زبان با فلسطین جتدیدنظر مناییم.

نقطه شروع بحث من نه دوحه قطر، بلکه ُرم ایتالیا است،. من در آگوست ۲0۲۱، در یک 

کردم.  شرکت  ایتالیا  رم«  »آس  و  مراکش  کازابالنکا«ی  »راجا  بین  دوستانه  فوتبال  مسابقه 

هزاران هوادار مراکشی تیم خود را همراهی می کردند. اگرچه تعداد آنها کمتر بود، اما لباس ها، 

آهنگ ها، سرودها و رقص های گروهی آنها در جایگاه متاشاچیان باعث می شد که بیشتر از 

بقیه دیده شوند.

اگرچه فضای بازی تقریبًا از هیچ منت سیاسی برخوردار نبود، اما مراکشی ها برای فلسطین 

آواز می خواندند و چفیه های فلسطینی با رنگ های پرچم فلسطین بر تن داشتند. این منایش 

دلگرم کننده خاص هواداران عرب در مسابقات فوتبال بود. هنگام خروج هواداران در گروه های 

و  حول  از  کاماًل  کازابالنکا  راجا  هواداران  فرهنگ  این  که  شدم  متوجه  ورزشگاه،  از  بزرگ 

حوش فلسطین الگوبرداری شده است. شعار اصلی آنها »راجاوی فیلیسطینی« )راجاوی های 

فلسطینی( بود که روی پیراهن های ورزشی آنها نیز نقش بسته بود.

از »نفرت« و عشق
در جام جهانی

فلسطین چیزی فراتر
رمزی باروداز یک مسئله عرب

مینت	پرس،	9	دسامبر	2022
برگردان مریم سینایی

عبدالحمید	سابیری	اهل	مراکش،	بعد	از	پیروزی	مراکش	در	بازی	با	اسپانیا،
این	پیروزی	را	با	زانو	زدن	در	برابر	پرچم	فلسطین	جشن	گرفت.	9	دسامبر	2022،	الرییان،	قطر.
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با توجه به نبود فضای سیاسی در آن مسابقه خاص، روشن بود که مراکشی ها ]مسئله[ 

فلسطین را به عنوان پیامی که باید از ورزش به عنوان محملی برای انتشار آن استفاده کرد، 

منی دانستند، بلکه فلسطین در وجود آنها به حدی درونی شده است که بخشی جدایی ناپذیر 

منادها  چرا  که  پرسیدم  مراکشی  هواداران  از  گروهی  از  وقتی  است.  روزمره شان  زندگی  از 

مرد  شد.  آنها  حیرت  موجب  سؤال  این  است،  جذاب  اینقدر  برایشان  فلسطینی  شعارهای  و 

سن و سال دارتری با تالش برای کنترل احساسات خود گفت: »فلسطین در خون ماست. عشق به 

فلسطین در رگ های ما جاری است.«

در سال های اخیر مطالعات متعددی برای سنجش افکار عمومی عرب در مورد اهمیت 

فلسطین اجنام شده است که مهم ترین آن بررسی شاخص افکار عرب۱ است که توسط »مرکز 

حتقیقات و مطالعات سیاسی عرب۲« در سال ۲0۲0 اجنام شد. این نظرسنجی نشان داد که 

85درصد پاسخ دهندگان مخالف عادی سازی با اسرائيل بودند. در واقع هم، مردم عرب در 

وفاداری خود به مبارزات فلسطینی برای آزادی صادق هستند. هیچ کشور عربی از شبه جزیره 

عربستان تا شمال آفریقا از این قاعده عدول نکرده است.

با این حال، جام جهانی قطر پرسش های جدیدی را مطرح می کند، نه پیرامون مرکزیت 

فلسطین در وجدان سیاسی اعراب، بلکه در این مورد که آیا آنانی که فلسطین را منایندگی 

می کنند تنها افراد سیاسی هستند، و آیا فلسطین تنها »مسئله«ای است در کنار سایر مسائل و 

مشکالت عاجل عربی؟

سازمان های  آن  با  آنها  شده اند.  سردرگم  و  عصبانی  اسرائیلی ها  حتی  می آید  نظر  به 

اینکه ظاهرًا حال و هوای به اصطالح »خیابان عربی« را خوب  اطالعاتی عریض و طویل و 

می فهمند، به قطر هجوم آوردند تا از جام جهانی گزارشی تهیه کنند و در ضمن، این رویداد 

ورزشی بین املللی را به محملی برای به رمسیت شناخنت دیپلماتیک و پذیرش عادی سازی های 

سیاسی در افکار عمومی تبدیل منایند.

با این حال، دو خبرنگار اسرائیلی، »راز شچنیک« و »اوز مؤالم« با سرخوردگی به اسرائیل 

بازگشتند. روزنامه نگاران »یدیعوت آحارونوت« که نتوانستند نقاط بین آپارتاید اسرائیل و 

اشغال نظامی فلسطین را به هم متصل سازند، به سادگی به این نتیجه رسیدند: »قطر به ما 

به عنوان روشنفکران لیبرال آموخت که علیرغم این باور که درگیری با جهان عرب، مسئله ای 

میان دولت ها و نه مردم است، نفرت پیش از هر چیز در ذهن مردم در خیابان وجود دارد.«

»روشنفکران لیبرال« نه تنها از هرگونه خودآگاهی بی بهره اند، بلکه مانند اکثر اسرائیلی ها، 
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اساسًا مردم عرب را به عنوان بازیگران سیاسی که قادر به تفکر و رفتار متکی بر اولویت های 

جمعی خود هستند، قبول ندارند. آنها حتی خشم موجه اعراب در برابر ظلم و ستم سبعانه ای را 

که اسرائیلی ها بر فلسطینی ها حتمیل می کنند، یک احساس »نفرِت« هر از گاهی تصور می کنند 

که به سادگی از طبیعت نفرت انگیز اعراب ناشی می شود.

 – خودخوانده  نه  و   – واقعی  »روشنفکری«  یک  بازتاب  خبرنگار  دو  این  گزارشگری  اگر 

بود، حتمًا سرخن هایی ]برای آنچه به چشم می دیدند[ پیدا می کردند. آنها نوشتند: »هر وقت 

که گزارش می دهیم، دایمًا فلسطینی ها، ایرانی ها، قطری ها، مراکشی ها، اردنی ها، سوری ها، 

مصری ها و لبنانی ها ما را تعقیب می کنند... و همگی نگاهی سرشار از نفرت به ما دارند.«

با توجه به وجود اختالفات سیاسی عمیق کنونی میان کشورهای عرب، عجیب است 

که چرا مردم عادی از کشورهای مختلف عربی و خاورمیانه در »نفرت« از اسرائیل و دوست 

داشنت فلسطین متحدند. پاسخ نه در کلمه »یهود ستیزی«، بلکه در آن چیزی نهفته است که 

اسرائیلی ها آن را منایندگی می کنند.

برای اعراب، اسرائیل منایانگر استکبار سیاسی و بسیاری چیزهای دیگر است، مثاًل: 

تاریخ امپریالیسم و استعمار غرب، اشغال نظامی، نژادپرستی، خشونت، مداخالت سیاسی 

و نظامی، جنگ و جنگ ، تصاویر هر روزه پسران و دختران زیباروی فلسطینی که به دست 

سربازان اسرائیلی کشته می شوند، شهرک نشینان خشن یهودی اسرائیلی که فلسطینی ها را به 

زور از خانه ها و مزارع خود بیرون می کنند....

در مست مقابل، فلسطینی ها مسبل چیز کاماًل دیگری هستند: جتسم زخم التیام نیافته 

همه اعراب، شجاعت و فداکاری، تسلیم ناپذیری، مقاومت، و امید.

تنها  نیستند،  فلسطین  و  اعراب  بین  طبیعی  روابط  درک  به  قادر  اسرائیلی ها  بیشتر 

به این دلیل ساده که از قبول اینکه کشور آنها موجد چنین احساسات منفی است، اجتناب 

می ورزند. مقابله با این واقعیت به معنای دریافت احساسات عمیق و آزاردهنده ای است. 

امثال شچنیک و مؤالم اجنام چنین وظیفه پیچیده ای را خیلی راحت با انتصاب این واقعیات 

به »نفرت« غیرقابل توضیح و غیرقابل توجیه اعراب از اسرائیل، برای خود توضیح می دهند.

جایگاه عربی فلسطین نه تنها به دلیل اسرائیل بلکه به خود اعراب نیز مربوط می شود. 

هرچند پرچم فلسطین خود از پرچم پان عرب سال ۱9۱6 الهام گرفته است، اما در طول سالیان 

به مناد وحدت عربی تبدیل شده است.

این واقعیت که هواداران عرب فوتبال در قطر به طور خودجوش و بدون هیچ دستور رمسی 
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یا مداخله دولتی، از پرچم فلسطین به عنوان مناد احتاد خود استفاده کردند، گویای جایگاه 

فلسطین در وجدان جمعی اعراب است. این همچنین به ما می گوید که عشق به فلسطین، نه 

نتیجه مستقیم نفرت از اسرائیل است و نه به این دلیل است که اعراب فلسطین را منادی از 

ملتی شکست خورده  و حتقیر شده ]قابل ترحم[ می دانند.

زمانی که »جواد ال یمیق«، بازیکن مراکشی در اول دسامبر پیروزی تیم ملی کشورش در 

برابر کانادا را جشن گرفت و بدین ترتیب صعود مراکش به مرحله حذفی جام جهانی را تضمین 

کرد، پرچم فلسطین را برافراشت. در پس زمینه این صحنه، هواداران مراکشی برای فلسطین 

و مراکش شعار می دادند. برای آنها، فلسطین یک مسئله خارجی نیست، و ابراز احساسات 

آنها عملی صرفًا برای همبستگی نیست. برای آنها، فلسطین و مراکش مترادف هستند و جتربه 

جمعی مشابهی از شکست، مبارزه و در نهایت پیروزی را بیان می کنند.

1. the Arab Opinion Index survey 2. Arab Centre for Research and Policy Studies

سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی روسیه برای مبارزه با نئو نازیسم 

و نژاپرستی را تصویب کرد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی روسیه با عنوان 

»مبارزه با ستایش نازیسم، نئونازیسم و   سایر اقداماتی را که به تشدید اشکال مدرن نژادپرستی، 

تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و عدم حتمل مرتبط کمک می کند« تصویب کرد. این قطعنامه با ۱۲۰ رأی 

موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب شد. نویسندگان مشترک این منت به ویژه آذربایجان، 

بالروس، ونزوئال، ویتنام، کامبوج، کره شمالی، کوبا، الئوس، مالی، نیکاراگوئه، پاکستان، سوریه، 

سودان، جمهوری آفریقای مرکزی، گینه استوایی و آفریقای جنوبی بودند.

این قطعنامه نگرانی عمیق خود را در مورد »جتلیل به هر شکلی از جنبش نازی، نئونازیسم و 

اعضای سابق وافن اس اس Waffen SS« از جمله در قالب برپایی بناهای یادبود و برگزاری تظاهرات 

عمومی به منظور جتلیل از گذشته نازی ابراز می کند.

این سند از دولت ها می خواهد که »برنامه های اقدام ملی برای از بین بردن نژادپرستی، تبعیض 

نژادی، بیگانه هراسی و عدم تساهل مرتبط را تدوین و اجرا کنند تا از نظارت دقیق مظاهر نازیسم و 

نئونازیسم اطمینان حاصل شود.

فهرست
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ماری آنژ پاتریسیو، مترجم فرانسوی که مقاله های مانلیو دینوچی را به فرانسه ترجمه 

می کند و ترجمۀ فارسی آن را نیز مدیون کارهای او هستیم پیغامی از سوی یکی از دوستانش 

دریافت کرده که به شرح پی آمده است:

هنوز  که  دورانی  در  سال  دو  طی  لهستان  در  من  که  بگویم  باید  تو  اطالع  محض 

سوسیالیست بود، کار کرده ام و با چند نفر در آن جا در رابطۀ نزدیک هستم. اخیرًا در 

چارچوب امدادرسانی به تعدادی از کمونیست ها، سندیکالیست ها یا به طور خیلی 

ساده هنرمندان و آموزگاران اوکرائینی که مجبور به فرار از چنگ رژیم نازی کی یف 

شده بودند چند بار به لهستان رفتم. 

اخیرًا »افتخار« داشتیم آفیشی را روی تابلوی آفیش های مرکز بهداشتی یک شهر 

کوچک زیبا که بین لویو1 و مرز لهستان واقع شده کشف کنیم. ترجمۀ آنچه روی این 

آفیش دیده می شود که در پی آمده می بینی، پس از بررسی با دوستان مطلع دیگری، 

می توامن تأیید کنم که این آفیش به شکل مشابه در همۀ مناطق لویو دیده می شود. 

ترجمه منت روی تابلو:

»آزمون	دی	ان	اِی	ژن	روسی...	170	یورو.
پس	از	نتیجۀ	منفی،	مدرکی	دریافت	خواهید	کرد	که	نژاد	ناب	اوکرائینی	شما	را	گواهی	می	کند.«
«Test ADN des gènes moscovites …… 170 €
Après résultat négatif de votre test, vous recevrez un document officiel attestant que 

vous êtes ukrainien de race pure.»

1. Lviv

آزمون دی ان ِای ژن روسی

برای تأیید

نژاد ناب اوکرائینی
ترجمۀ حمید محوی. پاریس، ۱۵ دسامبر ۲0۲۲

فهرست



ص 164، دانش و امید، دی ۱۴۰۱

خنبگانقدرتومحافظانشان

لیست شماره های قبلی مجله
در کانال تلگرام به آدرس:
https://t.me/DaneshvaMardom

شمارۀ ۱، شهریور ۱۳۹۹
https://t.me/DaneshvaMardom/577

شمارۀ ۲، آبان ۱۳۹۹
https://t.me/DaneshvaMardom/578

شمارۀ ۳، دی ۱۳۹۹
https://t.me/DaneshvaMardom/579

شمارۀ 4، اسفند ۱۳۹۹
https://t.me/DaneshvaMardom/580

شمارۀ ۵، اردیبهشت ۱400
https://t.me/DaneshvaMardom/581

شمارۀ ۶، تیر ۱400
https://t.me/DaneshvaMardom/582

شمارۀ 7، شهریور ۱400
https://t.me/DaneshvaMardom/583

شمارۀ ویژۀ فلسطین )تیر ۱400(
https://t.me/DaneshvaMardom/584

شمارۀ ۸، آبان ۱400
https://t.me/DaneshvaMardom/585

شمارۀ ۹، دی ۱400
https://t.me/DaneshvaMardom/586

شمارۀ ۱0، اسفند ۱400
https://t.me/DaneshvaMardom/587

شمارۀ ۱۱، اردیبهشت ۱40۱
https://t.me/DaneshvaMardom/588 

شمارۀ ۱۲، اردیبهشت ۱40۱
https://t.me/DaneshvaMardom/592

شمارۀ ۱۳، تیر ۱40۱
https://t.me/DaneshvaMardom/634

شمارۀ ۱4، شهریور ۱40۱
https://t.me/DaneshvaMardom/681



	

سال سوم،شماره پانزدهم، دی ۱۴۰۱

دوماه نامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

روز	اول	آذر	1401،	رؤسای	جمهور	کوبا	و	روسیه	از	بنای	یادبود	فیدل	کاسترو،	رهبر	انقالبی	کوبا	
در	مسکو	رونمایی	کردند.	پوتین	در	این	مراسم	گفت	که	همواره	تحت	تأثیر	تفکر	عمیق	کاسترو	
درباره	شرایط	حساس	جهانی	قرار	داشته	است:	»هنوز	خاطرات	من	از	اولین	دیدارم	با	او	در	
دفترش	و	اینکه	چقدر	تحت	تأثیرش	قرار	گرفتم	تازه	است....	از	آگاهی	کامل	او	از	جزئیات	بسیار	
شگفت	زده	شدم.	کاسترو	می	دانست	و	می	توانست	همه	رخدادهای	جهان	را	تجزیه	و	تحلیل	
بود.	من	هنوز	کوچک	ترین	جزئیات	 و	مفید	 برای	من	بسیار	جالب	 این	جلسات	 برگزاری	 کند.	

برخوردهای	شخصی	او	را	به	خاطر	دارم.«

رومناییازبزرگترینمجمسه

کاسترودرجهان،درمسکو


